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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
จากปฏิวัติเขยีวสูพันธุวศิวกรรม : ประโยชนและผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมไทย 

 
 

เกษตรกรรมในประเทศไทยเริ่มการเปลี่ยนแปลงไปสูเกษตรกรรมแผนใหมที่มกีารใชพืช

พันธุใหมที่ตอบสนองตอการใชปจจัยการผลิตจากภายนอกสูง (High Response Varieties) 

ปุยเคมี สารเคมีปราบศัตรูพืช และเครือ่งจักรกลการเกษตรเมื่อประมาณปลายทศวรรษที่ 2510 

นับวาเกิดขึ้นหลังการกอต้ังสถาบันวิจัยขาวนานาชาติที่ประเทศฟลิปปนสประมาณ 1 ทศวรรษ 

การปฏิวัติเขียวถูกผลกัดันโดยประเทศสหรัฐอเมริกา ธนาคารโลก และมูลนิธิของ

บริษัทเอกชนขนาดใหญของสหรัฐ อันเปนยุทธศาสตรของการขยายระบบทนุออกไปทัว่โลก 

พรอมๆ กับการสกัดกั้นลัทธสัิงคมนยิมซึง่กําลังแพรหลายอยูในเอเชยีในขณะนัน้ ประเทศไทยไดรับ

เอาความชวยเหลือจากสหรฐั ไมวาจะเปนความชวยเหลือทางวิชาการดานการเกษตร  การสราง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การตัดถนนไปในชนบท และการสรางเขื่อนขนาดใหญ  เปนตน 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหการผลิตเชงิพาณิชยซึง่ไดเร่ิมตนมากอนหนานัน้ขยายออกไปอยาง

กวางขวางทั้งในภาคกลาง อีสาน เหนือ และใต 

 

จากการศึกษาในพืน้ที่บานปง ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม, บานลุมบัว อ.เมือง จ.

สุพรรณบุรี, บานกูกาสงิห อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด และบานทองหลาง อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา รวมทั้ง

การศึกษาขอมูลในเชงิภาพรวมพบวาเกษตรกรรมตามแบบปฏิวัติเขียวสามารถเพิม่ผลผลิตตอไรได

ระดับหนึง่ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพืน้ทีท่ี่มคีวามอุดมสมบูรณสูง เชน ในกรณีภาคกลางนั้นผลผลติ

ขาวเพิม่ข้ึน 50% ในชวง 3-4 ทศวรรษที่ผานมา ในขณะที่การปลูกยางพาราพนัธุใหมในภาคใตนั้น

ก็สามารถเพิม่ผลผลิตไดในอัตราใกลเคียงกัน สวนในพืน้ที่อ่ืนๆ ที่ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่าและ

ขาดการชลประทานน้ําผลผลิตจากการปฏิวัติเขียวต่ํามาก ผลผลิตขาวเฉลี่ยทั่วประเทศเพิม่ข้ึน

เพียงประมาณ 37% นับต้ังแตเร่ิมตนยุคปฏิวติัเขียวเปนตนมา 

อยางไรก็ตาม การเพิ่มข้ึนของผลผลิตจากการปฏิวัติเขียวในประเทศไทยนัน้เปนการเพิม่

ผลผลิตของพชืเชิงเดี่ยวเพยีงอยางเดียวเทานัน้ ในขณะที่ระบบการผลิตแบบดั้งเดิมของประเทศ

ไทยสวนใหญเปนระบบเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตวและมีอาหารธรรมชาตหิลายอยาง

เปนสวนหนึง่ของระบบการผลิต เมื่อคิดผลิตภาพรวมของระบบพบวาเกษตรกรรมแบบพื้นบาน

รูปแบบที่แพรหลายมากที่สุดของไทยนัน้มีผลิตภาพมากกวาเกษตรกรรรมตามแบบปฏิวัติเขียว

ประมาณ 20% ในขณะที่ใชตนทนุการผลติอยางอืน่นอยกวาถึง 4 เทาตัว 
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เกษตรกรรมตามแนวการปฏิวัติเขียวยงัไดทําใหเกิดปญหาหลายประการตามมาดวย เชน 

การเสื่อมโทรมของดิน การลดลงของความหลากหลายทางชีวภาพ เชน พนัธุขาว พันธุปลา และพืช

พื้นเมืองที่ใชเปนอาหารตางๆ การสะสมของสารพษิในดิน น้าํและในผลผลิตอาหาร จนเกิดปญหา

สุขภาพทัง้ตอเกษตรกรเองและผูบริโภค การเกษตรกรรมที่เนนการผลิตเชิงเดีย่วและใชสารเคมี

อยางหนักยงัทําใหเกิดโรคระบาดขนาดใหญซึ่งไมเคยเกิดขึ้นในอดีตใหปรากฏขึ้นดวย เชน เพลี้ย

กระโดดสีน้ําตาลระบาดในพืน้ทีน่าในป 2523, 2524, 2534-36 โรคใบสีสมระบาดป 2536  เชื้อไฟ

ทอบเทอราระบาดในแปลงทุเรียนในป 2537 และลาสุดการระบาดของโรคไขหวัดนกเมื่อป 2546 

ความเสยีหายดังกลาวมากตัง้แตตํ่าสุด 3,000 ลานบาท จนถงึ 50,000 ลานบาท โดยทุกครั้งที่เกิด

โรคระบาดขึ้น เกษตรกรซึ่งมีหนี้สินอยูแลว ตองรับภาระหนี้สินจาํนวนมากเพิม่ข้ึนไปอีกจนแทบ

ส้ินเนื้อประดาตัว 

 

ทามกลางปญหาของเกษตรกรรมในประเทศกําลงัพฒันา บรรษทัขามชาติและองคการ

ระหวางประเทศกลุมเดิมที่ผลักดันการปฏิวัติเขียว ไดเสนอพนัธุวศิวกรรมเกษตรมาเปนทางออก 

โดยอางวาพันธุวิศวกรรมจะสามารถเพิ่มผลิตไดมากกวา ลดการใชสารเคมีการเกษตร  เพิ่มแรธาตุ

ที่จําเปนตอรางกาย  แกไขภาวะทุโภชนาการ รวมทัง้ขจัดความอดอยากยากจนใหหมดสิ้นไปได แต

จนกระทั่งปจจบัุนคํากลาวอางดังกลาวยงัคงมีขอโตแยง โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของพันธุ

วิศวกรรมที่อาจทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพ/ส่ิงแวดลอม และการนําประเทศกําลังพัฒนาให

กลายเปนเมืองขึ้นของบรรดาอุตสาหกรรมชีววทิยาศาสตร (Life Science Industry) 

ขณะนี้ประเทศไทยกําลงัอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงวาจะพัฒนาประเทศไปสูวิถีใด

ระหวางพันธุวศิวกรรมเกษตรซึ่งไดรับการสนับสนนุจากประเทศอุตสาหกรรม บรรษทัขามชาติ และ

สถาบันวิจัยดานเทคโนโลยชีีวภาพของประเทศ หรือการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยนืซึ่งถูกผลักดนั

โดยเครือขายเกษตรกร  นักการเกษตร และผูที่เกีย่วของกับการงานพัฒนาสงัคมทั้งภาครฐัและ

เอกชนกลุมหนึ่ง โดยตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 เปนตนมา 

เกษตรกรรมยัง่ยืนไดถกูผลักดันใหกลายเปนทางเลือกของการพัฒนาภาคเกษตรกรรม โดยมี

เปาหมายที่จะเปลี่ยนระบบเกษตรกรรมที่เปนอยูใหเปนเกษตรกรรมยั่งยืนอยางนอย 20% ของ

พื้นที่ประเทศเมื่อส้ินสุดแผน 8 แตดวยอุปสรรคจากระบบราชการและขาดความมุงมัน่ทางการ

เมืองทาํใหเปาหมายดังกลาวไมบรรลุผลตามที่ตองการ 

ในขณะเดียวกนั กระแสการผลักดันเทคโนโลยีชวีภาพและพันธวุิศวกรรมใหเปนทศิทาง

หลักของการพฒันาภาคเกษตรกรรมของไทยไดเร่ิมตนอยางสาํคัญนับต้ังแตปลายป 2546 ที่ผาน

มา โดยเริ่มตนจากการทีค่ณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนแมบทการพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพที่เรียกวา 

“นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2554” โดยเนนการสงเสริม
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การลงทุนดานเทคโนโลยีชวีภาพจากภาคเอกชนและตางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อการสงออก

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  โดยขยายมูลคาการสงออกใหเพิ่มข้ึน เปน 1.2 ลานลานบาท 

(ประมาณ 3 เทาของมูลคาสงออกป 2545)  และเพิ่มการสงออกสนิคาเกษตรแปรรูปใหมากขึ้นจาก

อันดับที่ 12  ใหเปน 1  ใน  5  ของโลกในป  2554 รวมทั้งการเจรจาเปดเสรีการคากับประเทศตาง

เชน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญ่ีปุน จนี อินเดีย ฯลฯ  คณะวิจัยเหน็วานโยบายดังกลาวอาจทาํให

ประเทศตกอยูในสถานการณที่ย่ํารอยความลมเหลวของยุคปฏิวัติเขียวอีกครั้งหนึง่ หากไมมกีาร

ปรับปรุงแผนดังกลาวใหเหมาะสม 

 

ขอเสนอแนะสาํหรับการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย ซึ่งไดจากการศึกษาบทเรียนการ

ปฏิวัติเขียวและการประเมนิประโยชนและผลกระทบจากพันธุวิศวกรรมเกษตร มีอยู 4 ประการ

สําคัญคือ 

 

1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืเพื่อใหเปนเกษตรกรรมกระแสหลักในประเทศไทย ทัง้นี้

โดยตองพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศใหเปนระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนอยางนอย 50% ของพื้นที่

ประเทศภายในทศวรรษหนา โดยผลักดนัใหมีแผนแมบทการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน 2547 -

2556 โดยสรางกระบวนการวางแผนใหเกษตรกรทุกภูมินิเวศของประเทศมีสวนรวม คลายกบั

กระบวนการรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 8 

 

2. สรางหลักประกันในการเขาถึง ใชประโยชน และมีสวนรวมในการจัดการที่ดิน แหลงน้ํา 

และทรัพยากรชีวภาพอยางยัง่ยืน การจัดการทรัพยากรดังกลาวมิไดเนนสทิธิความเปนเจาของแต

เนนสทิธิในการเขาถึง ใชประโยชน และจัดการ เพือ่เปนหลกัประกันวาเกษตรกรจะสามารถทาํ

เกษตรกรรมไดอยางยัง่ยนื โดยสิทธิในทรัพยากรมิไดหมายถงึการแปลงทนุทรพัยากรของสวนรวม

และชุมชนแบบเดียวกับ ”การแปลงสนิทรัพยเปนทุน “เพราะในทายที่สุดแลวการแปลงทรัพยากร

สวนรวมดังกลาวจะถูกโอนยายไปใหกลุมทนุขนาดใหญทัง้ในประเทศและตางประเทศเขามายึด

ครองทรัพยากรของชุมชนและของประเทศชาตินัน่เอง 

 

3. การพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพที่เหมาะสมกับประเทศ โดยตั้งเปาหมายใหประเทศไทย

เปนเขตปลอดพืชจีเอ็มโออยางนอยในอกีหนึ่งทศวรรษขางหนา พรอมๆกับการสรางความเขมแข็ง

ของภาคการวจิัยสาธารณะ การและสนบัสนุนการวิจยัของเกษตรกร  ริเร่ิมการสรางเครือขายการ

วิจัยระหวางประเทศเขตรอนและประเทศโลกที่สาม  สงเสริมการศึกษาดานจีโนมเพื่อสรางความ
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เขมแข็งในการปรับปรุงพันธุแบบปกติ (Conventional Breeding) และเพื่อปกปองผลประโยชน

ของประเทศอนัเกิดจากการแยงชิงทรัพยากรชีวภาพ การกอการรายทางชวีภาพ และอ่ืนๆ 

4. มีนโยบายระหวางประเทศเกี่ยวกบัสิทธบัิตรและพันธวุิศวกรรมอยางเหมาะสม  ทั้งนี้

โดยการปฏิเสธระบบสิทธิบัตรสิ่งมีชีวิต และการผลักดนัจีเอ็มโอของบรรษัทขามชาติเขามาปลูกใน

ประเทศ  อันเปนผลมาจากการผลักดันแบบทวิภาค ี  ทั้งนี้โดยอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ

เกี่ยวกับพธิีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ และการเจรจาตอรองในเวทพีหุภาคีเปน

เครื่องมือในการลดแรงกดดัน 
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บทคัดยอ 
 
 

ประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมของประเทศไปสูการเกษตรแบบปฏิวัติเขียวตั้งแต

ปลายทศวรรษที่ 2510 เปนตนมา โดยการเกษตรกรรมซึ่งมุงเนนการใชพืชพนัธุใหมนั้นทาํใหเกิดการใช

ปุยและสารเคมีการเกษตรรวมทัง้เครื่องจกัรกลการเกษตรเปนจํานวนมาก แตผลผลิตตอไรกลับเพิ่มข้ึน

เพียงเล็กนอยเทานั้น ตัวอยางเชนกรณีการปลูกขาวพนัธุใหมนัน้ทําใหเพิม่ผลผลิตขาวไดประมาณ 

37% ในชวง 3 ทศวรรษทีผ่านมา ในขณะที่จากการศึกษาพบวาผลิตภาพของการเกษตรเชิงเดี่ยวนั้น

ตํ่ากวาการเกษตรแบบพื้นบานและการเกษตรกรรมแบบยั่งยนืซึง่พัฒนาขึ้นในภายหลังอยางนอย 20% 

ในขณะที่มีตนทุนการผลิตสงูกวา จากการศึกษาพบวาเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวทาํใหเกดิผล

กระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม สุขภาพ และเปนตนเหตุสําคญัของการทาํใหเกิด

ปญหาหนี้สินของเกษตรกร   ทางออกในการแกปญหาเกษตรกรรมของประเทศควรมุงไปสูการพัฒนา

เกษตรกรรมแบบยั่งยนืมากกวาพันธุวิศวกรรมเกษตรซึง่ถูกผลกัดันโดยประเทศอุตสาหกรรม บรรษัท

ขามชาต ิ และองคการระหวางประเทศบางองคกร เพราะพนัธุวิศวกรรมเกษตรซึ่งถูกผลักดันโดยกลุม

เดียวกนักับการปฏิวัติเขียวนัน้จะนําประเทศไปสูการพึ่งพาบรรษัทขามชาติ และกอปญหาอืน่ๆ 

เชนเดียวกับทีก่ารปฏิวัติเขียวไดทําใหเกิดขึ้น คณะวิจัยเสนอใหมกีารผลักดันแผนแมบทเพื่อการพฒันา

เกษตรกรรมยัง่ยืนขึน้โดยใหมีเปาหมายเปลี่ยนประเทศจากการเกษตรกรรมที่เปนอยูใหเปลี่ยนเปน

เกษตรกรรมทีย่ั่งยนือยางนอย 50% ของพืน้ที่ประเทศภายใน 10 ปขางหนา 
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Abstract 
 

Thailand have adopted the so called ‘Green Revolution’  agriculture since 1960s. 

Yield in rice production sector have increased  37 % between 1960s-2000s. However, Thai 

farmer have to pay more for pesticide, fertilizer and agricultural machineries, while the 

government have spent a lot of money for the irrigation and research works to achieve that 

level of production. This causes many problems such as farmer’s debt, chemical residue, 

environment and the genetic erosion. This research found that the  whole productivity of 

green revolution agriculture is lower than both Thai traditional farming and the recently 

developed ‘sustainable’ farming while the cost of production is much higher.  Sustainable 

farming should be the alternative for Thailand agriculture development compare to  the 

‘transnational companies’ controlled  GE crops farming since many evidents shown that GE 

crops have the same level of yield with the conventional farm and cannot decrease the 

pesticide use as promised. The research team support Thailand Master Plan for Sustainable 

Agriculture which aim the country change  50% of conventional farming to sustainable 

agriculture with in 10 years.  
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คํานํา 
 

 

โครงการวิจัย  "จากปฏิวัติ เขียวสูพันธุวิศวกรรม  ประโยชนและผลกระทบตอภาค

เกษตรกรรมไทย" เปนสวนหนึ่งของชุดโครงการวิจัยเร่ืองนวัตกรรมตะวันตกที่มีผลกระทบตอภาค

เกษตรกรรมไทย ซ่ึงมี รศ.ดร.สมบูรณ เจริญจิรตระกูลเปนผูประสานงาน โครงการไดเร่ิมตน

กิจกรรมการวิจัยจริงๆ เมื่อประมาณกลางป 2545 และมีเปาหมายวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จเมื่อ

ส้ินสุดในตนป 2547 ซ่ึงถือไดวาลาชากวากําหนดการที่วางเอาไวพอสมควร 
ความลาชานั้นเกิดขึ้นทั้งจากผูเขียนคํานําเปนหลัก เพราะบางขณะมีภารกิจเฉพาะหนา

เกี่ยวกับงานทางดานนโยบายที่ตองรีบทําเพื่อใหทันการณ และบางกรณีเกิดขึ้นจากผูชวยวิจัยที่สรุป
ขอมูลจากพื้นที่ในเวลาที่ไมตรงกัน ทําใหยังไมสามารถนําขอมูลทั้งหมดมาสังเคราะหรวมกันได 

 

คณะวิจยั 

โครงการวิจัยนี้มีผูรับผิดชอบหลักที่เปนนักวิจัย 2 ทาน และผูชวยวิจัยอีก 5 ทานคือ คุณ

นิรมล ยุวนบุณย เจาหนาที่ฝายขอมูลองคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย  และ
คุณเหรียญ ชํานิ จากมูลนิธิขาวขวัญ เปนผูรับผิดชอบในการลงพื้นที่และทํารายงานการศึกษาใน
พื้นที่ภาคกลาง ที่หมูบานลุมบัว หมู 4 ต.บานโพธิ์  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   ทั้งคุณเหรียญ และนิรมล 

เคยทํางานมาดวยกันกับมูลนิธิขาวขวัญในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมายาวนาน กอนที่นิรมล จะเขามา
รวมงานกับผูเขียนคํานํากับองคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทยเมื่อป 2542 

งานวิจัยนี้ไดใชขอมูลจากการลงพื้นที่ของทั้งสองทานคอนขางมาก เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวนี้เปน
พื้นที่ที่เปนอูขาวอูน้ําแตดั้งเดิมของอาณาจักรไทยมาตั้งแตอดีตก็วาได การเปลี่ยนแปลงจากการ
เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมมาเปนเกษตรกรรมตามแนวทางการปฏิวัติเขียวในพื้นที่นี้ สามารถเปน
ตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

ในพื้นทีภ่าคเหนือนั้น โครงการวิจยัไดมนีกัศึกษาปริญญาโท 2 ทานจากมหาวทิยาลัย- 

เชียงใหม   เปนผูชวยวิจยั คือ คุณวิทยา  พรมจักร และ คุณสุรารักษ    ใจวุฒิ ทั้งสองทานเปนผูที่มี
ความสนใจเกีย่วกับปญหาและทางออกของการปฏิวัติเขยีวอยูแลว ดังที่ไดเขียนรายงานเกีย่วกับ
ประเด็นนี้ในระหวางที่เปนนกัศึกษาในมหาวิทยาลัย  โดยพื้นที่ที่ทําการศึกษาคือ พื้นที่บานปง ต.

บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม พื้นที่นี ้ทานอาจารยพฤกษ ยิบมันตะศิริ อธิบายวา เปนพื้นที่อุดม
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สมบูรณที่สุดแหงหนึ่งของเชียงใหม การเลือกพื้นที่นี้จะทําใหเห็นการเขามาของการเกษตรกรรม
แผนใหมและปญหาของมันไดอยางชัดเจน 

ในพื้นทีภ่าคอสีานนั้น โครงการวิจยัไดคณุอารีวรรณ คูสันเทียะ ซ่ึงเปนเจาหนาที่ฝายขอมูล
จากชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อนเปนผูชวยนักวจิัย เธอมีพื้นทีก่ารทํางานเพือ่สนับสนุน
ชาวบานในการดําเนินการกจิกรรม “คณะทํางานพันธุกรรมพื้นบานอีสาน” ในบริเวณพื้นที่ภาค
อีสาน โดยเฉพาะที่ทุงกุลาอยูกอนหนานีแ้ลว ทําใหสะดวกในการเก็บขอมูลและสนทนากับชาวบาน
ในพื้นที ่

สวนในพื้นทีท่างภาคใตนัน้ ตอนแรกโครงการวิจยัวางแผนวาจะหาพืน้ที่ที่ปลูกขาวบริเวณ
ลุมน้ําปากพนงั จ.นครศรีธรรมราช  หรือไมก็พื้นที่บริเวณสทิงพระ-สิงหนคร ที ่จ.สงขลา  แต

หลังจากไดมีการจัดประชุมใหญของชุดโครงการวิจยัที่หาดใหญ เมื่อตนป 2545 ผูทรงคุณวุฒิบาง

ทานเห็นวา ควรใหความสนใจกับกรณีเร่ืองยางพาราดวย เพราะเปนอาชีพเกษตรกรรมที่สําคัญที่สุด
ของคนใต โครงการวิจยัจึงตดัสินใจเลือกพืน้ที่ปลูกยางที่   บานทองหลาง   ต.หลอยูง อ.ตะกัว่ทุง   

จ.พังงา เปนหนึ่งในพืน้ที่วจิยัแทน โดยได คุณพิเชษฐ ปานดํา ซ่ึงทํางานกับกลุมชาวบานในบริเวณ

จังหวดัพังงา ภูเก็ต มาชานานแลว เขารวมเปนผูชวยวิจยั 

ในสวนของนักวิจัยหลักนอกจากผูเขียนคํานําซึ่งไดสนใจประเด็นเกี่ยวกับการปฏวิตัเิขยีวมา
ชานานตั้งแตสมัยเรียนในมหาวิทยาลัย และไดเขียนหนังสือช่ือ “ไปใหพนยุคปฏิวัติเขียว : เบื้องหลัง
ปญหาการเกษตรและการแสวงหาทางเลือกใหม” เมื่อป 2535 แลว โครงการวิจัยยังไดรับเกียรติจาก

คุณสุริยนต ธัญกิจจานุกิจ เพื่อนสนิทรวมคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมเปนนักวิจัย
หลักของโครงการวิจัยนี้ดวย ปจจุบันคุณสุริยนต เปนเจาหนาที่วิเคราะหแผนและนโยบาย 8 สภา

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําและนโยบายของสภาพัฒนมาเปน
จํานวนมาก โดยในขณะที่รวมอยูในโครงการวิจัยนี้ไดดูแลเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยอยูดวยไปพรอมๆ กัน 
 

 โครงการวิจัยนี้เกิดขึ้นในสถานการณที่ประเทศไทยอยูในจุดเปลี่ยนของการแสวงหา
นโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ บรรยากาศของการวิจัยนี้เกิดขึ้นทามกลาง
การถกเถียงเกี่ยวกับกรณีพืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือพืชจีเอ็มโอวา สังคมไทยควรจะรับหรือไมรับ
อยางไร นโยบายการเกษตรของประเทศควรจะเปนเกษตรกรรมที่ใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมใน
การขับเคลื่อนหรือเกษตรกรรมอินทรียที่อาศัยฐานของภูมิปญญาเกษตรกรรมพื้นบานผสมผสานกับ
ความรูเกษตรกรรมสมัยใหมกันแน  
 โครงการวิจัยเห็นวาจะหาคําตอบเชนนั้นได จําเปนตองเรียนรูจากอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บทเรียนเกี่ยวการปฏิวัติเขียว “Green Revolution” และเราควรจะไดใชชุดความรูจากการทําความ
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เขาใจเกี่ยวกับเบื้องหลังความเปนมาและผลของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเองในการตัดสินใจอนาคตภาค
เกษตรกรรมของไทยรวมกัน 
 

วัตถุประสงค 
 ภายใตบริบทของวิวาทะทางสังคมขางตน  โครงการวิจัยจึงไดตั้งวัตถุประสงคในการวิจัย 
ไว  3 ประการสําคัญคือ 

1)  ศึกษาประวัติความเปนมาของการปฏิวัติเขียว และการเขามาของการใชพันธุวิศวกรรม

ในภาคการเกษตรของไทย วิเคราะหเงื่อนไขและปจจัยตางๆ ที่ทําใหประเทศไทยเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการเกษตรที่มีแตดั้งเดิมมาเปนระบบเกษตรกรรมที่อาศัยนวัตกรรมจากตะวันตก 

2)  วิเคราะหผลกระทบของการปฏิวัติเขียว และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใชพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมที่มีตอชุมชนเกษตรกรรม ฐานทรัพยากร (ดิน น้ํา และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ) และผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวม 

3)  เสนอแนะทางออกของภาคเกษตรกรรมของไทยจากบทเรียนของยุคปฏิวัติเขียว และ

แนวทางในการมีสวนรวมของเกษตรกรและสาธารณชนที่มีตอการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและ
พันธุวิศวกรรมมาใชในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย 
 

กระบวนการวจิัย 

 การวิจัยเร่ิมตนขึ้น จากการรวบรวมขอมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการปฏิวัติเขียวทั้ง
ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตางประเทศ รวมทั้งประเด็นและรายละเอียดเกี่ยวกับการวิวาทะในเรือ่ง
พันธุวิศวกรรมที่เกิดขึ้นไปพรอมๆ กัน 

 คณะวิจัยซ่ึงรวมทั้งนักวิจัย 2 ทานและผูชวยวิจัยทั้ง 6 ทานไดมานั่งประชุมรวมกันเพื่อออก

แบบสอบถามสําหรับเปนเครื่องมือนําทางในการเก็บขอมูลจากชาวบาน โดยที่แบบสอบถามที่
ออกแบบขึ้นนั้นมุงหวังที่จะเขาใจผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้นกับชาวบานจริงๆ ในพื้นที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งประเด็นเกี่ยวกับผลทางเศรษฐกิจที่ชาวบานไดรับ 

 การเก็บขอมูลในพื้นที่ของผูชวยวิจัยมิไดเปนการนําแบบสอบถามไปหาชาวบาน แลว
กรอกขอความไปตามแบบสอบถามที่ออกแบบมา แตเปนการชวนชาวบานนั่งพูดคุยเหมือนกลุม
เสวนาแลวจึงเก็บรายละเอียดที่ไดสรุปเปนขอมูลสําหรับใชในการวิเคราะห ในหลายพื้นที่ชาวบาน
เองไดเปนผูรวมวิเคราะหรวมกับคณะวิจัยไปดวย ทั้งนี้ไมนับการประชุมในหมูบานที่เชิญชวน
ชาวบานมานั่งวิเคราะหเกี่ยวกับปญหาและทางออกของการปฏิวัติเขียวขึ้นโดยเฉพาะ 

 ในสวนที่เปนแบบสอบถามโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องตนทุนและกําไรจากการทําการเกษตร
นั้น คณะวิจัยไดตั้งเกณฑเกี่ยวกับการคัดเลือกเกษตรกรที่จะเก็บขอมูล โดยพยายามใหครอบคลุม
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และเปนตัวแทนของเกษตรกรในหมูบานใหไดมากที่สุด โดยดูจากจํานวนพื้นที่ถือครองที่ดินใน
การเกษตรเปนหลัก ดังนั้นขอมูลที่ไดจากเกษตรกรจึงเปนขอมูลที่ครอบคลุมความเปนจริงของ
หมูบานตามสมควรแมจะมีกลุมตัวอยางจํานวนนอยก็ตาม  
 ปญหาประการหนึ่งที่คณะวิจัยประสบก็คือกลุมเปาหมายที่เปนเกษตรกรในบางพื้นที่ เชน 
ในภาคกลาง และในภาคอีสานนั้น เกษตรกรบางสวนไดมีการปรับเปลี่ยนจากการทําการเกษตรแบบ
ปฏิวัติเขียวไปเปนเกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ เพื่อหาทางออกใหกับครอบครัวไปพรอมๆ กันดวย ใน
แงนี้จํานวนตัวอยางที่จะใชการวิเคราะหเร่ืองการปฏิวัติเขียวก็จะลดจํานวนลงจากที่ไดตั้งใจแตเดิม 
แตในอีกดานหนึ่งก็มีผลดี ทําใหคณะวิจัยสามารถเปรียบเทียบระหวางการเกษตรกรรมตามแบบการ
ปฏิวัติเขียวกับทางออกอื่นๆ ได 
 ขอมูลและผลที่ไดรับจากการวิจัยจะถูกเสนอในที่ประชุมใหญ ซ่ึงคณะวิจัยจะเสนอขอมูล
จากการศึกษาใหกับชาวบานที่ตนเองไปเก็บขอมูล ในแงนี้เกษตรกรก็จะสามารถตรวจสอบไดวา
ขอมูลและการวิเคราะหเบื้องตนนั้นเขาเห็นดวยหรือไมเห็นดวยประการใด อีกทั้งสามารถรวมใน
การวิเคราะหในประเด็นตางๆ ไปพรอมๆ กับคณะวิจัยไดดวย 

 สวนของงานที่ดําเนินการไปคอนขางยากจนตองปรับวิธีการไดขอมูลคือ การสัมภาษณ
บุคคลที่เกี่ยวของในสวนของผูที่เปนขาราชการ หรือมีหนาที่ตองรับผิดชอบในหนาที่ที่เกี่ยวกับการ
วิจัย หลายทานไมสะดวกที่จะใหสัมภาษณทัศนคติของตนเพราะเกรงวาจะกระทบกับงานใน
ตําแหนงหนาที่1 โครงการวิจัยนี้จึงไดหาทางออกในเรื่องดังกลาวโดยสามประการคือ หนึ่งรวบรวม

ความคิดเห็นของคนในกลุมเปาหมายที่ตองการสัมภาษณในเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งที่ไดจากคํา
สัมภาษณในหนังสือ ขอเขียน และโชคดีที่มีงานลักษณะใกลเคียงกันนี้ของโครงการวิจัยนโยบาย 
ของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติไดดําเนินการไวระดับหนึ่งแลว  ประการที่
สองโดยการที่คณะวิจัยไดไปเขารวมการประชุมสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับการวิจัยทําใหได
ทราบทัศนะหลายประการจากคนที่เกี่ยวของแตก็ทําใหไดทราบความคิดเห็นของบุคคลสําคัญหลาย
ทานที่ไมไดอยูในรายชื่อที่โครงการวิจัยจะไปสัมภาษณตอนตนดวย2  และประการสุดทายที่

คณะวิจัยไดวางแผนไวคือเชิญบุคคลในกลุมเปาหมายดังกลาวมาเขารวมในการนําเสนองานวิจัย
(ฉบับรางกอนเสร็จสมบูรณ) หลังจากนั้นจึงจะรวบรวมเอาทัศนะและขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดเอามาใช

ในงานวิจัยโครงการนี้ 
 

 

 

                                                           
1 โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการบางทานในกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2  ตัวอยางเชน ศ.อัมมาร สยามวาลา, ศ.รังสรรค ธนพรพันธุ และ ดร.นิพนธ พัวพงศกร เปนตน 
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การนําผลการวิจัยนี้ไปใชประโยชนในทางนโยบาย 

 เมื่องานวิจัยช้ินนี้แลวเสร็จ คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2554 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2546 ซ่ึงทําใหมีทั้งขอดีและขอเสีย 

กลาวคือ ทําใหกระบวนการจัดทํานโยบายดังกลาวขาดขอมูลที่มาจากการศึกษาวิจัย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอเสนอแนะทางนโยบายที่มาจากโครงการวิจัยนี้ อยางไรก็ตามในแงขอดีก็คือทําใหงายขึ้น
ตอการวิเคราะหวาการดําเนินการตามแผนงานนั้นในระยะยาวแลวจะกอผลกระทบอยางไรตอไป  
คณะวิจัยหวังวาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนานโยบายเกษตรกรรมจากรายงานฉบับนี้คงจะเปน
ประโยชนสําหรับการปรับปรุงนโยบายของประเทศใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

 การปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับภาคเกษตรกรรมนั้นอาจทําไดโดยการเสนอแนะใหมีการ
ปรับปรุงแผนและนโยบายดังกลาว ซ่ึงไมใชเร่ืองที่เปนไปไมไดเพราะแมแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ก็มีการแกไขปรับปรุงในเวลาตอมา หรือทําไดโดยการนําเสนอ

แผนงานอื่น เชน แผนแมบทเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนแหงชาติ ขึ้นมาเปนแผนคูขนาน เปน
ตน  
 อยางไรก็ตาม ส่ิงสําคัญที่สุดที่โครงการวิจัยนี้ปรารถนาคือ ตองการเห็นการใชประโยชน
จากโครงการวิจัยในทิศทางที่ทําใหเกิดความรู เกิดการถกถียงที่แตกฉานเพิ่มพูนขึ้นจากประเด็นใน
การศึกษาวิจัยช้ินนี้ เนื่องจากเชื่อวา ความรูจะเปนอาวุธอันสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย
เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับประเทศ  
 

         วิฑูรย เล่ียนจํารูญ 

ตุลาคม 2548 
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บทท่ี 1 
เกษตรกรรมไทยกอนการปฏิวัติเขียว 

 

 

“ ...อาณาจักรอันกวางใหญไพศาลของกรุงสยามมีดินและการเพาะปลูกนานา
ชนิด ขาพเจาเชื่อวาคงจะไมผิดที่จะกลาววา ไมมีประเทศใดในโลกที่อุดมสมบูรณ
เชนนี้ เพราะไมแตจะอุดมไปดวยแรธาตุ พืชพันธุธัญญาหาร และปศสัุตวนานาชนดิ 
แตยังอุดมไปดวยผลิตผลที่จะชวยกระตุนใหมีการคาพาณิชยเกิดขึ้น และเปนที่สนใจ
ของชาวตางชาติที่จะเขาไปพํานักอาศยั...” 

   เซอร จอหน ครอวฟอรด, พ.ศ. 2364 

 

“ขาพเจาไมทราบวา ในโลกนี้ยังจะมีประเทศใดบางที่มคีวามอุดมสมบูรณยิ่ง
ไปกวาประเทศสยามหรือหาไม โคลนตมของแมน้ําไดทําใหผืนแผนดินอุดมไปดวย
ปุยอยูทุกปโดยแทบจะไมตองบํารุงผืนดินเลย ก็ไดตนขาวกอใหญอันมรีสดีวิเศษซึ่งไม
เพียงแตพอเล้ียงประชาชนพลเมืองเทานั้น ยังสงออกไปขายยังเมืองจนีและที่อ่ืนๆได
อีก” 

สังฆราชปาลเลกัวร 
 

สภาพของเกษตรกรรมไทยในอดีตกอนหนาการปรากฎขึ้นของการปฏิวตัิเขียวไดถูกรวบรวม
ไวในบันทึกทางประวัติศาสตร ดังเชน ในรายงานของเซอร จอหน ครอวฟอรด เมื่อเดินทางเขามา
เจรจาการเมืองการคากับประเทศไทยในปลายป 2364 ในสมัยรัชกาลที่ 2 และไดรับการตอกย้ําโดย

คําบรรยายของสังฆราชปาเลกัวร เมื่อคร้ังที่เดินทางมาเผยแพรศาสนาในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 
3 และรัชกาลที่ 4 (ศุภรัตน เลิศพาณิชยกลุ 2544 : 48-49) งานเขียนของนักวิชาการสมัยหลังเปน

จํานวนมากกไ็ดยืนยันสภาพดังกลาว  ตัวอยางเชน  งานวชิาการสาํคัญร่ือง "เศรษฐกจิหมูบานไทยใน

อดีต" เมื่อป 2528 ของฉัตรทิพย นาถสุภา (ฉัตรทิพย นาถสุภา 2528 : 22-24)   ซ่ึงเปน

ประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของชาวบานนบัรอยคนในภาคเหนือ กลาง อีสาน ไดอธิบาย
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชาวนาในอดีตเอาไววา 
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 “ชาวนามีความพอเพียงในตวัเองสูงมาก สามารถผลิตอาหารและ
เครื่องนุงหมไดเอง และหากินจากธรรมชาติ เชน จับปลา เก็บผัก และตัดไม 
โดยปกติชาวบานไมอดอาหาร นอกจากในปที่ฝนแลงหรือน้ําทวมมากอาจขาด
แคลนขาวในปนั้น ชาวบานก็จะแกไขโดยการขอยืมขาวจากหมูบานที่ทํานาได
หรือหาของปาไปแลก มิฉะนัน้ก็ไปหากลอยในปามากิน” 

 

อยางไรก็ตามหลักฐานที่สําคัญที่สุด คือหลักฐานคําบอกเลาที่หลงเหลืออยูในความทรงจํา
ของผูเฒาผูแก ทั้งนี้เนื่องจากความอุดมสมบูรณดังกลาว ยังคงเปนทีรั่บรูกันโดยทัว่ไปของเกษตรกร
ในทุกภาคของประเทศ คณะวิจัยไดใหชาวบานในพืน้ที่เลาใหฟงถึงสภาพความเปนอยูในอดีตใหฟง 
ภาพความอดุมสมบูรณดังกลาวยังคงเปนทีจ่ดจําและเลาขานสืบตอกันมา 

ตัวอยางเชน ในพื้นที่ทุงกุลารองไห พื้นทีก่วางใหญไพศาลกวา 2 ลานไร ครอบคลุมพื้นที ่

จังหวดัรอยเอด็ ในทองที่อําเภอ เกษตรวสัิย สุวรรณภมูิ ปทุมรัตต และอําเภอโพนทราย จังหวดั
สุรินทร ในทองที่อําเภอทาตมู อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดมหาสารคาม ในทองที่อําเภอพยัคฆภูมพิิสัย  
จังหวดัศรีสะเกษ ในทองทีอํ่าเภอราษีไศล  และ จังหวัดยโสธร ในทองที่อําเภอมหาชนะชยั และ
อําเภอคอวัง ซ่ึงในการรับรูของคนโดยทั่วไปเคยเขาใจวาเปนพื้นที่แหงแลงและขาดแคลนนั้น หาได
เปนเชนนัน้ไม  

จากคําบอกเลาของอาจารยสําราญ  พลนันท ประธานชมรมผูสูงอายุเมืองเกษ1 ไดบอกเลา

เร่ืองสภาพบานกูกาสิงห ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของทุงกุลารองไหวา  
 

“พื้นที่ทุง ไมมีตนไม ในอดีตมีแตฟากับหญา ซ่ึงคาดวาเกดิจากการ
เปลี่ยนแปลงของทะเลมาเปนทุงหญา สันนิษฐานไดจากซากเปลือกหอยท่ีมีอยู
ในทองทุง มีหนองน้ํานอยใหญจํานวนมาก หญาแฝก ปาแวง ตนโสนขึ้นรก ฝูง
หมาปา หมาจิง้จอกมีมาก เหาหอนทัว่ทุง กลางคืนมีลูกไฟผุดขึ้นกลางทุง สวน
ที่เปนโนนสูง เปนที่เล้ียงวัว ควาย เดก็เลี้ยงควายได ขุดหวัขาวแปงกิน รมไมหา
ยาก ในเดือน 9 - 10 ของทุกป เปนฤดนู้ําหลากจะออกไปตางบานไปไดทาง
เรืออยางเดยีว บานกูจึงอุดมสมบูรณ ดวย ปู ปลา อาหารและ ขาว เมื่อน้ําลดลง
รองน้ําเสียว ชาวบานจะดกัลอบ ดักไซ วางเบ็ด กองปลา ไดเปนหาบมาทําปลา
รา และปลาจอม เมื่อถึงหนาแลงน้ําคงคาง ในหนอง ปลาเยอะมาก วดิน้ํา(สา
ปลา) ดวยคันโซ เชน หนองนกแกว หนองฮู ไดปลาเปน 10 – 20 เลมเกวียน 

                                                           
1 สัมภาษณนายสําราญ  พลนันท ประธานชมรมผูสูงอายุเมืองเกษ และจากเจาอาวาสวัดบานกูกาสิงห เมื่อ
มีนาคม  2545 
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แหลงน้ําทางเสียวใหญและทุง จึงเปนแหลงขาว และปลา ทําใหชาวบานไดกนิ
ไดขาย พอถึงหนาแลงเดือน 4 – 5 ชาวบานหาไม ฟน จากปาดงมวย หรือพุม
ไมชาย ฝงเสยีว เด็กเลี้ยงวัวก็เผาหญาทุงควันโขมง เสียงไฟไหมตนหญาดัง
สนั่น นก หน ูหนีอุตลุด  ถึงเดือนหก ฝนตกหญาระบัดออน ขึ้นเปนอาหารวัว 
ควาย และมา ฝูงมาปลอย ววั ควาย อวนพ ีชาวบานไดขายขาว ปลา ปลารา ปลา
จอม “ 

 

ในพื้นทีภ่าคใตก็เชนเดียวกนั ชุมชนดั้งเดิมของชาวภาคใตเปนชุมชนกสิกรรมเชนเดียวกับ
ชุมชนดั้งเดิมอืน่ของสังคมไทย  ชุมชนแตและแหงผลิตขาว ปลา ผักและไมผล มาแลกเปลี่ยนกัน
โดยไมมีปญหาอดอยากขาดแคลน โดยวิถีชีวิตของของชาวบานถูกกาํหนดโดยลักษณะทาง
ภมูิศาสตรทําใหเกิดชุมชนทีม่ีลักษณะเฉพาะ   3  ลักษณะ คือ ชุมชนที่ราบริมแมน้ําจะผลิตธัญพืช

โดยเฉพาะขาวเจาเปนหลัก ชุมชนเขาควนปลูกไมผลและของปา  และชุมชนริมฝงทะเลก็จะผลิต
อาหารที่ไดจากทะเล  ชาวบานไดอาศัยส่ิงที่ตนเองหาอยูหากินนั้นมาแลกเปลี่ยนกัน เกิด
ความสัมพันธที่เรียกวา “เกลอเล -เกลอควน-เกลอนา”  ซ่ึงหมายถึงความสัมพันธฉันทมิตรแท

ระหวางชุมชนทั้ง 3 แบบที่ตองเกื้อกูลตอกนั (สถาพร ศรีสัจจัง 2540)  

ในภาคใตนั้น แมจะมกีารปลูกยางพาราเปนพืชพาณิชยมาตั้งแตตนกอนยุคปฏิวัติเขียว  แต
การปลูกยางของไทยในสมัยนั้นเปนระบบการปลูกยางที่เรียกกันโดยทัว่ไปวา “ปายาง” ไมใช “สวน

ยาง” เหมือนดังปจจุบัน กลาวคือยางที่ปลูกในสมัยนัน้เปนการปลูกโดยใชเมลด็และระบบการปลกู

ยางจะมกีารปลูกพืชอ่ืนผสมผสานลงในสวนยางดวย เชน สะตอ เนยีง เหรียง ผักเหมียง  รวมทัง้
ผลไมนานาชนิด เชน เงาะ ทุเรียน มังคุด มะมุด ฯลฯ ทัง้นี้ไมนับการปลอยใหพนัธุพืชที่เปนอาหาร
หรือใชประโยชนในดานตางๆ เชน ผักหวานปา ปุด กระวาน หวาย ฯลฯ เติบโตรวมไปกับสวนยาง 
เปนรูปแบบหนึ่งของระบบ “วนเกษตร” นัน่เอง 

”ปายาง” ในอดีตจึงอุดมไปดวยความหลากหลายของพชืพันธุ รวมทัง้สัตวนานาชนิด  ดังที่

นางรมหลา ชาวสวนยางที่บานทองหลาง จ.พังงา เลาใหฟงวา2 

”ของกินของใชในปายางมีมาก ทั้ง หวัทอื(กระทือ) ผักหวาน ยอดห
มรุย ลูกตอ(สะตอ) ลูกเนียง ลูกเรียน(ทุเรียน) จําดะ(จําปาดะ) จง(กระจง) หมู
ปา มีทุกสิ่ง บอกใหทั้งวันกไ็มหมด”   

 

 

                                                           
2 สัมภาษณเมื่อ พฤศจิกายน 2546 
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สภาพการทํานาในอดีต 

ชาวบานหลายทานแหงหมูบานลุมบัว อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี เลาใหัฟงวา แตเดิมสภาพพื้นที่

ของหมูบานลุมบัว เมื่อกวา 200 ปกอนนัน้ เปนที่ราบลุม  มีนาบัวเต็มพื้นที่     และมีปารกครึ้ม  เปน

ที่อยูอาศัยของสัตวปาตางๆ เชน เสือ  สุนัขจิ้งจอก  เปนตน   ชาวบานเชื้อสายเขมรที่เปนรุนบุกเบิก
จากบานสามทอง  ต.ตล่ิงชัน  อ.ดอนเจดีย  ไดโยกยายเขามาบุกเบิกพืน้ที่และจับจองที่ดินทํากิน โดย

เบิกถางและปรับใหเปนพื้นที่ทํานาปลูกขาว ผลผลิตขาวที่เหลือจากการบริโภคจะนําออกขายหรือ
ไปแลกเปลี่ยนกับชุมชนขางเคียง เชน ใชขาวแลกมะพราวกับชาวบานทีบ่านโพธิ์พระยา   
 รูปแบบการทํานาในยุคกอนปฏิวัติเขียวนั้น เปนการทํานาป หนึ่งปทําแคคร้ังเดียวเพราะ
ตองอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ  ทุกครอบครัวเล้ียงควายเอาไวชวยไถนา   อาศยัการลงแขกเอาแรง
เพื่อชวยกันดํานา  เกี่ยวขาว  และนวดขาว ในระหวางหมูเครือญาติหรือเพื่อนบานในชุมชน   ฤดูการ
ทํานาจะเริ่มตัง้แตตนเดือนพฤษภาคม (เดือนหก)  ซ่ึงเปนชวงฤดฝูนที่มีฝนตกคอนขางสม่ําเสมอ  

และจะไปเก็บเกี่ยวในชวงเดอืนตุลาคม (เดอืนสิบเอ็ด) กอนที่น้ําจะทวมนาสําหรับขาวเบา  สวนขาว

หนักหรือขาวขึ้นน้ํา จะเริ่มทําการเก็บเกีย่วไดในชวงเดอืนธันวาคม - มกราคม    
 

ประเพณเีกีย่วกับการทํานา 
 ชาวนาในอดีตไมวาจะอยูพื้นที่ไหนกต็าม จะมีพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพตอผืนนา 
เมล็ดขาว และตอธรรมชาติ ตลอดกระบวนการทํานาเสมอ ในสวนของชาวลุมบัวนั้น พิธีกรรม
ตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จสิ้นลงหลังการเก็บเกีย่วมีลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

การทํานาจะเริ่มดวยพิธี “แรกไถ” โดยจะเริ่มตนทําพิธีนี้ในชวงเดอืนหก (ประมาณ

กลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป)  ซ่ึงเปนชวงที่ฝนเริ่มตกลงมาอยางสม่ําเสมอ   ชาวนาแตละคนจะ

ดูฤกษยาม  โดยจะเลือกวันฟู     และวันธงชัย      ชาวบานจะไถดะแปลงนาเพื่อตกกลา  โดยปลอย
ควายลงกินหญาแตเชา   จากนั้นเตรยีมไถ พรอมเครื่องบูชา ซ่ึงประกอบดวย ชุดหมาก 5 คํา  ดอกไม 

ธูปเทียน  ขาวเปลือก  แปงหอม และน้ํามนต   เมื่อถึงที่นา  ชาวนาจะบังคับใหควายไถวนขวา 3 รอบ 

แลวเดนิผากลางแปลงนาเปนเสนกากบาท  ระหวางนัน้ชาวนาจะอธษิฐานขอใหไดผลผลิตดี  วา  
"แมทงหิง  ธรณี  พระภูมิ  เจาที่   วันนี้ฉันจะมาแรกดะแรกไถแลวนา  แรกหวาน…"   เสร็จแลวจะ

เลือกมุมหนึ่งของแปลงนาขุดหลุมเล็กๆ ไว  ใสขาวเปลือกและเครื่องบชูา  เมื่อไถครบ 3 รอบ จะ

ปลดไถออกจากควายแลวนําน้ํามนต และแปงหอม ประพรมลงบนตัวควาย  
หลังจากพิธีแรกไถและไดไถคราดนาเรียบรอยแลว ชาวลุมบัวจะทําพิธี “แรกหวาน” ในวัน

ศุกรซ่ึงเชื่อกันวาเปนวันเกิดของแมโพสพ  ชาวบานจะนาํน้ํามนต  น้ําอบ  น้ําหอม  ไปประพรมที่นา 
และรองขอแมทงหิง หรือแมธรณี พรอมจุดธูป 5 ดอก และบูชาดวยหมาก 5 คํา  แลวจะหวานขาวไว

มุมหนึ่งกอน  แลวเอาน้ํามนตรด  ระหวางที่หวาน จะรองวา "ขอใหแมทงหิง ธรณี พระภูมิเจาที่ เจา
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ทุง เจาทา  วาฉันฝากแมโพสพดวยนา ฝากเอาไว 3 เดือน  ใหแมทงหงิ แมธรณี  ปกปกรักษา ฝากไว

ใหดูมอด ดูเพล้ีย นกหนูใหไลไปอยูดงอยูปา  อยาไดมารบ มากวน จะไดเล้ียงลูกได" เสร็จจากหวาน

ขาวแลวจะนําเอาหนามปกลอมไวกนัควายของคนอื่นเขามาเหยยีบย่ําทาํลาย   ขาวทีแ่รกหวานจะใช
เปนขาวเสี่ยงทาย  ซ่ึงเชื่อวา   ถาขาวแรกหวานขึ้นดี  ขาวที่ปลูกทั้งหมดก็จะดี  แตถาขึ้นไมดี ปนั้นก็
จะถูกนกหนูกนิขาว 

หลังจากตีเทือกและหวานขาวแบบสํารวยลงในแปลงนาแลว   ชาวนาจะเฝาคอยดแูลระดับ
น้ําฝนที่ตกลงมาบนผืนนาใหอยูในระดับที่เหมาะสม   หลังจากเมื่อตนกลาเติบโตจนมีอายุได
ประมาณ 15 - 30 วัน จึงเริ่มมีการลงแขกถอนกลาดํานา   

"ตอนดํานานั่นสนุกมาก  ตอนเราถอนกลา  ก็ใชเทาตีขาวกลาใสกนั  ใหโคลนมันกระเด็น

ใส  บางทีก็เอาขี้ดินเขวีย้ง  มึงเขวี้ยง กูเขวี้ยง  แกลงกนั  สวนใหญจะเปนหนุมๆ สาวๆ  มาจีบกัน  
หยอกกัน  ลอกันไป ลอกันมา" 

"…ตนกลายาวแลวสัก 30 วนั หลังตีเทือกเสร็จ ก็ไดถอนกลาพอดี  กล็งแขกกัน  ถอนกลา

ไวเปนกําๆ สัก 100 - 200 กํา  แลวกช็วยกันขน ชวยกันเอาไปดาํ  คนดํายืนเรียงกันเปนหนา

กระดาน 20 - 30 คน  ดําเปนหนาๆ ไป  พักกห็ุงขาวเลีย้งขาวกนิกนั  เสร็จของเราก็ไปชวยของคน

อ่ืนตอ …" 3 

เมื่อยางเขาเดือนสิบ  ตนขาวจะเริ่มมีลําตนอวบ พรอมที่จะตั้งทองและออกรวง  ชาวบานจะ
ทําพิธี   "ใสขาวเบ็น"  ชาวหมูบานลุมบัวเชื่อวา  แมโพสพตั้งทองและอยากรับอาหารของ
เปรี้ยวหวานเชนเดียวกับผูหญิงทอง   หากนําอาหารเลานีม้าใสไวในนาแลวจะเกดิสิริมงคลกับตัวเอง 
และขาวจะออกรวงสมบูรณใหผลผลิตดี  ซ่ึงจะเลือกทําพิธีในวนัศุกร   โดยนําชะลอมซ่ึงใสอาหาร
ตางๆ เทาที่จะหาไดในพื้นที ่อาทิ ผลไมทุกชนิด  เกลือ ขาวตม ขาวเมา กระยาสารท ขนมนมสาว  
และขาวโพด  ที่ขาดไมได คือ สม  ออย  และกลวยไปใสไวในนา  พรอมกับธงกระดาษสี  ดอกไม 
ธูปเทียน  หวี  แปง  น้ํามันหอม และกระจก เมื่อไปถึงที่นา  จะเอาขาวของเครื่องอาหารที่จัดเตรยีม
ไววางลง  แลวรองเรียกอนัเชิญแมโพสพ  แมธรณ ี พระภูมิเจาที่  มากินอาหารเปรีย้วหวานใหอ่ิม
หนําสําราญ  จากนั้นจึงทําการ หวีผม  ผัดแปง  แตงตัว  ใหกับแมโพสพ  ขอใหสวยงาม และขอให
แข็งแรง จึงเปนอันเสร็จพิธี 

หลังจากใสขาวเบ็นเสร็จแลวจะเปนชวงทีฝ่นตกหนกัทีสุ่ดในรอบป และมีน้ําหลากมาจากที่
ตางๆ  กิจกรรมหลักๆ ที่เกี่ยวของกับการทาํนาก็คือคอยดรูะดับไมใหน้ําทวมตนขาว  ซ่ึงใชเวลาไม
มากนัก  เวลาสวนใหญทีเ่หลือเปนขุนควายใหอุดมสมบูรณหลังจากใชงานหนักมาตลอดหนาการ
เพาะปลูก  โดยจะทําการเกีย่วหญาที่เกิดขึน้ในนา เชน หญาเดือย  หญาไซ หญากุมาร  

                                                           
3 เลาโดย นางบุญมี  ใจดี  อายุ 64  ป  เมื่อเมษายน 2546 
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 จนกระทั่งเพ็ญเดือนสิบสอง  เปนชวงทีน่้ําขึ้นมากที่สุดในรอบป หรือเรียกกันวา  "น้ําทรง" 

ชาวบานลุมบวัจะมพีิธีกรรมประจําหมูบานที่จะทํารวมกันคือการเผาขาวหลามเพื่อทําการ “ไหวพระ
แข” และเสี่ยงทายดวยเทยีน 6 เลม   เพื่อทํานายปริมาณน้าํฝนในรอบปหนา  เมื่อพิธีไหวพระแขผาน

พนไป ปริมาณน้ําเริ่มลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งน้ําแหงลง  ตนขาวที่ยดืตนสูงตามน้ําโนมตัวลง และจะ
ลมระเนนราบลงบนผืนนาไปพรอมๆ กับการพัฒนาความสมบูรณของเมล็ดขาว  คร้ันพอถึงเดือน
อายชาวบานจงึเริ่มเก็บเกีย่ว  

เมื่อขาวสุกแลว ชาวบานจะทําพิธี “แรกเกี่ยว”  โดยเลือกเฉพาะวันศุกรเทานั้น   ชาวนาจะไป
ที่ทุงนา  ยกมือไหวแมโพสพวา "เออ   แมโพสพ  อยูตากแดดมาสามเดือนแลว  วันนี้ฉันจะมาแรก

เกี่ยวแม  อยาตกอก ตกใจนา  เออ ไดเวลาเกี่ยวแมแลว  ไปอยูยุง  อยูฉาง  ปนี้ไดงามเทานี้  ปหนา
ขอใหไดมากกวานี้  ฮู  ไปเนอ  แมเนอ  ไปอยูกับลูก" จากนั้นก็เกี่ยวเอามา 3 กํามือ  แลวนํามาเก็บไว

ที่ยุง หรือฉาง  หรือพอม  ถือวาเปนเสร็จพธีิ  ชาวนาเชื่อกันวาจะตองรักษาขวัญของแมโพสพใหด ี  
 การนวดขาวจะเลือกทําในวนัศุกรเชนเดียวกัน โดยหลังจากทําความสะอาดลานขาว เอา
ขี้ควายมาละลายน้ําในถัง แลวกวาดน้ําขี้ควายใหกระจายทั่วพื้น ทําซ้ําเชนนี้ 2 คร้ัง   แลวตากลาน

ขาวใหแหง   เมื่อลานขาวแหงดีแลว  จึงทําพิธี  “แรกลาน”  โดยนําเอาฟอนขาวสัก 2 ฟอนมาวางไว

ที่ลานขาว  เพือ่ทําการแรกนวด นําเอาน้ํามนตมาประพรมมัดขาว แลวรองบอกแมโพสพวา "วันนีจ้ะ

เอาขาวกองใหญมานวด  อยาตกอกตกใจนะแมนา  จะนวดแมละนะ" 

เมื่อเกี่ยวและนวดขาวเสร็จจนกระทั่งขาวเขายุงแลว จะนําขาวไปไหนไมได    ตองใหขาว
อยูในยุงครบอยางนอย 3 วนั 3 คืนกอน  และถาวนัตอมา (วันที ่ 4 ) เปนวันศกุรใหเก็บขาวนั้นไว

กอน  หามตักขาวกินหรือขายเด็ดขาด ระหวางที่ขาวถูกเกบ็ไวในยุงยังมพีิธีที่เรียกวา “พิธีตักยุงขาว”  
ซ่ึงจะทําพิธีในวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 โดยจะทํากระบุงเล็ก หรืออาจใชกระดองเตา ตกัขาวใสกระบงุ

พรอมตั้งจิตอธิษฐานวา  "พทุธัง  มีพูน  ธรรมมัง  มีพูน  สังฆัง  มีพูน"   พิธีกรรมดังกลาวนี้เกิดจาก

ความเชื่อที่วาจะทําใหการทาํมาหากินเฟองฟู มีขาวสูงเทียมเทากระดองเตา  หลังจากประกอบพิธี
แลวจะตักขายหรือตักกินได 

 ในระหวางนัน้จะมีพิธี “เรียกขวัญเขายุง” ซ่ึงนิยมกระทําในชวงทีจ่ะตักขาวขายจนหมดยุง
ของตัวเอง  ผูเฒาผูแกแหงบานลุมบัวเลาวา "ตองทําไมใหขาวหมดยุง  จะตองเก็บขาวไวกอนจะหมด

ยุง ตองเหลือ 20 - 30 ถัง เพราะแมเปนเหมือนชีวิตของเรา  เก็บเกี่ยวพอแลวเสร็จ เราตองรีบไปเรียก

มิ่งขวัญเขายุง     กอนจะขายถังสุดทายที่เราจะตวงขาย  เราตองขอเขานะ  ขอไว 3 หยิบมือ  ขายให

เขาไปแตเปลือก  มิ่งขวัญแมโพสพยังอยูในยุง  ตองรองบอก  วา … มิ่งขวัญเอย  มิ่งขวัญมา  ไปแต

เปลือกนา  มิ่งขวัญอยูกับลูก" 

 นอกเหนือจากนั้นยังมพีิธีสําคัญอีกอยางหนึ่งซึ่งถือเปนการทําบุญสําหรับหมูบาน  ในชวง
ระหวางเดือนสามถึงเดือนสี่  เรียกวาพิธี  "ขึ้นสารทหนาบานหลังบาน"  ชาวลุมบัวจะพรอมใจกนัทํา
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พรอมกันทั้งหมูบาน   เมื่อเลือกวันไดแลว  แตละบานจะทําขนมจีน  ปนววั-ควาย นําหอม กระเทียม 

ขาวของทุกอยางที่มีอยูในบาน ใสถาดไปวางไวที่ศาลของหมูบาน  เพื่อทําพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจําหมูบาน หลังจากนั้นจะนําขาวสวนเกนิจากทีก่ันเอาไวสําหรับบริโภคในครอบครัวออกมา
ขาย  
 

 พิธีกรรมที่ชาวบานปฎิบัติ ตั้งแตเร่ิมตนกระบวนการทํานาจนถึงหลังการเก็บเกีย่ว สะทอน
ใหเห็นความสาํคัญของพืชพันธุและการทําการเกษตรที่มตีอชีวิตของพวกเขา  การทําเกษตรกรรมจงึ
มิใชสักแตวาเปนงานเพื่อผลิตอาหารสําหรับมนุษย  แตเปนกระบวนการศักดิ์สิทธิ์ที่ตองกระทําดวย
ความเคารพ 

 การแรกไถแสดงถึงความเคารพที่เกษตรกรในอดีตมีตอผืนดิน เตอืนสติและเปนเครื่อง
กําหนดไมใหมนุษยทําอะไรที่เปนการทําลายความอุดมสมบูรณของผืนแผนดิน ทั้งนี้เนื่องจากความ
สมบูรณของแผนดินคือเครื่องรับประกันตอความอยูรอดของพวกเราเอง 

 การทําพิธีแรกหวานและใสขาวเบ็นซึ่งตองเลือกวันและประกาศใหแมพระธรณีดแูลมิให
ศัตรูพืชและภยัพิบัติตางๆมาทํารายตนขาว ดังคําพูดที่วา “ฝากแมโพสพไวกับแมพระธรณ”ี นั้นคือ

หลักคิดที่มองวาเกษตรกรรมคือความสัมพันธที่มนุษยมตีอธรรมชาติ ขาวปลาที่เราไดรับเปน
ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ การระบาดของศัตรูพืชและภัยตางๆเกดิขึ้นจากการปฎิบัติตอแมพระ
ธรณีและตอธรรมชาติอยางไมถูกตอง และการปฏิบัติตอธรรมชาติดวยความเคารพตางหากถึงจะทํา
ใหเราไดผลตอบแทนที่เหมาะสม 

 แมเมื่อไดผลผลิตมาแลว เกษตรกรในอดีตก็ตองปฏิบตัิตอผลผลิตที่ไดมาดวยความเคารพ 
การตักขาวออกจากยุงออกไปเพื่อบริโภคหรือขายออกไปก็ดีมีกฎเกณฑชุดหนึ่งกําหนด และที่
สําคัญที่สุดตองมีขาวเปลือกจํานวนหนึ่งตดิยุงขาวเสมอเพื่อเปนหลักประกันสําหรับอนาคต 
 

เกษตรกรรมกบัความหลากหลายของพันธุขาว 

  ชาวนาในอดตีหาไดปลูกขาวเพราะเหตุผลเร่ืองผลผลิต หรือเหตุผลทางเศรษฐกจิดังเชน
การทํานาในปจจุบันไม แตปลูกเพราะเหตุผลในเรื่องรสนิยมการบริโภคและเหตุผลทางประเพณี
ดวย   

              "ขาวหลวงรวงมนัจะใหญดีกวากอนแกว เม็ดมนัจะยาว  พวงเงินไมคอยได

ทํา ทําแตเหลืองประทิว  ซ่ึงมันเปนขาวขึน้น้ําดี  ทําขาวเหนยีวชอพยอม เพราะชอบกิน
ขาวเหนียวและเอาไวตําขาวเมา"  
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  "ขาวกอนแกวเม็ดสั้น  หนกั  ตองทําที่ลุม  ขาวหลวงเปนขาวเบา เมด็ยาว  

ตองทําที่ดอน  มันจําเปนตองใชไปตามสภาพพื้นที่ ที่มนัเปนทั้งที่ลุมและที่ดอน  โดย
ที่ลุมตองเปนขาวหนกั ที่ดอนตองใชขาวเบา แตที่ชอบกนิเปนขาวหลวง" 

  "ขาวเหนยีวดอกพยอม ปลูกเพื่อทําขนมกิน  ใชในงานเทศกาลตางๆ เชน ทํา

กระยาสารท  ขาวหลวงมีลักษณะตนสูง ผลผลิตไดไมมาก ไรละ 50 ถัง  ขาวเหลือง

ออนมันนิ่ม  เวลาหุงนิ่มดี  เม็ดสวย  ขาวคดัเม็ดสวย เวลาเกี่ยวมือเกีย่วงาย  ขาวหางหมู
เปนพวง เหมอืนหางหมูเลย  แตมันตองใชน้ําลึก ซ่ึงเหมาะสําหรับทีลุ่ม  ขาวที่ชอบ
มากที่สุดคือ ขาวหลวง  ปนแกว  โดยเฉพาะปนแกวข้ึนหมอดี"  

  "ขาวหลวงเปนขาวเบา  แกรงกวาขาวอื่นๆ  เกี่ยวกอนเขา  ขาวนางมนเม็ดด ี 

ใชได  เบากวาขาวหลวงหนอย  พวงหางหมูหนักกวา  มันเกี่ยวทีห่ลัง  ลักษณะเม็ดมนั
แหลม  โดยสวนตวัชอบขาวหลวง  เพราะเม็ดมันจะแขง็   ชอบกนิขาวแข็ง   ที่ปลูก
ขาวเหนียวก็เพราะเอาไวกนิ  และก็มเีอาใชทําขนม  ขาวเมา  ทํากระยาสารท  ปลูกไว
ประมาณ  2 - 3 งาน  ชวงปลูกขาวป  ตอนนี้ไมมีแลว"4 

 

 

 นอกเหนือจากนี้ การปลูกขาวหลากหลายสายพันธุ ยังเอื้อประโยชนในเรื่องการจัดการ
แรงงานในการปลูกขาว ไมวาจะเปนการเอาแรงลงแขกถอนกลา  ดํานา  เกี่ยวขาว หรือนวดขาว     
โดยทั่วไปแลวขาวเบา  ที่ใหผลผลิตเร็ว  มักนิยมปลูกในพื้นที่ที่ตองเกี่ยวกอน  สวนขาวกลางและ
ขาวหนกัจะปลูกในพื้นทีเ่กีย่วที่หลัง  ขึ้นอยูกับการจัดการของแตละราย   หรือขาวบางสายพันธุทีม่ี
อายุเก็บเกี่ยวยาวนาน   ทนน้ําทวม  หรือขาวขึ้นน้ํา  สวนใหญจะถูกนํามาปลูกในที่ลุม   สวนขาวที่
ทนแลงมักถูกปลูกในที่ดอน  เปนตน 

ชุมชนลุมบัวปลูกพันธุขาวอยางนอย 13  ชนิด ไดแก   ขาวขาวหลวง,  ขาวปนแกว,  ขาว

สามรวง,  ขาวกอนแกว, ขาวลําไย,  ขาวพญาชม,    ขาวขาวตาแหง,  ขาวพวงเงิน,  ขาวหางหม,ู  

ขาวเหนียวชอพยอม,  ขาวเหลืองออน,  ขาวนางมน  และขาวเหลืองประทิว   ซ่ึงแตละพันธุจะมี

คุณลักษณะประจําพันธุแตกตางกันไป5   

 

การประมาณจาํนวนของสายพันธุขาวในอดีตไมอาจทําไดงายๆ นัก เนื่องจากไมเคยมีการ
รวบรวมหลักฐานเอาไว หลักฐานชิ้นเกาแกอีกชิน้หนึง่ที่พอจะยืนยนัความหลากหลายทางชีวภาพ

                                                           
4 สัมภาษณชาวนาลุมบัวเมื่อเดือน สิงหาคม 2546 
5 โปรดดูรายชื่อและลักษณะประจําพันธุของพันธุขาวของชาวนาลุมบัวไดในภาคผนวกที่ 1 
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ของขาวไทยในอดีตคือ ประวัติการรวบรวมพันธุขาวซึ่งถูกบันทึกไวในหนังสือประวัติกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ซ่ึงไดรายงานไววา 

"หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในป พ.ศ. 2493 โดยผลแหงความตกลงวาดวย
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลอเมริกา โครงการ
บริหารความมัน่คงรวมกัน ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปนองคการบริหารความรวมมือ
ระหวางประเทศ ณ กรุงวอชิงตันไดสง ดร.อาร. แอล. เพนดิลตัน   ผูเชี่ยวชาญ
เร่ืองยีนในประเทศเขตรอนจากมหาวิทยาลัยจอหนฮอบกินส พรอมดวย ดร. 
เอช. เอช.  เลิฟ (Dr. H. H. Love) ผูเชี่ยวชาญทางคดัและผสมพันธุพืชจาก
มหาวิทยาลัยคอรแนล มาชวยเหลือไทยในการบํารุงพนัธุขาว ตามโครงการ
ชวยเหลือรวมกับนักวิชาการฝายไทย" 
 "โดยขั้นแรกไดเรียกพนักงานจากทองถิ่นตางๆ เขารับการฝกอบรมเรื่อง
การบํารุงพันธุขาว เร่ืองดินและเรื่องปุย แลวใหกลับออกไปปฏิบัติการเรื่องการ
ทดลองพันธุขาวและทดลองปุยยังทองถิ่นที่ประจําอยู   พนกังานทีไ่ดรับการ 
อบรมรุนแรกนี้ไดแสดงความสามารถทันที่ที่กลับไปถึงทองถิ่น พนกังาน 37 

คน จาก 35 อําเภอ ไดรวบรวมรวงขาวจากชาวนา 938 แหงทั่วประเทศ เปน
จํานวนกวา 120,000 รวงหรือสายพันธุ ซ่ึงนับวามากเปนประวัตกิารณ เพื่อสง
มาทําการคัดเลือกพันธุตามสถานีทดลองตางๆ ในปตอไป" 
                       (กระทรวงเกษตรฯ ใน นิตยสารโลกสีเขียวพฤษภาคม-มิถุนายน2541) 

 

จากฐานขอมูลดังกลาวเราอาจประมาณการไดวา นาจะมีพันธุขาวพืน้บานปลูกอยูในประเทศ
ไทยมากกวา 50,000 สายพันธุ หรืออาจจะถึง 100,000 สายพันธุในสมัยกอนหนายุคปฏิวัติเขยีว 

สายพันธุขาวดงักลาวไดถูกคดัเลือกใหเหมาะสมกับรสนิยมและวิถีวัฒนธรรมของแตละชุมชน 
สงเสริมใหเกดิความหลากหลายของสายพันธุขาวเปนจาํนวนมากกระจายไปในพืน้ที่ตางๆ ทั่ว
ประเทศ และตอมาพันธุขาวเหลานีไ้ดสูญหายไปหลังจากการเขามาของการปฏิวัติเขยีว 
 

ผลผลิตขาวในอดีต 

  ผลผลิตที่ไดในการปลูกขาวนาปชวงกอนปฏิวัติเขียว จากตัวเลขเฉลี่ยของชาวนา
ลุมบัวอยูที่ ประมาณ 30-70  กิโลกรัม/ไร  หรือเฉลี่ย 487.5 กิโลกรัม/ไร  จากการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากคําบอกเลาของชาวบานจํานวน 14 รายประมาณ ดังตาราง 
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ผลผลิตขาวของชาวนาลุมบัว เปรียบเทียบกอนการปฎิวัติเขียวและผลผลิตปจจุบัน 
 

ช่ือเกษตรกร ผลผลิตกอนปฏิวัติเขียว ผลผลิตปจจุบัน 
นางบุญทิ้ง  ศรีสุข 50 60 

นางทองเจอื  อุมนั 20 33 

นายนิคม  อินอิน* - 60 

นายสามารถ อุมัน*   - 80 

นายละออ  มาตสกัดา 40 80 

นายสมคิด  นาคปาน 67 60 

นางติ๋ม  วงษษา 30 100 

นายวิก  มาตศักดา* - 65 

นางแยม  ครุฑคํา 65 77 

นายประมลู  อินยิน 65 75 

นางบุญมี  ใจด ี 60 83 

นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ 50 50 

นายสุเทพ  เผาพันธุ 30 90 

นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ 50 60 

นายสามารถ  ชาวลุมบัว 53 75 

นายยอด  อวนเจริญ 46 83 

นายสมพร  โพธ์ิแกว 45 70 

นายสุรัตน  เขียวฉออน 35 90 

ผลผลติเฉลี่ย/ไร 47 72 

 

ผลผลิตขาวดังกลาวไดจากการใชพันธุขาวที่เก็บรักษา หรือไดจากการแลกเปลี่ยนจากเพื่อน
บานของตัวเอง โดยแทบจะไมมีตนทุนใดๆ ในการทําการเกษตร เพราะวาใชปุยจากขี้วัวข้ีควายตาม
ธรรมชาติ การควบคุมแมลงศัตรูพืชก็ใชวิธีการพื้นบานซึ่งไมไดลงทุนใดๆ สวนแรงงานนัน้เปน
แรงงานซึ่งชาวบานจะลงแขกกัน หมุนเวยีนไปชวยเพื่อนบาน คาใชจายที่จะมีสวนใหญก็เปนเรื่อง
อาหารที่ทําขึ้นเพื่อเล้ียงคนทีม่าชวยงานในไรนาเปนหลัก 

 ขอที่ควรตระหนักก็คือผลผลิตขาวดังกลาวของไทยเปนผลผลิตที่สม่ําเสมอมาอยูในระดับ
ดังกลาวมาอยางยาวนาน เมือ่คร้ังที่ดร. โรเบิรต เพนเดิลตัน (R.L. Pendleton)  ผูเชี่ยวชาญเรื่องปุย

ของสหรัฐอเมริกาเดินทางเขามาใหความชวยเหลือเร่ืองการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยเมื่อ
ปลายทศวรรษ 1950 นั้น เขาบันทึกไววา  นาทึ่งที่การทํานาในประเทศไทยนั้นไดทํานาในพืน้ที่เดมิ

มานานนับรอยๆ ป ตนขาวไดดึงดูดเอาสารอาหารตางๆ มาใชโดยไมตองใสปุยคนืลงไปในดนิแต
กระนั้นก็ตามประสิทธิภาพของที่ดินก็หาไดเสื่อมโทรมลงไม (อัมมาร สยามวาลา 2522 : 50 ) 
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อาหารจากไรนา 
   อาหารการกนิสมัยกอนของชาวลุมบัวจะพึ่งพิงจากธรรมชาติเกือบทั้งหมด  โดย
นอกเหนือจากขาวแลว ก็มีปลาและผักพื้นบานจะเปนอาหารหลัก  ปลาในที่ราบภาคกลางชุกชุมเปน
อยางมาก เหลือจากจับกินแลวยังสามารถเอาไปขายไดอีก ทําใหไดรายไดจนุเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น 
ดังคําบอกเลาที่วา  
 

“อาหารธรรมชาติ หากินตามคันนา  ปลาก็หาเอา  เมื่อกอนมีบอ ขุดไวเยอะ  พอ
ถึงหนาเกีย่วกว็ิดไดขายไดหลายสตางค  ตอนนี้มีถนนเลีย่งเมือง  ตัดไปแลวบอ
ก็หาย  แตกข็ุดใหม  พอมีบางเหมือนกนั แตไมเยอะเหมือนเมื่อกอน เพราะ
เมื่อกอนยังขายปลาได  มีรายไดมาจุนเจือครอบครัวอีกทาง”6 

 

 ปลาธรรมชาติที่หาไดจากทีน่า และแหลงน้ําในไรนายังมีสมบูรณแมเมื่อประมาณไมถึง 20 

ปที่ผานมา ดังคําบอกเลาที่วา  
 

“สมัยนั้นเอาสุมจับตามกะหลุบ (แองที่เกดิจากรอยไถ)  ลงน้ําไมทันไรก็ไดมา
มาก  หลังเก็บเกี่ยวขาวกจ็ะมปีลาตกแอง  เหยยีบมั่งยังม”ี7 

 

 จากการสัมภาษณชาวบาน เพื่อระดมความคิดเหน็วามีปลาน้ําจืดอะไรบางที่พบในทุงนา
และชาวบานจบัมาบริโภคพบวา มีปลาน้ําจืดอยางนอยถึง 74 ชนิด8   

 

 

ตาราง แสดงสถานภาพของชนิดปลาที่มีอยูในนาในอดีตเปรียบเทียบกบัปจจุบันของชุมชนลุมบัว 
 

ที่ ช่ือที่เรียกในทองถิ่น ช่ือวิทยาศาสตร ปริมาณใน
อดีต 

ปริมาณใน
ปจจุบัน 

1 ปลากระบอก Henicorhynchus candimaculatus มาก ปานกลาง 

2 ปลาสรอยนกเขา Dangila lineata มาก ปานกลาง 

                                                           
6 สัมภาษณ นายสมพร  โพธิ์แกว  อายุ  46 ป ชาวบานซึ่งเกิดที่ลุมบัว 
7 สัมภาษณ นายประทีป  ใจดี บุตรชายนางบุญมี ซึ่งเริ่มทํานาตั้งแตอายุ 13 ป ซึ่งปจจุบันอายุ 31 ป   
8 ไดจากการประชุมกลุม ระดมความคิดและประสบการณของชาวบานในหมูบาน  ที่บานผูใหญบานหมู 4   
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546    โดยใชแผนภาพเปนรูปภาพปลานํ้าจืดชนิดตางๆ  ชวยใหชาวบานระบุชนิดปลา
ไดงายขึ้น 
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3 ปลาขางแดง Cirrhinus jullieni มาก ปานกลาง 

4 ปลากะมัง Scaphonathops stejnegeri มาก ไมคอยมี 
5 ปลาตะเพียน Mystacoleucus ectyput มาก ปานกลาง 

6 ปลาหมากเมา หรือปลากระจก  หรือ
แปนแกว 

Parambassis apogonoides มาก มาก 

7 ปลาดุกอุย Clarias meladerma มาก ปานกลาง 

8 ปลาอีกา Cyclocheilichthys armatus มาก ปานกลาง 

9 ปลาอีดูด Gyrinocheilus aymonieri นอย มาก 

10 ปลาดอง Pteropangasius micronema มาก มาก 

11 ปลาหางแดง Cyclocheilichthys mekongensis มาก นอย 

12 ปลาตะโกก Albulichthys albuloides มาก นอยมาก 

13 ปลาหลาด หรือปลาฉลาด Chitalalopis มาก ปานกลาง 

14  Silurodes hypophthalmus มาก นอยมาก 

15 ปลาซิวควาย Corica saborna มาก ปานกลาง 

16 ปลาแขยง Mystus multiratus มาก ปานกลาง 

17 ปลาสรอย Corica laciniata มาก นอย 

18 ปลาจีน Tor sinensis ปานกลาง เลี้ยงในบอกุง 
19 ปลาสรอยทอง Probarbus labemajor มาก ปานกลาง 

20 ปลาตะเพียน (ครีบจุด) Puntius spilopterus มาก ปานกลาง 

21 ปลาซิวเล็ก Thryssocypris tonlesapensis มาก มาก 

22 ปลาซิวใหญ Rasbora dorsinotata มาก นอย 

23 ปลาซิวนางชี Rasbora septemtrionalis มาก มาก 

24 ปลาแดง Kryptopterus schilbeides ปานกลาง นอยมาก 

25 ปลาตะเพียน Parasikukia maculata มาก ปานกลาง 

26 ปลากะรัง Puntiotites waandersi มาก มาก 

27 ปลาตะเพียนเงิน Mystacoleucus chilopterus มาก มาก 

28 ปลาตะเพียนทอง Cyclocheilichthys lagleri มาก ปานกลาง 

29 ปลาสวาย Pangasius kunyit นอย เลี้ยง 
30 ปลาสวาย Pangasius polyuranodon มาก นอย 

31 ปลาลิ้นหมา Typhlachirus elongatus (W.J. 

Rainboth) 
พอมี นอยมาก 

32 ปลาชะโอน หรือปลาเนื้อออน Kryptopterus palembagensis มาก นอยมาก 

33 ปลาทอง Eleotris fusca มาก นอยมาก 

34 ปลาเนื้อออน Kryptopterus limpok มาก นอยมาก 

35 ปลาแขยงขางลาย Mystus atrifasciatus มาก ปานกลาง 
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36 ปลากระสง Channa grandinosa มาก นอยมาก 

37 ปลาซิวใบขาง หรือซิวใบไผ Mystus rhegma   

38 ปลาซิวควาย Rasbora paviei มาก นอยมาก 

39 ปลาไสตัน Systomus aurotaeniatus มาก นอยมาก 

40 ปลาลูกนุน Crossocheilus reticulatus มาก ปานกลาง 

41 ปลากระดี่ (นาง) Trichogaster trichopterus มาก มาก 

42 ปลากระดี่ (หมอ) Trichogaster tricuspidata Lour มาก มาก 

43 ปลาหมอเทศ Tilapia mossambica มาก มาก 

44 ปลาชอน Channa striatus มาก มาก 

45 ปลาสลิด Tricogaster pectoralis มาก มาก 

46 ปลาหลด Macrognathus siamensis มาก มาก 

47 ปลานิล Tilapia nilotica มาก มาก 

48 ปลาเข็ม Dermogenus pusillus มาก มาก 

49 ปลากระทุงเหว  มาก มาก 

50 ปลาไหล Fluta alba มาก มาก 

51 ปลากระทิง Mastocembelus armatus มาก ปานกลาง 

52 ปลาหมอกับ หรือหมอโค หรอืหมอ
เป (หมอชางเหยียบ) 

Pristolepis fasciatus มาก มาก 

53 ปลากระสูบ (ขีด) Hampala dispar มาก ปานกลาง 

54 ปลาคัง  มาก นอยมาก 

55 ปลามา  พอมี เลี้ยง 
56 ปลาชะโด Channa micropeltes พอมี เลี้ยง 
57 ปลาแมลงภู  มาก ปานกลาง 

58 ปลาเคา Wallagonia attu พอมี นอยมาก 

59 ปลากั๊ง  มาก สูญพันธุ 
60 ปลากิม Trichopsis uittatus มาก มาก 

61 ปลากัด Betta splendens มาก มาก 

62 ปลากัดหมอ  มาก มาก 

63 ปลากระสัง  มาก ปานกลาง 

64 ปลากราย Notopterus chitala มาก ปานกลาง 

65 ปลาแสลด  มาก มาก 

66 ปลาแปบ (ควาย) Cultrops siamensis มาก ปานกลาง 

67 ปลาแกมชํ้า หรือแมหมาย Puntius orphoides มาก มาก 

68 ปลานวลจันทร Cirrhina microlepis มาก ปานกลาง 
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69 ปลารากกลวย  มาก นอยมาก 

70 ปลาหมู (ปลาหมูขาว) Premma latiflia Roxb. มาก นอยมาก 

71 ปลาหมูลายเสือ (ขางลาย) Botla hymenophysa มาก นอยมาก 

72 ปลากระพงแดง  มาก  นอยมาก 

73 ปลากระพงขาว  มาก  นอยมาก  
74 ปลาปกเปา Green Blowfish มาก นอยมาก 

 

ในทํานองเดียวกันพืชผักพื้นบานก็มีอยางหลากหลาย   พืชในทุงนามากกวา 10 ชนิดถูก

นํามาใชประโยชนเพื่อเปนอาหาร  
 

ตารางแสดงชนิดพืชในทุงนาลุมบัวใน อดตีและปจจุบนั9 
 

ช่ือพืชในนา ปริมาณใน
อดีต 

ปริมาณใน
ปจจุบัน 

การใชประโยชน 

 1.กก (กลม) มาก ปานกลาง ทอเสื่อ  ใชในครัวเรือน 

 2.กก (สามเหลี่ยม) มาก ปานกลาง ทอเสื่อ  ใชในครัวเรือน 

 3.โสน มาก ปานกลาง ดอก/ยอด ใชกิน ปลือกใชทําเชือก 

ตนใชทําทุน ตกปลา วางอวน และทําดอกไมประดิษฐ 
 4.เทียน (ผักพริก) มาก ปานกลาง กินสดโดยนําไปจิ้มปน 

 5.ผักแวน มาก ปานกลาง กินสดโดยนําไปจิ้มปน น้ําพริก (ลดลงเพราะสูยาไมได) 

 6.แพงพวย ปากลาง นอย กินสด นําไปจิ้มน้ําพริก 

 7.ตาลปตรฤๅษี  (ตาลปตร

ยายชี – ผักพาย) 

นอย นอยมาก กินสด 

 8.ผักตบ (ไทย) ปานกลาง นอยมาก กินสด และกินสุก เชนนําไปแกงสม 

 9.ผักปอง (ผักตบชวา) ปานกลาง มาก ทําหัตถกรรม เชน กระเปา หมวก ฯลฯ 

10.สายบัว (เผื่อน, ผาด, แดง

,ขาว) 

มาก นอย กิน 

11.บัวหลวง มาก นอย ดอกไหวพระ,  ฝก – กิน / ขาย 

12.บัว (สันตะวา) มาก นอย นําไปเลี้ยงเปด หมู 

13.แหวนา มาก นอย กิน / ขุดไปขายแลกมะพราว 

14.หญากะมาน มาก นอยมาก มีอยูตามคันนา ใชเกี่ยวใหควายกิน 

                                                           
9 ไดจากการประชุมกลุม ระดมความคิดและประสบการณของชาวบานในหมูบาน  ที่บานผูใหญบานหมู 4   
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546    
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15.ทรงกระเทียม มาก นอย ถามีมากปลาสลิดจะชุกชม ตัวใหญและรสชาติดี 

16.แหวหมู (หญาอมตะ) มาก มาก เปนสมุนไพร และเปนวัชพืชที่เปนปญหามาก  

17.ผักบุงไทย ปานกลาง มาก เดิม ใชกินกิน  ปจจุบันเปนวัชพืชใบกวางในนาขาวตองถลก
เถากอนจึงฉีดยาใหตนขาวได 

18.หญาลิเก (พุมพวง) - มาก ขึ้นพรอมขาว  ออกดอกและสุกไวกวา เปนวัชพืชสําคัญใน
นาขาว 

19.หญาไซ ปานกลาง นอยมาก อยูตามหัวคันนา  เดิมใชเกี่ยวใหควายกิน 

20.หญาเดือย (หญาดอก

ขาว) 

นอย นอยมาก ขึ้นแซมขาวอยูในนา  เดิมใชเกี่ยวเลี้ยงควาย 

21.ธูปฤๅษี นอย มาก ขึ้นในปลัก / นาราง  ปราบยาก 

22.หญาคอมมิวนิสต ปานกลาง ปานกลาง อยูในนา 

23.หญาขน ปานกลาง ปานกลาง อยูคันนา เกี่ยวใหวัว ควาย 

24.หญาคา ปานกลาง ปานกลาง ทนน้ําทวม และทนแลงไดดีมาก  เลี้ยงวัวควาย 

25.ปอกระเจา (โพละ) นอย นอยมาก ขึ้นในที่วางเปลา ใชทําเชือก กระสอบ ของเลน 

26.ปรือ ปานกลาง นอยมาก เดิมใชขัดแตะ ทําเปนฝาบาน ปจจุบันไมใชไดใชประโยชน 

27.ออ ปานกลาง นอยมาก เดิมใชขัดแตะ ทําเปนฝาบาน ปจจุบันไมใชไดใชประโยชน 

28.จอก นอย นอยมาก เลี้ยงเปด เลี้ยงปลา 

29.แหน นอย นอยมาก เลี้ยงเปด เลี้ยงปลา 

30.เถาวัลยเปรียง ปานกลาง ปานกลาง ขาย / เขายา  แกโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ 

31.ดอกอัญชัญ นอย นอย กิน ทําสีในอาหาร / แชมพูทําใหผมดํา ทาคิ้วใหดกดํา 

32.สะอึก (กะอึก) มาก มาก เดิมใชกินยอด และเขา  มีกลิ่นเหม็น 

เปนวัชพืช เวลาไถมักพันไถหัวหมู ทําใหไถไมได 
33.ตาล มาก ไมมี จั่นตาลกินน้ําหวาน  กินผล และตนใชทําเครื่องเรือน 

34.มะขาม นอย นอยมาก สวนใหญที่เหลือ อยูตามคันนา 

35.ไผ มาก นอย กิน หนอ   ลําตนใชทําเครื่องจักสาน เครื่องเรือน และ
เครื่องมือตางๆ   
ปจจุบันเหลือนอย อยูตามคันนาและรั้วบาน 

 

 

 

ระบบการเกษตรแบบพื้นบานในอดีตจึงเปนระบบที่มิไดผลิตเฉพาะพืชหลักเพื่อ
ผลประโยชนในทางพาณิชยเทานั้น แตระบบทั้งระบบเปนระบบผลิตอาหารสําหรับครอบครัวและ
ชุมชน รวมทั้งการใชพชืพันธุและความหลากหลายดังกลาวไปใชประโยชนไมวาจะเปนเรื่องยา 
หรือที่อยูอาศัยไปพรอมๆกันดวย 
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บทที่  2 
ความเปนมาของการปฏวิติัเขียว 

 

 

 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยกีารเกษตรเกดิขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมกอน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเทศอังกฤษซึง่เปนประเทศแรกที่จุดการปฏิวัติอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้น    การปฏิวติั

อุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนื่องจากปจจัยหลายอยางประกอบกัน เชน การเกิดขึ้นของกลุมชางฝมือ  การ

ลอมร้ัวที่ดินในที่ดินสาธารณะทําใหเจาทีดิ่นมีที่ดินในครอบครองเปนจํานวนมาก  รวมทั้งการ

สะสมความมัง่คั่งและการขยายตลาดของระบบจักรวรรดินิยม  ผลักดันใหเกิดการคิดคนการวิจยั

ทางการเกษตรเพื่อจะใหไดผลผลิตสูงๆ ในประเทศองักฤษ (ฉัตรทิพย นาถสุภา 2536) 

 ประเทศอังกฤษในศตวรรษที่ 18 เจาของที่ดินที่ดินที่มีฐานะร่าํรวยไดเร่ิมหาวิธกีารเพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตรของตน โดยในชวงตนทศตวรรษ ชารล ไวสเคาท ทาวนแซนด (Charl 

Viscount Townsend) ไดคิดคนวิธีเพิม่ผลผลิตในทีดิ่นเทาเดิมใหมากขึ้นโดยปลูกพืชหลายชนิด 

เชน ขาวบารเลย ถั่ว ขาวสาลี และหวัผักกาด หมุนเวียนสลับกนัไป ทําใหมีการใชที่ดินอยางเตม็ที่ 

ตอมาโรเบริต เบกเวล (Robert Bakewell)  เจาของที่ดินที่รํ่ารวย ไดคนพบหลักการปรับปรุงและ

ผสมพันธุสัตว ทําใหมีการขายทั้งปริมาณและประสิทธิภาพการผลติสัตวใหดีข้ึนอยางมาก นัก

ประดิษฐและนักการเกษตรคนสําคัญอีกคนหนึ่งคือ เจโทร ธัล (Jethro Tull) เขาเปนผูหนึ่งที่มีสวน

สําคัญในการประดิษฐเครื่องจักรกลในการทําฟารม รวมทั้งเขียนหนงัสอืเกี่ยวกับวิธกีารทํา

การเกษตรใหมีผลกําไรมากขึ้น การเกษตรแบบใหมที่ใชทุนและการจดัการฟารมทีม่ีแรงกระตุนจาก

ความตองการผลกําไรไดเขามาแทนทีก่ารเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมในประเทศอังกฤษอยางรวดเร็ว 

รัฐบาลไดออกกฎหมายอนญุาตใหเจาของที่ดินเขาถือครองกรรมสิทธในที่ดินสาธารณะ ปาไม และ

ทุงหญา ชาวนารายยอยถกูขับออกจากที่ดินไปเปนกรรมกรในภาคอุตสาหกรรม (วิฑูรย เลีย่น

จํารูญ 2535 :15-18) 

 

 การปฏิวัติเกษตรกรรมไดแผขยายสูประเทศตางๆ ใกลเคียง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศ

เยอรมนี  โดยการใชเครื่องจักรกลการเกษตร การจัดการฟารมที่เปนระบบ และการใชปุยเคมทีํา

ใหผลผลิตทางการเกษตรเพิม่ข้ึน เยอรมนนีั้นถือวาเปนประเทศแรกๆ ที่มีการนําปุยเคมีเขามาใชใน

การเกษตร ตัวอยางเชน ระหวางป 2438-2455 มีการใชปุยไนโตรเจนเพิ่มข้ึน 3 เทา ปุยฟอสฟอรัส 

เพิ่มข้ึน 2.5 เทา และปุยโปตัสเซียมเพิ่มข้ึน 8 เทาเปนตน  

มีการนาํเอาพนัธุพชืใหมๆ จากดินแดนอาณานิคมมาทดลองปลูกทัง้ในยุโรปเอง รวมถงึ

การนาํเอาพืชจากดินแดนอาณานิคมหนึ่งไปยังอีกอาณานิคมหนึง่ซึง่มีเงื่อนไขการผลิตที่ดีกวา เชน 
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มีแรงงานราคาถูกมากกวา ใกลกับตลาดหรือสะดวกตอการขนสงเพื่อปอนอุตสาหกรรมของตนได

มากกวา เปนตน 

  

บทบาทของสหรัฐอเมริกา 

 ดวยเหตทุี่เปนประเทศทีม่ีพืน้ทีก่วางใหญ และเปนแหลงรองรับการหลั่งไหลเขามาแสวง

โชคของชาวยโุรป ทาํใหการเกษตรในสหรัฐขยายตัวออกไปอยางรวดเร็ว โดยในระยะแรกนัน้การ

เพิ่มข้ึนของผลผลิตทางการเกษตรเกิดขึ้นจากการขยายพืน้ทีก่ารเกษตรโดยการขับไลชาวอนิเดียน 

ออกไป และนําเครื่องจกัรกลการเกษตรเขามาใช ควบคูไปกับการนําทาสผวิดําจากแอฟริกามาใช

ในภาคการเกษตรที่ตองใชแรงงานคนมากๆ เชน การทําไรฝาย เปนตน (ฉัตรทิพย นาถสุภา 2536 : 

214-215) 

 อยางไรก็ตาม ระบบเกษตรกรรมของอเมริกาเริ่มมกีารเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตอพื้นที่

มากขึ้น ซึง่อาจเรียกไดวาเปนการปฏิวัติเขยีวของอเมริกานัน้ เกิดขึ้นภายหลงัการจัดตั้งสถาบนัสอน

วิชาการและสถานทีดลองการเกษตรที่เรียกวา Land Grant เมื่อป 2405 โดยภายหลังการจัดตั้ง

สถาบันดงักลาว ผลผลิตพชืเศรษฐกิจสําคัญไดเพิ่มข้ึนอยางเหน็ไดชัด เชน ผลผลิตขาวโพดเพิม่

จาก 0.4 ตันตอไร มาเปน 0.9 ตันตอไร ผลผลิตขาวสาลีจาก 0.18 ตันตอไรมาเปน 0.34 ตันตอไร

เปนตน ผลผลิตทางการเกษตรของสหรัฐเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วจนกลายเปนประเทศผูสงออกอาหาร

รายใหญของโลกในป 2493  (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ, 2535 : 17) 

 

 กอนหนาสงครามโลกครั้งทีส่อง เทคโนโลยีการเกษตรแบบตะวันตกไดถูกเผยแพรมายัง

ประเทศโลกทีส่าม แตก็หาไดแผขยายออกไปอยางกวางขวางไม ตัวอยางเชน ในกรณีประเทศไทย 

ไดมีการนําเอาเครื่องจักรที่ใชในการไถนาเขามาใชต้ังแตสมัยรัชกาลที ่ 5 แตก็หาไดเปนทีน่ิยมไม   

(เอนก นาวิกมูล 2533) เพราะสูการใชแรงงานคนไมได มีการนาํเครื่องจักรที่ใชในการแปรรูป

น้ําออยเปนน้ําตาล แตอุตสาหกรรมน้ําตาลที่เกิดขึน้กไ็มไดสงผลตอการทาํใหเกิดแบบแผนการ

ปลูกออยขึ้นแตประการใด 

 การเปดรับเทคโนโลยีในขณะนั้น ยงัคงเปนการรับเทคโนโลยีเปนชิน้ๆ ซึ่งไมกอใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงในระบบเกษตรกรรมของไทย 

 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของประเทศโลกที่สามที่เรียกกันวา “การปฏิวัติเขียว” 

เกิดขึ้นก็ตอเมือ่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งทิง้ระยะกวาหนึง่ศตวรรษหลงัจากที่มีการนํา

เครื่องจักรไถนาเครื่องแรกเขามาใชในประเทศไทย 
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ปฏิวัติเขียวกับกับบริบททางเศรษฐกิจการเมืองโลก 

“การปฏิวัติเขียว” หาใชการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีแตอยางเดียวไม แตเปนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของเชือ่มโยงกับบริบททางเศรษฐกจิและการเมืองระหวางประเทศ การปฏิวัติ

เขียวโดยตัวมนัเองก็หาใชการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีลวนๆไม หากแตเกีย่วของกับการ

เปลี่ยนแปลงดานอื่นๆ ควบคูเชื่อมโยงกนั เชน การเปลี่ยนแปลงระบบชลประทาน การสงเสริม

ระบบการตลาดและการจัดการผลผลิต รวมทั้ง “ชุด” ของนโยบายทางการผลิต ทางเศรษฐกิจ และ

การเมืองดวย 

มีผูต้ังขอสังเกตวา”นอรแมน บอรลอก” (Norman Borlaug)  นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกัน

ซึ่งมีบทบาทในการริเร่ิมการปฎิวัติเขียวในเม็กซิโกและไดรับการยกยองจากบางฝายวาเปนบิดา

แหงการปฏิวัติเขียว ทําไมถึงไดรับรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ แทนที่จะเปนรางวัลโนเบลสาขา

วิทยาศาสตรหรือชีววทิยา เหตุผลก็คือการปฏิวัติเขียวไมใชเร่ืองทีเ่กี่ยวของกับพชืหรือพนัธุพชืหรือ

เปนเรื่องที่เกีย่วของกับการพฒันาเทคโนโลยีเทานัน้   ในสายตาของตะวันตกผลงานของเขาเปน

ทางเลือกใหประเทศกําลงัพฒันาแกไขปญหาสงัคมบางประการไดโดยไมตองเปลี่ยนผานเปน

สังคมนยิม ซึง่เกื้อหนนุตอระบบเศรษฐกิจของตะวันตกมากกวา  นีอ่าจจะเปนเหตุผลสําคัญที่เขา

ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสนัติภาพ (Cleaver 1972 : 177-186) 

 

การเริ่มตนปฏวิัติเขียวที่เม็กซิโก 

การปฏิวัติเขียวในเมก็ซิโกเริ่มข้ึนกอนหนาการปฏิวัติเขียวในเอเชยี โดยในป 1943 

ผูเชี่ยวชาญของมูลนธิิร็อกกีเ้ฟลเลอร (Rockefeller Foundation) ไดเดินทางไปสาํรวจสภาพการ

ผลิตธัญพืชของเม็กซโิกเพื่อปรับปรุงการผลิตทางการเกษตร ทัง้นี้โดย ดร. นอรแมน บอรลอก 

นักวทิยาศาสตรคนสําคัญไดเขารวมโครงการดังกลาวในป 1944 

 มีผูวิเคราะหวาร็อกกี้เฟลเลอรเดินทางไปเม็กซิโกกอนเพราะเหตุผลสองประการ ประการ

แรกเปนการเดนิทางเขามาเพื่อเกื้อหนนุธุรกิจน้าํมัน Standard Oil ของตระกูลร็อกกีเ้ฟลเลอร และ

สวนหนึง่เปนการแสวงหาพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งขณะนั้นลัทธินาซีในยุโรปกําลังแพร

ขยายออกไปนอกทวีปยโุรปแลว การสรางความสัมพนัธกับเม็กซิโกนอกจากจะลดกระแสชาตินิยม

ในเม็กซโิกแลวยังเปนการสรางความสัมพนัธกับประเทศเพื่อนบานซึ่งเปนสิ่งจาํเปนอยางมากใน

สถานการณสงครามในขณะนั้น 

 ความชวยเหลอืทางวิชาการจากร็อกกี้เฟลเลอร โดยการปรับปรุงพันธุขาวสาลทีี่ใหผลผลิต

สูงและตานทานโรคราสนิม (rust) ไดผลอยางรวดเร็ว  ผลผลิตขาวสาลีเพิ่มข้ึนจาก 770 ปอนดตอ

เอเคอร ในป 1952 เพิ่มข้ึนเปน  2,280 ปอนดตอเอเคอรในป 1964 โดยเฉพาะในพืน้ที่ชลประทาน
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ผลผลิตเพิ่มข้ึนเปน 2,900 ปอนดตอเอเคอร เม็กซโิกซึง่เคยนําเขาขาวสาลีไดกลายมาเปนประเทศ

ที่ผลิตขาวสาลีไดอยางเพยีงพอตอความตองการในประเทศ  

ความสาํเร็จของร็อกกี้เฟลเลอรในเม็กซิโกและปจจัยอืน่ๆ ประกอบกนัทาํใหสหรัฐหันความ

สนใจไปยังภูมภิาคเอเชีย 

การเปลี่ยนแปลงในเอเชยีในขณะนั้นสรางความหวัน่ไหวตอโลกทนุนิยมเสรี เชน พรรค

คอมมิวนิสตจนีไดชัยชนะประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจนีในป 1949  ตนทศวรรษ 1950 

สหรัฐยกพลขึ้นบกเพื่อทาํสงครามในเกาหลี ในขณะที่ภูมิภาคเอเชยีอาคเณยกาํลังตกอยูภายใต

สงครามกอการรายภายในประเทศ ในมาเลเซีย พวกองักฤษตอสูกับกองกาํลังคอมมิวนิสต ใน

ฟลิปปนส กลุมอาบูซายาฟ (Hukbalahap) สรางความปนปวนอยางหนักตอรัฐบาล ในขณะทีใ่น

อินโดจีนกองทพัฝร่ังเศสกาํลงัพายแพ 

ชนชั้นนาํในสหรัฐและตะวนัตกเปนกงัวลกบัเร่ืองดังกลาว ในดานหนึ่งรัฐบาลสหรฐัไดสง

กองกาํลังทหารและอาวุธเขารวมและสนับสนุนรัฐบาลของประเทศตางๆ ในการตอสูกับฝายตรงกนั

ขาม ในขณะที่บทบาทของมูลนธิิเอกชนขนาดใหญ เชน ร็อกกีเ้ฟลเลอรเขาไปจัดการเกี่ยวกบั

ปญหาทางสังคมอื่นๆ อันเปนสาเหตุของการบมเพาะเชื้อรายของการปฏิวัติ โดยเฉพาะอยางยิง่

ประเด็นเกี่ยวกับอาหาร เกษตรกรรม การสาธารณสุข และการศึกษา 

นี่ไมใชเร่ืองใหม อาหารถูกใชเปนอาวุธมาโดยตลอด หลงัสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สหรัฐเคย

สงความชวยเหลือดานอาหารเขาไปในยุโรปตะวันออกเพื่อเปนเครื่องมือในการตอตานการปฎิวัติ

ของบอลเชวิก กอนสิน้สงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐก็ไดใชความชวยเหลือดานอาหารและเศรษฐกิจ

ตอรัฐบาลเจียงไคเช็คผานองคการสหประชาชาต ิ (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration)  หลงัสงครามโลกครั้งที่สองมกีารใชอาหารเพื่อบรรเทาความอดอยากของยุโรป 

ซึ่งเปนสวนหนึง่ของแผนการมารแชล (Marshall Plan)  

เกษตรกรรมและอาหารของสหรัฐจึงมีความสําคัญมากกวาพืน้ฐานของระบบเศรษฐกจิ 

แตเกี่ยวของกบัประเด็นความมั่นคง และการเมืองระหวางประเทศ (W. Cohen 1971) ดวยเหตุนี้

จึงไมนาสงสยัที่การเกษตรของสหรัฐไดอยูภายใตการสนบัสนุนของรัฐบาลมานานตดิตอกันมานาน

กวาครึ่งศตวรรษมาแลว กฎหมายฟารมแอคต (Farm Act) ซึง่ใหเงินสนับสนนุเกษตรกรอเมริกัน

เปนจํานวนมหาศาลในปจจุบัน  มีรากฐานมาจากเงื่อนไขทางประวัติศาสตรดังกลาว 

ในป 1954 ฮเูบิรต เอช. ฮัมฟรี (Hubert H. Humphrey)  หนึง่ในผูสนับสนนุกฎหมาย 

Public Law 480  ซึ่งเกีย่วกับการสนบัสนุนอาหารเพื่อเปนเครื่องมือทางการเมอืงไดอภิปรายวา 

(Hubert Humphrey1957 : 29) 
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 " ขาพเจาไดยินมาวา ...ผูคนทั่วโลกอาจตองพึ่งพาตออาหารของเรา 

บางคนคิดวานี่คงจะไมใชขาวดี แตสําหรับขาพเจาแลวนี่คือขาวดี เพราะ

กอนที่ผูคนจะลงมือทาํอะไร พวกเขาตองมีอะไรกินเสยีกอน และถาพวกเขา

ตองพึ่งพาเราในเรื่องอาหาร นี่เปนประโยชนตอการทาํใหเขาตองรวมมือกับ

เรา”  

 

 ทามกลางบรรยากาศทางการเมืองขางตน จอหน ดี. ร็อกกี้เฟลเลอร ที่สาม (John D. 

Rockefeller III) และมลูนิธิร็อกกี้เฟลเลอรไดเร่ิมตนงานของพวกเขาอยางจริงจงัในเอเชยี ในป 

1953, J.D.R. III ไดต้ังสภาพัฒนาการดานเกษตรกรรม (Agricultural Development  Council) 

เพื่อใหการฝกอบรมบรรดานักการเกษตรและนักวิชาการสาขาอื่นๆในประเทศโลกที่สามเพื่อหวงัให

กลุมปญญาชนเหลานีเ้ขาไปมีบทบาทในการเริ่มตนนโยบายการเกษตรในประเทศของตน เมื่อ

ผนวกเขากับการใหทนุนักศกึษาจากประเทศเอเชียอาคเณยเขามาศึกษาในสหรัฐอเมริกา และ

โครงการความชวยเหลือตางๆ ที่ผานยูเสด (USAID)  ส่ิงตางๆเหลานี้ ไดถกูเตรียมพรอมสําหรับ

รองรับการเปลี่ยนแปลงการวิจยัและพัฒนาการเกษตรทีจ่ะเกิดขึ้น 

 ในปเดียวกันนัน้ J.D.R. III ไดเดินทางมายงัตะวนัออกไกลพรอมกับ ดร.วิลเลี่ยม ไมเออรส

(Dr. William Myers)  คณบดีคณะเกษตรศาสตรจากมหาวิทยาลัยคอรแนล  โดยหลังจากกลับจาก

การเดินทางไกล พวกเขาไดเร่ิมตนดําเนนิการตามแผนความชวยเหลือตางๆ โดยทนัที โครงการ

ใหญที่เกิดขึน้ในเอเชียคือการริเร่ิมเพื่อจัดตั้งสถาบนัวิจยัขาวนานาชาติ (International Rice 

Research Institute - IRRI) หรือ “อีร่ี” ข้ึนที่ประเทศฟลิปปนส  นอกเหนอืจากเงินบริจาคกอน

ใหญจากมูลนธิิฟอรด (Ford Foundation) และร็อกกีเ้ฟลเลอร แลว การจัดตั้งสถาบันวิจัยขาว

ไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุมอุตสาหกรรมตางๆหลายแหงดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

อุตสาหกรรมเคมีเกษตร ปุย บรรษทัคาน้ํามนั หรืออาจเรียกรวมกนัวาเปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ

เชื้อเพลิงฟอสซิล (โปรดดูตาราง) 
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ตารางแสดงรายชื่อและจาํนวนเงินผูบริจาค 

ในการดําเนนิงานของ IRRI ในป 2508 และป 2521(หนวย : ดอลลารสหรัฐ) 

 
ผูบริจาค ป 2508 ป 2521 

Ford Foundation 633,000 1,229,260 

Rockefeller Foundation 635,000 810,745 

USAID 360,000 1,532,237 

Canada  150,407 

Japan  113,694 

Netherlands  9,0950 

US National Institute of Health  4,9803 

Philippines 21,593  

US National Science Foundation 14,950  

Esso 3,100  

International Potash Institute 150 7,100 

Potash Institute of  North America  1,100 

Imperial Chemical Company  5,000 

Ciba Geigy  4,000 

Stauffer Chemical Industries  2,000 

Chevron Chemical  1,484 

Upjohn  1,200 

Hoechst   1,186 

Gulf Research and Development   1,000 

Monsanto  750 

ที่มา : IRRI Annual Report 2509, 2521 

 

คณะผูเตรียมการไดเดินทางเขาไปจัดตั้งสถาบันตัง้แตป 1960 แตกวางานการปรับปรุง

พันธุขาวจะดําเนินไดอยางจริงจังตองใชเวลาอีกสองปตอมา 
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 การตัดสินใจตัง้สถาบนัวิจัยขาวขึ้นในฟลิปปนสดูเหมือนจะสรางความผิดหวงัใหแกกลุม

นักการเกษตรระดับสูงของไทยในขณะนัน้ไมนอย แตความสัมพันธกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรกับ

กระทรวงเกษตรของไทยก็ยงัคงดําเนนิไปอยางแนนแฟน1 

 

กําเนิดพนัธุขาวมหัศจรรย 2 

โครงการปรับปรุงพันธุขาวเริ่มตนโดยนกัวทิยาศาสตรสําคัญ 3 คนคือ ปเตอร อาร เจนนิง่  

(Peter R. Jennings), แฮนร่ี เอ็ม บีเชลล (Henry “Hank” M. Beachell) และ  ต้ีซู ชาง (Te-Tzu 

Chang ) นักวทิยาศาสตรทั้งสามตกลงรวมกับผูบริหารของอีร่ีวา ขาวที่จะปรับปรุงขึ้นควรจะมี

ลักษณะคือตนเตี้ย ลําตนแข็งแรง และตอบสนองตอปุยไดดี เก็บเกีย่วไดเร็ว และสามารถตานทาน

แมลงศัตรูสําคัญๆ ไดดี สวนคุณลักษณะเกี่ยวกับความตองการของชาวนา และผูบริโภคนั้นเปน

ประเด็นรองทีเ่พิ่มข้ึนมาภายหลัง 

โรเบิรต เอฟ. แชนดเลอร  จเูนียร (Robert F. Chandler, Jr.) ผูอํานวยการคนแรกของอีร่ี

กลาววา ความสาํเร็จของพนัธุขาวนี้เกิดจากองคประกอบสําคัญสีป่ระการคือ การรวบรวม

พันธกุรรมขาว, การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, โครงการปรับปรุงพันธุ และการกระจายพันธุไปสูพื้นที่ตางๆ 

 

เจนนิง่เร่ิมงานเก็บรวบรวมพนัธุทนัทีที่เขาเริ่มเขามาทํางานใหอีร่ีเมื่อเดอืนตุลาคม 1961 

เขาสงจดหมาย 160 ฉบับสงไปตามที่ตางๆ เพื่อขอตัวอยางพันธุขาวและไดรับการติดตอกลับมา

คร่ึงหนึง่ของทัง้หมด โดยในสิ้นป 1962 อีร่ีไดรวบรวมพนัธุขาวได 6,967 ตัวอยางจาก 73 ประเทศ 

ไดเพิ่มข้ึนเปน 9,430 สายพนัธุในปตอมา และเพิ่มเปน 10,323 สายพนัธุในป 1966   

ปลายป 1962 เจนนิง่และผูชวยไดเร่ิมโครงการผสมพนัธุไดไดผสมพันธุขาว 38 คู ซึ่ง 11 

คูผสมมีพอแมเปนขาวพนัธุตนเตี้ยจากไตหวัน ที่รูจกักนัภายใตชื่อ Taichung Native 1, Dee-geo-

woo-gen, หรือ I-geo-tse  อีก 8 คูผสมจาก 38 คูผสมเปนการผสมกนัของพนัธุขาวตนสูงอนิดิกา

จากประเทศอนิโดนีเซียชื่อ Peta กับพนัธุขาวที่ปลูกแพรหลายในฟลิปนส และ Dee-geo-woo-gen 

เปนพนัธุที่ใหผลผลิตสูง แตกกอดี ตนเตีย้จากไตหวัน 

จากการผสมขางตนเจนนิ่งไดเมล็ดพันธุขาว 130 เมล็ด ซึ่งนาํมาปลูกในกระถาง พนัธุขาว

ที่ไดมีลักษณะเปนตนสงูแทบทั้งหมด จากนัน้นาํเมล็ดขาวที่ไดจากการเก็บเกี่ยวจากกระถาง

                                          
1 สัมภาษณผูเชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุขาวของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งไมประสงคจะเปดเผยชื่อ ปจจุบัน
เกษียณอายุราชการแลว คําใหสัมภาษณดังกลาวสอดคลองกับขอเขียนเกี่ยวกับประวัติการวิจัยเรื่องขาวของ
ไทยในหนังสือของกระทรวงเกษตร 
2 รายละเอียดในเร่ืองนี้ไดจาก  Robert F. Chandler(1992),“An Adventure in Applied Science ; A History 
of The International Rice Research Institute”, IRRI 
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ประมาณ 1,000 เมล็ดมาปลูกตอในแปลงไดพันธุขาวตนสูงตอตนเตีย้ในสัดสวน สามตอหนึง่ตาม

กฎของเมนเดล จากนั้นคัดเลือกเฉพาะขาวตนเตี้ยมาปลูกในแปลงอนุบาลเพื่อคัดเลือกเฉพาะตนที่

ตานทานตอโรคใบไหม (blast) 298 ตน เจนนิง่คัดเลือกตนที่ดีที่สุดซึง่อยูลําดับที ่3 จากแถวที ่288 

และตั้งชื่อตามกฎเกณฑการตั้งชื่อของอีร่ีวา IR8-288-3 ขาวตนนี้นี่เองที่เปนตนกําเนิดของพนัธุขาว 

IR-8 หรือที่เรียกวา "ขาวพนัธุมหัศจรรย" ในเวลาตอมา โดยมีเฮนร่ี บีเชลเปนคนทําใหสายพนัธุ

ดังกลาวเปนสายพนัธุแทบริสุทธิ(์extremely pure strain) และมีความสม่ําเสมอในลักษณะประจาํ

พันธุ (uniform seed ) 

พันธุขาวดังกลาวถกูขยายพันธุและพรอมที่จะสงไปใหประเทศตางๆ ปลูกทดสอบเมื่อตนป 

1965 โดยประเทศทีน่าํพนัธุขาวนี้ไปปลูกทดสอบเปนครั้งแรกคือ ฮองกง  ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

และไตหวัน ในขณะที่อินเดยี ปากีสถาน และศรีลังกาไมไดใหความสนใจนกั 

ระหวางป 1965 ภายหลงัการทดสอบปรากฎวา พนัธุขาว IR8-288-3 ไดผลผลิตสูงสุด โดย

การทดสอบทีฟ่ลิปปนส ขาวพนัธุนี้ไดผลผลิต 6,389 กิโลกรัมตอเฮกตาร3 ทีส่ถานทีดลองขาว

บางเขนไดผลผลิต  6,483 กิโลกรัมตอเฮกตาร  ซึง่สูงเปนสองเทาของพนัธุขาวเหลืองทอง 

เชนเดียวกับทีส่ถานทีดสอบที่มาเลเซียไดผลผลิตสูงถึง 6,000 กิโลกรมัตอเฮกตาร 

ในวนัที ่ 14 พฤศจิกายน 1966  คณะกรรมการของอีร่ีไดตัดสินใจตั้งชื่อพันธุขาวนีว้า IR8 

และประกาศตอสาธารณะเมือ่วันที่ 28 พฤศจิกายน 1966 สาธารณชนรูจักชื่อพนัธุขาวนี้ในนาม     

"ขาวมหศัจรรย"  เมื่อตัวแทนของอีร่ีเดินทางเขาพบประธานาธิบดีมารคอสที่ทําเนยีบมาลากันยังใน

วันที่ 11 มิถุนายน 1966 โดยในวนัรุงขึน้ 12 มิถุนายน หนงัสือพมิพ Manila Bulletin  พาดหวัวา 

“MARCOS GETS MIRACLE RICE ”  จากนั้นชื่อของขาวพันธุนี ้ของอีร่ีก็รูจักกนัภายใตชื่อ "ขาว

พันธุมหัศจรรย" 

 

พื้นที่ปลูกขาวสายพนัธุตางๆในประเทศเอเชีย เมื่อป 1998 a 
 

ประเทศ/พันธุขาว ปแนะนํา พันธุพอแม ที่มาของพันธุ %ปลูก 
Bangladesh(1996-97) 
BR11(Mukta)  1980 IR20/IR5  Bangladesh  17 
BR14(Gazi)  1983 IR5/BIPLAB Bangladesh  8 
BR3(Biplab)  1973 IR506/LATISAIL Bangladesh  6 
Pajam  b … / …  Bangladesh  5 
BR10  1980 … / …  Bangladesh  3 
Cambodia (1996-97) 
IR66  1987 IR 13240/IR 9129  IRRI  90 
KESAR  1993 IR 24632/IR 31868  IRRI  2 
NEANG MINH  …  Indigenous  Cambodia  2 

                                          
3 หนึ่งเฮกตาร เทากับ 2.5 ไร 
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PHKA KHNEY  …  Indigenous  Cambodia  2 
BANLA PHDAU    Indigenous  Cambodia  2 
India (1998-2000)c 
SWARNA (MTU 7029)  1982 VASISTA/MAHSURI IRRI  12.2 
IR36  1981 IR2042/CR9413  IRRI  5.5 
IR64  1992 IR5657/IR2061  IRRI  4.7 
Vijetha (MTU-1001)  1995 MTU5249/MTU7014  India  3.6 
Samba Mahsuri  1986 GEB24/TN1//MASHURI India  3.3 

Mahsuri  1971 
TAICHUNG 65/2*MAYANG EBOS 
80  Exotic 2.3 

Lalat  1988 OBS677/IR20//VIKRAM/w1263  India  2.1 
Indonesia (1996) 
IR64  1985 IR. 5657/IR 2061  IRRI  16 
CISADANE  1980 PELLET I-1/B2388  Indonesia   
MEMBERAMO  1995 B6555/BARUMUN  Indonesia   
PB42  1980 IR. 2042/CR 94-13 IRRI  1 
IR36  1976 IR. 2042/CR 94-13 IRRI  0.5 
Laos (1998) 
TDK1  1993 PST 7149/IR 13423  IRRI  34 
RD6  1977 Irradiated KDML105  Thailand  19 
KDML105  ….. Indigenous  Thailand  7 
DOKMAY  ….  Indigenous  Laos  … 
MEUNG NGA …  Indigenous  Laos  …. 
Malaysia (1996-97) 
MR84  1986 CR261/MR50  Malaysia  77 
MR167 …  Y978/PTB18//MR71  Malaysia  6 
MR77  …  67009-5/ZENITH//IRON171  Malaysia  7 
IR42  1977 IR. 2042/CR 94-13  IRRI  3 
SEMERAK …  Indigenous  Malaysia  2 
Myanmar (1998) 
THEEDAT 
YIN(IR13240)  IR30/IR36  IRRI  20 20 
SWETHWEYIN(IR9224)  IR7531/IR36  IRRI  20 20 
MANAWTHUKHA  1977 India  19 19 
SHWEWARTUM  1972 IRRI  17 17 
INMAYEBAW  …  Indigenous  Myanmar  5 
Philippines (1998) 
IR64  1985 IR5657/IR2061  IRRI  IRRI 
PSBRC14d  1992 IR18348/C1064  Philippines  12 
PSBRC28d  1995 IR28239/IR64  IRRI   
PSBRC18d  1994 IR24594/IR28222  IRRI  3 
PSBRC34  1995 Farmer's local selection  Philippines  - 

Pakistan (1998) 
SUPER BASMATI  1996 BASMATI320/IR661  Pakistan  60 
BASMATI385  1985 BASMATI370*4/TN1  Pakistan  25 
KS282  1982 BASMATI370/IR95  Pakistan  7 
IR6  1971 SIAM29/DGWG  IRRI  7 
BASMATI198  1972 BASMATI370/TN1  Pakistan  1 

Thailand (1998) 
RD6  1977 Irradiated KDML105  Thailand  28 
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KDML105  1959 Indigenous  Thailand  23 

SPR60  1987 
LEUANG TAWNG/C4-63//IR8 
Thailand  Thailand  1 

RD23  1981 RD7/IR32//RD1  Thailand  1 
RD10  1981 Irradiated RD1  Thailand  0.1 
Sri Lanka (1998) 
BG300  1987 BG367/IR841/BG276  Sri Lanka  22 
BG352  1992 BG380/BG367  Sri Lanka  12 
BG94  1978 IR262/LD66  Sri Lanka  12 

BG350  1986 
BG94///BG401/80-3717//BG94 Sri 
Lanka  Sri Lanka  7 

BG450  1985 BG12/IR42  Sri Lanka  6 
Vietnam, South (1996-97)e 
IR64  1985 IR 5657/IR 2061  IRRI  1 
OM997  1994 COLOMBIA/IR64  Vietnam  0.7 
IR50404  1992 IR 33021/IR 32429 IRRI  0.5 
IR56279  … missing parents - CP135 IRRI  0.5 
DT10  1990 C4-63 Irradiated  Vietnam  0.3 

 
 
a Source : Diffussion of Breeding Materials and Genetic Composition of Rices in South and Southeast Asia: 1965-
1998. Victoria C. Cabanilla, Mahabub Hossain and Gurdev Khush. Report prepared for the CGIAR Impact 
Assessment Project led by Prof. Robert E. Evenson and 
presented at the TAC/Impact Assessment Evaluation Group, IAAE Conference, Berlin, Germany on 11-19 August, 
2000. 
 b … means data not available. 
c Source : Aldas Janaiah, Mahabub Hossain and Ellanie Cabrera, 2002. Impact of Coordinated Rice Improvement 
Program on Movement of Improved Germplasm and Productivity Gains Across Indian States” (Table 4). Paper 
presented at the International Conference on the Impacts of Research and Development “Why Has Impact 
Assessment Research Not Made More of a Difference? Organized jointly by CIMMYT and CGIAR, Costa Rica, 4-8 
Feb. 2002.  
d Source : IRRI, Social Sciences Division, 1997. Philippine survey in 4 villages on Technology, Income Distribution 
and Poverty study.  
e Source : IRRI, Social Sciences Division, 1997. Impact of modern technology on rice production and its role in 
income distribution and poverty alleviation in Vietnam, based on a survey of eight villages. 
 

ความเปนมาและโครงสรางของ CGIAR 

ความสาํเร็จของอีร่ี ทําใหมีการสนบัสนนุใหเกิดการจดัตั้งสถาบนัวจิัยการเกษตรระหวาง

ประเทศ (International Rice Research Institute – IARCs) ข้ึนในภมูิภาคตางๆ เพิ่มเติมข้ึน เชน  

CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical 

CIFOR - Center for International Forestry Research 

CIMMYT - Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo 

CIP - International Potato Center 

ICARDA - International Center for Agricultural Research in the Dry Areas 

ICRISAT - International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
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IFPRI - International Food Policy Research Institute 

IITA - International Institute of Tropical Agriculture 

ILRI - International Livestock Research Institute 

IPGRI - International Plant Genetic Resources Institute 

IRRI - International Rice Research Institute 

IWMI - International Water Management Institute 

WARDA - West Africa Rice Development Association 

World Agroforestry Centre (ICRAF) 

WorldFish Center  

 

โรเบิรต แมคนามารา (Robert McNamara) ประธานของธนาคารโลก คือผูอยูเบือ้งหลงั

การผลักดันในสถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศตางๆ เขามาอยูภายใตรมการกํากับดูแลของ

ธนาคารโลก แมคนามารา ดํารงตําแหนงเปนประธานธนาคารโลกระหวางป 1968-1981 โดยกอน

รับตําแหนงดังกลาวเขาเคยเปนประธานของบริษัทฟอรด มอเตอร อันยิ่งใหญของสหรัฐ  เคยไดรับ

การแตงตั้งใหเปนเลขานุการฝายความมัน่คง (US Secretary of Defense) ที่ทรงอทิธิพลและเปนที่

รูจักกันทั่วไปวาระหวางสงครามเวยีดนาม เขาสังกัดอยูในกลุมขวาจัดของทําเนียบขาว4 

ดวยการสนับสนุนของรัฐบาล สหรัฐ และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 

แมคนามาราไดรวมเอาสถาบันวิจยัการเกษตรระหวางประเทศตางๆ เขามาอยูภายใตการบริหาร

                                          
4 http://www.defenselink.mil/specials/secdef_histories/bios/mcnamara.htm 
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ของกลุมของผูบริหารที่เรียกวา CGIAR (Consultative Group on International Agricultural 

Research) ในป 1971 โดยสมาชิกของ CGIAR เกือบทัง้หมดมาจากองคกรผูใหทนุ  

ประธานของ CGIAR โดยตําแหนงมาจากการเสนอชื่อของธนาคารโลก มีทีท่ําการอยูตึก

เดียวกับที่ทาํการของธนาคารโลกในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ทั้งนีม้ีคณะกรรมการชุดหนึง่ทีเ่รียกวา 

Technical Advisory Committee (TAC) มีสํานกังานอยูที่สํานักงานขององคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาต ิ ในกรุงโรมเปนผูสนับสนนุใหคําแนะนําในการดําเนนิงาน   ประธานคน

ปจจุบันของ CGIAR  คือ Ian Johnson  ซึ่งเปนรองประธานธนาคารโลก ดํารงตาํแหนงประธาน 

CGIAR เมื่อเดือนกรกฎาคม 20005 ผูสนบัสนุนหลักสาํหรับงบประมาณของ CGIAR คือ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และแคนาดา รวมทั้งประเทศกลุมยุโรป  โดยมีงบประมาณการดําเนินงาน

ประมาณ 300-400 ลานเหรียญสหรัฐ ตอป ตัวเลขการสนับสนนุงบประมาณการดําเนนิงานเมือ่ป 

2002 นั้นอยูที ่357 ลานเหรยีญสหรัฐ 

ขณะนี้มีศูนยวจิัยระหวางประเทศ 16 ศูนย เปนเครือขาย มีกิจกรรมครอบคลุม 6 สาขา

สําคัญคือ การวิจัยเพิม่ผลิตภาพการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ปรับปรุงสิ่งแวดลอม

ทางนโยบาย การพัฒนาองคกร การอนุรักษทรัพยากรพันธกุรรม และการเชื่อมสัมพันธกับภาคีใน

ประเทศตางๆ  

CGIAR ไดฝกอบรมนักวทิยาศาสตรการเกษตรมาแลวกวา 45,000 คนในชวง 25 ปที่ผาน

มา โดยนักวิทยาศาสตรเหลานี้ไดกลายเปนแกนนําและผูนําของระบบการวจิัยการเกษตรใน

ระดับประเทศในเวลาตอมา 

  

การปฏิวัติเขียวในประเทศไทย 

แทที่จริงแลวกระบวนการเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสูแนวทางการปฏิวติัเขียวนัน้ ได

เร่ิมตนขึ้นตั้งแตกอนตั้งสถาบันวิจยัขาวนานาชาติในประเทศฟลิปปนสแลว โดยหลังสงครามโลก

คร้ังที่ 2 ภายใตความชวยเหลือของสหรัฐ รัฐบาลสหรัฐไดสงนักวิทยาศาสตรดานการเกษตร 2 คน 

เพื่อเขามาชวยเหลือทางวิชาการแกประเทศไทย คนแรกคือ ดร.แฮริส เอช เลิฟ  (Haris H. Love) 

นักพนัธุศาสตรจากมหาวิทยาลัยคอรแนล เพื่อมาชวยเหลือในโครงการปรับปรุงพันธุขาว และ ดร.

โรเบิรต แอล เพนเดิลตัน  (Robert L. Pendleton) นักปฐพีวทิยา เขามาแนะนาํเกีย่วกับการสํารวจ

และปรับปรุงบํารุงดินในประเทศไทย (Love, ไมระบุปทีพ่ิมพ) 

                                          
5 http://www.cgiar.org/who/wwa_chairman.html 
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 ผูเชี่ยวชาญทัง้สองคนมาถงึประเทศไทยเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 1950 โดยมี พระเจาวรวงศ

เธอ พระองคเจาจักรพนัธเพญ็ศิริ จักรพันธ ดร.ครุย บุณยะสิงห และดร.สละ ทศานนท ซึง่เคยเปน

ศิษยของ ดร.เลิฟ เขารวมงานการปรับปรุงพันธุขาวดังกลาว6  

 ดร.เลิฟเริ่มโครงการปรับปรุงพนัธุขาวในประเทศไทยโดยการฝกอบรมเจาหนาที่เกษตร 

และนักศึกษาเกษตรบางสวนรวม 3 รุน โดยการฝกอบรมรุนแรกมีผูเขารวมโครงการประมาณ 80 

คน จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 1950  เนื้อหาการฝกอบรมประกอบไปดวยพื้นฐานเกีย่วกับการปรับปรุง

พันธุพืช ธรรมชาติของดินโดยเฉพาะดินในเขตรอน และ “ความสาํคัญของปุยเคมี” (Love,อาง

แลว) การอบรมครั้งที่สองเกดิขึ้นเมื่อ 4 กุมภาพนัธ – 15 มีนาคม 1952 และครั้งทีส่ามเมื่อวันที ่19 

มกราคม – 25 กุมภาพันธ 1953 

 หลังจากฝกอบรมคร้ังแรกเสร็จไดมีการสงเจาหนาที่เกษตรลงไปเก็บตัวอยางขาวใน 35 

อําเภอ ไปเก็บตัวอยางขาวจากพืน้ที่นา 978 แหง โดยไดตัวอยางขาวมาทัง้สิน้ประมาณ 120,000 

รวง แตโดยเหตุที่ตัวอยางบางสวนไดสูญหายไปจงึคงเหลือรวงขาวที่นาํไปปลูกทดสอบในป 1951 

ประมาณ 114,000 รวงเทานัน้ ปตอมาไดคัดเลือกใหเหลือ 22,553  พันธุ และประมาณกวา 

10,000 สายพันธุในป 1953  โดยเมื่อถึงป 1954 ไดคัดลงเหลือ 3,800 สายพันธุสําหรับปลูกเพื่อ

คัดเลือกตอไป  

ขาวพนัธุดีที่ไดจากการคัดเลือกจากการเก็บรวบรวมพนัธุคร้ังนั้นมีอยูหลายสายพนัธุเชน ผา

เลือด 111, ขาวดอกมะลิ 105 , กําผาย 15, ดอนางนวล 91, ข้ีตมใหญ 98, ดอหอม 26, กําผาย 

41, เหลืองทอง 82, ขาวปากหมอ 17, เจาเหลือง 11, ใบลด 104,เหลอืง 152, เล็บมือนาง 111 เปน

ตน(กรมวชิาการเกษตร 2520) นาสงัเกตวาพนัธุขาวที่ไดจากโครงการปรับปรุงพันธุภายใตการนาํ

ของ ดร.เลิฟนั้น เปนพนัธุขาวพืน้บานทีน่ํามาคัดเลือกพันธุเทานัน้ หาไดมีการผสมพันธุ( cross 

breeding) แตประการใด การผสมพันธุจริงๆดําเนนิไปในโครงการปรับปรุงพันธุขาวระหวาง

ประเทศที่อินเดียซึ่งเริ่มตนเมื่อป 1950 มากกวา โดยประเทศไทยสงตัวอยางไปผสมและนําพนัธุ

ขาวที่ผสมมาแลวมาปลูกทดสอบและคัดเลือก 

  ดร.เลิฟเลาไวในหนังสือสําคญั A REPORT ON PLANS AND PROGRESS WITH RICE 

IMPROVEMENT IN THAILAND วา กอนหนาการเดินมาประเทศไทยของเขานัน้ไดมีการจดั

ประชุมโดย International Rice Commission  ที่เมืองยางกุง ประเทศพมา ในเดอืนกุมภาพันธ 

1950 ภายใตการสนับสนุนของ FAO โดยจัดทําโครงการผสมพนัธุขาวระดับโลก โดยนําพนัธุขาว

อินดิกาซึง่ปลกูสวนใหญในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตผสมกับพนัธุขาวจอปอนกิาซึ่ง

ปลูกในประเทศญี่ปุน จนี เกาหล ีและไตหวันเปนตน โดยวัตถุประสงคสําคัญคือ “ปรับปรุงพนัธขาว

                                          
6 สัมภาษณ นายสุนทร สีหะเนิน, พฤษภาคม 2548 
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ที่มีลําตนเข็งแรงตอบสนองตอการใสปุยเคมีในปริมาณมากๆได โดยวิธนีี้จะทําใหสามารถเพิ่ม

ผลผลิตขาวตอพื้นที่ไดโดยตนขาวไมหักลม”(Love,อางแลว) ทัง้นี้เพือ่ “ตอบสนองตอความตองการ

ภายในประเทศ และการคาขายในตางประเทศ”  โครงการนีน้าจะเปนทีม่าและเปนรากของการ

จัดตั้งสถาบนัวิจัยขาวนานาชาติที่ประเทศฟลิปปนสในระยะเวลาหลังจากนั้นไมนาน 

  การผสมพนัธุดังกลาวดําเนนิการที่ Outtack ประเทศอินเดียในป 1950 และ 19527  และ

ประเทศไทยไดนําขาวที่ไดรับการผสมนํามาปลูกในประเทศระหวางป 1952-1954  เปนจํานวน

มาก อยางไรก็ตามผลการผสมพนัธุดังกลาวไมปรากฏวาไดขาวพนัธุดีทีถู่กนาํมาสงเสริมแต

ประการใด8  

การรับเทคโนโลยีการปรับปรุงพนัธุจากตะวนัตกไดดําเนนิไปพรอมๆกับการปรับปรุง

หนวยงานราชการของกระทรวงเกษตรเพื่อรองรับแนวคิดใหมของการพฒันาการเกษตรไปพรอมๆ

กันดวย โดยในป พ.ศ. 2496 ชื่อของ “กรมการกสกิรรม” ไดถูกเปลี่ยนชื่อมาเปน “กรมกสิกรรม” 

และยกระดับกองการขาวมาเปน “กรมการขาว” ทั้งนีเ้นื่องจากกรมการขาวตอง “รับผิดชอบงาน

ดานขาวเพิม่ข้ึนอีกหลายดาน เชน ปุย สารกําจัดศัตรูพชื ตลอดจน เครื่งมือเครื่องใชในการทํานา 

เปนตน”9 

  ความชวยเหลอืทางวิชาการของสหรัฐอเมริกา ภายใตการนําของ ดร.เลิฟ จงึเปนสวนหนึง่

ของกระบวนการเริ่มตนการปฏิวัติเขียวในประเทศไทย และเปนการเชื่อมโยงและผนวกการวจิัย

การเกษตรในระดับประเทศเขากับสถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศที่ประเทศฟลิปปนส 

 

ความสัมพันธระหวางกรมการขาวกับสถาบันวิจยัขาวนานาชาติ10 

 ความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอยางยิง่กรมการขาวของไทยกับอีร่ีนัน้ดําเนนิ

ไปอยางใกลชดินับต้ังแตกอต้ังอีร่ี โดยอีร่ีไดเชื้อเชิญใหคนไทยหลายทานเขารวมเปน

กรรมการบริหาร (IRRI Board of Trustees) เชน พระเจาวรวงศเธอพระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

จักรพันธ ระหวางป 1960-63 ดร.สละ ทศานนท  (1966-69), ดร.ภักดี ลุศนานนัท  (1975-79) และ

ดร.ยุกติ สาริกภูติ (1984-88) เปนตน อยางไรก็ตามความสัมพันธเกี่ยวกบัการปรบัปรุงพนัธุโดย

                                          
7 วันดานา ชีวะ อธิบายไวในหนังสือ The Violence of the Green Revolution วาการเกษตรของอินเดียก็
ไดรับอิทธิพลจากวิถีเกษตรกรรมแบบอเมริกันเชนเดียวกัน โดยในกรณีอินเดียนั้น สถาบันที่มีอิทธิพลคือ
มูลนิธิ  รอกกี้เฟลเลอร ธนาคารโลก และรัฐบาลสหรัฐ โดยในระหวางป 1956-1970 นั้นรัฐบาลสหรัฐไดใหทุน
การดูงานระยะส้ัน 90 ทุนแกนักวิชาการและจาหนาที่อินเดียว ทั้งนี้ไมรวมการใหสนับสนุนมากวา 2,000 ทุน
แกคนอินเดียในสถาบันการศึกษาของสหรัฐ 
8 จากหนังสือเรื่อง การขยายพันธขาวโดยกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจัดพิมพเมื่อป 2520 โดยเพิ่มเติมเนื้อหา
บางสวนจากหนังสือเรื่อง “คูมือการขยายพันธุ” ซึ่งตีพิมพเมื่อป 2501 ไมพบวามีพันธุขาวพันธุที่ราชการ
สงเสริมพันธุใดไดมาจากโครงการปรับปรุงดังกลาว  
9 ประวัติสถาบันวิจัยขาว จากเว็บไซทกรมวิชาการเกษตร http://www.doa.go.th/rri/history.htm 
10 FACTS ABOUT COOPERATION Thailand and IRRI – www.irri.org 
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ตรงที่สงผลในทางปฏิบัติและเปนอยางรูปธรรม เมื่อคือ ดร.เบน แจ็คสนั (Ben R. Jackson) เขามา

ทํางานรวมกับกรมการขาวของไทยในป 1966 

เบ็น แจ็คสนั เปนอดีตนักวิชาการของมหาวิทยาลัยแหงโอคลาโฮมาซึง่ไมเคยผสมพนัธุขาว

มากอน แตมปีระสบการณดานขาวฟางและมิลเล็ตในเอธิโอเปย เขาเขามาทํางานในประเทศไทยที่

กรมการขาว ต้ังแตป 1966-1982 ทั้งในฐานะเจาหนาที่ของมลูนิธิรอกกี้เฟลเลอรและในฐานะ

นักวทิยาศาสตรของอีร่ี เขามีบทบาทสาํคัญในการปรับปรุงพันธุขาวในประเทศไทยและทําใหเกิด

ความเปลีย่นแปลงในการเปลี่ยนแปลงการใชพันธุขาวอยางแทจริง โดยการนาํพนัธุขาว IR8-288-3 

มาผสมกับพนัธุขาวไทย จนไดขาวพนัธุ กข.หลายสายพนัธุ 
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เบน แจ็คสนั กับขาวหอมมะลิไทย 

 

อยางไรก็ตามผลงานของเบน แจ็คสันที่เปนที่จดจาํมากที่สุด คือการนาํเอาขาวหอมมะลิ

สายพนัธุด้ังเดมิจากไทยผสมขามกับพันธุขาวตนเตี้ยของอีร่ี และในทีสุ่ดก็ไดพันธุขาวที่ตองการ 

โดยใชชื่ออยางเปนทางการวา IR841 เมื่อป 1966 โดยพยายามเลียนแบบคุณสมบัติความหอม

และนุมเหนยีวของขาวหอมมะลิใหไดมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ในขณะเดียวกับทีส่ามารถเอา

ขาวพนัธุใหมนี้ปลูกไดในสภาพแวดลอมอ่ืน เชน สามารถปลูกไดในเขตหนาว ปลูกไดตลอดป

เพราะเปนขาวที่ไมไวตอแสง เบน แจคสนัสงพนัธุขาวซึ่งมเีชื้อสายของขาวหอมมะลิไปปลูกใน

ประเทศตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ในสหรัฐอเมริกาซึง่เปนบานเกิดของตน 

ในป 1989 กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA Agricultural Research Service ) และศูนย

ทดลองการเกษตรแหงเท็กซสั (Texas Agricultural Experiment Station) ไดเผยแพรพันธุ IR841 

แกชาวนาอเมริกัน ภายใตความรวมมือของมหาวทิยาลยัแหงอารคันซอส หลุยเซียนา และมิสซิส

ซิปป ภายใตชือ่ จัสมีน 85 เพื่อแขงขันกับขาวหอมมะลิไทย จัสมีน 85 ที่ปลูกไดทาํใหสหรัฐสามารถ

ผลิตขาวหอมเพื่อแขงขันกับขาวหอมมะลิไทยไดระดับหนึ่ง จากที่ตลาดขาวหอมมะลิเปนของไทย 

100 % เต็มในทศวรรษ 1980 ก็คอยๆ ถกูแทนที่ไดสวนหนึง่จากจัสมนี85 โดยมีสวนแบงการตลาด

จาก 96,000 ตันในป 1988 เปน 120,000 ตันในป 1989 ขณะนี้สวนแบงการตลาดของขาวจัสมีน 

85 คาดวาจะเทากับปริมาณของขาหอมมะลิแทๆ จากประเทศไทยที่สงไปตลาดสหรฐั 

เบน แจคสนั กลาววา พนัธุขาวสวนใหญที่ปลูกในสหรฐัลวนมีบรรพบุรุษเกี่ยวของกับพนัธุ

ขาวทีม่าจากอร่ีี แตพันธุจัสมนี 85 พิเศษไปยิ่งกวาพันธุอ่ืนๆ เพราะนี่เปนพนัธุขาวทีน่าํมาจากอีร่ี

เพื่อปลูกโดยตรงในสหรัฐไดเลย โดยไมตองผสมขามกับพันธุอ่ืนๆ อีก (วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และ

นิรมล ยุวนบณุย 2545) 
 

 

 การเริ่มตนการนําเอาพนัธุขาวของอีร่ีมาผสมกับพนัธุขาวของไทยตามแนวทางที่ IRRI วาง

เอาไวเร่ิมงานในเดือนเมษายน พ.ศ.2509 โดยการนาํพันธุIR8เปนพอ และใชพนัธุเหลืองทองเปน

แม ซึ่งการผสมพันธุขาวครั้งนั้น ไดเกิดเปนขาวพันธุ กข.1 และ กข.3 โดยคําวา กข.เปนชื่อยอของ

กรมการขาว  

ในเดือนมถิุนายน พ.ศ.2511 ไดมีการนําไปปลูกทดสอบผลผลติตามสถานทีดลองขาว

ตางๆ โดย กข.1ใหผลผลิตในฤดูแลง 1,037 กิโลกรัมตอไร กข.3 ใหผลผลิต 855 กิโลกรัมตอไร และ

ในฤดูฝน กข.1 ใหผลผลิต 742 กิโลกรัมตอไร และ กข.3 ใหผลผลิต 667 กิโลกรัมตอไร ( เจริญศักดิ์ 
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,พีระศักดิ์ 2529 : 55-58 )  หลงัจากนัน้ในป พ.ศ. 2512 ทางราชการจึงไดสงเสริมใหเกษตรกรทั่ว

ประเทศ ปลูกขาวพนัธุใหมนี้  

 

ตารางแสดงตวัอยางของพันธุขาวของไทยที่ผสมกับพันธุขาวจากอีร่ี 
 

คุณสมบัติการตานทานโรคและแมลง สายพันธุ 
  

พันธุพอแม  ปที่
แนะนํา 

BL BB RTV GSV BPH GLH 

กข.1 เหลืองทอง/IR8 1969 S S S S S R 

กข. 2 กําผาย 15/TN1 1969 S S MS S S R 

กข.3 เหลืองทอง/IR8 1969 S S S S S R 

กข.4 เหลืองทอง/IR8//W1252///กข.2 1973 S S S S R R 

กข. 5 พวงนาค 16 /Sigadis 1973 MR MR S S S S 

กข. 7 C4-63/เการวง88//Sigadis 1975 MR R S MS S R 

กข. 9 LY34/TN1//W1256///กข.2 1975 S VS MS MS R R 

กข. 11 IR661/ขาวดอกมะลิ105 1977 S S S S S S 

กข. 21 ขาวดอกมะลิ105/นางมล S-4//IR26 1981 S MR S MR R MR 

กข. 23 กข.7/IR32//กข.1 1981 S R S MR R MR 

กข. 25 ขาวดอกมะลิ 105/IR2061//ขาวดอก
มะลิ105/IR26 

1981 S MR S MR R MR 

สุพรรณบุรี 60 เหลืองทอง/C4-63//IR48 1987 R MR S MR MR R 

พิษณุโลก 90 กข.1/BR51-91-6//SPR6726- 134-1-
24/IR34 

1987 R R R MR MR R 

สุพรรณบุรี 90 กข.21/IR4422//กข.11///กข.23 1991 R MR MR R R MS 

ชัยนาท 1 IR13146-158-1/IR15314-43-2-3-
3//BKN6995-16-1-1-2 

1993 MR MS S R R MR 

สุพรรณบุรี 1 IR25393-57-2-3/กข.23//IR27316-96-
3-2-2///SPR77205-3-2-1-1 
/SPR79134-51-2-2 

1994 R R MR MR R MS 

สุพรรณบุรี 2 กข.23/IR60 1994 MR R MR MR R MS 

ขาวเจาหอม
สุพรรณบุรี 

SPR 84177-8-2-2-1/SPR 85091-13-
1-1-4//ขาวดอกมะลิ105 1997  

1997 MS MR - MS - - 

คลองหลวง นางมล S-4/IR 841-85-1-1-2 1997 MR MR - - MS MS 
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Note: MR = Moderately resistant, MS = Moderately susceptible R = Resistant S = susceptible BL = 
ใบไหม BB= ขอบใบแหง RTV = โรคจู GSV= ? BPHV= เพลี้ยกระโดด GLH=?From : Rice 
Diversity in Different Agricultural Landscapes. for more information, contact phrek@chiangmai.ac.th) 
และ กองการขาว กรมวิชาการเกษตร 2520 การขยายพันธุขาว 

 

 การนาํเอาขาวพื้นเมืองผสมกับพนัธุขาวของอีร่ี ทําใหไดพันธุขาวพนัธุใหมที่เปนพันธุขาว

ตนเตี้ย(semi-dwarf plant type) ตอบสนองตอการใชปุยเคมี ไมไวตอชวงแสง ซึ่งทาํใหชาวนา

สามารถปลกูไดตลอดป  และเหมาะสมกับพื้นที่นาในเขตชลประทาน  

 การเรียกชื่อพนัธุขาวตามระบบ กข. ไดกําหนดใหชื่อ กข.ที่ตามดวยเลขคี่เปนขาวเจา และ

ที่ตามดวยเลขคูเปนขาวเหนยีว ซึง่ใชมาตัง้แตสมัยกรมการขาว จนถงึยุคของสถาบนัวิจยัขาว กรม

วิชาการเกษตร ไดถูกยกเลกิหลังจากการรับรองพันธุขาวในป 2524 โดยขาว กข. พันธุสุดทายคือ 

กข.25 และกรมวิชาการเกษตรไดกําหนดระเบียบใหมในป 2526 ใหเรียกพันธุตามทีม่าจากการ

ปรับปรุงพันธุ โดยวิธีการผสมพันธุตามชือ่ของศูนยวจิยัหรือสถานทีดลองทีท่ําการปรับปรุงพันธุพืช

นั้นๆแทน(สวทช. 2544) และในกรณีพนัธุขาวการกาํหนดเลขคูเลขคี่ก็ไมไดเปนตัวกําหนดวาพนัธุ

ไหนเปนขาวเจา 

 

 

 

การแนะนําพันธุการแนะนําพันธุขาวขาวลูกผสมจากสายพันธุลูกผสมจากสายพันธุขาวขาว
ของของ IRRI  IRRI ใใหเกษตรกรหเกษตรกรไทยไทย

2516

ที่มา: เรียบเรยีงจาก   สถาบันวจัิยขาว กรมวิชาการเกษตร, เทคโนโลยีการผลิตขาวพันธุด ี, 2544, และการประมวลเพ่ิมเติมของผูวิจัย

2512

กข1
กข2
กข3

กข4
กข5

2518

กข7
กข9

2520 2521

กข8

2522

กข17
กข19

2524 2526 2530 2536 2537 2541 2543

กข10
กข21
กข23
กข25 สุพรรณบุรี60

พิษณุโลก60-1
พิษณุโลก60-2
พัทลุง60

2534

สุพรรณบุรี90

ชัยนาท1

สุพรรณบุรี1
สุพรรณบุรี2
เหนียวแพร1
เจาหอมคลองหลวง1

2540

ขาวเจาหอม
สุพรรณบุรี1 ปทุมธาน1ี

พิษณุโลก2
สุรินทร1
สันปาตอง1
สกลนคร

เหนียวอุบล1
เหนียวอุบล2
เจาหอมพิษณุโลก1กข11

25092503

IRRI แนะนํา
พันธุขาว IR8

จัดตั้งจัดตั้ง IRRI IRRI

การระบาดของเพลีย้กระโดดสีน้ําตาลอยางรุนแรง
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บทที่ 3 
การปฏิวัติเขยีวและการเปลี่ยนแปลงการเกษตรระดับหมูบาน 

 

 

 โครงการวิจยัไดลงสํารวจพื้นที่ในภาคตางๆ ของประเทศไทย เพื่อเขาใจกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

ภาคเกษตรกรรมไทยในทางปฏิบัติวาไดเกดิขึ้นอยางไร และมีผลเชนไร   ส่ิงที่เหน็ไดชัดคือกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบเกษตรกรรมของเกษตรกรในทุกภาคนัน้เกิดขึ้นในระยะเวลาใกลเคยีงกนั 

หลังจากการเริม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับแรกเมื่อกลางทศวรรษที ่ 2500 ซึ่งเปนชวง

เดียวกนักับการเริ่มตนของการปฏิวัติเขียว 

 การเปลี่ยนแปลงแนวทางการเกษตรนั้นเกดิขึ้นจากภายในหนวยงานของรัฐกอน จากนั้นจึงคอยๆ

แพรกระจายไปสูชุมชนเกษตรกรรมตางๆ ในรูปแบบการสงเสริมการเกษตร โดยชุมชนตางๆจะเขาสูการ

เปลี่ยนแปลงทางการเกษตรแตกตางหลากหลายกนั ตามเงื่อนๆขทางเศรษฐกิจสังคม และลักษณะของแตละ

ภูมินิเวศ  ดังจะไดกลาวโดยลําดับตอไป 

 

พื้นที่การศึกษาวิจัย 

 การศึกษาผลกระทบของการปฏิวัติเขียวในโครงการวิจยันี้ ดําเนนิการในชุมชนตางๆ 4 ชุมชน ใน

ภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต ดังนี ้

1) ภาคเหนือ ลงพืน้ที่ศึกษาการปลูกหอมหัวใหญของเกษตรกร บานปง ต.บานกาด อ.แมวาง จ.

เชียงใหม  

2) ภาคกลาง ลงพืน้ที่ศึกษาการทาํนาขาวสมัยใหมของชาวนา บานลุมบัว หมู4 ต.บานโพธิ ์ อ.เมือง 

จ.สุพรรณบุรี     

3) ภาคอีสาน ลงพืน้ที่ศึกษาการทาํนาขาวและการทาํการเกษตรอื่นๆทีเ่กี่ยวของ ของเกษตรกรบานกู

กาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 

4) ภาคใต ศึกษาการทําสวนยางของเกษตรกรชาวนสวน บานทองหลาง ต.หลอยงู อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา 
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แผนที่แสดงทีต้ั่งของชุมชนตางๆ 4 ชุมชน ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายในโครงการวิจยั 
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การเปลี่ยนแปลงที่ภาคกลาง 

ภาคกลางเปนที่ต้ังของเมืองหลวงของรัฐไทยยุคใหม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองสวน

ใหญในสยามประเทศเกิดขึน้กอนในภาคนี้ ไมวาจะเปนการเริ่มตนโครงสรางพื้นฐานใหมเพื่อรองรับการพัฒนา

เศรษฐกิจ และการเริ่มตนการปฏิวัติเขียว 

ดวยคําแนะนาํขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติเมื่อป 2490 และเงินกูจาก

ธนาคารโลกเมื่อป 2495 รัฐบาลไทยไดลงทนุโครงการชลประทานขนาดใหญเปนครั้งแรกของประเทศขึ้นที่ภาค

กลาง ภายใตชื่อโครงการเจาพระยาใหญ หรือ Greater Chaophraya Project ประกอบดวยเขื่อนขนาดใหญที่

จังหวัดชัยนาททางดานบนของพื้นที่ราบลุมเจาพระยา และคลองฝาย ประตูน้ําเขื่อนดิน และอางเก็บน้าํเปน

ระยะ เพื่อชวยปรับระดับน้าํในที่ลุมทัง้หมด แตในชั้นแรกไมมีผลอะไรมากนักเกี่ยวกับการเกษตร (ผาสุก พงษ

ไพจิตร และ คริส เบเกอร 2546) 

 การเปลี่ยนแปลงเรื่องการปลกูขาวในประเทศไทยคงเกิดขึ้นชาๆ โดยในตอนแรกนัน้ชาวนาคงบกุเบิก

ขยายที่นาออกไปมากกวา แตหาไดเปลี่ยนแปลงวิถกีารเกษตรไม ตัวอยางเชนงานเรื่อง “เศรษฐกิจและการ

เมืองไทยสมัยกรุงเทพ” ของผาสุก และครสิ เบเกอร (ผาสุก พงษไพจติร และคริส เบเคอร อางแลว) ที่พบวา

ระหวางป 2493-2495 กับ ป 2508-2510 นั้น พื้นที่การทํานาในภาคกลางเพิ่มข้ึนจาก 16.9 ลานไร เปน 20.0 

ลานไร ในขณะที่การทํานายังเปนการทาํนาปเหมือนเดิมเปนสวนใหญ การเปลีย่นแปลงสําคัญจึงเกิดขึ้นเมื่อ

เร่ิมมีการนําเอาขาวพันธุใหมเขามาปลกูเปนสําคัญ 

 

บานลุมบัว ต.บานโพธิ ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

บานลุมบัว หมูที่ 4  อยูในเขตอําเภอเมือง จงัหวัดสุพรรณบุรี   หางจากตัวเมืองสพุรรณบุรีประมาณ 

18 กิโลเมตร    เปนชุมชนที่เกิดจากชาวไทยเชื้อสายเขมรซึ่งอพยพมาจากบานสามทอง  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอ

ดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบรีุ เมื่อประมาณกวา 200 ปมาแลว 

ทิศเหนือ ติดตอกับบานบึง เกา หมู 5  ต.บานโพธิ ์   อ.เมือง ทิศตะวนัออกติดตอกับบานโพธิท์าทราย   

และบานโพธิต์ะวันตก  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง ทิศใตติดตอกับบานบึงคนั  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง ทิศตะวันตกติดตอ

กับ ต.สนามคลี  อ.เมือง หมูบานลุมบัวมีพืน้ที่ทัง้หมด  1,733  ไร  ในจาํนวนนี้อยูในเขตพืน้ที่โครงการ

ชลประทานสามชุก  1,590 ไร    
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มีครัวเรือนทัง้หมด  120 ครัวเรือน   ประชากรรวมทั้งหมด 537  คน  เปนเพศชาย  253 คน  และเพศ

หญิง 284  คน  1  มีครัวเรือนที่เปน  เกษตรกร  118  คน   ซึง่เปนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 

(ธกส.) 27  คน  และสมาชกิสหกรณการเกษตร 42  คน  คนในหมูบานมากกวา 90% มีอาชีพทํานา สวนที่

เหลือปลูกผักและอื่นๆ   
 

ประเภทของพื้นที่เกษตร จํานวนไร รอยละของพื้นที่ 

ทํานา 1,447 91 

ปลูกผัก 69 4.3 

ปลูกออยและมัน 48 3 

ไมดอกไมประดับ 14 0.9 

ที่อยูอาศัย 12 0.8 

 

ประชากรของหมูบานลุมบัวสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยและมีที่ดินเปนของตัวเองคอนขางจาํกัด  

โครงการวิจยัไดเลือกเกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมายในการศึกษาจาํนวน 18 คน โดยกระจายไปตามการถือ

ครองที่ดินตามรายละเอยีดในตาราง 

 
การถือครองที่ดิน จํานวนประชากร จํานวนเกษตรกรเปาหมาย 

ไมมีที่ดิน 23 - 

0.25-10 ไร 46 6 

10-20 ไร 58 4 

20 ไรขึ้นไป 33 8 

 

การเปลี่ยนแปลง 

 การศึกษาในพื้นที่ของคณะวิจัยพบวา ในชวงกอนหนาป 2517-18 ยังไมมีการปลกูขาวพันธุใหมที่ลุม

บัว ที่ราบสพุรรณบุรี แมวาระยะทางจากจากที่ราบลุมสุพรรณบุรีกับสถานทีดลองขาวบางเขนจะอยูหางกันไม

ถึง 100  กิโลเมตรก็ตาม โดยชาวบานเลาใหฟงวา การเขามาของระบบชลประทานเมื่อป 2510 -11  นัน้ สราง

แรงจูงใจใหชาวบานเริ่มหกัรางถางพงและขยายพืน้ที่ทาํนาเพิ่มมากขึน้   แตเร่ิมมขีาวพนัธุใหมเขามาปลูกใน

หมูบานกเ็มื่อลวงเขาป 2517-18  แลว โดยเริ่มจากการนาํเอาพันธุขาว กข.1  เขามาปลกูในหมูบานกอน  
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หลังจากนั้นจงึมีขาวสายพนัธุใหมอ่ืนๆ เชน  กข.7  (2519),   กข. 21  และ กข.23  (2523) เปนตน ตามมา การ

ปลูกขาวนาปรังก็เร่ิมมาต้ังแตสมัยนัน้ และเมื่อมีคนทํานาปรังปละ 2  คร้ัง คนอืน่ๆ ก็พากันทําตาม 

 คําบอกเลาของชาวบานสอดคลองกับสถิติการปลูกขาวพนัธุใหมที่รวบรวมโดยอีร่ี ณ ป 2519         ที่

ปรากฎวา ประเทศพมาและไทยเปนสองประเทศในเอเชียที่รับเอาพันธุขาวของอีร่ีเขามาปลูกนอยที่สุด 

กลาวคือรับเอาขาวดงักลาวมาปลูกเพียงรอยละ 4 และ 5 % โดยลําดับเทานัน้ สัดสวนดังกลาวถือวานอยมาก

เมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศฟลิปปนส และปากีสถานซึ่งรับเอาขาวพันธุใหมเขามาปลูกคิดเปนพื้นที่ถงึ 56 และ 

43 % ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบกบัในชวงเวลาเดียวกัน 

 

 

สัดสวนการใชพันธุขาวสมยัใหมของประเทศตางๆเมื่อป 2519 

 
ประเทศ รอยละของขาวพันธุใหม 

ฟลิปปนส 56 
ปากีสถาน 43 
มาเลเซีย 38 
ศรีลังกา 34 
เวียดนาม 31 
อินเดีย 25 
ไตหวัน 20 
อินโดนีเซีย 18 
เกาหลีใต 16 
เนปาล 15 
บังคลาเทศ 11 
ไทย 5 
พมา 4 

ที่มา : IRRI 1978 

 

มีการสันนิษฐานวาเหตุที่มกีารปลูกขาวจากอีร่ีนอยเปนเพราะคุณภาพการหงุของขาวพนัธุดังกลาวสู

ขาวไทยไมได ขอสันนษิฐานดังกลาวมีความเปนไปไดเนื่องจากในขณะนัน้ชาวนาไทยยังปลกูขาวเพื่อเก็บ

เอาไวกนิเองดวย คุณภาพการหงุของขาวจึงมีความสาํคัญตอการตัดสินใจปลูก  ดังบนัทกึของนักวิชาการ

เกษตรอาวุโสของไทยที่ระบวุา 
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“พันธุขาว IR8 เปนพนัธุทีม่ีคุณภาพคอนขางต่าํ ประเทศไทยจงึไมยอมรับมาขยายพนัธ

ในประเทศไทย และคงดําเนินการปรับปรุงพันธขาวไทยตอไป พรอมทั้งทาํการผสมพันธุขาวที่ดีๆ

ของไทยกับพนัธุ IR8” 

(ภักดี ลัศนันท หนังสือพิมพกสิกรฉบับครบรอบ 60 ป 2530) 

อยางไรก็ตามอีกเหตุหนึง่นาจะเปนขอจาํกดัของระบบชลประทานในประเทศไทย ซึง่พืน้ที่สวนใหญ

เปนพืน้ที่นาน้าํฝน ระบบชลประทานในภาคกลางกวาจะสรางเสร็จก็เมือ่ปลายทศวรรษที่ 2510 แลว ในขณะที่

พื้นที่สวนใหญเชนในภาคอีสานเปนน้ําฝนแทบทัง้สิ้น  การปลูกขาวพนัธุพืน้เมืองจงึเหมาะสมกับลักษณะทาง

กายภาพมากกวา 

นางบุญมี  ใจดี  อาย ุ64  ป ซึ่งชวยพอแมทํานามาตั้งแตเด็ก และปจจุบันก็ยงัทํานาอยู เลาใหฟงวา  

 “แตกอนทาํนาหนเดียว  พอมีคลองชลประทาน  น้ํามนัก็ไมทวมจงึทํานาปรงัได   ไมทํา

ปลอยทิง้ไวก็รก  ใครๆ เขากท็ํานาปรงักันทั้งนั้น”  

นายสมพร  โพธิ์แกว เลาวา  

“ที่เปลี่ยนเปนทํานากัน 2 คร้ัง  ก็เพราะเขาบอกวาจะปลอยน้ําใหทาํนา 2 คร้ัง  ก็เลยทาํ

มาเรื่อยๆ  ในเมื่อเขาใหน้ํามาทาํ  เราทําไดก็ทํา  ขณะที่เพื่อนๆ เขาก็ทํากัน  ก็เลยตองทาํ

ดวย” 

นายสุรัตน   เขียวฉออน  ซึง่เคยทาํนาปและทําไรออย ใหเหตุผลการทาํนาปรัง 2 คร้ังใกลเคียงกับคน

อ่ืนๆอธิบายวา  

“เพราะเขาทาํกัน  เราก็เลยตาม  คนอืน่ๆ ในละแวกขางๆ เขาทํากันหมด  ไมทํามนัก็ชอบ

กล” 

ในชวงป  2535-2536  เปนชวงที่คลองชลประทานขยายเต็มพืน้ทีข่องหมูบานลุมบัว  น้าํในคลอง

ชลประทานถกูสงมาใหสามารถทาํนาไดโดยตอเนื่อง ปญหาน้ําทวมชวงปลายปก็ไมเกิดขึ้น ชาวนาลุมบัวเพิ่ม

รอบการทํานาเพิ่มข้ึนอกี จนถึงปจจุบัน 

 “เดี๋ยวนี้เขาไมทํากันเปนฤดูแลว เรียกวาฤดูไมไดแลว แตจะทําตอเนื่องกนัไปเลย  เกี่ยว

แลวก็เร่ิมหวานตอเนื่องกนัไป  บางทีบางแหงแทบไมมพีักนา  เกีย่วเสร็จก็ไถ  ก็หวาน  

กันตอเลย   บางทีเกี่ยววนันี ้พรุงนี้เผาแลวมะรืนไถ ก็มี ”  

   นายสเุทพ  เผาพนัธุ  ชาวนาวัย 30  กลาวถึงสภาพการทํานาในปจจบัุนของหมูบานลุมบัว  ซึ่งชาวนา

สวนใหญเชื่อวายิ่งทํามากยิ่งไดมาก  และยิง่ทาํไดเร็วมากเทาไหรยิ่งไดเงินมาหมุนเวียนใชจายไดมากเทานัน้ 
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จากชาวนามาเปนผูจัดการนาและแรงงานรับจาง 

ระหวางป 2517-2522  นัน้ชาวนาแตละบานจะมีรถไถของตัวเอง  แตต้ังแตป 2536 เปนตนมาซึง่มี

การทาํนาหมนุเวยีนตอเนื่องกันตลอดทั้งป ชาวนาเปนจํานวนมากนิยมจางผูอ่ืนมาไถใหแทน  โดยคิดมูลคา

เหมาจายไรละ  130 บาท    

การกําจัดศัตรูพืชกน็ิยมจางเชนเดียวกัน โดยใชบริการ “หนวยรับจางฉดียา” เพื่อฉีดพนสารเคมีกําจัด

โรค แมลงศัตรูพืช และกําจดัวัชพืช คิดอตัราคาจางไรละ  30  บาท  โดย “หนวยรบัจางฉีดยา” จะประกอบไป

ดวยเครื่องพนยา 1 ชุด และผูรับจาง 3 คน  เมื่อถึงหนาเก็บเกี่ยวกม็ีรถเก็บเกีย่วมาใหบริการ รถเก็บเกี่ยวรุน

แรก ชาวบานเรียกวา “รถรูด” ซึ่งเขามาประมาณป 2536 จนกระทั่งชวงป 2540 จึงเปลี่ยนเปน  “รถเกี่ยว” และ

ไดรับความนิยมอยางสูงมาจนกระทั่งปจจบัุน  เจาของรถเกี่ยวจะมาพรอมกับแรงงานจํานวนหนึง่          เมื่อ

ชาวนาตองการเกี่ยวขาว  จะโทรศัพทติดตอกับเจาของรถเกี่ยวเพื่อกาํหนดวนัลวงหนาประมาณ  1  สัปดาห   

เมื่อถึงวันเกี่ยว  เจาของรถเกี่ยวจะเอารถเกี่ยวเขามาพรอมกับแรงงานรับจางไมจาํกัดจํานวน   และคิด

คาใชจายเหมาจากขนาดแปลงนา  และสภาพของขาว   เชน ในป 2545/46  คาจางเกีย่วไรละประมาณ  400-

450  บาทสําหรับตนขาวทีลํ่าตนยงัตั้งตรงเพราะเก็บเกีย่วไดงายกวา    แตถาเปนขาวที่ตนลมทัง้แปลงจะคิด

คาจางเกี่ยวเพิม่ข้ึนไปอีกเปนไรละประมาณ  450-480  บาท   และถาหากแปลงนาอยูหางจากถนน   จะตอง

ใชแรงงานยกขนขาวขึ้นมาที่ถนน ก็จะใชแรงงานที่ติดมากับรถเกี่ยวนี้ยกขาวขึ้นถนน  จายเปน “คาขนขาว”   

ในอัตราเกวยีนละ 70 – 100  บาท แลวแตระยะทาง 

สมพร โพธิ์แกว เลาวา   

“เรียกไดวาเดีย๋วนีท้าํนากนัแบบสบาย  มีรับจางทําใหทั้งนั้น  ทั้งชดุขลุบ 

ย่ํา  ชุดไถ  ชุดฉีดยา  และชุดเกี่ยว   จะจางก็ไมตองเดินไป  ใชวิธยีกหูโทรศัพท 

แวบเดียวกม็ีคนมาทําใหแลว”     

ขณะที่นายยอด  อวนเจริญ  ชาวนาที่ทาํนามาตัง้แตป 2509  ปจจุบันอายุ 59 ป  บอกถึงวิธทีํานาของ

ตนเองในปจจบัุนวา  

“จางทั้งหมด  จางไถ ราคาไรละ 130 บาท โดยเขาจะมีอุปกรณจากเขาเอง

ทั้งหมด  โดยคนที่ไปจางเปนคนแถวบานบึง  ใชวธิีการไปหาที่บาน  ตกลงราคา

กันเองที่บานเลย  เวลาฉีดยาก็จางเขาฉดี  หลังหวานขาวได 7 วัน ใหมาฉีดยาคมุ  

แลวถามีแมลงหรือขาวไมดี ถึงจะจางเขามาฉีดอีกทหีนึง่  เวลาจาง จางแคคนเดียว  

แตเวลามาเขาจะมากนักี่คนก็แลวแต  มนัเปนทีมของเขา  เขาคิดคาจางไรละ 25 

บาท ในกรณทีี่ขาวสัน้   ถาขาวสูงไรละ 30 บาท  ยาของเรา  อุปกรณ น้ํามนั ของ
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เขา  อุปกรณที่ใชในการฉีดพนกม็ีถงัใสยา แลวก็เครื่องติดหลัง  มกีระปองไวตักน้ํา

ของเขาเอง  เราไมไดชวยเขา  คนทีว่าจางก็คนในหมูบานนี่แหละ” 

  

จากการศึกษาที่ลุมบัว ชาวนาภาคกลางทํานาโดยอาศยัตนทนุสงูตั้งแตหนึ่งพันตนๆ ไปจนถงึเกือบ

สองพนับาทไร/ฤดูปลูก เกษตรกรที่มีทีน่าประมาณ 20-30 ไรตองใชจายเงินเพื่อการลงทนุทํานาถึงประมาณ

หนึง่แสนบาทตอป 

 

ตารางแสดงขอมูลการผลิตของชาวนา 6 ราย ในปเพาะปลูก 2545/46 
 

รายชื่อเกษตรกร รวมตนทุน/ป 

(บาท) 

พื้นที่ผลิตรวม 

(ไร) 

จํานวนครั้งที่

ปลูก/ป 

ตนทุนเฉล่ียตอ

ไรตอฤดู (บาท) 

ผลผลิตเฉลี่ย/ไร/

ฤดู  (ถัง) 

1.นางบุญทิ้ง  ศรีสุข 58,140 20 2 1,454 55 

2.นางทองเจือ  อุมัน 10,410 2 3 1,735 75 

3.นายนิคม  อินยิน 85,665 20 3 1,428 85 

4.นายสามารถ  อุมัน 69,930 12 3 1,943 92 

5.นายละออ มาตศักดา 105,420 29 3 1,212 48 

6.นายสมคิด  นาคปาน 70,386 21 3 1,117 84 

7.นางติ๋ม  วงษา 25,140 5 3 1,676 100 

8.นายวิก  มาตศักดา 95,655 22 3 1,449 75 

เฉล่ีย 65,093 16.4 2.8 1,502 77 

 

 การเปลี่ยนแปลงที่ลุมบัวเปนเพยีงภาพสะทอนของการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นของที่ราบภาคกลาง

ทั้งหมด 

 

การเปลี่ยนแปลงเกษตรกรรมในภาคเหนือ 

การเพาะปลูกเพื่อการคา ไดเกิดขึ้นในภาคเหนือไมนอยกวา 140 ปมาแลวโดยมีข้ึนตัง้แตสมัย

สนธิสัญญาบาวริ่ง ในป พ.ศ. 2398 แตการผลิตในขณะนั้น กย็ังเปน การปลูกพืชขายเปนสินคา เพื่อการยงัชพี 

มากกวาที่จะขายเพื่อทาํกําไร ( Anan 1984 อางใน ประเทือง 2537) 

 การแทรกแซงของระบบเศรษฐกิจที่ข้ึนอยูกับ การใชเงนิตรา เร่ิมมีข้ึนอยางชัดเจนเมื่อมีการนําเขาเงนิ

มาใชจาย เพื่อซื้อผลผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ใหแกคนงานทําไมในภาคเหนือ  
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หลังป พ.ศ.2430 ตลาดขาวก็ยงัคงจาํกัดอยูเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น ในชนบทหางไกล ยังไมมีการ

ผลิตเพื่อการคา การเปลี่ยนครั้งสําคัญที่มผีลตอการขายผลผลิตทางการเกษตรในภาคเหนือ คือ การสรางทาง

รถไฟ เชื่อมระหวางกรุงเทพและเชียงใหม ซึ่งสรางเสรจ็ส้ินลงในป พ.ศ.2464 ทางรถไฟสายนีท้ําใหพอคาจีน

จากกรงุเทพฯ หลั่งไหลขึน้มาสูภาคเหนือเพือ่คาขาย  

 ในระหวางป 2490-2493 รัฐมกีารสงเสรมิใหชาวนาในภาคเหนือผลิตขาวเพื่อขายใหมากขึ้น มกีาร

สรางโครงการชลประทานหลวงในภาคเหนือ 3 โครงการ คือ โครงการแมยม โครงการแมกวง จงัหวัดเชียงใหม 

และโครงการแมสาว จังหวดัเชียงราย และมีการพยายามสงเสริมใหชาวนาปลูกขาวพนัธุดีในหลายพืน้ที่ในป 

2493 (อรรถจักร 2534 : 9 ) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการทําเกษตรในภาคเหนือ ไดรับอิทธิพลอยางสาํคัญจาก

แนวนโยบายในการพัฒนาประเทศ ทีมุ่งเปลี่ยนประเทศไปสูความทันสมยัและเปนอุตสาหกรรมซึ่งทาํใหเกิด

การขยายตวัอยางกวางขวาง ในการเพาะปลูกเพื่อการคาของหมูบาน ในภาคเหนือ ซึ่งทาํใหเกิดการแพรเขามา

ของปจจัยการผลิตยุคใหม เชน ปุยเคมี รถแทรกเตอร เปนตน ดังจะเหน็ไดจาก ในป พ.ศ.2509    พบวาชาวนา

เชียงใหมเร่ิมใชแรงงานเครื่องยนต ควบคูกับแรงงานสัตว รอยละ 10 และชาวนาลาํพนูพบการใช รอยละ14 

(อรรถจักร 2534 : 40 ) หรือในป พ.ศ.2518 ที่จังหวดันาน โดยการสงเสริมของเกษตรจังหวัด จึงเริ่มมีการปลูก

ขาวโพดเลีย้งสัตว ซึ่งในชวงแรกนัน้ทํารายไดดี เกษตรกรจึงเลิกปลูกขาว หันมาปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแทน 

แลวจึงนําเงินที่ไดมาซื้อขาวกิน อันเปนการเปลี่ยนเปาหมายจากการผลิต จากผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก เปลี่ยน

ไปสูการผลิตเพื่อการคา( กฤษฎา 2540 : 134 ) 
 

ตําบลบานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

ตําบลบานกาดตั้งอยูทางทศิใตของอําเภอแมวาง  จ.เชียงใหม มพีืน้ทีท่างการเกษตร   ประมาณ  

13,643  ไร   พื้นที่ปาไมและภูเขาประมาณ   5,463   ไร  พื้นทีท่ี่อยูอาศัยประมาณ 630  ไร  พื้นที่สาธารณะ

ประมาณ  120  ไร  โดยทิศเหนือติดตอกับ ต.ดอนเปา ทศิใตติดตอกับ  ต.ทุงป ทิศตะวันออก  ติดตอกับ ต.ทุง

สะโตก และทศิตะวันตก ติดตอกับ ต. แมวิน 

 บานกาดเปนชุมชน มากอนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยมี “ขุนกาด ” เปนผูรวบรวมชาวบานและตัง้เปน

ชุมชน โดยชาวบานสวนใหญในขณะนั้น จะเปนชาวไทยใหญ และคนเมือง ตอมา ไดมีชาวจนีอพยพเขามาตั้ง

ถิ่นฐาน ประกอบอาชีพคาขาย หลังจากนัน้จึงได จงึๆไดกอต้ังขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อราว พ.ศ. 2442 พืน้ที่

สวนใหญของบานปง จะเปน ปาแพะ,ปาเหียง ,ปาตึง มคีวามอุดมสมบูรณมาก  

การทาํกนิในของชาวบานนอกจากจะบุกเบกิที่ดินกันเองแลว ชาวบานสวนหนึง่จะทํากินในที่ดินของ

เจา เรียกวา “ญะนาเจา” เนือ่งจากในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม เดิมนั้นชนชั้นเจา มีสิทธิในการเขา

ถือครองที่ดินทํากนิตามตองการ หากเจาตนใดตองการที่ดิน กจ็ะมีการกําหนดขอบเขตที่ดิน เรียกวา “ ต้ีจาง
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ย่ํา”  คือ พื้นทีใ่ดที่เจาที่ชางผานและกาํหนดถือเอาวาทีดิ่นบริเวณนัน้เปนของตน ชาวบานจะตองยอมรับอยาง

ไมมีเงื่อนไขหากชาวบานอยากจะทาํกนิในที่ดินผืนนั้นจะตองแบงผลผลิตที่ไดใหแกเจา ตามแตตกลงกัน เปน

การเชาทีท่ํานาโดยจายเปนผลผลิต และเมื่อมีการเปลีย่นแปลงการปกครองหมดยคุเจาในภาคเหนือ นาเจา

จํานวนมากถกูขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใหกบัชาวนารวยในทองถิน่และพอคาชาวจนี ชาวนาที่เคยทํานาเจา จงึ

เปลี่ยนมาเปนนาเชา มีการจายคาเชาเปนเงินหรือผลผลิตตามแตตกลงกัน การที่ชาวบานแถบบานตําบลบาน

กาดเคยทําเกษตรในระบบนาเจาเปนเวลานาน เปนสาเหตุหนึ่ง ทีท่ําใหชาวบานจํานวนมาก ไมมกีรรมสิทธิ์

ที่ดินเปนของตนเอง และมกีารทาํเกษตรโดยการเชาทีดิ่น เปนจํานวนมาก 

การทาํกนิในชวงนั้น ชาวบานจะปลูกขาวป เชน ขาวผา ,ขาวหอม ,ขาวเหมยนอง ,ขาวดอหม,ูขาวดง

หมา,ขาวหมาตื่น,ขาวลายนอย,ขางลายหลวง  การปลูกขาวแตเดิมนัน้ ปลูกเพียงปละครั้ง กพ็อกนิไดทั้งป และ

ชาวนาที่มนีามากหรือใหเชานาก็จะมีการแบงผลผลิตไวขายดวย ในชวงฤดูแลงนัน้ ชาวบานจะ หาไขมดแดง

ไปขาย(ซี้มดสม)  สัตวเลี้ยง เชนววั ควาย ชาวบานจะเลีย้งปลอย โดยปลอยใหหากนิตามปาแพะรอบๆชุมชน 

การคาขายกับภายนอกจะผานพอคาววัตาง ซึ่งมีอยูในชุมชน  มกีารแลกเปลี่ยนแรงงานในชุมชน เรียกวา “เอา

มื้อ” และแบงผลผลิตใหตอบแทนเรียกวา “ใสรางวัล”  

ตอมาพืน้ทีน่าจํานวนมากดานทิศใตของชมุชนถกูเปลี่ยน ไปเปนสวนสม(สมเขียวหวาน)โดยเจาของ

ที่ดินรายใหญซึ่งเปนคนในตวัเมืองเชียงใหม ชื่อคุณสมบรูณ    ไดกวานซื้อที่นาของชาวบาน มาทาํสวนสม 

ขนาด 200 กวาไร ชาวบานเรียกชวงเวลานี้วา ชวง “นาสวนสม” ชาวบานถกูจางใหมาดูแล และเปนแรงงานใน

สวนสม โดยไดรับคาจางวันละ 5 – 6 บาท แมยุคนาสวนสมนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงหลายอยางเกิดขึ้น ทั้ง

พันธุพืชใหม การทําเกษตรแบบแปลงใหญ มีการจางแรงงานเปนรายวนั แตชวงนาสวนสมนี้กย็ังไมมีการใช

สารเคมีและปุยเคมีแตอยางใด ปุยที่ใชจะเปน ข้ีววั ข้ีควาย ข้ีเถา ข้ีดํา ข้ีมุก ในสวนของชาวบานเริ่มมีการ

รับจางปลูกถั่วเหลืองแลว แตยังไมมีการใชปุยเคมีและสารเคมี  ในชวงนี้ที่ดินดานทิศเหนือของชุมชนถูก

บุกเบิกขยายออกไป มีการตั้งบานเรือนและขยายที่ทาํกนิเพิม่มากขึ้น โดยขยายขึน้ไปในเขตปาแพะตอนบน

ของชุมชน ชวงนี้การเชานาเปนการ “ญะนาผากึง่” โดยแบงผลผลิตที่ได คนละครึ่งกบัเจาของนา ซึง่เปนชาวนา

รวยในชุมชน 

การเปลี่ยนแปลงที่บานกาด 

  พืชพาณิชย เขามาในชุมชนอยางจรงิจัง ในชวงทีเ่ศรษฐนีีจากตัวเมืองทานหนึ่งชื่อคุณนายกี 

มาลงทนุตั้งบริษัทเกษตรในเขตตําบลบานกาด พืชพาณชิยชนิดแรกๆที่เขามา ในเขตนี้คือ ฝร่ัง ,สม ,ออย ,

ลําไย มกีารนาํทหาร มาปรบัพื้นที่ใหเหมาะสมกับการเพาะปลกู “ คุณนายกีมาอยู เอาทหารมาฮาง” โดยมีเนื้อ

ที่รวมกวา 2,000 ไร แมชวงนี้จะเปนชวงทีเ่กิดความเปลีย่นแปลงทางการผลิตอยางชัดเจน เชน มรูีปแบบของ

บริษัทเขามาในพืน้ที่อยางชดัเจน มกีารผลิตพืชพาณิชยในพืน้ที่ขนาดใหญ นับพันไร แต ในสวนของชาวบาน
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ตําบลบานกาดเอง ตัวชาวบานนั้นยังไมมกีารใชสารเคม ี,ปุยเคมี หรือวิถีการผลิตสมัยใหมมากนกั ชาวบานแต

ละรายทาํเกษตรเนื้อที่ไมมากนัก แมลงก็ไมรบกวนมากนัก หญาและวัชพืชก็จะใชวธิีถอนดวยมือจนหมด การ

จางแรงงานระหวางชาวบานกันเองก็ไมม ีเพราะแตละคนนัน้ทาํกนัไมมากนัก หากเปนหอมหวัใหญก็ปลูกกนั

เพียงรายละ งานถงึสองงานเทานั้น 

การเปลี่ยนแปลงดานเกษตรครั้งสําคัญ คือการเขามาของพืชพาณิชย จากภายนอกชมุชน นัน่คือ 

หอมหวัใหญ หรือที่ชาวบานในสมยัแรกๆนั้นเรียกวาหอมจีน หอมหัวใหญถูกนําเขามาปลูกในพืน้ที่ตําบลบาน

กาดครั้งแรกในชวง พ.ศ.2510 ( ประเทือง 2537: 17 ) โดยพอคาชาวจีน จางชาวนาในพืน้ที่ใหทาํการ

เพาะปลกู  สอนวิธกีารเพาะปลูกใหแกชาวนา และรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ตอมาเมื่อชาวบานสามารถหาเมล็ด

พันธุไดเอง และมีความชํานาญในการเพาะปลูกมากขึ้น ชาวนาเริ่มปลูกเองและขายเอง โดยนําผลผลิตที่ไดใส

เขงเขาไปขายในตัวเมืองเชียงใหม  

ชวงแรกที่หอมหัวใหญเขามาในชุมชน เนื่องจากขอจาํกัดดานการตลาด, การเพาะปลกูจึงยงัไมมาก

นัก และพืน้ทีท่ี่ปลูกของเกษตรกรแตละรายมพีื้นที่เพียง 1-2 งาน ตอมาหอมหวัใหญจึงคอยๆมีความสาํคัญ

มากขึ้น มีเกษตรกรทยอยหนัมาปลกูมากขึ้น โดยเฉพาะ ในชวงป พ.ศ.2520 – พ.ศ.2529 พรอมๆกบัการเริ่มใช

สารเคมีการเกษตร,ปุยเคมี ในชุมชน ซึง่ภายหลัง  ปจจัยการผลิตสมัยใหมเหลานี้ ไดขยายออกไปสูพืชชนิด

อ่ืนๆ เชน ขาว กข. ,ขาวโพด ,แตงกวา เปนตน อาจกลาวไดวา สําหรับตําบลบานกาด อําเภอแมวางนี้ พืชที่

เปนจุดเริ่มตนของยุคเกษตรเคมี คือ หอมหัวใหญนี่เอง  

 

ขนาดเนื้อที่ปลูกหอมหัวใหญ ของเกษตรกรในบานปง ตําบลบานกาด 

 

ขนาดพื้นที่ 
 

จํานวนเกษตรกร 
 

รอยละ(%) 

1  ไร 
 

3 
 

4.22 
2  ไร 16 22.53 

3  ไร 31 43.66 

4  ไร 10 14.08 

5   ไร 7 9.85 

6  ไร 3 4.22 

10  ไร 1 1.40 

                                      ที่มา : เกษตรอําเภอแมวาง 
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พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญของตําบลบานกาด ปเพาะปลูก พ.ศ. 2540/41  -  2545/46 

 
พ.ศ. 2540/41 2541/42 2542/43 2543/44 2544/45 2545/46 

พื้นที่ปลูก(ไร) 4,090 3,330 3,120 3,256 3,265 2,200 

ผลผลิต(ตัน) 14,346.5 11,655 10,920 11,396 11,427 - 

           ที่มา : เกษตรอําเภอแมวาง 

 

สําหรับขนาดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ ของแตละครัวเรือนในชุมชนบานปง สวนใหญจะมีขนาด 1-3 ไร 

โดยมีจํานวนเกษตร 50 ราย จาก 71 ราย คิดเปน 70.41% รวมเนื้อปลูกหอมของบานปง 223 ไร 

โดยผลผลิตที่ไดมีการขายผลผลิตแบงไดเปน3 ลักษณะ คือ 1) การขายแบบเหมาไร  2) ขายแบบคัดขนาดชั่ง

กิโล เกษตรกรจะคัดขนาดแบงเปนถุงๆ แลวนาํมาขายใหกับสหกรณหรือพอคา การกําหนดราคารับซื้อจะอิง

ราคาตลาด และ 3)  ขายในระบบการทาํสญัญาซื้อขายลวงหนา  

การขายแบบที่ 3 นั้น พอคา หรือ ชาวนารวย หรือเจาของที่ดิน จะเปนผูออกคาใชจายในการปลูก

ทั้งหมด หรือบางสวนใหแกเกษตร ตามแตตกลงกัน ซึง่โดยสวนใหญจะเปนคาใชจาย ดาน เมลด็พันธุ ,ปุย ,

สารเคมี และคาแรงงาน เกษตรกรจะทํานาที่ผูเพาะปลกูและดูแลควบคุมการผลิต เมื่อเก็บเกีย่วผลผลิตแลว ผู

จางจะหกัตนทุนที่จายไปกอนหนานี ้ จากมูลคาผลผลติที่ได  สวนผลผลิตที่เหลือนั้นจะนาํมาแบงกับเกษตรกร

คนละครึ่ง ซึง่ชาวนาก็มักจะขายใหแกผูจาง แตก็สามารถเก็บไวขายใหคนอืน่ได สัญญาลงทนุใหปลูกนี้ พบใน

การปลูกพืชชนิดอื่น ดวย เชน ขาวโพด เปนตน หรืออาจมีการทําสัญญาแบบเปนทางการ โดยผูซื้อจะตอง

จายเงินสดลวงหนาบางสวน และ จายสวนที่เหลือเมื่อสงมอบผลผลิต ลักษณะสัญญาจะระบุเงื่อนไขการรับซื้อ 

เชน กําหนดปริมาณการรับซื้อ กําหนดราคาตามขนาด และคุณภาพการผลิต โดยในสัญญาจะระบุโทษ เมื่อ

ฝายหนึง่ฝายใดผิดสัญญา เชน ยึดเงนิลวงหนาเมื่อไมยอมรับซื้อ หรือปรับเงิน เมื่อไมยอมสงมอบ เปนตน  

หอมหวัใหญไดรับการสงเสรมิอยางตอเนื่องจากทางราชการผานกลไกตางๆ เชน เกษตรกรทีจ่ะขอ

เงินกูกับทาง ธกส. หากเปนพืชชนิดอื่นมกัจะไมไดรับการอนุมัติเทาทีค่วร แตหากเปนหอมหวัใหญแลว ทาง 

ธกส.มักจะอนมุัติเงินกูไดโดยงายมากกวา หรือการที่เกษตรกรสามารถซื้อเมล็ดพนัธุหอมหัวใหญไดในราคาที่

ถูกกวาทองตลาดมาก โดยการซื้อผานทางสหกรณหอมหัวใหญแมวาง และสหกรณหอมหวัใหญสันปาตอง ซึง่

ทางราชการไดชวยเหลือในการจดัหาเมลด็พันธุให  เมล็ดพันธุเหลานี้มีราคาถกูกวาทองตลาดถงึกระปองละ 

1,000-1,300 บาท ( น้ําหนกั 1 ปอนด จาก 2,200 บาท เปน 3,500 บาท) นอกจากนี้การผลิตหอมหัวใหญยัง

ไดรับการสงเสริมความรูดานการใชสารเคมปีราบศัตรูและปุยเคมี รวมทัง้ปจจัยอืน่ๆ ฮอรโมน  สารจับใบ(เพื่อ
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เพิ่มประสทิธิภาพของยาฆาแมลง)  สารเคมีปราบวัชพชื ฯลฯ จากบริษัทเกษตรตางๆ อยูเสมอๆ โดยมักจะใช

วิธีสงเจาหนาที่เขามาในชมุชนตางๆ และเรียกประชุมชาวบาน พรอมทัง้สาธิตการใชและบรรยายสรรพคุณของ

ผลิตภัณฑ รวมทั้งใชวิธีแจกตัวอยางบางสวนใหเกษตรกรไปทดลองใช  

 

การปลูกหอมหัวใหญ 

การปลูกหอมหัวใหญในพืน้ที่บานปง พบวา เกษตรกรสวนใหญจะเร่ิมลงมือเพาะปลูก ในเดือน 

ตุลาคมและพฤศจิกายน   และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยเริ่มเก็บเกีย่วได 

หลังจากหอมมีอายุประมาณ 90 วัน ข้ึนไป  

 การปลูก หอมหัวใหญนัน้ตองใชความละเอียดออนเปนอยางมาก หอมหัวใหญปลูกไดในดินรวนปน

ทรายและดนิรวนซยุ คาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม สําหรับหอมหัวใหญ อยูระหวาง pH 5.8 - 6.5  

หอมหวัใหญชอบอากาศกลางวนัอุน-รอน กลางคนืเยน็ อุณหภูมทิี่เหมาะสมอยูระหวาง 13 – 24 เซลเซียส 

หอมหวัใหญเปนพืชที่ไมมีรากแกว เปนระบบรากฝอยทัง้หมดความยาวรากประมาณ 45-60 เซนติเมตร 

 เร่ิมจากแปลงเพาะกลาจะตองอยูในพื้นทีท่ี่น้าํถายเทสะดวก แตบนแปลงจะตองแหงไมใหน้ําขัง โดย

จะขุดรองระบายน้าํ ไวในแปลง และตองระมัดระวังอยางมาก เพื่อไมใหน้าํถูกแปลงกลาเสียหาย แปลงกลาจะ

ถูกยกสงูขึ้นจากพืน้ 1 – 1.5 ฟุต ความกวางประมาณ 1 เมตร หลงัจากยกแปลงแลวชาวบานจะใชจอบตีดิน 

ใหรวนซยุที่สุด เพื่อใหการงอกดีข้ึน ตลอดชวงเวลาของการเพาะกลาหอม การกาํจัดวัชพืชจะทาํไดเพียงการใช

มือถอน ไมสามารถใชยาปราบศัตรูพืชได เพราะกลาหอมนั้นออนแอมาก  ในชวงเพาะกลานี้ ชาวบานจะทํา

การเตรียมแปลงปลูกไปพรอมๆกัน 

 ชาวบานจะใสสารกําจัดวชัพชืในแปลงที่ข้ึนเสร็จแลว และทิ้งไว 1-2 วัน จากนัน้จะเอาปุยคอก ที่ซื้อ

เหมาเปนคนัรถมากลบแปลงปลูก และตากปุยคอกไวบนแปลงนี้ 1 วัน จากนั้นจึงนาํฟางที่เตรียมไวมาคลุม

แปลง พรอมกับรดน้ําใหชุม เมื่อสังเกตวาแปลงปลกูมีความชืน้มากพอ จงึยายกลาหอมมาลงไว โดยปกเรยีง

เปนแนวมีระยะหางระหวางตนประมาณ 1 คืบ  

 หลังจากปลกูแลว เวลาสวนใหญที่เหลอืจะถูกใชไปกบัการรดน้ําและกําจัดศัตรูพชื การรดน้ําก็ตอง

สังเกตความชืน้ในดนิไปดวย เพราะหอมหัวใหญเปนพืชไมชอบน้าํมาก และฝนมักจะทําความเสียหายใหกับ

หอมหวัใหญอยูเสมอ ถาดนิมีความชืน้อยู ชาวบานกจ็ะยังไมรดน้าํ นอกจากนี้ยงัตองระวงัไมใหตนหอมหกั 

เกิดบาดแผล เพราะจะทาํใหติดเชื้อรา และอาจระบาดในแปลงได 

 ข้ันตอนการเกบ็เกี่ยว จะตองใชแรงงานทีม่ีความชาํนาญเปนพิเศษและมีการคัดเกรดหอมไปดวย  จึง

ตองจางแรงงานในหมูบานเปนรายวัน การสังเกตวาหอมหัวใหญในแปลงพรอมที่จะถอนไดหรือยงั ชาวบานจะ

สังเกต ที่ใบหอมวาเหี่ยวลง และคอหอมหักลงหรือยงั จากนัน้จะถอนทัง้หมดมากองรวมกัน เพื่อใหคนที่มี
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หนาที่ตัดรากและกานใบจดัการตอไป ซึ่งขั้นตอนนี้ตองระมัดระวงัอยางมาก เพราะหากปอกหอมไมระวังหอม

อาจเปนแผลและเกิดเชื้อรา จากนั้นจงึทาํการคัดขนาด และบรรจุถุง เมื่อเสร็จข้ันตอนนี้ แรงงานเฉพาะผูชายจะ

ทําการขนถงุทีบ่รรจุหอมหวัใหญ จากทีน่าหรือที่ไร ไปที่รถของพอคาที่ไดตกลงซือ้ขายกับเกษตรกรเจาของ

แปลงหอม 

 ชวงที่หอมหวัใหญเพิง่เริ่มมีการปลูกนัน้ พืชหลกัที่ชาวบานใหความสําคัญที่สุดยังคงเปนขาว โดย

ชาวบานจะปลูกขาวเหนยีว เพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลกั บางรายอาจมกีารขายบาง พนัธุทีใ่ชปลูกในชวง

นั้นคือ ขาวเหนียวสนัปาตอง ซึง่ชาวบานจะเก็บเกีย่วผลผลิตขาวในชวงปลายเดือนพฤศจิกายน และจะปลูก

กันเพียงปละครั้ง ยังไมมกีารทํานาปรงัมากนกั  จากนัน้หอมหวัใหญนัน้จะเริม่ปลูกกนัในเดือนธนัวาคม 

หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตขาวเสร็จเรียบรอยแลว และภายหลงัชาวบานเริ่มมีการปลูกขาวนาปรังในฤดูแลง 

หลังจากเก็บเกี่ยวหอมหัวใหญแลว ทําใหการใชที่ดินซึง่เคยใชเพาะปลูกทําการเกษตร 2 คร้ัง กลายเปน ปละ 3 

คร้ัง ในที่สุด คือในฤดูฝนใชผืนดินปลูกขาวเหนียว ฤดูหนาวใชผืนดนิปลูกหอมหัวใหญ  และฤดแูลงที่ปลูกขาว

นาปรัง 

 

รอบการเพาะปลกูแบบเดิมคือ  ขาวนาป(ขาวเหนียวสันปาตอง) ⇒ หอมหวัใหญ ⇒ ขาวนาปรงั 

 

แบบเดิม ม.ค. ก.พ. มี.

ค. 

เม.ย พ.ค

. 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ขาวป             

หอมหวัใหญ             

ขาวนาปรัง             

 

 ตอมาเมื่อหอมหัวใหญกลายเปนพืชเศรษฐกิจหลกัที่มีความสาํคัญที่สุดของชุมชน ( 2520 – 2529) 

ขาวไดถูกลดความสาํคัญลงไปมาก โดยเกษตรกรจะรีบเก็บเกี่ยวขาวภายในเดือนตุลาคม เพื่อรีบข้ึนแปลงปลูก

หอมหวัใหญ เกษตรกรจํานวนมากไมเกบ็ขาวไวบริโภคอีกตอไป โดยจะเก็บเกี่ยวขาวแตไมตากไมตี เรียกวา 

“เกี่ยวขาวเขียว” หรือ “เกี่ยวขาวดิบ” ซึ่งขาวที่ไดจะขายใหกับพอคาทั้งหมด โดยไมเกบ็ไวบริโภคเลย แตจะซือ้

ขาวสารมาใชบริโภคแทน ซึง่สังเกตไดอีกอยางจากการที่หมูบานนีม้ี “หลองขาว” หรือยุงขาวกนัคอนขางนอย

ทั้งๆ ที่ ชาวบานก็ปลูกขาวกันเปนจํานวนมาก  ขาวทีป่ลูกก็เปนขาว กข. เพราะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดเร็ว

กวาขาวพันธุเดิม สอดคลองกับความตองการที่เกษตรกรตองรีบลงมือเพาะปลกูหอมหัวใหญ  
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“ ขาวบานเฮากอนนีเ่ปนขาวเหนยีวสนัปาตอง แลวบะเดียวนี้ขาวเหนยีวสันปาตอง บปลูก

ละ มันจากบัจะปลูกหอม บะเดียวเปนใสขาว กข. เอากบัสหกรณนากะ  สองสามเดอืน 

เกี่ยวละ เกีย่วแลวเปนก็ขายเลย เพราะเปนเกี่ยวดิบ บตากบตี หลองขาวก็บมี ญะนาบมี

หลองขาว”  “ บะเดียวนี้ตองปลูกเร็วๆ  เปนบกิน๋ขาว คนตี้นี่มนักิน๋หอม” 

 

และดวยพนัธุขาวใหมของทางการนี ้ การปลูกหอมจงึสามารถเริ่มปลูกไดเร็วขึ้น โดยชาวบานจะเริ่มลง

มือเพาะปลูกในเดือนกนัยายน และตุลาคม เกษตรกรบางรายสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดต้ังแตในชวงเดือน 

มกราคม และ กุมภาพนัธ นอกจากขาวนาปจะเปลี่ยนมาเปนขาวกข.แลว การทํานาปรังที่ตองใชน้าํ

คอนขางมากก็ไดเปลี่ยนมาเปนขาวโพดดวยเชนกนั เพราะขาวโพดใชน้ํานอยกวา สามารถเริม่ปลูกไดกอน 

หากเปนขาวโดยมากชาวบานในแถบนี้จะปลูกขาวนาปรังกันในเดือนมีนาคม และเมษายน หากมีการปลูก

กอนอาจจะมกีารปรับจากคณะกรรมการเหมืองฝายได แมวาการปลูกขาวและหอมหัวใหญจะสามารถรน

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวได แตภาพรวมของการใชที่ดินของชุมชนก็ยงัไมมีการพกัดิน ชาวบานยงัคงทาํเกษตร

ทั้งป การใชทีดิ่นของชุมชนยังคงเปนไปอยางเขมขน 

 

รอบการเพาะปลูกแบบใหมคือ  ขาวนาป(ขาว กข.6/กข.10) ⇒ หอมหัวใหญ ⇒ ขาวโพดหวาน 

 

แบบใหม ม.ค

. 

ก.พ

. 

มี.ค

. 

เม.

ย 

พ.ค

. 

มิ.ย

. 

ก.ค

. 

ส.ค

. 

ก.ย

. 

ต.ค

. 

พ.ย

. 

ธ.ค

. 

ขาวดอ (กข.)             

หอมหวัใหญ             

ขาวโพดหวาน             

 

เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ เกษตรกรจะไดรับจากสหกรณหอมหวัใหญทีสั่งกัดอยู เชน สหกรณแมวาง ,

สหกรณสันปาตอง ซึง่สหกรณนอกจากจะขายเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรแลว ยงัขายปจจัยการผลิตอื่น เชน 

สารกําจัดแมลงและวัชพืช ปุยเคมี  ฮอรโมน  สารจับใบ เปนตน สําหรับการนําเขาเมล็ดพันธุหอมหัวใหญนัน้ 

อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงพาณชิย การปลูกถูกควบคุมโดยสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ รวมกบัหนวยงานอืน่ๆ เชน กรมการคาภายใน พาณิชยจงัหวัด แตในความเปนจริง

เกษตรกรสามารถหาซื้อเมลด็พันธุจากรานคาสนิคาเกษตรในตัวอําเภอได         เพียงแตจะมีราคาสูงกวาจาก 
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สหกรณหอมหวัใหญ เมล็ดพนัธุเหลานี้มีราคาประมาณ 3,000-3,500 บาท ขณะที่ของสหกรณจะมีราคาเพยีง 

2,200 - 2,300 บาท 

 

ตนทนุการผลติ 

ปญหาสาํคัญที่เกษตรกรบานปงตองเผชญิ คือการแบกรับตนทนุทางการเกษตรสมัยใหมที่สูงมาก ในขณะ

ที่ราคาผลผลตินั้นไมแนนอน ตนทนุที่สูงนั้น มาจากปจจัยการผลิตสมัยใหมซึ่งไดแก 

1. คาเมล็ดพนัธุ ระหวาง  2,200 – 3,500  บาท/ไร  แลวแตแหลงทีซ่ื้อ 

2. คาปุยเคมี ประมาณ  2,100  บาท/ไร 

3. คาสารเคมีการเกษตร ระหวาง 1,500 – 3,800  บาท/ไร  แลวแตความรุนแรง 

4. คาจางแรงงาน/คาเครื่องจักร  5,000  บาท/ไร 

รวมประมาณ  10,800-14,400 บาท/ไร 

เมื่อรวมกับคาเชาที่ดินไรละประมาณ 2,000-4,000 บาท คาปุยอนิทรยีและฟาง ประมาณ1,500 บาท 

คาขนสงประมาณ 500 บาทวัสดุอ่ืนๆประมาณ400 คาน้าํมัน/คาไฟประมาณ 400 ซึ่งเมื่อรวมแลว จะพบวา

เกษตรกรทีน่ี่ มีตนทนุการผลิตสูงถึงไรละ 15,000-21,000 บาท โดยจาํนวนเงนิทีเ่กษตรกรเปนหนี ้ เฉพาะที่ 

ธกส.สาขาแมวางนัน้สูงถึงรายละประมาณหนึง่แสนบาทขึ้นไป  

รายละเอียดของตนทุนการผลิตจากการศึกษาเกษตรกรจํานวน 5 รายในบานปง แสดงในกราฟ

ตอไปนี้ 
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 เกษตรกรบางรายหลงัจากทีไ่ดลมลุกคลุกคลานกับการปลูกหอมหัวใหญอยูนับสิบป ก็ไดตัดสินใจเลิก

ปลูก และหันไปปลกูพืชพาณิชยชนิดอื่นทดแทนซึ่งแมจะมีราคารับซื้อที่ตํ่ากวาแตภาระตนทุนก็ตํ่ากวา

เชนเดียวกนั เชน กรณีของอายสะอาด ซึง่ปลูกหอมหวัใหญเนื้อที่ประมาณ 5 ไร มาเปนเวลานาน 15 ป แต

กลับเหลือภาระหนี้สินกวา 349,000 บาท ทัง้ๆที่ตัวอายสะอาดเองก็จัดวาเปนคนที่ไมไดใชจายฟุมเฟอยแต

อยางใด การกินเที่ยวนัน้นอยมาก การจับจายไปกับส่ิงของฟุมเฟอยก็นอยมาก หนี้สินสวนใหญ อายสะอาด 

ยืนยนัหนักแนนวาเกิดจาก การลงทุนไปกบัการเพาะปลกูหอมหัวใหญ ซึ่งยิง่ทาํมากก็ยิ่งมหีนี้สินมาก แมราคา

ขาย/กิโลกรัมของพืชเศรษฐกิจชนิดนี้ จะจัดวาดีกวาพชืเศรษฐกิจอ่ืนๆ แตตนทนุในการผลิตก็สูงมาก จนใน

ที่สุดอายสะอาดก็ตองตัดสนิใจเลิกปลกูไปในที่สุด  
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การเปลี่ยนแปลงที่ภาคอีสาน 

 การเปลี่ยนแปลงของภาคอีสานเกิดขึ้นอยางสําคัญเมื่อมกีารตัดถนนไปในภาคนัน้ดวยการสนับสนุน

ของสหรัฐอเมริกา  

 Muscat (อางจากผาสกุ พงษไพจิตร และคริส เบเคอร 2542) อธิบายวา ทางหลวงสายมิตรภาพสราง

ข้ึนเมื่อ 2498-99 เชื่อมกรุงเทพกับโคราช และสี่ปตอมาเชื่อมตอไปถงึหนองคายเพือ่เชื่อมกับสนามบินที่สหรัฐ

สรางขึ้นเพื่อใหใกลฮานอยใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทางหลวงสายที่สองที่สหรัฐอเมริกาชวยสรางคือถนน

ที่เชื่อมตอจากโคราชขนานไปกับแมน้าํมูลเชื่อมไปถึงอุบลราชธานีซึ่งตอมาก็มกีารสรางสนามบนิรบอีกแหง

หนึง่ทีน่ัน่ ทางหลวงสายที่สามในโครงการเดียวกนัเริ่มจากทาเรือที่สัตหีบไปยังโคราชสรางระหวางป 2508-10 

ทางหลวงทั้งหมดเปนเสนทางลําเลียงยทุโธปกรณเพื่อทาํสงครามในอนิโดจีนทัง้สิน้ 

 แตในอีกดานหนึง่ถนนเสนดังกลาวไดกลายเปนถนนทีข่นพืชผลการเกษตรมายงักรงุเทพในเวลาตอมา 

โดยเฉพาะพืชไรสําคัญๆ เชน ปอ ขาวโพด ถั่วเขียว ละหุง ฝาย และมันสาํปะหลงั แพรกระจายไปสูที่ราบสงู

ภาคอีสาน มีการบุกเบิกเปดพื้นที่เกษตรกรรมออกไปอยางขนานใหญ  

 การขยายของพื้นที่ปลูกพืชไรในภาคนั้นเกีย่วพนักนัอยางใกลชิดกับการปฏิวัติเขียวอยางแยกไมออก 

ไมวาจะเปนการปลูกปอเพื่อสนับสนนุอุตสาหกรรมกระสอบรองรับการสงขาวเปนสนิคาออก การปลูกขาวโพด

โดยใชพนัธุขาวโพดพันธุใหมซึ่งนักปรับปรุงพันธุรุนแรกของไทย   ที่ไดรับการสนับสนนุจากมูลนิธิร็อกกี้เฟล

เลอร  โดยนักปรับปรุงพนัธุเหลานั้นลวนแลวแตเกี่ยวของกับ CYMMYT (Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maiz y Trigo) ไมทางใดก็ทางหนึ่ง 

  

อยางไรก็ตาม แมจะมีการปลูกพืชไรเปนจาํนวนมากหลงัทศวรรษที่ 2500 แตพื้นที่เกษตรกรรมในภาค

อีสานสวนใหญกลับเปนพื้นที่นา ปจจุบันพื้นที่ทาํนาในภาคอีสานนั้นมีสัดสวนถึงครึ่งหนึง่ของพื้นที่ปลูกขาวทัง้

ประเทศ  ชุมชนชาวนาอีสานเปนชมุชนทองถิน่ทีสื่บทอดการทาํนามายาวนานมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

เพราะพบรอยพิมพเปลือกขาวที่มอีายุถึง 3,500 ปกอนคริสตกาลบริเวณจังหวัดอุดรธาน ี 

นาแปลกที่แมวาจะอยูหางจากกนัมาก มีความแตกตางกนัของภูมินิเวศ และความเปนมาทาง

ประวัติศาสตรของทองถิ่น แตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผืนนาอีสานโดยเฉพาะอยางยิ่งทีทุ่งกุลารองไหนัน้ 

เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ใกลเคยีงกับที่ลุมบัว จ.สุพรรณบุรี  

 

การเปลี่ยนแปลงที่กูกาสงิห  ทุงกุลารองไห 

บานกูกาสงิห ตําบลกูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวดัรอยเอ็ด ต้ังอยูในบริเวณทุงกุลารองไห ถือได

วาชุมชนใหญชุมชนหนึง่ของชาวนาอีสาน ชุมชนมีขนาด 1,182 ครัวเรือน  ประชากร 4,699 คน ชาย 2,334 
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คน หญิง 2,365 คน ประกอบไปดวย 5 หมูบาน คือ หมู 1 บานกูกาสิงห(คุมตะวันตก) หมูที ่2 บานหนองเมือง

แสน(คุมใหญ) หมูที่ 3 บานกูนอย(คุมนอย) หมูที่ 4 บานหนองอีดํา(คุมหนองอีดํา)  และ หมูที่ 9 บานหนองสิม

(คุมหนองสิม) ในป 2540  บานกูกาสงิหไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลแหงแรกของอําเภอเกษตรวิสัย  

ชุมชนกูกาสงิหเปนชุมชนเกาแกมีการตั้งหมูบานราวป พ.ศ. 2446  ในสมัยรัชกาลที่ 5  บริเวณที่ต้ัง

บานแตเดิมเปนที่ต้ังเมืองขอมโบราณซึ่งไดเสื่อมสลายลง และตอมาไดมีคนจากเขตเมืองสุวรรณภูมิและเมือง

จตุรพักตรพิมานอพยพครอบครัวมาตั้งถิน่ฐาน เพราะเหน็วามีทาํเลเปนที่ราบทุงกวางใหญมีความอุดม

สมบูรณดวยน้าํ ปู ปลาเหมาะแกการทาํมาหากินเลีย้งชีพ ในอดตีดินแดนแถบนี้ถือเปนดินแดนที่มีความ

เจริญรุงเรืองแหงหนึง่ของภาคอีสาน  สันนษิฐานไดจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มกีารคนพบกระจายอยู

ทั่วไป ชื่อหมูบานกูกาสงิห ต้ังขึ้นตามชือ่ของเทวสถานแบบเขมรทีม่ีอยูในชุมชน สรางขึน้ในสมัยบาปวน อายุ

ราว พ.ศ. 1530-1630  เพื่ออุทิศถวายตอพระอิศวรเทพเจาสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย (หนวยศิลปากร

ที่ 6 กรมศิลปากร) 

บานกูกาสงิหต้ังอยูในที่บริเวณที่ราบลุมดานทิศใตของแมน้ําเสยีวใหญ ในเขตทุงกุลารองไห  ลําน้าํ

เสียวใหญเปนลําน้าํสาขาของแมน้าํมูล  และบริเวณชุมชนยงัมหีนองน้ํากระจายอยูทั่วไปไดแก หนองกก หนอง

ฆอง หนองแกวลา      และหนองบัว ในระหวางเดือนกนัยายน-ตุลาคมของทุกป ซึง่เปนชวงฤดูฝน น้ําจากลาํ

น้ําจะไหลทะลกัเขาไปในทุงนาอยูเสมอ ทําใหพืน้ทีน่ามีน้ําทวมโดยทั่วไป ระดับน้ําประมาณ 0.5-1.00 เมตร  

โดยระดับน้ําจะคอยๆ สูงขึ้นทีละนอย และขังอยูในระยะเวลาไมนานนกั แตในชวงฤดแูลง ทัว่บริเวณทุงจะแหง

หมด จะมีน้าํขังอยูบางตามหนองน้าํ และในลําน้ําเสยีวใหญ สภาพดนิเปนดนิทราย และบางแหงเปนดินเค็ม 

ปริมาณน้าํฝนโดยเฉลี่ย 1,113 มิลลิเมตร ตอป (สถิติน้ําฝนป 2532-2541,อบต.กูกาสิงห) 

การเปลี่ยนแปลงการผลิตเกดิขึ้นเมื่อป 2507    มีการนําขาวหอมมะลิเขามาปลกูเปนครั้งแรก โดย

เจาหนาที่เกษตรอําเภอไดนําพนัธุขาวหอมมะลิมาสงเสริมใหชาวบานปลูกคนละ 10 กิโลกรัม โดยชาวบานตอง

นําพันธุขาวเหนียวมาแลกแลกเปลี่ยน ในตอนแรกชาวบานแบงพืน้ทีน่าบางสวนปลูกขาวหอมมะลิ พรอมๆกบั

การปลูกขาวเหนยีวพื้นบานเพื่อการบริโภค  แตเนื่องจากราคาขาวหอมมะล ิ ขายไดราคาสูงกวาขาวเหนียว

พื้นบานกวาเทาตัว (ราคาขาวหอมมะลกิิโลกรัมละ 80 สตางค ในขณะที่ขาวเหนยีวขายไดกิโลกรัมละ 40 

สตางคเทานัน้) ทําใหมีการบุกเบิกปาทุงกลุาฯ เพื่อขยายเปนพื้นทีน่าเพื่อปลูกขาวหอมมะลิเพิม่ข้ึน มีการขน

ขาวใสเกวียนออกไปขายที่โรงสีในจังหวัดสุรินทร ขอนแกน และนครราชสีมา 

ป 2511   เกษตรกรไดซื้อปุยเคมีจากพอคาในอําเภอมาทดลองใสในนาขาวเปนครั้งแรก และ

ประทับใจในผลที่ไดคือขาวงอกงามและผลผลิตดีข้ึน นอกจากนี้ยงัเริม่มีการจางรถไถขนาดใหญเขามาไถนา

แทนการใชแรงงานควายเพือ่ปลูกขาวในพื้นที่ขนาดใหญ 
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ป 2512  มีการกอสรางฝายกั้นน้ําที่แมน้าํเสียวใหญ ความยาว 80 เมตร เพื่อเก็บกักน้ําไวใชในการทํา

นา  ทุงหญาโขมง ปาทาม  สูญหายไปจากชุมชนเมื่อป 2517 เพราะถูกปรับเปล่ียนเปนพืน้ที่นา พันธุขาว

พื้นบานเริ่มสูญหายไปจากชุมชน  บางครอบครัวที่ปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขาย พรอมๆ กับการปลูกขาวเหนยีว

พื้นบานเพื่อบริโภค เร่ิมประสบปญหาขาวเหนียวรสชาติแข็ง กนิไมอรอยเพราะขาวเหนยีวผสมปนเปกับขาว

เจา ทําใหเกษตรกรหลายครอบครัวเลิกปลูกขาวเหนยีว และหันไปซื้อขาวเหนียวกิน บางกห็ันไปบริโภคขาว

หอมมะลิแทน  

ป 2520 เกษตรกรหลายครอบครัวไดซื้อรถไถแบบเดินตามมาใชในการทํานาทดแทนการใชควายไถ 

ป 2526  ชุมชนประสบปญหาน้ําทวมครั้งใหญในรอบ 20 ป ผลผลิตขาวเสียหาย 

ป 2528  มีการจัดรูปทีดิ่นในเขตทุงกลุาฯ โดยทางราชการไดทาํการขุดคลองระบายน้ําในนาของ

ชาวบานแตละครอบครัวเพือ่ปองกันปญหาน้ําทวมในชวงหนาฝนและกักเกบ็น้าํไวใชในหนาแลง การขุดคลอง

ระบายน้ําในนานี้ จะตองทาํคันนาใหใหญและสูงขึ้น ในชวงแรกชาวบานบางสวนไมยอมรับเพราะกลัวสูญเสีย

ที่นา แตทางราชการจะจูงใจโดยการขุดบอในนาใหฟรี 

ป 2531 เกษตรกรทุกครอบครัวเลิกการใชแรงงานควายไถนา หันไปใชรถไถเดินตามและรถไถใหญ ซึ่ง

ถาครอบครัวไหนมีรถไถก็จะออกไปรับจาง ถาครอบครัวไหนไมมีกจ็ะวาจาง หลายครอบครัวลงทนุกูเงนิ

กบัธกส.เพื่อซือ้รถไถขนาดใหญ และออกไปบริการรับจางไถนาและไรนอกพืน้ที่ในแถบจังหวัดขอนแกน  

ป 2538  เร่ิมมีการใชรถเกี่ยวขาวและรถนวดขาวครั้งแรก ทดแทนการนวดขาวและตีขาวดวย

แรงงานคน ภายในสามปชาวบานเลิกเกี่ยวขาวและนวดขาวเอง แลวหนัไปใชรถเกี่ยวรถนวดแทน 

ป 2540  เกิดฝนแลงในรอบ 50 ป เกษตรกรขาดแคลนน้ําในการทํานา แตหลงัจากนั้นอีก 3 ป คือในป 

2543 ชุมชนกลับประสบกบัปญหาน้ําทวมครั้งใหญมากที่สุดในรอบ 21 ป  โดยพื้นทีน่ารอบลําน้าํเสยีว 

ผลผลิตขาวในเขตนาทามเสยีหายประมาณ 20% และนาทุงเสยีหายเล็กนอย ปถัดมา (ป 2544)  เกิดปญหา

น้ําทวมนาเสียหายเพิ่มข้ึน  ผลผลิตขาวในเขตนาทามเสยีหาย 100%  และนาทุงเสยีหายประมาณ 50% และ

หลังจากนั้นอกีหนึ่งป (ป 2545) เกิดปญหาน้ําทวมนาเสียหายเพิ่มข้ึน  ผลผลิตขาวในเขตนาทามเสยีหาย

ทั้งหมด 100%  และนาทุงเสียหายประมาณ 80% 

กลาวโดยสรุป ผลกระทบหรอืการเปลี่ยนแปลงตอวิถกีารผลิตชุมชนเริ่มตนตงแตป 2507 ที่มีการ

สงเสริมพนัธุขาวหอมมะล ิแตยังไมสงผลมากนกัตอชุมชนเพราะคนสวนใหญซึง่ดํารงวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม

เพื่อการบริโภคเปนหลกั ไมมีเงนิเพื่อลงทนุซื้อรถไถ ปุย หรือปรับขยายพื้นทีน่า จุดเปลี่ยนสาํคัญในการ

ปรับเปลี่ยนวิถกีารผลิตของชมุชนครั้งใหญ คือ โครงการจดัรูปที่ดินของรฐัในป 2528  การขุดคลองระบายน้ํา 

ทําคันกั้นน้าํ เพื่อรองรบัระบบการผลิตขาว ทาํใหพื้นที่ทัง้หมดของชุมชนถูกบกุเบิกเปนพืน้ทีน่าเพื่อการคา ทิ้ง

พันธุขาวเหนยีวพืน้บาน หันไปกูยืมเงินจากธกส. และแหลงเงนิกูตางๆ เพื่อลงทุนปจจัยการผลิตสมัยใหม
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เพิ่มข้ึน ไดแก รถไถ รถเกี่ยว ปุยเคมี ยาฆาแมลง ฯลฯ เมือ่คํานวณแลวถือเปนตนทนุการผลิตที่สูงจากเดิมมาก 

และเมื่อเกิดภาวะน้ําทวมและฝนแลงชาวนาจะไดรับผลกระทบอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับการเปลี่ยนแปลง

ในชวงแรกๆ 

 

กลุมเปาหมายในการศึกษา 

โครงการไดคัดเลือกเกษตรกรในชุมชนกูกาสิงห จํานวน 16 ครอบครัว เพื่อเปนกลุมตัวอยางใน

การศึกษา โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่มพีืน้ทีถ่ือครองแตกตางกนั และมีรูปแบบการผลิตแตกตางกัน ทัง้นี้โดย

มี 11 ครอบครัวที่มกีารทํานาที่การทํานาปลูกขาวอยางเดียว และอีก  5 รายเปนเกษตรกรที่ยังคงปลูกขาวพันธุ

อ่ืนไวสําหรับกนิและมีการทาํกิจกรรมการผลิตอื่นเชน เลีย้งปลา และววัควายดวย ดังรายละเอียดในตาราง 

 

กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาวอยางเดียว 
 

พื้นที่ถือครองที่ดิน(ไร) รูปแบบการผลิต ชื่อ 
เปนของตนเอง เชา/ยืม หอมมะลิ กข.6 ผสมผสาน 

1. นายแหลมทอง สุรพล 24.2 - 24.2 - - 
2. นางจันทรี  สอนชัย 30 - 30 - - 
3. นางจักรทิพย อาจเมือง 30 - 30 - - 
4. นางลําดวน  โพนสระคู 30 - 30 - - 
5. นายบุญถม  นันทชาติ 35 - 35 - - 
6. นางเกษร ราบุรี 46 - 45 - - 
7. นายชํานาญ ราบุรี 62 - 48 - - 
8. นางออนศรี สอนชัย 50 - 50 - - 
9. นายเสาร  จันทคาม 47 38 80 - - 
10. นางสํารอง  นามเขต   133 - 133 - - 
11. นายไพจิตร  แจงสนาม 202 - 202 - - 

 

กลุมเกษตรกรที่ปลูกขาวหลายสายพนัธุและมีกิจกรรมการผลิตอื่น 
 

การถือครองที่ดิน รูปแบบการผลิต ชื่อ 
เปนของตนเอง เชา/ยืม หอมมะลิ กข.6 ผสมผสาน 

1. นางทองสุข  ลายสอน 25 - 10 10 5 
2. นายบุญศรี ศรีเที่ยง 14 - 5 5 4 
3. นายสม คํามณี  58 - 50 3 5 
4. นางแพง ทองมา 53.5 - 42 8 2.5 
5. นายสุริยา  แจงสนาม   52 4 50 4 2 
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ตนทนุในการทํานาที่ภาคอสีาน 

 รูปแบบการทาํนาแบบดั้งเดมิ ซึ่งเปนการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลกั การใชพื้นที่จึงทําเปนขนาดเล็ก ใช

แรงงานคนและแรงงานควายเพื่อไถบุกเบกิ เมลด็พันธุขาวที่ใชก็เปนพันธุขาวพื้นบานซึง่เกบ็คัดเลือกเอง 

เครื่องมืออุปกรณที่ใชเปนแบบพื้นบาน เชน ผานไถ จอบ มีดพรา มกัไมตองลงทุนซื้อหามากนัก สามารถผลิต

และซอมแซมไดเอง  สําหรับการใชแรงงาน มีการใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก การไถ หวาน ตกกลา ดํานา 

ดูแลรักษา  หรือบางครั้งมกีารลงแขกชวยกนัในการเก็บเกีย่ว  

   

ตารางแสดงประมาณการตนทนุการผลิตขาวหอมมะลแิบบปฏิวัติเขียว (หนวย: บาท/ไร) 

 

ปจจัยการผลิต ป 2540/41 ป 2541/42 ป 2542/43 เฉล่ีย/ป 

1.ปุยเคมี 16-20-0 192.68 200.43 204.38 199.1633 

2.ปุยเคมี 46-0-0 153.21 155.66 159.01 155.96 

3.ปุยเคมี 16-16-8 243.02 246.68 249.43 246.38 

4.สารกําจัดแมลง 49.19 46.95 47.2 47.78 

5.สารฆาปู 13.32 13.33 13.39 13.35 

6.สารเบื่อหนู 5.35 5.35 5.35 5.35 

8.เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 215.36 231.8 211.82 219.66 

9.ไถดะเตรียมดิน 108.93 108.93 108.93 108.93 

10.ไถคราด 116.67 116.67 116.67 116.67 

11. คาน้ํามัน 52.55 52.55 52.55 52.55 

11. แรงงานใสปุยเคมี 25.46 25.46 25.46 25.46 

12. คารถเกี่ยวขาว 306.33 327.88 343.39 325.87 

13. คาขนขาว 42.47 38.66 46.99 42.71 

 ตนทุนรวมตอไร 1,524.54 1,570.35 1,584.57 1,559.82 
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สารเคมี, 
53 บาท, 

4%

แรงงาน, 
469 บาท, 

40%

ปุย, 464 บาท
, 38%

เมล็ดพนัธุ,
 220 บาท

 18%

 
 

จากการศึกษาตนทนุการผลติขาวของชุมชนในป 2540-2542 พบวา ชมุชนมีตนทนุการผลิตตอไร  

1,559 บาท ซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ยตนทนุเฉลี่ยของทั้งประเทศชวงเดยีวกนัซึ่งอยูที ่ 1,700 บาท อยูเลก็นอย  

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร)  ชาวนาสวนใหญ มีการใชปุยเคมีเฉลี่ย 60 กก.ตอไร คิดเปนสัดสวน 38% 

ของตนทนุการผลิตทั้งหมด และมกีารใชสารกาํจัดแมลงชนิดรายแรงในปรมิาณที่เพิ่มข้ึนตามปญหาการ

ระบาดของโรคแมลงที่รุนแรงขึ้น  สําหรับเมล็ดพันธุขาว ชาวนาสวนใหญยังเก็บเมล็ดพันธุขาวไวปลูกเอง  

สําหรับเครื่องมือการผลิต จะสังเกตเหน็วา ปจจุบันชมุชนไมมกีารใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีพืน้บาน

ในอดีตอยูเลย ถือวาชุมชนมีการปรับมาใชเครื่องมือทนัสมัยเต็มรูปแบบมากที่สุดแหงหนึ่งในภาคอสีาน ชาวนา

ใชบริการทัง้รถแทรคเตอร รถเกี่ยวขาว โดยสวนใหญจะเปนการวาจาง มีประมาณ 3 ครอบครัวที่มีรถแทรค

เตอรเปนของตนเอง มี 1 ราย ที่กูยมืเงนิมาซื้อรถเกีย่วขาว เปนจํานวนถงึ1,725,000 บาท แตกูมาเพื่อรับจาง

ภายนอกชุมชนเปนหลัก  

ผลผลิตการทาํนาโดยเฉลี่ยตอไร 200-230 ถังตอไร คอนขางต่ํากวาคาเฉลีย่การปลูกขาวนาป

ระดับประเทศในชวงเดียวกนัประมาณ 380 ถังตอไรอยูคอนขางมาก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ทั้งนี้

เนื่องจากประสบปญหาอทุกภัยและการระบาดของโรคแมลง  ทาํใหมกีําไรเฉลี่ยเพยีง 164 บาท ตอไร เทานั้น 
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การเปลี่ยนแปลงที่ภาคใต 

 การศึกษาผลกระทบของการปฏิวัติเขียวในพืน้ที่ภาคใตเปนกรณีที่แตกตางไปโดยสิน้เชิงกับกรณกีาร

เกษตรกรรมทีเ่กิดขึ้นในภาคอื่นๆ ของประเทศ เพราะเปนการปลูกพืชพาณิชยทีเ่ปนพชืยืนตน 

สถาพร ศรีสัจจัง อธิบายวาชุมชนดั้งเดิมของชาวภาคใตเปนชุมชนกสิกรรมเชนเดยีวกับชมุชนด้ังเดิม

อ่ืนของสังคมไทย  โดยวิถีชวีิตของของชาวบานถูกกําหนดโดยลกัษณะทางภูมศิาสตรทําใหเกิดชุมชนที่มี

ลักษณะเฉพาะ   3  ลักษณะ คือ ชุมชนที่ราบริมแมน้ําจะผลิตธัญพืชโดยเฉพาะขาวเจาเปนหลัก ชุมชนเขา

ควนทีป่ลูกไมผลและของปา  และชมุชนริมฝงทะเลก็จะผลิตอาหารที่ไดจากทะเล  หากสิง่ของที่ผลิตเหลือใหก็

อาจมีการแลกเปลี่ยนกนัโดยวิธีตรง และสรางความสัมพนัธทีเ่รียกวา “เกลอเล -เกลอควน-เกลอนา”  ซึ่ง

หมายถงึความสัมพนัธฉันมติรแทระหวางชุมชนทั้ง 3 แบบที่ตองเกื้อกลูตอกัน (สถาพร ศรีสัจจัง เอกสารไมระบุ

ปที่พิมพ) 

การเปลี่ยนแปลงของภาคใตที่เกิดขึ้นคือการเขามาของยางพาราในทศวรรษที่ 2440 การเปลี่ยนแปลง

การปลูกขาวซึง่มีพืน้ที่นอยกวาภาคอื่นๆ ใหกลายเปนพนัธุพชืใหมประมาณปลายทศวรรษ 2510  และการเขา

มาของการเพาะเลี้ยงชายฝงประมาณปลายทศวรรษที ่2520 ถึงตนทศวรรษ 2530 

 

ยางพารากับประเทศไทย2 

 

 ยางพาราไมใชพืชพืน้เมืองของไทย แตมถีิ่นกาํเนิดอยูในลุมน้าํอเมซอนในทวีปอเมริกาใต โดยนาํมา

ปลูกในประเทศไทยเปนครั้งแรกเมื่อป 2443 ที่จังหวัดตรัง โดยเชื่อกนัวาพระยารัษฎานุประดิษฐ (คอซิมบ้ี ณ 

ระนอง) ระหวางที่ดํารงตําแหนงเปนเจาเมอืงตรังนาํยางจากมลายูมาปลูกที่อําเภอกันตัง จงัหวัดตรัง หลงัจาก

นั้นไดมีผูนําไปปลูกที่จนัทบรีุในป 2451 

 การเคลื่อนยายของยางมาปลูกในเชงิพาณชิยในเอเชยีเกดิขึ้นจากการดําเนนิการของจักรวรรดิอังกฤษ

ซึ่งขณะนัน้ยึดครองประเทศในเอเชียหลายประเทศ อังกฤษโดย Henry Wickham นําเมล็ดยางจากบราซิล

จํานวน 70,000 เมล็ด จากตําบล Boim ริมฝงแมน้าํทาปาจอส ในมลรัฐ Para ของบราซิลไปปลูกที่สวน

พฤกษศาสตรคิว(Kew)ในลอนดอน ในป 2419 แตมีตนกลายางที่เพาะไดเพียง 2,700 ตน ในจํานวนนี้ 1,900 

ตน ไดสงไปปลูกที่สวนพฤกษชาติเฮเนรัตโกดา (Heneratgoda) ในปเดียวกนันัน้เอง หนึง่ปหลังจากนัน้(2420) 

ไดสงตนกลาทีโ่ตแลว 22 ตนไปปลูกที่สวนพฤกษชาติสิงคโปร 13 ตน อีก 9 ตนถกูนําไปปลกูทีส่วนหลังบาน

                                                           
2 เนื้อหาในสวนนี้ไดจากหนังสือ ยางพารา จัดพิมพโดยสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร พ.ศ. 2536 
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ของขาหลวงใหญอังกฤษ Sir Hug Low ในมาเลเซีย  ตนกลายางพารา 22 ตนนั้นเองที่เปนสายพนัธุพอแมของ

พันธุยางที่ปลูกในเอเชยีอาคเณยปจจุบัน 

  ระหวางป 2443-2460 มีพืน้ที่ปลูกยางพาราในประเทศไทยเพียง 110,000 ไร เทานั้น พื้นที่ดังกลาว

เร่ิมขยายออกไปเปน 1 ลานไรระหวางป 2461-2476 เพิ่มข้ึนเปน 3 ลานไรระหวางป 2477-2484 และเพิ่มข้ึน

อีกมากกวา 1 ลานสองแสนไรชวงเกิดสงครามเกาหลีเพราะความตองการยางในฐานะยทุธปจจัยเพิม่สูงขึ้น 

โดย ณ ป 2503 นั้น พืน้ที่ปลูกยางของไทยมีรวมกนัถงึ 7 ลานไรแลว กลายเปนผูสงออกยางอันดับตนๆของโลก 

 อยางไรก็ตามดวยความเปนหวงวาการปลกูยางของไทยจะเจริญกาวหนาไมเทาทันกบัประเทศ       

มาเลเซยี ซึง่ขณะนั้นมกีารเปลี่ยนพันธุยางเปนพนัธุใหมในพืน้ที่คร่ึงหนึง่ของประเทศแลว ทําใหขาราชการที่

หวงัดีตอประเทศกลุมหนึง่ผลักดันใหมีการออกพระราชบัญญัติกองทนุสงเคราะหการทําสวนยางขึ้นเมื่อป 

2503 ทั้งนี้โดยสงเสริมใหมีการปลูกยางพันธุใหมทดแทนยางเกา ชาวสวนยางจะไดรับเงินกองทุนชวยเหลือ

ระหวางยางทีป่ลูกแทนยังไมเติบโตพอทีจ่ะกรีดได แตระบบการปลูกยางนัน้ตองเปนไปตามมาตรฐานสวนยาง

สมัยใหมทุกประการ  กลาวคือตองมีการปลูกยางแตเพยีงอยางเดียวเทานั้นไมสามารถปลูกพืชอ่ืนผสมผสาน

ดังรูปแบบการทําสวนยางแบบเดิมไดอีก 

 ต้ังแตป 2504-2515 การสงเคราะหปลูกแทนทําไดเนือ้ที่ 517,888.4 ไรเทานัน้ เพราะขอจํากัดของ

งบประมาณ  ดังนั้นในระหวางป 2521-2525 รัฐบาลไดกูเงินจากธนาคารโลกจํานวน 50 ลานเหรียญ และ

บรรษัทพัฒนาการแหงเครือจักรภพอีก 3.4 ลานปอนดเพื่อการดําเนนิการดงักลาว ทําใหชวงเวลาดังกลาวมี

การปลูกยางพาราพนัธุใหมถงึ 1,375,305 ลานไร รวมพื้นที่ยางที่ปลูกทดแทนแลวกวา 5.18 ลานไร และ

ปจจุบันพื้นทีป่ลูกยางแทบทั้งหมดของประเทศเปนการปลูกยางพนัธุใหมแลวแทบทั้งสิน้ 

 

กรณีศึกษาที่บานทองหลาง 

บานทองหลาง มีสมาชิกในชุมชน 145 ครอบครัว ต้ังอยูหมูที3่ ตําบลหลอยูง อําเภอตะกั่วทุง จงัหวัด

พังงาอยูหางจากตัวเมืองจงัหวัดพงังา ประมาณ 55 กิโลเมตร  

ประชากร  ม1ี45 ครอบครัว129 หลังคาเรอืน มีประชากรทั้งหมด 565 คน ชาย 283 คน หญิง 282 คน  

มีพื้นทีท่ําการเกษตรทั้งหมด 4,250 ไร เปนพืน้ทีท่าํสวน 3,500 ไร  พื้นทีน่า 150 ไร และอื่นๆอีก 400 ไร 

หลักฐานที่ดินสวนใหญเปน น.ส.3 ก ที่ดินที่ยังไมมีเอกสารสิทธิประมาณ 2,500 ไร ผูถือครองที่ดิน 50 ไร ข้ึนไป

มีจํานวน 8 ครอบครัว  ถือครองที่ดิน 21-50 ไร 19 ครอบครัว ถือครองที่ดิน 11-20 ไร 40 ครอบครัว และถือ

ครองที่ดินขนาด 1-10 ไร 21 ครอบครัว 

ชาวบานในหมูบานมีอาชพีทําสวนยางพารา 134 คน คาขาย 24 คน รับจาง 144 คน ประมงชายฝง 4

คน รับราชการ 3 คน แมบาน 26 คน และอื่นๆ 12 คน 
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ศาสนา  นับถอืศาสนาอิสลาม 475 คน นับถือศาสนาพทุธ 89 คน นับถือศาสนาคริสต 1 คน 

เดิมหมูบานนีม้ีชื่อเรียกวาบานทองหลา โดยคําวา ”ทอง”เปนภาษาถิ่นหมายถงึทุง สวน ”หลา”

หมายถงึศาลพระภูมิ ตอมาไดมีการเรียกเพี้ยนไปจากเดิมจนมาเปนทองหลางในปจจุบัน คนทีเ่ขามาอยูเปน

กลุมแรกคือกลุม”โตะตําแหวง”ประมาณ 20 คน โดยอพยพมาจากบานทาอยู เนื่องจากเกิดโรคระบาดอยาง

หนกั ตอมากม็ีชาวบานจากเกาะยาว กระบี่ ระนอง เร่ิมอพยพเขามาสมทบมากขึ้นเปนลาํดับ  

ในหมูบานทองหลาง ไดมีการปลูกและทาํสวนยางพาราเปนครั้งแรก โดยบริษัท ซินฮองซุย จํากัด มา

ต้ังแตกอน พ.ศ. 2500 (บริเวณหนาโรงเรยีนบานทองหลางในปจจุบัน) ซึ่งเปนพืน้ที่ขนาดใหญ ในระยะแรก

ชาวบานในเขตบานทองหลางและใกลเคยีงไดสมัครไปเปนคนงานเพือ่รับจางในสวนดังกลาว ทั้งรับจางในการ

ปลูก และการกรีด ในตอมาเมื่อบริษัทเริ่มขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราเพิ่มข้ึน ประกอบกับชาวบานที่เคยไป

เปนลูกจางในสวนยางพาราของบริษัท ไดหันมาทาํสวนยางพาราเปนจํานวนมาก ทางบริษทัจงึไดใชแรงงาน

จางภายนอก เชน จากจงัหวัดตรัง กระบี่ หรือพัทลงุ มาเปนแรงงานในสวนยางพารา ตอมาจงึเปนแรงงานจาก

ภาคอีสานและชาวพมาในปจจุบัน บริษทัซินฮองซุยจาํกัดจึงถือวาเปนตนแบบในการทาํสวนยางพารา หรือ

การจุดประกายใหกับชาวบานทองหลางและใกลเคียง ดังคํากลาวของนางรมหลา สิทธิศักด อายุ 79 ป ซึ่งเปน

ผูอาวุโสที่สุดในหมูบานเลาใหฟงวา ”การทําสวนยางของชาวบานทองหลางตอนแรกไดแล(ดู) มาจากสวนนาย

หัวรัญ (นายอรัญ จินดาพล:ผูจัดการสวนของบริษัท ซนิฮองซุย จาํกดั ) เห็นวาไดผลและรายไดดีจึงทาํดวย”  

ชาวบานที่ปลูกยางรายแรกของบานทองหลางคือครอบครัวนางรมหลา และครอบครัวนายเสน รายาภกัด ซึง่

คอนขางใกลชดิกับนายอรัญ จินดาพล ตอมาชาวบานรายอื่นๆ จงึปลูกตาม 

การปลูกยางพาราในชวงแรกของชาวบานทองหลาง จะใชเงินทนุของตนเอง และพนัธุยางที่ใชจะเปน

พันธุพืน้เมือง และปลูกไปตามสภาพพื้นที่หรือปลูกเหมือนกับปลูกพชืชนิดอื่นๆ ไมไดปลูกตามหลักวชิาการ 

ดังทีน่างรมหลาเลาใหฟงวา ”ปลูกยางเหมอืนกับปลูกของอื่นๆ นัน่แหละ ไมตองปลกูเปนแถว ไมตองใสปุย ไม

ตองทําใหเตียน เหมือนสมัยนี้ เพยีงแคถางหรือแกวกๆ3 พอใหมทีางเดนิก็พอแลว หรือบางสวนกป็ลูกปนไปกับ

ไมอ่ืนๆ ที่อยูในสวน” ลักษณะการปลูกยางพาราดงักลาวชาวบานจงึเรียกวา ”ปายาง” ตามสภาพและลักษณะ

พื้นที่ และดวยสภาพพื้นที่ดังกลาวฉะนั้นในปายางจึงมีความหลากหลายของพันธุพชืหลายชนิด รวมถึงพนัธุ

สัตวอ่ืนๆ ดวย  

ในภายหลัง การปลูกยางพาราในบานทองหลางและในพืน้ที่อ่ืนใกลเคียงกม็ีการเปลี่ยนแปลงไปเปน

ลําดบัจากบทบาทและนโยบายของรัฐ “ปายาง” ไดคอยๆเปลี่ยนเปน “สวนยาง” มีการสนับสนุนและสงเสริมให

มีการเปลี่ยนพนัธุยางพารา จากพนัธุพืน้เมือง เปนยางติดตาหรือพันธุอ่ืนๆ  การปรับปรุงหรือสงเสริมการปลูก

                                                           
3 แกวกๆ หมายถึง แหวกใหเปนแนว 
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แบบปลูกพืชเชิงเดี่ยวทัว่ไป คือใหมกีารปลูกยางพาราอยางเดยีว การใสปุยและใชสารเคมี โดยเฉพาะการ

สงเสริมจากกองทนุสงเคราะหสวนยาง ทัง้ดานวิชาการและดานเงินลงทนุ จึงเปนปจจัยที่สําคัญยิง่ที่กอใหเกิด

การปรับเปลี่ยนจากการปลกูยางพาราแบบปายาง มาเปนสวนยางพาราจนถึงปจจบัุน     ในระยะเวลา 4-5 ป

ที่ผานมา ยางพนัธุพืน้เมืองอาจจะมีใหเหน็บางในบางสวนที่ยงัเปนสวนเกาแก และสวนทีย่ังไมไดขอการ

สนับสนนุจากกองทนุสงเคราะหการทําสวนยาง แตเนื่องจากปจจบัุนตลาดมีความตองการตนยางพาราสูง 

เพื่อนาํไปแปรรูปเพื่อทาํเฟอนิเจอร หรือสงออก ยางพนัธุพื้นเมืองซึง่มีลําตนทีโ่ตกวาตนยางพาราในปจจุบัน จึง

เปนที่ตองการของตลาด และมีราคาขายที่แพงกวาตนยางพนัธุในปจจุบัน จงึมีการกวานซื้อไมยางจาก

ชาวสวนยางพารา จงึเปนตัวเรงใหยางพันธุพื้นเมืองหมดลงไปอยางรวดเร็ว  

 

การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรที่เกิดขึ้นทําใหเกษตรกรในภาคใตตองพึง่พารายไดจากสวนยาง

เทานั้นในการดํารงชีวิต กิจวตัรประจําวันของพวกเขาเกีย่วของกับเร่ืองยางเปนหลกั 

 

ตารางแสดงปฏิทินการใชชีวติประจําวนัของชาวสวนยาง 

เวลา กิจกรรม 
01.00-04.00น. เริ่มกรีดยาง 
04.00-06.00น พักรอใหน้ํายางหยุดไหล 
06.00-07.30น. เก็บน้ํายาง 
07.30-10.00น. ทําแผน / รีดยาง 
10.00-12.00น. ทํากับขาว / อาหารเที่ยง 
12.00-15.00น. พักผอน/ทํางานบาน / ดูทีวี 

15.00-17.00น. ลับมีดกรีดยาง / เตรียมอุปกรณในการกรีดยาง 
17.00-20.00น. อาหารค่ํา 
20.00-22.30น. ดู ทีวี 
22.30-01.00น. พักผอน 
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กระบวนการผลิตของชาวสวนยางพาราในบานทองหลาง(ในรอบ1ป) 
 

เดือน กิจกรรม 
มกราคม  
กุมภาพันธ  
มีนาคม เปนชวงที่ยางพาราใหน้ํายางนอย 
เมษายน  
พฤษภาคม ถางสวน/ใสปุย 
มิถุนายน ขายสะตอ 
กรกฎาคม  
สิงหาคม  
กันยายน ยางพาราใหน้ํายางดีแตฝนตกชุก 
ตุลาคม  
พฤศจิกายน เปนชวงที่ไดชาวสวนยางพารามีรายไดมากที่สุดเพราะใหน้ํายางดีและฝนไมตก 
ธันวาคม  

                    หมายเหตุ :  ชาวสวนจะกรีดยางทุกวันยกเวนวันฝนตก        . 

 

ตนทนุการทําสวนยาง 

เนื่องจากชาวสวนยางพาราบานทองหลางในปจจุบันแทบทัง้หมดจะสมัครเขาโครงการของกองทนุ

สงเคราะหการทําสวนยางซึ่งไดสนับสนุนการลงทนุการทาํสวนยางพาราในชวงแรก(1-7ป) คือในชวงระยะเวลา

ที่ยังกรีดยางไมได การคํานวณตนทุนและรายไดของชาวสวนยางพาราจงึเริ่มคํานวณตัง้แตกองทนุหยุด

สนับสนนุคือเร่ิมเมื่อกรีดยางไดเปนตนไป 

 

ตนทนุการทําสวนยางเฉลี่ยตอปของชาวบานทองหลาง 

รายการ ราคา(บาท) 

1.คามีดกรีดยาง  45 บาท 4อัน   180 
2.คาหินลับมีด(หินลับ/หินไฟ) 125 
3.คาตะเกียง/หมอแบตเตอรี่(รวมหลอดไฟ) 2,500 

4.คาชารจแบตเตอรี่10บาท 12 เดือน 120 
5.คาไมเก็บยาง15 บาท  4 อัน 60 
6.คาถังใสน้ํายาง(ถังเก็บ/ถังหาบ/ถังกรอง/ถังขนสง) 520 
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7.คาถาด(กระทง)ใสน้ํายาง 480 

8.คาแกวรองน้ํายาง4 360 
9.คาจักรรีดยาง5 8,50 
10.คาน้ํายาฆายาง 735 
11.คายาฆาเชื้อรา 150 
12.คาโรงเรือน6 8,00 
13.คาปุย(ชีวภาพ) 1,560 
14.คาฉีดหญา 1,080 
15.คาถางสวนยาง 2,100 
16.คาน้ํามันรถไปกรีดยาง 1,500 
รวม 11,470 

 

รวมตนทุนในการทาํสวนยาง 11,470 บาท/ป ชาวสวนยางจะอยูไดหรือไมไดอยางไรจึงขึ้นอยูกับราคา

ยางเปนหลักเทานั้น 

 

วิเคราะหภาพรวมการเปลีย่นแปลงไปสูการเกษตรแบบปฏิวัติเขียวในระดับชุมชน 

 

จากกรณีศึกษาใน 4 ชุมชน ในภาคตางๆของประเทศไทย จะเหน็ไดวาเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวได

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถกีารเกษตรกรรมกับชุมชนตางๆในประเทศไทยในระยะเวลาใกลเคยีงกนั 

แตกตางกนัเฉพาะรายละเอยีดของการเขามาของพืช จากแผนภาพในหนาตอไปจะเหน็ไดวาการทํานาที่ลุมบัว

ในภาคกลางไดดําเนินไปสูการเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวอยางเต็มตัวแลว เชนเดียวกับกรณีบานปงใน

ภาคเหนือ ในขณะที่การทาํนาในภาคอีสานมกีารใชปุยเคมีและเครื่องจักรกลการเกษตรอยางเต็มที่ ความ

แตกตางคงมีเพียงการใชพันธุพืชพืน้บานอยู มกีารใชสารกําจัดศัตรูพืชไมมากนกัและยังมีกิจกรรมการผลิต

อ่ืนๆ อยูดวยนอกเหนือจากการทาํนาแลว  สวนกรณีภาคใตนั้นเปนกรณีที่แตกตางออกไปเพราะมีการใช

สารเคมีการเกษตรไมมากนกัเนื่องจากเปนการปลกูไมยนืตนที่ไมมีแมลงศัตรูรบกวนมาก อยางไรก็ตามการ

ปลูกยางพาราสมัยใหมในภาคใตเปนระบบการผลิตที่ตองพึง่พาอาหารมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบัการ

เกษตรกรรมแผนใหมในพืน้ที่อ่ืนๆ 

 

 

                                                           
4 ซื้อครั้งละ 1,800 บาท ใชไดประมาณ 5 ป 
5 ลงทุน 8,500 บาท ใชไดนานมากกวา 10 ป 
6 ลงทุนประมาณ 8,000 บาท ใชไดนาน 10 ป 
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เปรียบเทียบรายละเอยีดการเขาสูเกษตรกรรมสมัยใหมของพืน้ที่ตางๆ 

 
พื้นที่ศึกษา รายละเอียด 

บานปง เชียงใหม ลุมบัว สุพรรณบุรี กูกาสิงห รอยเอ็ด ทองหลาง พังงา 

ปเริ่มตนปฏิวัติเขียว 2510 2517-18 2511 2515-2520 

การเปลี่ยนแปลงที่เปน

จุดเริ่มตน 

พอคาชาวจีนนําหอม

มาใหชาวบานปลูก 

เริ่มปลูกขาว ก.ข.1 

เปนครั้งแรก 

มีผูนําปุยเคมีเขามา

ทดลองเปนครั้งแรกใน

นาขาว 

เปล่ียนจาก “ปายาง” 

มาเปน “สวนยางพันธุ

ดี” 

องคประกอบของการ

ปฏิวัติเขียว 

    

1) พันธุพืชสมัยใหม พันธุหอมตองนําเขา

จากตางประเทศ 

พันธุขาวที่ไดจากการ

นําขาวของอีร่ีมา

ปรับปรุง 

ใชพันธุขาวพื้นบาน

ของไทยเองจากภาค

กลาง 

นําเขาพันธุยางพารา

จากประเทศมาเลเซีย 

2) การใชปุยเคมี 20% ของตนทุน  

300 กก/ไร/ป 

25%ของตนทุน 180 

กก/ป/ไร 

35-40%ของตนทุน 

60 กก/ไร/ป 

5%ของตนทุน 

15 กก/ไร 

3)สารกําจัดศัตรูพืช 10%ของตนทุน 9% ของตนทุน/ป 4%ตอป นอยมาก 

4)ชลประทาน ของชาวบานเอง รัฐบาล รัฐบาล ไมมี 

5)ความเขมขนของ

การผลิตเชิงเดี่ยว 

สูง แตมีการปลูกพืช

อื่นสลับบาง 

สูงมาก ปานกลาง เพราะยัง

เล้ียงปลาและสัตว 

สูงมาก 

การพึ่งพาอาหารจาก

ภายนอก 

95% 95% 80% 98% 
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การปฏิวัติเขียวในประเทศไทย เปนสวนหนึง่ของทิศทางการพัฒนาประเทศที่ไทยไดรับอิทธิพลมาจาก

ธนาคารโลก ทิศทางการพฒันาประเทศดังกลาวประกอบไปดวยการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 3 ประการคือ 

 

1. โครงสรางพืน้ฐาน 

การสรางโครงสรางพืน้ฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่การสรางถนนหนทาง และการชลประทานนั้น ในดาน

หนึง่ การสรางถนนนั้นทําใหสามารถลําเลียงผลผลติการเกษตรจากพืน้ที่อันหางไกลใหเขามายังตลาดได 

ในขณะที่การชลประทานนัน้ทาํใหสามารถใชประโยชนจากที่ดินไดมากขึ้น ความเปนจริงนี้เหน็ไดชัดกับส่ิงที่

เกิดขึ้นในภาคกลาง ภาคเหนือ และอีสาน กรณีที่เกิดขึ้นในภาคอีสานนั้นตอกย้ําใหเหน็ถงึความเกี่ยวของของ

การปฏิวัติเขียวที่เกี่ยวของเชือ่มโยงกับการเมืองในระดับโลกอยางแยกกนัไมออก  
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2. การเปลี่ยนเทคโนโลยีและแบบแผนเกษตรกรรม 

ส่ิงที่การปฏิวติัเขียวทาํใหเกดิขึ้นและแตกตางจากระบบเกษตรกรรมกอนหนานี้คือ การเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีและแบบแผนการเกษตรเสียใหม นั่นคือการเขามาของพนัธุพชืแบบใหมไมวาจะเปนขาวพนัธุใหม  

ยางพนัธุใหม หรือหอมซึง่ตองนาํเขามาจากตางประเทศในภาคเหนือ  อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในทุงกุลารองไหนั้นพนัธุพชืที่ชาวนาปลูกยังคงเปนพันธุขาวดั้งเดิมของชาวนาเองทีน่ําเขามาจากภาคกลาง แต

ระบบการทาํนาและการใชเทคโนโลยีอ่ืนก็เปลี่ยนไปดังเชนภาคอื่นๆ ไมวาจะเปนการใชปุย สารเคมกีารเกษตร 

หรือแมแตเครื่องจักรกลการเกษตรก็เกิดขึน้  จนแทบจะเหมือนกันทุกประการกับภาคกลาง 

การเขามาของพันธุพืชดังกลาวทําใหระบบการปลูกพืชเปลี่ยนไปเปนการผลิตแบบเชิงเดี่ยว  ซึง่ตองใช

ปจจัยการผลิตเพิ่มข้ึน สงผลใหตนทุนการผลิตการเกษตรเพิ่มข้ึนเปนอยางมาก การเพิม่ข้ึนของตนทุนจงึเปน

สาเหตุการอยูไดหรืออยูไมไดของเกษตรกร ซึ่งจะไดกลาวโดยละเอยีดในบทตอไป 

 

3. การผนวกเขากับการผลติเชิงพาณิชยซึ่งเกิดขึ้นมากอนหนานี้แลว 

การปฏิวัติเขียวไมไดมาพรอมกับการเกษตรในเชิงพาณิชย เพราะวาการผลิตที่มีเปาหมายเพื่อการคา

นั้นไดเกิดขึ้นมานานแลว ในหลายพืน้ที่ของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคกลาง เหนือ และภาคใต ซึ่งเรา

จะเหน็ภาพเหลานี้ไดอยางชดัเจน     ในกรณีภาคใตนั้นการปลูกยางในภาคนัน้กนิพืน้ทีถ่ึง 7 ลานไรต้ังแตเมื่อ

ตนทศวรรษที ่ 2500 อยางไรก็ตามสิง่ที่การปฏิวัติเขยีวทาํใหเกิดขึ้นคือการพึง่พาพืชพาณิชยเพียงอยางเดียว 

ในขณะทีพ่ืชพชือาหารอื่นๆถกูทําลายไปจากพื้นที่เกษตรกรรม 

ชะตากรรมของเกษตรกรทั้งหมดในทุกภาคจึงตองขึ้นอยูกับการจัดการตนทนุการผลติของพวกเขา 

และการรอวาราคาผลผลิตซึ่งเขากาํหนดไมไดนั้นจะสงูหรือตํ่าเพยีงพอที่จะทําใหอยูไดหรือไม เปนหลกั 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหประโยชนและผลกระทบของการปฏิวัติเขียว 

 

 ประเด็นประโยชนและผลกระทบของการปฏิวัติเขียว  เปนประเด็นที่มีการกลาวถงึทัง้ในแง

บวกและแงลบมาโดยตลอด โดยฝายสนับสนนุการปฏิวัติเขียวซึ่งไดแกธนาคารโลกและองคกร

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของมกัจะกลาวถงึแตความสําเร็จของการปฏิวัติเขียว แตงานวิชาการและ

ประสบการณจากพืน้ที่เปนจํานวนมากไดต้ังคําถามตอการปฏิวัติเขียววาไดนําไปสูวัตถุประสงค ณ 

จุดเริ่มตนเพยีงใด 

 

 นอกจากเสียงสะทอนขององคกรพัฒนาเอกชนและหนวยงานตางๆ เปนจาํนวนมากที่

รายงานผลกระทบในแงลบของการปฏิวัติเขียวแลว งานวิชาการจํานวนมากก็ต้ังขอสงสัยในประเด็น

คลายๆ กัน ตัวอยางเชน งานทบทวนวรรณกรรมของ Freebairn เมื่อป 1995  ไดรวบรวมงานศึกษา

ทางวิชาการเกีย่วกับการปฏวิัติเขียวซึง่เขียนขึ้นระหวาง ป 1970-1989 กวา 300 ชิ้น พบวา  80% 

ของงานวิชาการยืนยนัตรงกนัวา  การปฏิวัติเขียวไดทาํใหเกิดปญหาความแตกตางและความไมเทา

เทียมระหวางรายไดของคนในสังคมมากขึน้  (Freebairn, D.K. 1995 : 265-279) 

 

ในสถานการณที่ประเทศไทยกาํลังอยูระหวางการตัดสินใจวา เราควรจะเดินตามนวัตกรรม

ตะวันตกโดยรับเอาพนัธวุิศวกรรมมาเปนทางออกดงัเชนที่เราเคยรับเอาการปฏิวัติเขยีวมาเปนแนว

ทางการพัฒนาเกษตรกรรมมานานถึง 4 ทศวรรษแลวนัน้ เราควรใชโอกาสนี้ในการสรุปบทเรียนของ

การปฏิวัติเขียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอยางรอบคอบ เพื่อชวยในการตัดสินใจวา เราควรมุงไปสูพนัธุ

วิศวกรรมเกษตรที่ธนาคารโลกและองคการระหวางประเทศตองการใหเปน ? หรือหาแนวทางการ

พัฒนาเกษตรกรรมที่มาจากภูมิปญญาและฐานทางวัฒนธรรมของเราเอง ? 

  

งานวิจยันี้จะประเมินผลของการปฏิวัติเขียวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยผานการศกึษาจาก

พื้นที่เปาหมายตางๆ 4 พื้นที่ ในภาคเหนอื กลาง อีสาน และใต โดยเชื่อมโยงกับขอมูลระดับมหภาค

ที่เกี่ยวของ  
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วิเคราะหวิธีคิดเบื้องหลงัการปฏิวัติเขียว 

 

เพื่อนาํไปสูการวางกรอบการวิเคราะหเกี่ยวกับประโยชนและผลกระทบจากการปฏิวัติเขียว 

เราควรมาทําความเขาใจเกีย่วกับวิธีคิดเบือ้งหลงัการปฏวิัติเขียวเสียกอน 

กรอบวิธีคิดของการปฏิวัติเขียว ซึง่ผลักดันโดยธนาคารโลกและองคการระหวางประเทศใน

ตะวันตก คือการนาํแบบแผนการพฒันาของระบบทนุแบบตะวนัตกเขามาใชเปนตัวขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเกษตรกรรมนั่นเอง 

วิธิคิดในการพฒันาเกษตรกรรมของธนาคารโลก  มิใชเปนแคความเชื่อเทานัน้  แตเปน

เพราะแนวทางการพัฒนาภายใตวิธีคิดดังกลาวสอดคลองกับผลประโยชนของตะวนัตกดวย วธิีคิด

ดังกลาวประกอบไปดวย แนวทางสาํคัญๆอยางนอย 4 ประการคือ 

 

1. เทคโนโลยีคือทางออกในการพัฒนาและแกไขความอดอยากหิวโหย 

ธนาคารโลกและประเทศอุตสาหกรรมตะวนัตกเชื่อวา เทคโนโลยีเปนปจจยัหลักทีน่ํา

ประเทศตางๆ ไปสูความอยูดีกินดี ปญหาของประเทศพฒันาสามารถแกไขไดดวยการยกระดับ

เทคโนโลยทีางการเกษตร โดยตองผลิตใหมากขึ้นหรือการเพิม่ผลิตภาพตอพืน้ที่ใหมากขึ้น 

ประวัติศาสตรการเติบโตของตะวนัตกจนกาวเขามามีอิทธิพลเหนือประเทศตางๆ ในโลกนั้น

เกิดขึ้นจากอํานาจของเทคโนโลย ีนับยอนไปตั้งแตสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา เมื่อเขาสูยคุลา

เมืองขึ้น พวกตะวนัตกก็ไดอาศัยเรือกลไฟและปนไฟเปนเครื่องมือในการขยายอทิธิพลและ

ผลประโยชนของตน   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองจึงอยูภายใต

จิตสํานึกของตะวันตก 

นักวชิาการอาวุโสที่ดานการเกษตรและชีววิทยาในสงัคมไทย  เชน ศ.ระพี สาคริก      และ 

ศ.วิสุทธิ์ ใบไม (วฑิูรย เลีย่นจํารูญ 2545ก) เชี่อวาแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยขีองตะวันตกเพื่อ

เอาชนะขอจํากัดของธรรมชาตินั้น เกดิขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขทางสภาพแวดลอมเปนมูลฐานสาํคัญ

ดวย ทั้งนี้เนือ่งจากประเทศเหลานั้นตัง้อยูในเขตหนาวและอบอุนซึ่งไมสามารถหาอาหารมาบริโภค

ไดทั้งปเหมือนดังประเทศในเขตรอน มนษุยในเขตหนาวจึงมีความจําเปนตองหาวิธกีารผลิตอาหาร

ใหมาก และสะสมอาหารเอาไวเพื่อใชในหนาหนาว  ในขณะที่ประเทศภูมิภาคเขตรอนมักมีอาหาร

อุดมสมบูรณจนไมมีความจําเปนใดๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาเพื่อเพิม่ผลผลิตอาหาร (ระพ ี

สาคริก 2546) 

ในแงนี ้ การที่ประเทศกําลังพัฒนาในเขตรอนเชนประเทศไทย ยอมรับการพัฒนา

เทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศตะวนัตกในขณะที่ประเทศของตนเองมีอาหารอยางเพียงพอแลว 

จึงอาจตีความวาการยอมรับดังกลาวถือวาเปนการยอมรบัการครอบงําทางวัฒนธรรมนั่นเอง  
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ในยุคสมัยหลงั ผูที่นยิมในเทคโนโลยีการเกษตรจากตะวันตกมักอธิบายวา เพราะเราไม

สามารถยอนไปในอดีตอันอดุมสมบูรณไดอีก  เพราะทรัพยากรสิ่งแวดลอมของเราไดเสื่อมโทรมไป

มากแลว หรือเพราะประชากรของเราไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เราจงึจาํเปนตองยอมรับเทคโนโลยขีอง

พวกเขา ขออางดังกลาวจะไดรับการอธิบายในลําดับตอไป 

 

การผลักดันใหมีการพฒันาโดยเนนที่การใชเทคโนโลยีสอดคลองกับผลประโยชนของ

ตะวันตกในสองประการคือ  

 

ประการแรก การใชเทคโนโลยีของตะวนัตก ยอมเปนตอบสนองตอผลประโยชนของ

ตะวันตก เพราะประเทศกําลังพัฒนาซึ่งกาํลังหันมาใชเทคโนโลยีของตะวันตกนัน้ ไมสามารถพัฒนา

เทคโนโลยทีี่ตนไมคุนเคยขึน้มาภายในเร็ววันได และถงึแมสามารถพฒันาเทคโนโลยีบางอยางไดแต

ก็ตองนาํเขาเครื่องไมเครื่องมือบางอยางไปจากประเทศตะวันตกในทีสุ่ดนั่นเอง  การพึ่งพาเทคโนโลยี

จึงมักนําไปสูการที่ตองพึ่งพาในทางเศรษฐกิจและการเมอืงในทายที่สุด 

 

ประการที่สอง การที่ประเทศกําลงัพฒันาซึง่ประสบปญหาความอดอยากและยากจน1 ใน

สายตาของตะวันตกนั้นหมิน่เหมอยางยิ่งตอการหนัไปหาวิธีการแกไขปญหาสงัคมโดยวิธีการอื่น เชน 

การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูสังคมนยิมหรือการเปนพันธมิตรกับประเทศคายสงัคมนิยม ซึง่ขัดแยง

กับผลประโยชนของพวกตนอยางรนุแรง ในชวงระยะเวลาดังกลาวประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสหรัฐอเมริกานัน้มิไดหวัน่เกรงวาลทัธสัิงคมนยิมจะทําลายผลประโยชนในตางประเทศของตน

เทานั้น แตเกรงกลัววาภัยของลัทธิดังกลาวจะสั่นคลอนความมัน่คงตอสังคมทนุนยิมของตนเองดวย2 

ดังนัน้ความชวยเหลือประเทศกําลงัพฒันาโดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ จงึเปนทางออกอยาง

เดียวในสายตาของพวกเขา 

 

2. การเพิม่รายไดและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพาณิชยนยิมคือหนทางออกของปญหาความ
ยากจนและความขาดแคลน 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางเดียวไมเพียงพอตอการแกไขปญาหาความยากจน ในสายตา

ของธนาคารโลกและนักเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้น การเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร หรือ

                                          
1 นิยามของความยากจนของธนาคารโลกกําหนดขึ้นโดยวัดจากรายไดเปนตัวเงิน ซึ่งถือวาเปนการครอบงํา
อยางหนึ่ง อานเรื่องดังกลาวเพ่ิมเติมไดจาก วิทยากร เชียงกูล เรื่อง “แนวความคิดเรื่องความยากจนและแนว
ทางการพัฒนาตัวแบบชี้วัดความยากจนเชิงโครงสรางหนา 21 
2 ตัวอยางเชนการเกิดขึ้นของ ลัทธิแมคคาธี ซึ่งตองการกําจัดผูที่มีนแนวความคิดสังคมนิยมในโลกตะวันตก
ขณะนั้น 
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ความสามารถในการผลิตเพือ่หารายไดมาซื้อสินคาและบริการ คือการแกไขปญหาที่ควรจะเปน 

ประเทศทีม่ีรายไดตอหัวต่ําถกูจัดวาเปนประเทศทีย่ากจน  ทัง้ๆ ที่ประเทศเหลานั้นมีอาหารและ

ปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชวีิตอยางเพยีงพอ  เพียงแตไมสามารถเสพสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคา

เทคโนโลยทีันสมัยไดก็ตาม (World Bank, World Development Report 2000/2001 อางองิจาก

วิทยากร เชียงกูล อางแลว) 

 

การขยายเศรษฐกิจการคาออกไปเปนหนทางของการสรางความเจรญิรุงเรืองใหเกดิขึ้น ใน

สายตาของตะวันตกนั้น นอกจากจะเปนประโยชนตอประเทศกาํลังพฒันาตางๆ แลว ตนเองก็เปนผู

ไดรับประโยชนตามไปดวย นักธุรกจิของไทยที่ไปลงทนุในประเทศเพื่อนบานก็อธิบายเชนนีเ้มื่อ

ตองการขยายลงทนุออกไปนอกประเทศ   

 

“ ยกตัวอยางคราวๆ ถาวันนี้เราไปสงเสรมิปลูกขาวโพดที่พมา ผมวาเราซื้อเขามา 3 บาท เขากดี็ใจ

ไมรูจะดีใจอยางไร พอเราซือ้เขามาแลว เราก็ซื้อมอเตอรไซค ซื้อโทรทศัน ซื้อเครื่องใช เครื่องเรือนไป

ขายเขา อยางญี่ปุนเคยทํากับคนไทย เราตองทาํใหเขามีเงนิกอน แลวขาวโพดที่เราซื้อเขามาก็ไมใช

ไปขาย แตเอามาเลี้ยงสัตว” ( วิสัยทัศนธนนิทร เจียรวนนท สํานักพมิพมติชน  2544 : 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินคาอุปโภค/บริโภค 

โรงสี/แปรรูปอาหาร 

เกษตรกรผลิต

มากขึ้น 
พอคาขายพืชผล 

ปุย/เมล็ด
พันธุ 
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 นี่คือเหตุผลทีว่าทําไปจึงตองเปลี่ยนแปลงจากการทาํไรทํานาเพื่ออยูเพื่อกินแบบเดมิ มาเปน

การผลิตเพื่อการคา เพราะการเปลี่ยนแปลงการเกษตรมาเพื่อการคาและใหไดผลผลิตมากๆ นั้น จะ

ทําใหชาวไรชาวนามีเงนิมากขึ้น เมื่อมเีงนิมากขึ้นก็สามารถซื้ออาหาร สินคาอุปโภคบริโภค และซื้อ

ปุย ซื้อสารเคมีมาทําการเกษตรใหไดมากๆ ตอๆ ไป  โดยวิธีคิดเชนนี ้ทกุคนที่อยูในระบบเศรษฐกิจ

เชนนีจ้ะไดประโยชนกนัถวนหนา ไมวาจะเปนชาวไรชาวนาในประเทศโลกที่สาม  พอคาพชืผล  

โรงงานผลิตอาหารสัตว  ไปจนถงึบรรษัทขามชาตทิี่เซนตหลุยส สหรัฐอเมริกา 

 

3. สงเสริมเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 

การเกษตรตามแนวทางการปฏิวัติเขียวในประเทศกําลงัพัฒนา เดิมตามแบบแผน

อุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐอเมริกาและประเทศอตุสาหกรรมตะวันตกคือ เนนการปลูกชนิดเดียว

ในพืน้ที่ขนาดใหญหรือ “เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว” เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเกิดขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ 

เชน  

ประการแรก   เกษตรกรรมในประเทศตะวนัตกซึง่เปนประเทศอุตสาหกรรมนั้น มพีืน้ที่

การเกษตรมีขนาดใหญ ในขณะที่สัดสวนประชากรในภาคการเกษตรมีนอย เกษตรกรในประเทศ

เหลานั้นจึงตองใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน การใชเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ 

ทําใหมีความจําเปนตองทาํการเกษตรที่เปนแบบแผนเดียวกนัเพื่อใหสามารถใชเครือ่งจักรกล

การเกษตรได เชน ปลูกพนัธุพชืที่มีความสูงเทากนั  ระยะเวลาเก็บเกี่ยวพรอมกนั ระบบเกษตรกรรม

เชิงเดี่ยวจึงมีความจาํเปนและเอื้ออํานวยตอการใชเครื่องจักรกลการเกษตร  

ประการที่สอง เหตุผลในทางการตลาด เมื่อความตองการรายไดเปนตัวเงินกลายมาครอบงํา

วิถีการผลิตแบบเดิม การตดัสินใจในการทําการเกษตรใดๆ ยอมเปนไปเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ตลาดเปนดานหลกัมากกวาเหตุผลอ่ืนๆ   พืชอ่ืนใดที่ถงึแมเปนพืชที่มีความจําเปนตอการบริโภค

ภายในครัวเรอืน หรือเพื่อผลประโยชนอ่ืนๆ ในดานอื่นๆ ก็ไมมีความจาํเปนตอการปลูก พืน้ที่ที่มีอยูควร

นํามาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่สามารถตอบสนองตอตลาดใหมากที่สุด ถึงจะสามารถทํารายไดใหมากๆ 

เมื่อขายผลผลติไดคอยนําเงนิดังกลาวมาซือ้พืชอาหารหรอือ่ืนๆ ที่ตนตองการภายหลงั  

ประการที่สาม  คือเหตุผลเร่ืองการแบงงานกนัทาํ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหวัใจของระบบนี้

คือการแบงงานกนัทาํในสาขาที่ตนเองถนดัมากที่สุด  การทํางานอยางใดซ้าํๆ จะทําใหไดผลผลิต

มากกวาการทาํงานหลายอยาง  ดังนั้นเกษตรกรจึงควรทําการเกษตรอยางใดอยางหนึ่งที่ตนมีความ

เชี่ยวชาญ  

ประการสุดทาย   การอางเหตุผลในแงความเหมาะสมทางกายภาพ  เชน ประเทศเขตรอนจึงไม

ควรปลูกพืชที่เราไมไดเปรียบ เชน การปลูกถั่วเหลือง ชาวนาที่ปลูกถัว่เหลืองหลงันาควรหันมาปลูกขาว



 75 

ปละ 3 คร้ังดีกวาการปลูกขาวรวมกับถั่วเหลือง แนวความคิดแบบนี้ถูกใชในการแบงเขตการเกษตร 

(Zoning) โดยเกษตรกรที่อยูในเขตใดตองปลูกพืชหรือทํากจิกรรมการผลติตามที่ไดกําหนดเทานั้น 

ดังนัน้ การปลูกพืชหรือเลีย้งสัตวในเขตดังกลาว จะมีแนวโนมที่จะเปนในลักษณะการผลิตเชงิเดี่ยว

มากกวาการใหเกษตรกรไดตัดสินใจทําการเกษตรไดอยางหลากหลายโดยอิสระ 

 

4. การใชปจจัยการผลิตจากภายนอก 

นาแปลกที่การเกษตรกรรมของประเทศอตุสาหกรรมพฒันาการเกษตรกรรมโดยเพิ่มการใช

ปจจัยการผลิตจากภายนอก แทนที่จะมุงการใชปจจัยการผลิตแบบภายในเพื่อรักษาระดับของการผลิต

แบบพื้นบานในอดีต 

 เกษตรกรรมทีต่องใชปจจัยการผลิตภายนอกเพื่อเรงใหเกิดผลผลิตในระดับที่ตองการคือ การ

มองเกษตรกรรมเปนเชนเดยีวกับระบบอตุสาหกรรม  นัน่คือภาคเกษตรกรรมก็เปรียบเสมือน

โรงงานผลิตสนิคา ซึ่งจะผลติสินคาไดนอกจากตองใชเครื่องจักรแลว  กจ็ะตองปอนวัตถุดิบเขาไปดวย 

โรงงานก็คือพนัธุพชืพนัธุสัตวที่ใหผลผลิตสูง สวนวัตถดิุบก็คือปุยและสารเคมีการเกษตรตางๆ  โดย

การเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใหผลผลิตมากๆนัน่เอง โดยไมวาโรงงานนัน้จะมี

ประสิทธิภาพเพียงใดแตเมื่อตองการใหไดสินคามากๆ ก็จําเปนตองปอนวัตถุดิบเขาไปมากๆ ในระดับ

เดียวกนั 

เกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวเปนการเกษตรที่ไมไดเห็นวา แทจริงแลวการทําการเกษตรคือ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ  คือการทํางานของมนษุยรวมกับธรรมชาติและปลอยให

ธรรมชาติทาํหนาที่ของทานไปพรอมๆ กัน  ในแงนีม้นษุยไมสามารถรีดเคนใหธรรมชาติสรางผลผลิต

จนเกนิระดับสมดุล  การรีดเคนผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการเกนิระดับที่

ธรรมชาติจะใหได หมายถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติในอนาคต และมนษุยเองจะตองเปนผูไดรับ

ผลพวงนัน้เองในระยะเวลาอนัใกล 

ในสายตาของตะวันตกเมื่อเห็นการเกษตรกรรมซึ่งสามารถรักษาความอุดมสมบูรณของดิน

เอาไวไดอยางยาวนาน เชน เมื่อคร้ังทีน่ักวิชาการเกษตรจากหนวยงานที่ดูแลและพฒันาดนิเดินทางไป

ประเทศจีนเปนครั้งแรกนัน้เขาถึงประหลาดใจไมไดวาทาํไมเกษตรกรรมของจีนซึง่ดําเนินมาหลายพันป

แลวนั้นถึงยังคงอุดมสมบูรณตางกับสหรัฐอเมริกาซึง่เพิง่ทาํการเกษตรไดไมนาน (Howard  ไมระบุปที่

พิมพ) 

 

โดยในรายงานของโรเบิรต เพนเดิลตัน นักวชิาการดานปฐพีวทิยา ซึ่งทางการสหรัฐสงมา

สํารวจเกีย่วกบัเร่ืองดินในประเทศไทย กลาวเอาไววา “นาทึ่งที่การทาํนาในประเทศไทยนัน้ไดทํานา

ในพืน้ที่เดิมมานานนับรอยๆป ตนขาวไดดึงดูดเอาสารอาหารตางๆมาใชโดยไมตองใสปุยคืนลงไปใน
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วิเคราะหวิธีคิดเบื้องหลงัการปฏิวัติเขียว 

 

เพื่อนาํไปสูการวางกรอบการวิเคราะหเกี่ยวกับประโยชนและผลกระทบจากการปฏิวัติเขียว 

เราควรมาทําความเขาใจเกีย่วกับวิธีคิดเบือ้งหลงัการปฏวิัติเขียวเสียกอน 

กรอบวิธีคิดของการปฏิวัติเขียว ซึง่ผลักดันโดยธนาคารโลกและองคการระหวางประเทศใน

ตะวันตก คือการนาํแบบแผนการพฒันาของระบบทนุแบบตะวนัตกเขามาใชเปนตัวขับเคลื่อนการ

พัฒนาการเกษตรกรรมนั่นเอง 

วิธิคิดในการพฒันาเกษตรกรรมของธนาคารโลก  มิใชเปนแคความเชื่อเทานัน้  แตเปน

เพราะแนวทางการพัฒนาภายใตวิธีคิดดังกลาวสอดคลองกับผลประโยชนของตะวนัตกดวย วธิีคิด

ดังกลาวประกอบไปดวย แนวทางสาํคัญๆอยางนอย 4 ประการคือ 

 

1. เทคโนโลยีคือทางออกในการพัฒนาและแกไขความอดอยากหิวโหย 

ธนาคารโลกและประเทศอุตสาหกรรมตะวนัตกเชื่อวา เทคโนโลยีเปนปจจยัหลักทีน่ํา

ประเทศตางๆ ไปสูความอยูดีกินดี ปญหาของประเทศพฒันาสามารถแกไขไดดวยการยกระดับ

เทคโนโลยทีางการเกษตร โดยตองผลิตใหมากขึ้นหรือการเพิม่ผลิตภาพตอพืน้ที่ใหมากขึ้น 

ประวัติศาสตรการเติบโตของตะวนัตกจนกาวเขามามีอิทธิพลเหนือประเทศตางๆ ในโลกนั้น

เกิดขึ้นจากอํานาจของเทคโนโลย ีนับยอนไปตั้งแตสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมเปนตนมา เมื่อเขาสูยคุลา

เมืองขึ้น พวกตะวนัตกก็ไดอาศัยเรือกลไฟและปนไฟเปนเครื่องมือในการขยายอทิธิพลและ

ผลประโยชนของตน   การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพื่อนํามาซึ่งความเจริญรุงเรืองจึงอยูภายใต

จิตสํานึกของตะวันตก 

นักวชิาการอาวุโสที่ดานการเกษตรและชีววิทยาในสงัคมไทย  เชน ศ.ระพี สาคริก      และ 

ศ.วิสุทธิ์ ใบไม (วฑิูรย เลีย่นจํารูญ 2545ก) เชี่อวาแรงจูงใจในการพัฒนาเทคโนโลยขีองตะวันตกเพื่อ

เอาชนะขอจํากัดของธรรมชาตินั้น เกดิขึ้นเนื่องจากเงื่อนไขทางสภาพแวดลอมเปนมูลฐานสาํคัญ

ดวย ทั้งนี้เนือ่งจากประเทศเหลานั้นตัง้อยูในเขตหนาวและอบอุนซึ่งไมสามารถหาอาหารมาบริโภค

ไดทั้งปเหมือนดังประเทศในเขตรอน มนษุยในเขตหนาวจึงมีความจําเปนตองหาวิธกีารผลิตอาหาร

ใหมาก และสะสมอาหารเอาไวเพื่อใชในหนาหนาว  ในขณะที่ประเทศภูมิภาคเขตรอนมักมีอาหาร

อุดมสมบูรณจนไมมีความจําเปนใดๆ ในการพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนมาเพื่อเพิม่ผลผลิตอาหาร (ระพ ี

สาคริก 2546) 

ในแงนี ้ การที่ประเทศกําลังพัฒนาในเขตรอนเชนประเทศไทย ยอมรับการพัฒนา

เทคโนโลยีการเกษตรจากประเทศตะวนัตกในขณะที่ประเทศของตนเองมีอาหารอยางเพียงพอแลว 

จึงอาจตีความวาการยอมรับดังกลาวถือวาเปนการยอมรบัการครอบงําทางวัฒนธรรมนั่นเอง  
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ในยุคสมัยหลงั ผูที่นยิมในเทคโนโลยีการเกษตรจากตะวันตกมักอธิบายวา เพราะเราไม

สามารถยอนไปในอดีตอันอดุมสมบูรณไดอีก  เพราะทรัพยากรสิ่งแวดลอมของเราไดเสื่อมโทรมไป

มากแลว หรือเพราะประชากรของเราไดเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม เราจงึจาํเปนตองยอมรับเทคโนโลยขีอง

พวกเขา ขออางดังกลาวจะไดรับการอธิบายในลําดับตอไป 

 

การผลักดันใหมีการพฒันาโดยเนนที่การใชเทคโนโลยีสอดคลองกับผลประโยชนของ

ตะวันตกในสองประการคือ  

 

ประการแรก การใชเทคโนโลยีของตะวนัตก ยอมเปนตอบสนองตอผลประโยชนของ

ตะวันตก เพราะประเทศกําลังพัฒนาซึ่งกาํลังหันมาใชเทคโนโลยีของตะวันตกนัน้ ไมสามารถพัฒนา

เทคโนโลยทีี่ตนไมคุนเคยขึน้มาภายในเร็ววันได และถงึแมสามารถพฒันาเทคโนโลยีบางอยางไดแต

ก็ตองนาํเขาเครื่องไมเครื่องมือบางอยางไปจากประเทศตะวันตกในทีสุ่ดนั่นเอง  การพึ่งพาเทคโนโลยี

จึงมักนําไปสูการที่ตองพึ่งพาในทางเศรษฐกิจและการเมอืงในทายที่สุด 

 

ประการที่สอง การที่ประเทศกําลงัพฒันาซึง่ประสบปญหาความอดอยากและยากจน1 ใน

สายตาของตะวันตกนั้นหมิน่เหมอยางยิ่งตอการหนัไปหาวิธีการแกไขปญหาสงัคมโดยวิธีการอื่น เชน 

การเปลี่ยนแปลงประเทศไปสูสังคมนยิมหรือการเปนพันธมิตรกับประเทศคายสงัคมนิยม ซึง่ขัดแยง

กับผลประโยชนของพวกตนอยางรนุแรง ในชวงระยะเวลาดังกลาวประเทศตะวนัตกโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งสหรัฐอเมริกานัน้มิไดหวัน่เกรงวาลทัธสัิงคมนยิมจะทําลายผลประโยชนในตางประเทศของตน

เทานั้น แตเกรงกลัววาภัยของลัทธิดังกลาวจะสั่นคลอนความมัน่คงตอสังคมทนุนยิมของตนเองดวย2 

ดังนัน้ความชวยเหลือประเทศกําลงัพฒันาโดยอาศัยเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ จงึเปนทางออกอยาง

เดียวในสายตาของพวกเขา 

 

2. การเพิม่รายไดและการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพาณิชยนยิมคือหนทางออกของปญหาความ
ยากจนและความขาดแคลน 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางเดียวไมเพียงพอตอการแกไขปญาหาความยากจน ในสายตา

ของธนาคารโลกและนักเศรษฐศาสตรตะวันตกนั้น การเพิ่มรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร หรือ

                                          
1 นิยามของความยากจนของธนาคารโลกกําหนดขึ้นโดยวัดจากรายไดเปนตัวเงิน ซึ่งถือวาเปนการครอบงํา
อยางหนึ่ง อานเรื่องดังกลาวเพ่ิมเติมไดจาก วิทยากร เชียงกูล เรื่อง “แนวความคิดเรื่องความยากจนและแนว
ทางการพัฒนาตัวแบบชี้วัดความยากจนเชิงโครงสรางหนา 21 
2 ตัวอยางเชนการเกิดขึ้นของ ลัทธิแมคคาธี ซึ่งตองการกําจัดผูที่มีนแนวความคิดสังคมนิยมในโลกตะวันตก
ขณะนั้น 
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ความสามารถในการผลิตเพือ่หารายไดมาซื้อสินคาและบริการ คือการแกไขปญหาที่ควรจะเปน 

ประเทศทีม่ีรายไดตอหัวต่ําถกูจัดวาเปนประเทศทีย่ากจน  ทัง้ๆ ที่ประเทศเหลานั้นมีอาหารและ

ปจจัยพืน้ฐานในการดํารงชวีิตอยางเพยีงพอ  เพียงแตไมสามารถเสพสินคาอุตสาหกรรมหรือสินคา

เทคโนโลยทีันสมัยไดก็ตาม (World Bank, World Development Report 2000/2001 อางองิจาก

วิทยากร เชียงกูล อางแลว) 

 

การขยายเศรษฐกิจการคาออกไปเปนหนทางของการสรางความเจรญิรุงเรืองใหเกดิขึ้น ใน

สายตาของตะวันตกนั้น นอกจากจะเปนประโยชนตอประเทศกาํลังพฒันาตางๆ แลว ตนเองก็เปนผู

ไดรับประโยชนตามไปดวย นักธุรกจิของไทยที่ไปลงทนุในประเทศเพื่อนบานก็อธิบายเชนนีเ้มื่อ

ตองการขยายลงทนุออกไปนอกประเทศ   

 

“ ยกตัวอยางคราวๆ ถาวันนี้เราไปสงเสรมิปลูกขาวโพดที่พมา ผมวาเราซื้อเขามา 3 บาท เขากดี็ใจ

ไมรูจะดีใจอยางไร พอเราซือ้เขามาแลว เราก็ซื้อมอเตอรไซค ซื้อโทรทศัน ซื้อเครื่องใช เครื่องเรือนไป

ขายเขา อยางญี่ปุนเคยทํากับคนไทย เราตองทาํใหเขามีเงนิกอน แลวขาวโพดที่เราซื้อเขามาก็ไมใช

ไปขาย แตเอามาเลี้ยงสัตว” ( วิสัยทัศนธนนิทร เจียรวนนท สํานักพมิพมติชน  2544 : 72) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินคาอุปโภค/บริโภค 

โรงสี/แปรรูปอาหาร 

เกษตรกรผลิต

มากขึ้น 
พอคาขายพืชผล 

ปุย/เมล็ด
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 นี่คือเหตุผลทีว่าทําไปจึงตองเปลี่ยนแปลงจากการทาํไรทํานาเพื่ออยูเพื่อกินแบบเดมิ มาเปน

การผลิตเพื่อการคา เพราะการเปลี่ยนแปลงการเกษตรมาเพื่อการคาและใหไดผลผลิตมากๆ นั้น จะ

ทําใหชาวไรชาวนามีเงนิมากขึ้น เมื่อมเีงนิมากขึ้นก็สามารถซื้ออาหาร สินคาอุปโภคบริโภค และซื้อ

ปุย ซื้อสารเคมีมาทําการเกษตรใหไดมากๆ ตอๆ ไป  โดยวิธีคิดเชนนี ้ทกุคนที่อยูในระบบเศรษฐกิจ

เชนนีจ้ะไดประโยชนกนัถวนหนา ไมวาจะเปนชาวไรชาวนาในประเทศโลกที่สาม  พอคาพชืผล  

โรงงานผลิตอาหารสัตว  ไปจนถงึบรรษัทขามชาตทิี่เซนตหลุยส สหรัฐอเมริกา 

 

3. สงเสริมเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว 

การเกษตรตามแนวทางการปฏิวัติเขียวในประเทศกําลงัพัฒนา เดิมตามแบบแผน

อุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐอเมริกาและประเทศอตุสาหกรรมตะวันตกคือ เนนการปลูกชนิดเดียว

ในพืน้ที่ขนาดใหญหรือ “เกษตรกรรมเชิงเดี่ยว” เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวเกิดขึ้นดวยเหตุผลหลายประการ 

เชน  

ประการแรก   เกษตรกรรมในประเทศตะวนัตกซึง่เปนประเทศอุตสาหกรรมนั้น มพีืน้ที่

การเกษตรมีขนาดใหญ ในขณะที่สัดสวนประชากรในภาคการเกษตรมีนอย เกษตรกรในประเทศ

เหลานั้นจึงตองใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงาน การใชเครื่องจักรกลการเกษตรขนาดใหญ 

ทําใหมีความจําเปนตองทาํการเกษตรที่เปนแบบแผนเดียวกนัเพื่อใหสามารถใชเครือ่งจักรกล

การเกษตรได เชน ปลูกพนัธุพชืที่มีความสูงเทากนั  ระยะเวลาเก็บเกี่ยวพรอมกนั ระบบเกษตรกรรม

เชิงเดี่ยวจึงมีความจาํเปนและเอื้ออํานวยตอการใชเครื่องจักรกลการเกษตร  

ประการที่สอง เหตุผลในทางการตลาด เมื่อความตองการรายไดเปนตัวเงินกลายมาครอบงํา

วิถีการผลิตแบบเดิม การตดัสินใจในการทําการเกษตรใดๆ ยอมเปนไปเพื่อตอบสนองตอความตองการ

ตลาดเปนดานหลกัมากกวาเหตุผลอ่ืนๆ   พืชอ่ืนใดที่ถงึแมเปนพืชที่มีความจําเปนตอการบริโภค

ภายในครัวเรอืน หรือเพื่อผลประโยชนอ่ืนๆ ในดานอื่นๆ ก็ไมมีความจาํเปนตอการปลูก พืน้ที่ที่มีอยูควร

นํามาปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวที่สามารถตอบสนองตอตลาดใหมากที่สุด ถึงจะสามารถทํารายไดใหมากๆ 

เมื่อขายผลผลติไดคอยนําเงนิดังกลาวมาซือ้พืชอาหารหรอือ่ืนๆ ที่ตนตองการภายหลงั  

ประการที่สาม  คือเหตุผลเร่ืองการแบงงานกนัทาํ ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหวัใจของระบบนี้

คือการแบงงานกนัทาํในสาขาที่ตนเองถนดัมากที่สุด  การทํางานอยางใดซ้าํๆ จะทําใหไดผลผลิต

มากกวาการทาํงานหลายอยาง  ดังนั้นเกษตรกรจึงควรทําการเกษตรอยางใดอยางหนึ่งที่ตนมีความ

เชี่ยวชาญ  

ประการสุดทาย   การอางเหตุผลในแงความเหมาะสมทางกายภาพ  เชน ประเทศเขตรอนจึงไม

ควรปลูกพืชที่เราไมไดเปรียบ เชน การปลูกถั่วเหลือง ชาวนาที่ปลูกถัว่เหลืองหลงันาควรหันมาปลูกขาว
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ปละ 3 คร้ังดีกวาการปลูกขาวรวมกับถั่วเหลือง แนวความคิดแบบนี้ถูกใชในการแบงเขตการเกษตร 

(Zoning) โดยเกษตรกรที่อยูในเขตใดตองปลูกพืชหรือทํากจิกรรมการผลติตามที่ไดกําหนดเทานั้น 

ดังนัน้ การปลูกพืชหรือเลีย้งสัตวในเขตดังกลาว จะมีแนวโนมที่จะเปนในลักษณะการผลิตเชงิเดี่ยว

มากกวาการใหเกษตรกรไดตัดสินใจทําการเกษตรไดอยางหลากหลายโดยอิสระ 

 

4. การใชปจจัยการผลิตจากภายนอก 

นาแปลกที่การเกษตรกรรมของประเทศอตุสาหกรรมพฒันาการเกษตรกรรมโดยเพิ่มการใช

ปจจัยการผลิตจากภายนอก แทนที่จะมุงการใชปจจัยการผลิตแบบภายในเพื่อรักษาระดับของการผลิต

แบบพื้นบานในอดีต 

 เกษตรกรรมทีต่องใชปจจัยการผลิตภายนอกเพื่อเรงใหเกิดผลผลิตในระดับที่ตองการคือ การ

มองเกษตรกรรมเปนเชนเดยีวกับระบบอตุสาหกรรม  นัน่คือภาคเกษตรกรรมก็เปรียบเสมือน

โรงงานผลิตสนิคา ซึ่งจะผลติสินคาไดนอกจากตองใชเครื่องจักรแลว  กจ็ะตองปอนวัตถุดิบเขาไปดวย 

โรงงานก็คือพนัธุพชืพนัธุสัตวที่ใหผลผลิตสูง สวนวัตถดิุบก็คือปุยและสารเคมีการเกษตรตางๆ  โดย

การเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการใหผลผลิตมากๆนัน่เอง โดยไมวาโรงงานนัน้จะมี

ประสิทธิภาพเพียงใดแตเมื่อตองการใหไดสินคามากๆ ก็จําเปนตองปอนวัตถุดิบเขาไปมากๆ ในระดับ

เดียวกนั 

เกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวเปนการเกษตรที่ไมไดเห็นวา แทจริงแลวการทําการเกษตรคือ

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาต ิ  คือการทํางานของมนษุยรวมกับธรรมชาติและปลอยให

ธรรมชาติทาํหนาที่ของทานไปพรอมๆ กัน  ในแงนีม้นษุยไมสามารถรีดเคนใหธรรมชาติสรางผลผลิต

จนเกนิระดับสมดุล  การรีดเคนผลผลิตจากธรรมชาติเพื่อตอบสนองความตองการเกนิระดับที่

ธรรมชาติจะใหได หมายถึงความเสื่อมโทรมของธรรมชาติในอนาคต และมนษุยเองจะตองเปนผูไดรับ

ผลพวงนัน้เองในระยะเวลาอนัใกล 

ในสายตาของตะวันตกเมื่อเห็นการเกษตรกรรมซึ่งสามารถรักษาความอุดมสมบูรณของดิน

เอาไวไดอยางยาวนาน เชน เมื่อคร้ังทีน่ักวิชาการเกษตรจากหนวยงานที่ดูแลและพฒันาดนิเดินทางไป

ประเทศจีนเปนครั้งแรกนัน้เขาถึงประหลาดใจไมไดวาทาํไมเกษตรกรรมของจีนซึง่ดําเนินมาหลายพันป

แลวนั้นถึงยังคงอุดมสมบูรณตางกับสหรัฐอเมริกาซึง่เพิง่ทาํการเกษตรไดไมนาน (Howard  ไมระบุปที่

พิมพ) 

 

โดยในรายงานของโรเบิรต เพนเดิลตัน นักวชิาการดานปฐพีวทิยา ซึ่งทางการสหรัฐสงมา

สํารวจเกีย่วกบัเร่ืองดินในประเทศไทย กลาวเอาไววา “นาทึ่งที่การทาํนาในประเทศไทยนัน้ไดทํานา

ในพืน้ที่เดิมมานานนับรอยๆป ตนขาวไดดึงดูดเอาสารอาหารตางๆมาใชโดยไมตองใสปุยคืนลงไปใน
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ดินแตกระนัน้ก็ตามประสทิธิภาพของที่ดินกห็าไดเสื่อมโทรมลงไม” (R.L. Pendleton Thailand : 

Aspect of Landscape and Life 1962 อางอิงจาก อัมมาร สยามวาลา 2522 : 50) 

กรอบการประเมินผลของปฎิวัติเขียวที่เกดิขึ้นในประเทศไทย 

 

 
        
                                           ผลผลิตพืชหลักสูงกวา 

 
 

 

 
อาหารอื่นในไรนาลดลง     เพิ่มตนทุนปุยและสารเคมี 
 
ดิน/น้ํา/ความหลากหลายเสื่อมโทรม                      สารเคมีตกคาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

• เปรียบเทียบผลผลิตตอไรของพืชหลัก หักลบดวยตนทุนของการผลิตแผนใหมที่เพิ่มข้ึน เชน ปุยเคมี 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครื่องจักรกลการเกษตรและน้ํามนัเชื้อเพลิง 

• เปรียบเทียบผลิตภาพของระบบเกษตรกรรมทั้งระบบ มิใชนําเฉพาะผลผลิตของพืชหลักมาพิจารณา

แตเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชนในระบบเกษตรกรรมพืน้บานของไทยจะมีปลาธรรมชาติ การเลี้ยง

วัวควาย ผักพืน้บาน รวมทัง้ไมใชสอยรวมอยูดวย 

• พิจารณาประเด็นความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากร เชน ดิน น้าํ และความหลากหลายทางชีวภาพ

มาเปนประเดน็ในการพิจารณา เนื่องจากเกี่ยวของโดยตรงกับผลิตภาพของเกษตรกรรมในระยะยาว 

• พิจารณาผลเสียขางเคียงที่เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีและอื่นๆที่เกี่ยวของนาํมาพิจารณาดวย 

เนื่องจากผลดงักลาวมีผลโดยตรงตอสุขภาพ และสิง่แวดลอมซึ่งเปนวัตถุประสงคสําคัญในการ

พัฒนาเกษตรกรรมและพัฒนาสงัคม 

• ประมวลผลรวมที่เกิดขึน้ทัง้ในแงบวกและลบเปรียบเทยีบกับวัตถุประสงคสําคัญของการปฏิวัติเขยีว

ซึ่งไดแกการแกไขปญหาอดอยาก/โภชนาการ และความยากจน 

เกษตรกรรมแบบพื้นบาน เกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียว 
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ภายใตกรอบการประเมินขางตน โครงการวิจัยไดพิจารณาแงมุมของผลประโยชนและผลกระทบ

ของการปฏิวัติเขียวในประเทศไทยออกเปนบทตางๆ ดังนี ้

 

1) การปฏิวัติเขียวกับการเพิ่มผลผลิตตอไรโดยเปรียบเทยีบกับตนทนุการผลิต 

2) การปฏิวัติเขียวกับการแกไขปญหาความอดอยากหิวโหย 

3) การปฏิวัติเขียวกับปญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตร 
4) การปฏิวัติเขียวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค 

5) การปฏิวัติเขียวกบัปญหาแมลงและโรคระบาด 

6) การปฏิวัติเขียวกับผลกระทบที่มีตอฐานทรัพยากรและสภาพแวดลอม 

 

ทั้งนี้โดยจะไดพิจารณาตามลําดับตอไป 
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บทที่ 5 
การเกษตรแบบปฏวิัติเขยีว 

เพิ่มผลผลิตตอไรและเพิม่ตนทุนในการผลิต 
 

 

ความสาํเร็จของการปฏิวัติเขียวในมมุมองของ “นักปฏิวัติเขียว” คือการเพิ่มผลผลิตตอไร หรือ

การเพิม่ผลิตภาพของการเกษตร  การเพิ่มผลผลิตตอไรของพืชหลักในสายตาของธนาคารโลกและ

ประเทศตะวนัตกหมายถงึการเพิ่มข้ึนของรายได และหมายถงึการแกไขปญหาความอดอยากและยากจน 

แตตรรกะดังกลาวเปนจริงมากนอยเพยีงใดนั้นจะไดกลาวเปนลําดับตอไป 

 

ภาพรวมระดบัโลก 

การปฏิวัติเขียวเพิ่มผลผลิตตอไรอยางชัดเจนในพื้นที่ชลประทานและดินอุดมสมบูรณ 

นอรแมน บอรลอก (Norman Borlaug) ซึ่งชาวอเมรกิันยกยองใหเขาเปน “บิดาแหงการปฏิวัติ

เขียว” จากผลงานการปรับปรุงขาวสาลีทีส่ถาบันวิจัยขาวสาลีและขาวโพดนานาชาติ (CYMMYT) ที่

เม็กซิโก กลาวถึงผลงานของเขาวา พนัธุขาวสาลทีี่เขาปรับปรุงไดนั้นใหผลผลิตสูง 2-3 เทามากกวาพนัธุ

พื้นเมือง และเมื่อเทคโนโลยนีี้แพรไปยังอนิเดียและปากีสถานนัน้  ปรากฏวาปากีสถานสามารถผลติขาว

สาลีไดเพิ่มข้ึนถึง 8.4 ลานตันในป 1970 จากที่เคยผลิตได 4.6 ลานตันในป 1965 ในขณะที่อินเดีย

สามารถผลิตเพิ่มข้ึนเปน 20 ลานตนั จากระดับที่เคยผลิตได 12.3 ลานตันในชวงเวลาเดียวกัน 

(ActionBioscience 2002) 

 

ความสาํเร็จของการปฏิวัติเขียวในการเพิม่ผลิตตอไรนั้นไมนาจะมีใครโตแยงมากนกั ยกเวนกรณี

ที่มีการอางเรื่องการเพิ่มผลผลิตเกินความเปนจริง อยางไรก็ตามภาพของการเพิ่มผลผลิตตอไรที่นัก

ปฏิวัติเขียวกลาวถงึกับส่ิงที่องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) สรุปนั้นมแีงมุมที่

นาสนใจหลายประการ 

ในรายงานเรื่อง “บทเรียนจากการปฏิวัติเขยีว : หนทางไปสูการปฏิวัติเขียวครั้งใหม”  (Lessons 

from the green revolution: towards a new green revolution)  ซึ่งตีพิมพเผยแพรเมื่อป 1996 (FAO, 

1996)  สรุปวา การปฏิวัติเขียวประสบผลสําเร็จเปนอยางมากในการเพิ่มผลผลิตอาหารขึ้นในโลก  

โดยเฉพาะอยางยิง่ระหวางป 1963 - 1983 ซึ่งถือวาเปนชวงสําคัญทีสุ่ดของการปฏิวัติเขียวนัน้  การผลิต

ขาว ขาวสาล ีและขาวโพด ไดเพิ่มข้ึน  3.1, 5.1 และ 3.8 เปอรเซ็นตตอป ในขณะทีท่ศวรรษถัดมานั้นการ

ผลิตของพืชสามชนิดดงักลาวไดเพิ่มข้ึนเพียง  1.8, 2.5 และ 3.4 เปอรเซ็นตตอป 
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 โดยผลผลิตตอแฮกตารของพืชทัง้สามชนดิระหวางป 1963-1983 นัน้ เพิ่มข้ึนในอตัรา 2.1, 3.6 

และ 2.9 เปอรเซ็นตตอป  อยางไรก็ตามอัตราการเพิ่มนี้ไดลดลงระหวางป 1983-1993 โดยลดลงเหลือ 

1.5, 2.1 และ 2.5 เปอรเซ็นตตอป  เอฟเอโออธิบายวาผลผลิตตอไรที่ลดลงนัน้เปนเพราะการขยายพื้นที่

เกษตรกรรมไปสูพื้นที่ที่ไมอุดมสมบูรณและความยุงยากในการรักษาระดับผลผลิตภายใตวิธกีารทาํ

การเกษตรแบบใหม  

 ขอสรุปจากรายงานของเอฟเอโอ มนีัยวาการปฏิวัติเขยีวนัน้ประสบผลสําเร็จมากในชวงเริ่มแรก 

แตความสําเรจ็ดังกลาวลดลงในปหลังๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการนําเอาเมล็ดพนัธุพชืใหมนัน้ไปปลูก

ในพืน้ทีท่ี่ไมอุดมสมบูรณ นี่ยอมหมายความวาเมล็ดพันธุสําหรับการปฏิวัติเขียวนัน้จะใหผลผลิตสูงก็

ตอเมื่อมีการปลูกในพืน้ที่ที่มรีะบบชลประทานและดินมคีวามอุดมสมบูรณเทานั้น 

 

กราฟแสดงความสัมพันธระหวางพื้นที่ชลประทาน การปลูกขาวพันธุใหม 

และผลผลิต/ไรของ 7 ประเทศในเอเชยี 
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ไทย บังคลาเทศ อนิเดยี อินโดนเีซยี ฟลิปปนส เวยีดนาม จนี

% พื้นท่ีนาในเขตชลประทาน % การปลูกขาวพันธุใหม ผลผลิต (10กก/ไร)

 
                                                                                                                                        ที่มา : IRRI, 2000 

  

จากกราฟจะเห็นไดชัดเจนวา มีเฉพาะกรณีประเทศจีนเทานั้นที่ผลผลิตจาการการใชพันธุพืช

สมัยใหมเพิ่มข้ึนสูงกวาประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ทั้งนี้เนือ่งจากพืน้ที่ปลูกขาวของจนีมากกวา 90% เปน

พื้นที่ในเขตชลประทาน แตในกรณีประเทศไทยนัน้ถงึแมมีการใชขาวพันธุใหมสูงเกอืบ 70% แตผลผลิต

เฉลี่ยของขาวในประเทศสงูเพียง 384 กิโลกรัม/ไรเทานั้น เนื่องจากประเทศไทยมพีื้นที่ชลประทานนอย

ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชีย 6 ประเทศ 
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การหนัมาใชพชืพันธุใหมในสัดสวนที่สูงและแมมีระบบชลประทานในพื้นที่ประมาณ 50-60% 

ดังในกรณีประเทศบังคลาเทศ อินเดีย และฟลิปปนส แตผลผลิตเฉลี่ยตอไรหาไดสูงเทากับเวียดนามและ

อินโดนีเซยีไม ทัง้นี้เนื่องจากสภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณตามธรรมชาตโิดยเฉพาะอยางยิง่การ

ขาดอินทรียวตัถุ ความสามารถในการเพิ่มผลผลิต/ไรของการปฏิวัติเขียวจงึหาไดเกิดจากการใช

เทคโนโลยีแตเพียงอยางเดียวไม หากแตเกดิขึ้นจากปจจยัธรรมชาติเปนพืน้ฐานสําคญัดวย 

การปฏิวัติเขียวที่ใหผลผลิตสูงไดก็ตอเมื่อดินมีความอุดมสมบูรณ และมีระบบการชลประทานที่

เพียงพอ การใสปุยเคมีจะมปีระสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตของพันธุพชืใหมก็ตอเมื่อดินนัน้มีโครงสรางที่

ดีและมีอินทรยีวัตถุตามสมควร  เนื่องจากการใสปุยเคมีลงไปก็จะทําใหพืชดูดธาตุอาหารรองในดินมาใช

ประโยชนไปพรอมๆ กันดวย การใสปุยเคมีในสภาพที่ดินขาดธาตอุาหารรองก็ไมทําใหพชืใหผลผลิต

สูงขึ้นแตประการใด  นี่คือสาหตทุี่วาทาํไมในปหลงัๆ อัตราการเพิ่มผลิตของการปฏิวัติเขียวถงึไดลดลง

ตามลําดับ  

กรณีศึกษาของชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิและขาวพนัธุใหมที่ทุงกุลารองไหคือขอยืนยนั

ดังกลาว1  

 

ภาพรวมในประเทศไทย 

การปฏิวัติเขียวเพิ่มผลผลิตขาวเพยีงเลก็นอย และอัตราการเพิ่มข้ึนลดลงตามลําดบั 

กอนหนาการปฏิวัติเขียว ผลผลิตขาวในประเทศไทยอยูในระดับที่คงที่คอนขางสม่าํเสมอมาชา

นาน ดังตารางและกราฟแสดงผลผลิตเฉลี่ย/ไรของการปลูกขาวในประเทศไทย ระหวางป  พ.ศ. 2504-

2519  ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
1 โปรดอานเพิ่มเติม การวิเคราะหกรณีศึกษาบานกูกาสิงห ในภาคอีสาน 
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ตารางและกราฟแสดง ผลผลิตขาวเฉลี่ยของประเทศไทย พ.ศ. 2504-2519 

 

ป พ.ศ. ผลผลิตขาวเฉลี่ย (ก.ก./ไร) 
2504 276.42 
2505 286.70 
2506 312.08 
2507 306.40 
2508 296.75 
2509 306.00 
2510 291.62 
2511 298.03 
2512 307.90 
2513 336.78 
2514 322.82 
2515 305.13 
2516 320.70 
2517 304.23 
2518 305.13 
2519 307.50 

เฉล่ีย 16 ป 305.26 
      ที่มา : FAO STAT, 2004 

 
กราฟแสดงผลผลติเฉลี่ยการปลูกขาว ป 2504 -2518 
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กราฟแสดงผลผลิตขาวของไทยโดยเฉลีย่ระหวางป 2505-2518 จึงเปนกราฟทีอ่าจใชแสดง

ปริมาณผลผลิตขาวของไทยกอนการปฏิวติัเขียวได ทัง้นี้เนื่องจาก ณ ป 2519 นั้น มกีารปลกูขาวพันธุ

ใหมในประเทศไทยเพียง  5% ของพืน้ทีก่ารปลูกขาวของประเทศเทานั้น2   ดังนัน้คาเฉลี่ยผลผลิตขาวของ

ไทยกอนการนาํขาวพันธุใหมเขามาปลกูนัน้อยูที่ 305.26 กิโลกรัม/ไร  

                                          
2 การศึกษาในระดับพ้ืนที่ทั้งในภาคกลางและอีสานซึ่งเปนชุมชนชาวนา ก็ใหภาพการเปลี่ยนแปลงสอดคลองกัน 
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 เมื่อการปฏิวัติเขียวผานไปเกอืบหนึง่ทศวรรษ (2521-2530) ผลผลิตขาวเฉลี่ยของประเทศ

ระหวางชวงดงักลาวเพิ่มข้ึนเปน 328.90 กิโลกรัม/ไร และเมื่อเวลาผานพนไปสองทศวรรษ ผลผลิตขาว

เฉลี่ยระหวางป 2531-2540 เพิ่มข้ึนเปนเฉลี่ย 372.44 กิโลกรัม/ไร  คิดเปน  7.2%  และ 20.42% ของ

ผลผลิตกอนหนาการปฏิวัติเขียวตามลาํดับ 

หากเอาตัวเลขผลผลิตตอไรเฉลี่ยลาสุดของประเทศไทยระหวางป 2541-2546 มาเฉลี่ยจะได

ผลผลิตตอไรเทากับ 420.55 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยของการปลูกขาวตามแบบปฏิวัติเขียวจะเพิ่มมากกวา

ผลผลิตเฉลี่ยในยุคกอนการปฏิวัติเขียวประมาณ  37.77 %  ผลผลิตทีเ่พิ่มข้ึนดงักลาวหางไกลมากกับคํา

กลาวอวดอางของนักวิทยาศาสตรบางคนที่เกี่ยวของกบัการผลักดันการปฏิวัติเขยีว 

 

ตารางและกราฟแสดงผลผลิตขาวเฉลี่ยของประเทศไทยระหวางป 2519-2546 

 

ปพ.ศ. ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร) 
2519 307.50 
2520 265.17 
2521 325.87 
2522 303.48 
2523 314.63 
2524 325.35 
2525 314.67 
2526 339.18 
2527 344.50 
2528 343.47 
2529 342.03 
2530 335.78 
2531 357.75 
2532 347.55 
2533 325.93 
2534 375.57 
2535 362.40 
2536 362.45 
2537 392.02 
2538 402.63 
2539 401.62 
2540 396.45 
2541 410.90 
2542 404.08 
2543 435.47 
2544 436.43 
2545 427.35 
2546 409.08 

          ที่มา : FAO STAT,2004 
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 หากถือเอาผลผลิตเฉลี่ยของผลผลิตขาวโดยถือเอาคาเฉลี่ยของผลผลติขาวระหวางป 2504-

2519 เปนปฐาน  คือ 305.26  กิโลกรัม/ไร  ผลผลิตขาวของประเทศไทยเมื่อเวลาของการปฏิวัติเขียวผาน

พนไปเกือบสามทศวรรษนั้น เพิ่มข้ึน 1.35 % ตอป  ขอนาสังเกตก็คือผลผลิตขาวเฉลีย่ตอไร ในชวงตั้งแต

ป 2543-2546 เปนตนมามีแนวโนมไมเพิ่มข้ึนอีก 

 เมื่อคํานวณอยางคราวๆ โดยคิดพื้นที่การทํานาเฉลี่ยของประเทศไทยในรอบ 3 ทศวรรษที่ผาน

มาซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเลก็นอยใหมีตัวเลขคงที่ประมาณ 58 ลานไร  จะพบวาการปฏิวัติเขียวในกรณี

การทาํนาปลกูขาวนั้น ทาํใหประเทศไทยไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนประมาณ 8.2  ลานตันในปจจุบัน(โดยคิด

รวมพืน้ทีท่ี่มีการทํานาหลายครั้งดวย)  เมื่อคํานวณรายไดจากราคาขาวที่เกษตรกรขายไดจากไรนาโดย

ใชตัวเลขราคาขาวนาป 5% ซึ่งอยูที ่  5,481 บาท  จะพบวา การปฏิวัติเขียวทาํใหชาวนาไทยมรีายได

เพิ่มข้ึนประมาณ 45,000 ลานบาท/ป3  

อยางไรก็ตาม การประเมินประโยชนและผลกระทบของการปฏิวัติเขียว คือการประเมินวาการ

เพิ่มข้ึนของผลผลิตดังกลาวคุมคาเพียงไรหรือไม กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบกับการเพิ่มข้ึน

ของตนทนุการผลิต เชน ปุย และสารเคมกีารเกษตร การสนับสนุนอืน่ๆโดยหนวยงานราชการ รวมทั้งได

หักลบกลบหนีก้ับความสูญเสียอื่นๆ แลว โดยจะไดกลาวตามลําดับตอไป 

 

 

 

                                          
3 ดูพ้ืนที่การปลูกขาว พ้ืนที่เก็บเกี่ยว และราคาที่เกษตรกรขายผลผลิตไดจากภาคผนวก 
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ตนทนุการผลติที่เพิ่มข้ึน 

 การใชปจจัยภายนอกโดยเฉพาะอยางยิ่งปุยเคมีเพื่อทําใหไดผลผลิตเพิม่ข้ึนเปนเงื่อนไขสําคัญ

ของการปฏิวัติเขียว แนวความคิดดงักลาวไดถูกสะทอนใหเห็นตัง้แตยุคกอนการตั้งสถาบนัวจิัยขาว

นานาชาติที่ประเทศฟลิปปนสแลว  ดังจะเหน็ไดจากความชวยเหลือเร่ืองการปรับปรุงพนัธุข าวของ

ผูเชี่ยวชาญสหรัฐเม่ือป 24914  
 การเพิม่ข้ึนของปจจัยการผลติตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปุยเคมีการเกษตร และสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช จึงเปนองคประกอบสําคัญในการพิจารณาผลกระทบของการปฏิวัติเขียวนอกเหนือจากการ

พิจารณาเฉพาะเรื่องผลผลติที่เพิ่มข้ึนเทานั้น 

 

ปุยเคม ี

จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแหงชาติทั้งจากการสํามะโนการเกษตรและการสํารวจการ

เปลี่ยนแปลงทางการเกษตรพบวา  การปฏิวัติเขียวทาํใหเกษตรกรใชปุยเคมีเพิ่มข้ึนในรอบ 20 ปที่

ผานมา กลาวคือ สัดสวนของครัวเรือนเกษตรที่มีการใชปุยเคมีเพือ่การเพาะปลกูนัน้ เพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่อง จากรอยละ 24.6 ในป 2521 เปนรอยละ 60.8 ในป 2541 ในขณะที่สัดสวนครัวเรือนเกษตรที่ ใช

ปุยเคมีรวมกบัปุยอินทรียนัน้ มีสัดสวนอยูระหวางรอยละ 20-36 หรือหากคิดรวมกรณีการใชปุยเคมี

รวมกับปุยอนิทรียดวยแลว อาจกลาวไดวาปจจุบันนี ้ ครัวเรือนเกษตรของประเทศไทยถงึรอยละ 90 ใช

ปุยเคมีเพื่อการเกษตร 

ปจจุบันมกีารใชปุยเคมีเพิม่ข้ึนอยางมาก โดยมีปริมาณการใชปุยเคมีทั้งประเทศประมาณ 3.8 

ลานตนั คิดเปนมูลคามากกวา 33,000 ลานบาท ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ปริมาณและมลูคาการใชปุยเคมีของไทย 2539-2547 
ป ปริมาณการใช ( ตัน) มูลคา(ลานบาท) 

2539 3,149,323 18,242.20 
2540 3,351,632 16,933.83 

2541 3,352,442 17,851.88 

2542 3,421,252 17,189.92 
2543 3,654,797 18,229.96 
2544 3,713,328 21,604.95 

2545 3,775,529 22,112.20 
2546 3,952,356 26,402.94 
2547 3,882,964 33,244.50 

      ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ปรับปรุงขอมูลลาสุดเมื่อ 28/6/2548) 

                                          
4 อานในบทที่ 2 เรื่องความเปนมาของการปฏิวัติเขียว 
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 ภาพรวมการใชปุยเคมีหากแสดงออกเปนรูปกราฟจะเหน็ไดวามีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิง่เมื่อพิจารณาการเพิม่ข้ึนของปริมาณปุยในรูปเนื้อปุยแทๆ จากขอมูลขององคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติซึง่เกบ็ขอมูลการใชปุยในประเทศไทยนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา 

ดังแสดงในกราฟตอไปนี ้

 

กราฟแสดงสถติิการใชปุยในประเทศไทย พ.ศ.2504- พ.ศ.2544 
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             ที่มา : ขอมูลจาก FAO STAT) 

 

นอกเหนือจากนั้น ส่ิงที่ตองพึงตระหนักอยางยิ่งอกีสองประการก็คือ นับวนัประสิทธิภาพการใชปุยเคมีใน

พื้นที่นาเพื่อใหไดผลผลิตเพิม่ข้ึนนัน้กลับลดลงเปนลาํดับ โดยหากตองการเพิม่ผลผลิตขาวใหไดเทาที่เคย

ทําได เกษตรกรจะตองใชปุยเคมีเปนจํานวนมากขึน้หลายเทาตัว  และในทางปฏบัิติเมื่อเพิ่มการใชปุย

มากไปถงึระดบัหนึง่ ปุยเคมกี็จะไมสามารถทําใหเกดิการเพิ่มผลผลิตไดอีกตอไป 

 ปริมาณปุยทัง้หมดทีน่ําเขามาจากตางประเทศประมาณ 40 % ถูกนําไปใชสําหรบันาขาว5ดังนัน้

การเพิม่ข้ึนของผลผลิตขาวของประเทศไทยจึงตองหักลบกับคาใชจายเรื่องปุยเคมซีึ่งมีมูลคาการนําเขา

ประมาณ 13,300 ลานบาท/ป ทัง้นี้ไมนบัคาใชจายอืน่ๆเกี่ยวกับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การลงทนุดาน

ชลประทานและอื่นๆซึ่งจะไดกลาวถงึตอไป 

                                          
5  ดูตารางเปรียบเทียบการใชปุยนาขาวกับพืชอ่ืนในภาคผนวก 



 86 

 ปญหาสาํคัญเกี่ยวกบัขอจํากัดของปุยเคมกี็คือประสิทธภิาพของปุยเคมีในการเพิ่มผลผลิตขาว

นั้นนับวนัยิง่ลดลงเปนลาํดับ โดยในชวงเริม่ตนของยุคปฏิวัติเขียวนัน้ การเพิม่ปริมาณการใชปุยเคมีเพียง

เล็กนอยก็ทาํใหผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรเพิ่มข้ึนอยางมาก แตในปจจบัุนแมวาจะมกีารใชปริมาณปุยเคมี

เปนปริมาณมหาศาลแตการเพิ่มผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไรกลับเพิ่มข้ึนเพยีงเล็กนอยเทานัน้  ดังตาราง

เปรียบเทียบระหวางปริมาณการใชปุยเคมีกับผลผลิตขาวจากฐานขอมูลมากกวา 40 ปขององคการ

อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติในกราฟตอไปนี ้

 

กราฟแสดงปรมิาณการใชปุยเคมีในนาขาวที่เพิ่มข้ึน 

เปรียบเทียบกบัการเพิม่ของผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไร ระหวางป  1961-2001 

 

การเพิ่มข้ึนของปริมาณการใชปุยในนาขาว การเพิ่มข้ึนของผลผลิตขาวตอไร
 

ป 1961               ป 2001 
ที่มา : ปริมาณการใชปุยในนาขาวคิดจาก 40% ของฐานขอมูลการใชปุยเคมีทั้งหมดของประเทศไทย และผลผลิตขาว
เฉล่ียของ FAO STAT 1961-2001 
 

 ปจจัยสําคัญอกีปจจัยหนึง่ซึง่ทาํใหแนวโนมการใชปุยเคมีประสบปญหามากขึน้ในอนาคต 

เกิดขึ้นเนื่องจากปญหาของราคาปุยเคมทีีม่ีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากผลิตภัณฑปุยเคมี

สวนใหญไดมาจากเชื้อเพลงิฟอสซิลซึ่งเปนทรัพยากรที่ไมอาจสรางใหมข้ึนทดแทนได ราคาปุยเคมีจึง

เพิ่มข้ึนตามราคาน้ํามัน  ในขณะที่ราคาสินคาการเกษตรกลับมีแนวโนมทรงตัวหรือมีอัตราเพิ่มข้ึนเพียง

เล็กนอยเทานัน้เมื่อเปรียบเทียบกับราคาน้ํามนั  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาวแลวเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวที่ยนือยูบนรากฐานของการใชเชื้อเพลิงจากฟอสซิลจึงไมอาจ

เปนการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนได 

 



 87 

กราฟแสดงแนวโนมของราคาปุยเคมนีําเขาเปรียบเทียบกับราคาขาวสงอออก 

 

 

ป 2542 ป 2543 ป 2544 ป 2545 ป 2546 ป 2547

ราคาขาวสงออก ราคาปุยเคมีนําเขา

เชิงเสน (ราคาปุยเคมีนําเขา) เชิงเสน (ราคาขาวสงออก)
 

ที่มา : ดัดแปลงจากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 6 

 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 การเกษตรแบบปฏิวัติเขียวซึง่เปนการทําการเกษตรเชิงเดี่ยว และมีการใชปุยเคมีในปริมาณมาก 

สงผลทาํใหพชืออนแอตอการเขาทาํลายของแมลงศัตรูพืช ปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจึงเพิ่ม

มากขึ้นเปนลาํดับ ทั้งที่มีสารเคมีกําจัดแมลงและสารเคมกีําจัดเชื้อราประเภทตางๆ 

 ปริมาณการใชสารเคมีปราบวัชพืชเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วโดยเหตุผลหลายประการ เชน การเปลี่ยน

จากการทาํนาน้ําฝนมาเปนนาหวานน้ําตม การปลกูขาวปละหลายครั้ง ตลอดจนการขาดแคลนแรงงาน

ในการกาํจัดวชัพืชเปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
6 ราคาขาวเปนราคาสงออกซึ่งเกษตรกรจะไดรับราคาต่ํากวาที่ปรากฏในกราฟ ในขณะที่ราคาปุยเปนราคาเฉลี่ยตอน
นําเขา ดังนั้นเกษตรกรจะตองซื้อปุยในราคามแพงกวาที่ปรากฏในกราฟ 



 88 

กราฟแสดงมลูคาการนาํเขาสารเคมีการเกษตรชนิดตางๆ1989-2003 
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กําจัดวัชพชื กําจัดแมลง กําจัดเช้ือรา
 

ที่มา : ขอมูลจาก FAO Stat (หนวย : บาท) 

 

ประเทศไทยไมสามารถผลติสารเคมีกําจดัศัตรูพืชไดเองก็ตองพึ่งพาการนําเขาจากตางประเทศ 

คิดเปนมูลคาปละมากกวา 11,000 ลานบาท หรือประมาณ 57 ลานกโิลกรัม โดยในจํานวนนี้เปนสาร

กําจัดวัชพืช 55 % สารกําจดัแมลง 22% และสารกําจัดโรคพืช 16%  

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการใชสารเคมีการเกษตรของประเทศไทย ป 2544 

 
ชนิด ปริมาณ (ก.ก.) มูลคา(ลานบาท) 

สารกําจัดแมลง 27,639,414 3,260.16 
สารกําจัดวัชพืช 19,525,622 6,589.27 
สารปองกันกําจัดโรคพืช 7,204,375 914.32 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 876,524 132.22 
สารอื่นๆ 745,207 25.65 
สารรมควันพิษ 285,809 40.26 
สารกําจัดหนู 216,000 20.18 
สารกําจัดไร 157,142 33.5 
สารกําจัดหอยและหอยทาก 150,148 25.28 
รวม 56,800,241 11,040.84 

   ที่มา : ขอมูลจาก FAO Stat (หนวย : บาท) 

 

โดยสัดสวนการใชสารเคมีเกษตรในนาขาวคิดเปนสัดสวนประมาณ 30% ของสารเคมี

การเกษตรที่ใชในการเกษตรทั้งหมด หรืออยางนอย 3,000 ลานบาท/ป (โปรดดูตารางในภาคผนวก) 
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ตัวเลขคาใชจายเรื่องสารเคมีปราบศัตรูพชื เปนเพียงตนทนุทางเศรษฐศาสตรที่เหน็ไดชัด แต

ตนทนุของการใชสารเคมีการเกษตรนัน้มีมากกวามูลคาการนาํเขา เพราะตองรวมผลกระทบอื่นๆที่

เกิดขึ้นจากการใชสารเคมีการเกษตรที่มีตอสุขภาพ ส่ิงแวดลอมและอื่นๆ ซึง่จะไดกลาวถงึในการ

วิเคราะหเร่ืองนี้ในบทตอไป  

 

กราฟแสดงสดัสวนการใชสารเคมีกําจัดศตัรูพืชในการปลูกพืชชนิดตางๆ 
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             ที่มา : ดัดแปลงจา Srisen et al., 1979 

 

ระบบชลประทานเพื่อรองรับการปฏิวัติเขยีว 

 ดังที่ไดกลาวแลวในตอนตนวา การเปลี่ยนแปลงการเกษตรไปสูแนวทางการปฏิวัติเขียวเพื่อใหได

บรรลุตามเปาหมายนัน้ ตองการระบบชลประทานมารองรับ   

 เปาหมายการปรับปรุงพันธุที่ตองการใหขาวพนัธุใหมมลํีาตนเตี้ย ใบตั้ง สามารถปลูกไดหลาย

คร้ังในรอบป เปนการพัฒนาพนัธุที่มีฐานคิดที่มิไดมองเกษตรกรรมทีส่อดคลองกับระบบนิเวศ เนื่องจาก

ตองมีการเปลีย่นแปลงระบบนิเวศและจัดสรรระบบชลประทานขนาดใหญเขามารองรับ การพัฒนา

ดังกลาวเปนไปในทางตรงกนัขามกบัเกษตรกรรมภาคกลางในอดีต ตัวอยางเชน การทาํนาในภาคกลาง

สมัยกอนยุคปฏิวัติเขียวนัน้ เปนการทํานาที่ใชพนัธุขาวขึ้นน้ําซึง่สามารถขึ้นไดในพื้นทีน่้ํามากและ

สามารถยืดปลองหนีน้าํไดรวดเร็วในชวงน้าํทวม พนัธุขาวและระบบการปลูกขาวพืน้บานดังกลาวจึงเปน

ระบบที่สอดคลองกับสภาพทางภูมินิเวศมากกวา โดยทีไ่มตองการระบบชลประทานขนาดใหญมารองรับ

เหมือนระบบการทาํนาแบบใหม 
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 ในขณะเดียวกนั การปลูกขาวในพื้นทีน่้าํนอย หรือพื้นที่ดอนในอดีตนั้น มกีารใชพันธุขาวที่

ทนทานตอสภาพความแหงแลง และไมตองการน้าํทวมขัง แตพืน้ที่ปลูกขาวดังกลาวไดลดจํานวนลง

ตามลําดับเพราะการเขามาของพนัธุขาวและระบบการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว  

ความพยายามที่จะใหผลของการปฏิวัติเขียวแพรกระจายไปสูพืน้ที่อันหางไกลในพืน้ที่อ่ืนๆ

นอกจากภาคกลางทําใหเกดิการชลประทานขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็กในภาคอื่นๆดวย  โดย

ในปจจุบันประเทศไทยมีพืน้ที่ชลประทานรวมกนัทัง้สิ้น  36.78 ลานไร เกือบคร่ึงหนึง่เปนโครงการ

ชลประทานขนาดใหญ  โดยภาคกลางมพีื้นที่ชลประทานมากที่สุด 16.67 ลานไร ภาคเหนือ 9.29 ลานไร 

ภาคอีสาน 6 ลานไร และภาคใต 3.86 ลานไร 

 

ตารางแสดงสถิติโครงการชลประทาน ที่สรางเสร็จแลวถงึสิ้นปงบประมาณ 2544 

ระดับขนาดของโครงการ 
จํานวน
โครงการ 

ปริมาณน้ํากักเก็บ 
(ลานลูกบาศกเมตร) 

พื้นที่ชลประทาน
(ไร) 

โครงการชลประทานขนาดใหญ 84 29,025.52 16,231,399 
โครงการชลประทานขนาดกลาง 727 3,019.41 6,565,839 
โครงการชลประทานขนาดเล็ก 8,989 1,397.24 8,769,011 
โครงการพระราชดําริ 746 305.57 844,315 
โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน 334 54.30 186,961 
โครงการขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ 11,436 473,786,432.00 3,741,097 
โครงการถายโอนกิจกรรมพัฒนาแหลงน้ําแกทองถิ่น 1,288 40,462,845.00 439,939 
รวม 23,604 514,283,079.04 36,778,561 
ที่มา : กรมชลประทาน 

 

 ระบบชลประทานขนาดใหญของไทยสวนใหญเปนไปเพื่อรองรับระบบการผลิตเชิงเดี่ยว 

โดยเฉพาะอยางยิง่เปนการรองรับการปลูกขาวนาปรังเปนสําคัญ ซึ่งจะเปนอุปสรรคสําคัญตอการปฏิรูป

การเกษตรของประเทศไทยในอนาคต ดังคํากลาวของเทคโนแครตและอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรฯทานหนึ่งวา (โฆสิต, 2534) 

 

“ การที่ระบบชลประทานออกแบบเพื่อผลประโยชนในการปลกูขาว ไดกลายเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาโครงสรางการผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะในเขตภาคกลาง 

ซึ่งปรากฏวาขณะนี้เร่ิมมกีารกระจายการผลิตจากขาว ไปยังไมผล ประมง และปศุ

สัตวอยางกวางขวาง เมื่อผลตอบแทนดานราคาขาวตกต่ําลงอยางมากในชวงที่ผาน

มา การปรับโครงสรางการผลิตของเกษตรกรในเขตชลประทานสมบรูณแบบซึ่งมีการ

จัดรูปที่ดินสําหรับการปลูกขาวดังกลาว ทําใหเกษตรกรตองลงทุนเพิ่มเติมในการ

ปรับพื้นที่เสียใหมใหสอดคลองกับแบบแผนการผลิตที่เปลี่ยนไป สถานการณเชนนี้
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เปนบทเรียนสาํคัญซึ่งทาํใหตองพิจารณาถึงบทบาทของชลประทานตอการ

พัฒนาการเกษตรในอนาคตดวย” 

 

 รัฐบาลไทยไดจัดสรรเงินจํานวนมหาศาลในแตละปเพื่อพัฒนาระบบชลประทานดังกลาว 

ตัวอยางเชน งบประมาณแผนดินในป 2548 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหกับกรมชลประทาน 28,066.2 

ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวน 53.55 % ของงบประมาณที่จัดสรรใหกระทรวงเกษตรทั้งหมด (สํานัก

งบประมาณ 2548)  

 หากประมาณการคราวๆโดยคาดหมายวางบประมาณดังกลาวครึ่งหนึ่งถกูจัดสรรไปใหสําหรับ

รองรับการชลประทานในพืน้ที่ปลูกขาว (ประมาณครึ่งหนึง่ของพื้นที่เกษตรกรรมเปนพืน้ที่ปลูกขาว) จะ

พบวารัฐบาลตองเสียคาใชจายประมาณปละ 14,000 ลานบาทเพื่อสนับสนนุการชลประทานเพือ่รองรับ

ระบบการผลิตขาวแบบปฏิวติัเขียว 

การชลประทานขนาดใหญนัน้มักไมมปีระสิทธิภาพ ตัวเลขการคาดการณวาโครงการเขื่อนและ

อางเก็บน้าํขนาดใหญจะทําประโยชนใหกบัพื้นที่เกษตรกรรมไดเทาไหร เปนเพียงตัวเลขที่ใชสําหรับการ

โฆษณาประชาสัมพนัธเพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการใชภาษีของประชาชนเปนจํานวนมหาศาล 

ในขณะที่ในทางปฏิบัติพืน้ทีเ่ขื่อนและอางเก็บน้ําตางๆมกัจะสงน้ําใหกบัพื้นที่เกษตรกรรมไดตํ่ากวาที่

คาดการณไวมาก ตัวอยางเชน จากการศึกษาของพิชติ แตประสาทสิทธิ์และคณะพบวาพืน้ที่ชลประทาน

จากเขื่อนอเนกประสงคทัง้หมด 9 เขื่อน สงน้าํใหกบัพืน้ที่ไดเพยีง 6.1 ลานไรเทานัน้ จากทีก่ําหนดไวใน

แผน 10.542 ลานไรตามแผนการจัดสงน้ําในพืน้ที่ชลประทานฤดูแลงป 2532-2533 (พิชิตและคณะ 

2534) 

 

คาใชจายในการวิจัยและสงเสริมการเกษตรแผนใหม 

 เมื่อป 2534 สถาบนัวิจยัการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ไดเคยทําการประเมนิผลของการวิจยั

การเกษตรในพืช 14 ชนิดคอื ขาว ขาวโพด ยางพารา มันสําปะหลงั มะมวง ออย มะพราว ถั่วเขียว ถัว่

เหลือง กลวย กระเทียม ถั่วลิสง ฝาย และพริก โดยวัดผลการประเมินประโยชนจากการวิจัยจาก

ประมาณผลผลิตของพืชชนดินั้นคูณกับตนทนุการผลิตตอหนวยที่ลดลงคูณกับ โอกาสความสาํเร็จของ

งานวิจยั โอกาสการยอมรับของเกษตรกร  และโอกาสที่จะนําเอาผลการวิจัยดังกลาวไปใชประโยชน  ทีดี

อารไอพบวา พืชสวนใหญยกเวน ถัว่ลิสง ฝาย และกระเทียมใหผลประเมินในเชงิบวก (TDRI, 2534) 

 อยางไรก็ตาม งานวิจัยดังกลาวเปนเพียงงานวิจยัเบื้องตนโดยใชสูตรการคํานวณทาง

เศรษฐศาสตรที่ข้ึนอยูกับคาตัวแปร เชน โอกาสการยอมรับของเกษตรกรและโอกาสในการนําผลการวิจัย

ไปใชประโยชนซึ่งไดมาจากการประเมนิทีเ่บี่ยงเบนไดงาย อีกทั้งมิไดคํานึงถึงตนทนุและผลกระทบตางๆ
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มาคํานวณอยางรอบดานเพยีงพอ โครงการวิจัยนี้จึงมิไดเห็นพองกับขอสรุปเบื้องตนของการวิจัยของทีดี

อารไอดังกลาว 

 อยางไรก็ตามประเด็นทีน่าสนใจของงานวจิัยของทีดีอารไอก็คือการประเมินผลตอไปวา

ผลประโยชนจากงานวิจัยนัน้จะไปตกที่กลุมใดบาง ซึ่งผลการศึกษาไดขอสรุปที่นาสนใจวา การวจิัยทาง

การเกษตรขางตนในประเทศไทยกอใหเกดิประโยชนตอประเทศอื่นๆมากกวาประเทศไทยมาก  และหาก

เปรียบเทียบประโยชนที่ตกเฉพาะในประเทศไทย ปรากฎวากลุมผูบริโภคกลับเปนผูที่ไดประโยชน

มากกวาเกษตรกรซึ่งเปนผูผลิต ดังแสดงในตารางขางลาง 

 

ตารางแสดงมลูคาปจจุบันและการกระจายผลประโยชนจากการวิจัย 

ตามลําดับผลประโยชนที่ตกอยูกับผูผลิตไทย 

 
ประเทศไทย ประเทศอื่นๆ ลําดับ

ความสําคัญของ
พืช 

ผูผลิต ผูบริโภค รวม ผูผลิต ผูบริโภค รวม 
ผลประโยชน
ของทั้งโลก 

ขาวโพด 0.9 10.8 11.7 249.0 258.1 507.1 518.8 
ยางพารา 0.3 8.5 8.8 14.8 2.4 17.2 26.0 
ขาว 2.9 8.2 11.1 105.9 90.6 198.5 207.6 
มันสําปะหลัง 0.4 7.3 7.7 13.5 -1.4 12.1 19.8 
มะมวง 0.2 5.4 5.6 0.0 0.0 0.0 5.6 
ออย 0.0 4.3 4.3 6.1 51.8 57.4 61.7 
ถั่วเหลือง 1.1 3.5 4.6 136.6 65.8 202.4 207.0 
มะพราว 0.4 2.5 2.9 10.5 14.2 24.6 27.5 
ถั่วเขียว 0.2 2.2 2.4 54.8 39.0 93.8 96.2 
กลวย 0.2 1.7 1.9 25.0 25.2 50.2 52.1 
กระเทียม 0.6 1.6 2.2 0.0 0.0 0.0 2.2 
ถั่วลิสง 0.2 0.7 0.9 13.2 18.2 31.4 32.3 
ฝาย 0.5 0.6 1.1 37.1 23.6 60.7 61.8 
พริก 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 
ที่มา : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.2534. การจัดลําดับความสําคัญของงานวิจัยพืชในประเทศไทย 

หนา 65 

 

งบประมาณของรัฐที่ใชจายไปเพื่อการวจิยัและสงเสริมการเกษตรตามแนวทางการปฏิวัติเขียว

มักไมถูกนํามาคํานงึถงึเมื่อมีการประเมนิผลของการปฏวิัติเขียว 
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งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณประจําป 2548 

 
หนวยงานในสังกัด งบประมาณ (ลานบาท) 

สํานักปลัดกระทรวง 52,409.9 
กรมชลประทาน 28,066.2 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ 690.9 
กรมประมง 2,675.4 
กรมพัฒนาที่ดิน 3,977.0 
กรมวิชาการเกษตร 2,842.5 
กรมสงเสริมการเกษตร 4,356.7 
กรมสงเสริมสหกรณ 2,583.8 
สํานักงานปฏิรูปที่ดิน 1,548.5 
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 204.3 

          ที่มา : สํานักงบประมาณ 2548 

 

 หากคิดงบประมาณของรัฐที่ใชจายสําหรับการวิจยัและพัฒนาการเกษตรที่เกี่ยวกับการปลูกพืช 

จะพบวามหีนวยงานของกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวของโดยตรงอีก 3 หนวยงาน(นอกเหนือจากกรม

ชลประทานซึง่ไดกลาวแลว) คือ กรมสงเสรมิการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน และกรมวิชาการเกษตร 

 โดยงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกระทรวงเกษตรและสหกรณในปงบประมาณ 2548 รวม

ทั้งสิน้ 52,409.9 ลานบาทนั้น ไดจัดสรรใหกับ กรมสงเสริมการเกษตรจํานวน 4,356.7 ลานบาท กรม

พัฒนาที่ดิน 3,805.7 ลานบาท และกรมวชิาการเกษตร 2,842.5 ลานบาท  

หากใชเกณฑในการคํานวณคาใชจายในการวิจัยและพฒันา และสงเสริมการเกษตร โดยถือวา 

3 หนวยงานนี้มีตองจัดสรรงบประมาณและบุคลากรอยางนอยครึ่งหนึ่งเพื่อรับผิดชอบเร่ืองขาว ในฐานะ

ที่ประชากรชาวนามีสัดสวนประมาณครึ่งหนึง่ของเกษตรกรทั้งหมด และพืน้ที่การเกษตรครึ่งหนึง่ของ

ประเทศเปนพืน้ทีท่ํานา จะพบวา รัฐบาลจะตองใชจายในรูปเงนิงบประมาณสําหรับสนับสนนุระบบการ

ทํานาแบบปฏวิัติเขยีวประมาณ 5,500 ลานบาท/ป ซึ่งการประเมนิผลประโยชนที่ไดรับจากการปฏิวัติ

เขียวจําเปนตองเอาตนทนุคาใชจายเหลานี้เปนสวนหนึง่ในการพิจารณาดวย 

 

บทสรุป 

จากการวิเคราะหการปฏิวัติเขียวในกรณีขาวซึง่เปนพืชสัญลักษณของการปฏิวัติเขียว อีกทั้งเปน

พืชสําคัญทัง้ในทางเศรษฐกจิและสังคมของไทยมาพจิารณา โดยเปรยีบเทียบรายไดและตนทุนคาใชจาย

ตางๆที่เกี่ยวของ เราจะพบขอสรุปวารายไดและผลผลิตขาวที่เพิ่มข้ึน 45,000 ลานบาท/ปนั้นใกลเคียงกับ

ตนทนุและคาใชจายที่เพิม่ข้ึน  โดยเมื่อรวมคาปุย สารเคมีกาํจัดศัตรูพืช คาใชจายสําหรับดูแลและลงทนุ
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ระบบชลประทาน การวิจัยและพัฒนาเกีย่วกับขาว การลงทุนเกี่ยวกบัการปรับปรุงและพัฒนาดนิ รวมทั้ง

การสงเสริมการเกษตรที่เกีย่วของกับการปลูกขาวแลว ตนทนุดังกลาวมีคารวมกันประมาณ 35,800 ลาน

บาท  

ตัวเลขจากการประมาณการขางตนชี้ใหเห็นวา ผลประโยชนจากการเกษตรแบบปฏิวัติเขียว 

โดยเฉพาะอยางยิง่ในกรณีการปลูกขาวนัน้มิไดเปนสิ่งที่ไดมาโดยไมตองแลกเปลี่ยน  ผลประโยชนจาก

ผลผลิตขาวที่เพิ่มข้ึน 45,000 ลานบาท/ป โดยแลกกับคาใชจายที่สูงถึง 35,800 ลานบาท/ป ทําใหคํา

กลาวยกยองเกี่ยวกบั “ขาวมหัศจรรย” เปนเพยีงคําโออวดเกินความเปนจริง 

 
รายการ ลานบาท 
รายไดจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น  45,000 
ตนทุนการผลิตและคาใชจาย  
     - ปุยเคมี 13,300 
     - สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 3,000 
    - ระบบชลประทาน 14,000 
     - การวิจัยเรื่องขาว 1,421 
     - การสงเสริมการเกษตร 2,178 
     - การพัฒนาดิน 1,903 
รายไดจากขาวเมื่อหักลบตนทุนแลว 9,198 

 

โดยในการวิเคราะหบทตอไปนั้น งานวิจัยนี้จะชี้ใหเหน็วาการประเมินผลของการปฏวิัติเขียว วา

เปนการโออวดเกินความจรงินัน้ อาจจะนอยไปเมื่อไดพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางรอบดาน โดย

พิจารณาจากประเด็นเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร และผลเสียอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติเขียว 

 

กรณีศึกษาในพื้นที ่

 
การศึกษาในพื้นที่ภาคกลาง 

 จากการศึกษาในภาคกลางผลผลิตของการทํานาในภาคกลาง   ที่หมูบานลุมบัว อ.เมือง       จ.

สุพรรณบุรี  พบวาผลผลิตขาวในปจจุบันเพิม่ข้ึน 52.5% เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต ซึ่งถือวาสงูกวาอัตรา

การเพิม่ข้ึนของผลผลิตขาวโดยเฉลี่ยของประเทศ  แตกใ็กลเคียงกับภาพรวมของโลกที่เอฟเอโอคาํนวณ

ไว โดยผลผลติที่ขาวที่ลุมบัวนัน้เพิม่ข้ึนจาก 470 กิโลกรัม/ไร เปน 717 กิโลกรมั/ไร  
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ตารางแสดงผลผลิตขาวเฉลีย่ของชาวนาภาคกลางเปรียบเทียบกอนและหลังปฏิวัติเขียว7 

 
ชื่อเกษตรกร ผลผลิตกอนปฏิวัติเขียว ผลผลิตปจจุบัน 

นางบุญทิ้ง  ศรีสุข 500 600 
นางทองเจือ  อุมัน 200 333.3 
นายนิคม  อินอิน* - 600 
นายสามารถ อุมัน*   - 800 
นายละออ  มาตสักดา 400 800 
นายสมคิด  นาคปาน 666.6 600 
นางติ๋ม  วงษษา 300 1000 
นายวิก  มาตศักดา* - 650 
นางแยม  ครุฑคํา 650 766.6 
นายประมูล  อินยิน 650 750 
นางบุญมี  ใจดี 600 825 
นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ 500 500 
นายสุเทพ  เผาพันธุ 300 900 
นายวิเชียร  ศรีฉํ่าพันธุ 500 600 
นายสามารถ  ชาวลุมบัว 53.33 750 
นายยอด  อวนเจริญ 45.83 833.3 
นายสมพร  โพธิ์แกว 450 700 
นายสุรัตน  เขียวฉออน 350 900 
ผลผลิตเฉลี่ย/ไร 470 717 

โดยเมื่อหกัตนทุนแลว ชาวนาที่ลุมบัวยังคงไดรับผลกําไร ต้ังแตตํ่าสุด 3,280 บาท และสงูสดุ 

54,110 บาท ตอครอบครัวตอฤดูปลูก 

 

กราฟเปรียบเทียบตนทนุการผลิตและรายไดของชาวนาลุมบัว 
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การศึกษาในพื้นที่ภาคอีสาน 

บริเวณทุงกุลารองไหซึ่งเปนพื้นที่ที่คณะวจิัยไดศึกษานัน้ เปนพื้นทีท่ี่มีการปลูกขาวหอมมะลิซึง่

เปนขาวพืน้เมอืง โดยเริ่มตนปลูกตั้งแตป 2510 และเพิ่งเริ่มมีการใชปุยเคมีในระยะเวลาประมาณไมเกิน 

                                          
7 ขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณชาวนา บานลุมบัว เมื่อเดือนกันยายน  2546 
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15 ปที่ผานมานี่เอง ในแงนี้การรับเอานวัตกรรมตะวนัตกเขามาในพืน้ที่ภาคนี้จะเปนการรับเอาเพียงครึง่

เดียว คือการใชปุยเคมีรวมทัง้มกีารใชเครื่องจักรกลการเกษตรเขามาชวยในการเตรียมดินและการเก็บ

เกี่ยว รวมทั้งการใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชประเภทตางๆ  

ผลผลิตของการทํานาปจจบัุนในบริเวณหมูบานกูกาสงิห อ.สุวรรณภูมิ จ.รอยเอ็ด เปรียบเทียบ

กับผลผลิตเมือ่ยี่สิบปที่แลวแตกตางกนันอยมาก แมวาในปจจุบันเกษตรกรทุงกุลาไดใชปุยเคมีเปน

จํานวนมากในการทาํนาแลวก็ตาม 

 

คุณสมบัติของดินในประเทศไทย 
 

คุณสมบัติ  
 
ภาค 

ความเปน 
กรดดาง(PH) 

อินทรียวัตถุ
(%) 

CEC 
(me/100g) 

ฟอสฟอรัสที่ใช
ประโยชนได 

โปตัสเซี่ยมที่นําไปใช
ประโยชนได (ppm) 

อีสาน 5 0.72 4.9 3 47 
เหนือ 5.7 2.5 11.8 8 106 
กลาง 5.5 2.45 22.1 7 215 
ใต 5.0 2.36 7.8 9 84 
Adapted from Srisen et al.,  BRIDGING THE RICE YIELD GAP IN THAILAND - Tawee Kupkanchanakult, 

Rice Research Institute, Department of Agriculture (1979) 

 

รายละเอียดของตนทุนและรายไดของชาวนากูกาสิงห จํานวน 11 ราย8 

 
รายละเอียด คาเฉลี่ย 
พื้นที่ทํานา(ไร) 64.29 
ตนทุนตอกิโลกรัม(บาท) 5.3 
ผลผลิตเฉลี่ยตอไร(ก.ก.) 227 
ราคาที่ขายไดตอก.ก.(บาท) 6.83 
รายไดสุทธิตอกิโลกรัม(บาท) 1.53 

 

การทาํการเกษตรดวยตนทนุการผลิตที่สูงเชนนี้ ทาํใหชาวนาบางสวนประสบกับปญหาการ

ขาดทุน ยกตวัอยางเชน กรณีนายชาํนาญ และนางลาํดวน ซึง่มีตนทนุในการทาํนาคอนขางสงูกวาคน

อ่ืนๆ ในกลุมเปาหมายที่ทาํการศึกษา 

 

                                          
8 โปรดดูตัวเลขรายละเอียดในภาคผนวก 
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ราคาที่ขายได

 
 

 
สัดสวนของตนทนุการผลิตในการผลิตขาวหอมมะลิเชงิพาณิชยที่บานกูกาสิงหปจจุบันคือ คิด

เปน คาแรงงานในการไถ เกบ็เกี่ยว และขนขาว 40% ของตนทุนทั้งหมด คาปุยเคมมีีสัดสวนถึง 38% คา

เมล็ดพันธุขาว 18% และคาสารเคมีกาํจดัศัตรูพืช 4% โดยหากรวมตนทนุคาแรงงานและเครื่องจักรกล

การเกษตรกับคาปุยเคมีแลวตนทนุทัง้สองรายการนี้สูงเกือบ 80% ของตนทนุการทาํนาทัง้หมดเลย

ทีเดียว 

หากเอาตนทนุการผลิตดังกลาว ไปหกัออกจากราคาขาวที่เกษตรกรขายได ปรากฎวาในทุกๆ

สัดสวนที่ชาวนาไดรับจากการขายขาวในทุกๆ 100 บาท ชาวนาทุงกุลาตองจาย 31 บาทสําหรับ

คาแรงงานและเครื่องจักรกลการเกษตร 30 บาทสําหรับปุยเคม ี 14 บาทสาํหรับเมล็ดพันธุ และ 3 บาท

สําหรับคาสารเคมีการเกษตร  โดยเกษตรกรจะไดรับรายไดเพียง 22% ของราคาขาวที่ตนเองขายได

เทานั้น 
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กราฟแสดงสดัสวนรายไดทีเ่กษตรกรไดรับจากการขายขาวเมื่อหักตนทุนตางๆแลว 

แรงงาน/เครื่องจักร

31%

พันธุ

14%

ปุยเคมี

30%

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช

3%

เกษตรไดรับ

22%

 
 

 

กรณีศึกษาในบานปง ภาคเหนือ 

 จากขอมูลในพื้นที่ของเกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญใหญจํานวน 4 ราย โดยกระจายเกบ็ขอมูล

จากชาวบานที่มีลักษณะตวัแทนการทําการเกษตรในขนาดพืน้ที่ที่แตกตางกนั พบวาเกษตรกรมีตนทนุ

การผลิตสูงมากเฉลี่ยตนทุนการผลิตสูงถงึ 16,238 บาท/ไร เกษตรกรในพืน้ทีท่ีท่ําการศึกษา 1 ใน 4 คนที่

ไดเก็บขอมูล ขาดทุนจากการปลูกหอมหวัใหญ 

 

ตารางแสดงตนทนุและรายไดของเกษตรกรที่ปลูกหอมหวัใหญหวัใหญ บานปง 

 
เกษตรกร  รายละเอียด 

อายพลอย อายสะอาด อายประจวบ อานหมน 
เฉล่ีย 

 พื้นที่ถือครอง 3.00 5.00 3.00 2.00 3.25 
 รายได/ป  56,000.00 86,000.00 60,000.00 42,000.00 61,000.00 
 ตนทุนรวม  36,534.00 93,560.00 49,182.00 35,336.00 53,653.00 
 ตนทุน/ไร  12,178.00 18,712.00 16,394.00 17,668.00 16,238.00 
 รายไดสุทธิ  19,466.00 -  7,560.00 10,818.00 6,664.00 7,347.00 
 รายไดสุทธิ/ไร  6,488.67 -  1,512.00 3,606.00 3,332.00 2,978.67 
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เมื่อสัมภาษณเกษตรกรทัง้หมดถึงประวัติเกี่ยวกบัตนทุนและจํานวนปที่เกษตรกรขาดทุนและทํา

กําไรในรอบ12-20ปที่ผานมา พบวาเกษตรกรสวนใหญขาดทุนเสยีเปนสวนใหญ ในชวง 20 ปทีผ่านมา

สวนใหญมีกาํไรเพียง 3 ปเทานัน้ ดังแผนภาพและตาราง 

เกษตรกร ขาดทุน คุมทุน กําไร จํานวนปปลูก 
อายสะอาด 13 4 3 20 
อายแสวง 13 4 3 20 
อายประจวบ 14 4 2 20 
อายพลอย 7 3 2 12 
อายสายันต 13 3 4 20 
อายเจิดศักดิ์ 12 5 3 20 

 

เมื่อเอาตัวเลขโอกาสกาํไร-ขาดทุนในรอบ 20 ปของการปลกูหอม ปรากฎวาโอกาสในการ

ขาดทุนสงูถงึกวา 60% แตเกษตรกรก็ยงัหวังวาตัวเองจะมีโอกาสฟลุคไดกําไรบาง ซึง่มีโอกาสนอยมาก

คือประมาณ 15% เทานั้น 

ขาดทุน

64%

พอคุมทุน

21%

กําไร

15%
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การศึกษาในพื้นที่สวนยางภาคใต 

การเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกยางพาราเปนเดิมเปนการปลูกยางพาราพนัธุใหมซึ่งดําเนนิการ

โดยสถาบนัวิจยัยาง กรมวิชาการเกษตร รวมกับ กองทนุสงเคราะหการทําสวนยางซึ่งกอต้ังเมื่อป 2503 

นั้น ทําใหผลผลิตยางตอไรเพิ่มสูงขึน้อยางมาก นับวาเปนความสําเรจ็ของการสงเสริมและการวิจยัดาน

การเกษตรของประเทศไทยที่มิไดอาศัยองคการวิจัยการเกษตรระหวางประเทศที่สนบัสนุนโดยประเทศ

อุตสาหกรรมเปนผูผลักดัน เหมือนกรณีเกีย่วกับกรณีการวจิัยพืชอาหาร เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด และ

อ่ืนๆ ความรวมมือเกี่ยวกับการวิจยัยางเปนความรวมมือกันระหวางประเทศโลกทีส่ามดวยกันมากกวา 

 

ผลผลิตยางเฉลี่ยตอไรของประเทศไทย ระหวาง พ.ศ.2504-2546 

(น้ําหนักยางแหง กิโลกรัม/ไร) 
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                                                                               ที่มา : FAO STAT,2004 

 

จากการศึกษาในพืน้ที่บานทองหลาง ต.หลอยูง อ.ตะกั่วทุง จ.พังงา คณะวิจัยไดเก็บขอมูล

ตนทนุและรายไดจากการทาํสวนยางของเกษตรกรจํานวน 6 ราย โดยเก็บขอมูลเกษตรกรกระจายไปตาม

ขนาดของพืน้ที่ปลูกยางเพื่อใหเปนตวัแทนของเกษตรกรในหมูบานในไดมากที่สุด พบวาเกษตรกรมี

รายไดสุทธิในการทาํสวนยางตั้งแต 40,000 บาท ไปจนถึง 140,000 บาท หรือเฉลีย่ประมาณ  80,000 

บาท/ป 
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ตารางแสดงตนทนุและรายไดสุทธิของชาวสวนยางบานทองหลาง 

 
เกษตรกร 

รายละเอียด  อนุวัฒน บุตรหมาน อุไร กัลยา ปราโมทย มิลหละ 
พื้นที่ปลูกยาง (ไร) 9 10 4.5 50 8 8 
 รายไดตอป (บาท) 140,200 90,000 75,000 336,600.00 92,600 84,500 
รายไดขายไมยาง/ป 12,600 14,000 6,300 70,000 11,200 11,200 
ตนทุน ตอป 
     อุปกรณกรีดยาง  3,300 755 2,000 - 2,000 600 
     ปุย  3,000 2,100 1,560 17,500 2,500 700 
     สารเคมี  180 500 150 - - - 
     แรงงาน  * * * 176,300 * * 
     น้ํามัน  1,500 1,500 - - 1,500 - 
     เครื่องตัดหญา  1,000 - - - - - 
      โรงเรือน,จักรรีดยาง - 200 1600 200 300 200 
 รวมตนทุน  8,980 5,055 5,310 194,000 6,300 1,500 
รายไดสุทธิจากสวนยาง  143,820 98,945 75,990 212,600 97,500 94,200 
* กรีดยางดวยตัวเอง 

 

ขอดีของการทาํสวนยางพาราคือ เกษตรกรไมตองแบกรับการลงทุนในชวงปแรกๆ ที่สวนยาง

ยังใหน้ํายางไมได เพราะรัฐจะสนับสนุนเกษตรกรโดยใชเงินและปจจัยการผลิตตางๆ จากกองทนุ

สงเคราะหการทําสวนยาง ซึ่งจะมีการเก็บภาษีจากราคายางพาราที่เกษตรกรขายไดมาจายคนืกองทุน

ดังกลาวในภายหลัง และโดยเหตุที่เปนการลงทนุที่ปลูกไมยืนตนคอนขางถาวร ทําใหตนทุนปจจัยการ

ผลิตในแตละปหลังยางกรีดไดแลวต่ํากวาการปลูกผัก หรือทํานาในภาคอื่นๆ มาก 

ความเสีย่งมากที่สุดของชาวสวนยางภาคใตก็คือ ชีวติของพวกเขาตองขึ้นตอราคายางเทานั้น  

สัดสวนในการพึ่งพาตนเองในเรื่องอาหารนั้นนอยมาก ซึง่จะไดวิเคราะหเปรียบเทียบในบทตอไป 

 

สรุปผลการศึกษาในพื้นที่ของคณะวิจัย 

 คณะวิจัยพบวา โดยเฉลี่ยการทําการเกษตรเชิงเดี่ยวในภาคตางๆของประเทศ ไมวาจะเปนการ

ปลูกหอมหัวใหญในภาคเหนือ การปลกูขาวพนัธุกข.ในภาคกลาง การปลูกขาวหอมมะลิในภาคอีสาน 

และการปลูกยางพาราในภาคใต เมื่อหักตนทนุการผลิตแลว เกษตรกรในภาคกลางและภาคใตยัง

สามารถมีรายไดสุทธิจากการทําการเกษตร แตเกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญหวัใหญที่บานปง และ

เกษตรกรที่ปลูกขาวหอมหวัใหญมะลทิี่ทุงกลุารองไหกับประสบกับปญหาการขาดทนุ   

 แมวาตัวเลขเฉลี่ยของทัง้กรณีศึกษาทีบ่านปง และกูกาสิงหจะเหน็วาเกษตรกรกรจะมีรายไดสุทธิ

แตหากดูขอมลูโดยดูแตละครอบครัวของเกษตรกร จะเหน็วาเกษตรกรบางคนประสบกับปญหาขาดทนุ

จากการทาํการเกษตรดังกลาว 
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ตารางเปรียบเทียบตนทนุและรายไดของเกษตรกรในภาคตางๆของประเทศ 

 
ภาค/อาชีพ 

 
รายละเอียด 

ปลูกหอมหัวใหญ 
ภาคเหนือ 

ทํานา  
ภาคกลาง 

ทํานา  
ภาคอีสาน 

ยางพารา  
ภาคใต 

 พื้นที่เฉล่ีย (ไร) 3.25 16.00 64.29 14.9 
 รายไดตอป (บาท) 63,844.63 140,844.00 99,825.15 157,367.00 
 ตนทุน (บาท) 58,500.00 62,665.00 77,443.73 36,857.50 
ตนทุน/ไร(บาท) 18,000.00 3,916.56 1,204.60 2,791.00 
 รายไดสุทธิจาก
พืชหลัก (บาท) 5,344.63 78,179.00 22,381.42 120,509.17 
รายไดสุทธิตอไร
(บาท) 1,644.50 4,886.19 348.13 11,829 

 

เปรียบเทียบตนทนุการผลิตตอไรและรายไดสุทธิตอไรของเกษตรกรจากกรณีศึกษาในภาคตางๆ 
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ทํานา ภาคกลาง ทํานา ภาคอีสาน ยางพารา ภาคใต

ตนทุน/ไร(บาท)

รายไดสทุธิตอไร(บาท)

 
 

 เกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญหัวใหญบางปง ตองลงทนุสงูมากในการปลูก พวกเขาถกูบีบบังคับ

ใหเดินตามแนวทางดังกลาว เพราะพื้นที่ถอืครองเฉลี่ยทีแ่ตละครอบครัวมีนัน้ต่ํามากเพียง 3.25 ไรเทานั้น 

ทั้งนี้โดยหวงัวาราคาหอมหวัใหญหัวใหญซึง่ขึ้นๆ ลงๆไ มสม่ําเสมอนัน้ จะทําใหพวกเขามีโอกาสทํากาํไร
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งามๆ ไดสักครั้งหนึง่ ในความเปนจริงนั้น ตลอดชวง 5 ปที่ผานมา เกษตรกรในพืน้ที่ใหขอมูลตรงกันวา

ราคาหอมหัวใหญนัน้ขึ้นๆ ลงๆ เอาแนนอนไมได   พอคาทองถิน่รายหนึ่งกลาวถึงความผันผวนของราคา

หอมหวัใหญหวัใหญวา “ หอมหวัใหญหวัใหญมนัราคาบแนนอน ขนาดปนี(้2546) ราคาเปลี่ยนไปสิบ

กวารอบ ข้ึนไป 33บาท ลงมา 28 บะเดียวราคามนัตกไปเหลือ 10 บาท  ผมฮับซื้อไว ซาวกวาไฮ9 ขาดทุน

ไปแสนปลาย ”  

 เกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญที่บานปงจึงปลูกหอมหัวใหญเพราะไมมทีางออกอืน่ ดวยถูกมัดตรึง

ไวดวยปญหาหนี้สิน พวกเขาทาํการเกษตรเพื่อ “หวงัฟลุค” เหมือนกับการ “แทงหวย” รอคอยวา ไมวันใด

ก็วันหนึ่งหอมหัวใหญหวัใหญจะมีราคาดแีละทําใหพวกเขาปลอดพนจากปญหาหนีสิ้นได10 

 ปญหาที่ซ้ําเตมิเกษตกรที่ปลูกหอมหัวใหญคือการเปดเสรีสินคาการเกษตรทั้งที่เกิดขึ้นมากอนใน

รอบการเจรจาพหุภาคีในองคกรการคาโลก ที่ประเทศไทยตองเปดโอกาสใหมีการนาํเขาหอมหวัใหญเพิ่ม

มากขึ้น  รวมทั้งกรณีการทาํสัญญาขอตกลงเขตการคาเสรี ที่ประเทศไทยทาํกับประเทศจีนซึง่เปดโอกาส

ใหหอมหัวใหญ ถูกนาํเขาประเทศโดยปราศจากภาษนีั้น จะทาํใหเกษตรกรบานปงที่ปลูกหอมหัวใหญ

หมดอนาคตไปภายในระยะเวลาอนัสั้น 

 ในกรณีภาคอีสาน  ความลมเหลวของสงเสริมระบบชลประทานและการสงเสรมิใหมีการใช

ปุยเคมีในพื้นที่นี้ลมเหลวโดยสิ้นเชงิ กลาวคือเมื่อป 2541 กระทรวงเกษตรไดเร่ิมแผนงาน 4 ปเพื่อ

สงเสริมและพฒันาการปลูกขาวหอมหวัใหญมะลิทุงกุลาขึ้น ทั้งนี้โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มผลผลิตขาว

หอมหวัใหญมะลิใหได 550 กิโลกรัม/ไร ทัง้นี้โดยแบงแผนการดําเนินงานเปนระยะๆ กลาวคอื ปแรก 

(2541) สงเสริมการปลูกขาวหอมหวัใหญมะลิในพืน้ที ่ 400,000 ไรของผืนนาทีไ่ดปรับปรุงแลว โดย

คาดหมายวาจะทําใหไดผลผลิตขาวหอมหัวใหญมะลิสูงประมาณ 400 กิโลกรัม/ไร ทั้งนี้โดยใช

งบประมาณ  358.49 ลานบาท ปที่สอง (2542) สงเสริมใหมกีารปลูกขาวหอมหัวใหญมะลใินพืน้ที่

เพิ่มข้ึนอกี 500,000 ไร รวมเปนพืน้ที ่ 900,000 ลานไร โดยจะทาํใหไดผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 450 

กิโลกรัม/ไร ทัง้นี้โดยใชงบประมาณ  1,180.34 ลานบาทเพื่อใหบรรลุเปาหมายดงักลาว ปที่สาม  (2543) 

ขยายพืน้ที่ปลูกขาวหอมหวัใหญมะลิเพิ่มอีก 500,000 ไร โดยจะทาํใหไดผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 500 

กิโลกรัมตอไร ใชงบประมาณดําเนนิการในปนี้  1,244  ลานบาท ในปสุดทาย (2544) กระทรวงเกษตร

คาดหมายวาพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด 1.4 ลานไรจะเขามาอยูภายในโครงการนี ้ ทัง้นี้โดยมีเปาหมายเพิ่ม

ผลผลิตใหไดสูงเฉลี่ย 550 กิโลกรัม/ไร โดยใชงบประมาณในปนี้ 542.84  ลานบาท งบประมาณทั้งหมด 

3,325.7 ลานบาทนัน้ สวนใหญจะใชไปสําหรับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและการปรับระดับผืนนา 

ทั้งนี้โดยคิดเปนเงนิ 1,264.775 และ 1,590 ลานบาทตามลําดบั กระทรวงเกษตรคาดหวงัวาเงนิ

งบประมาณทีทุ่มลงไปในโครงการนีจ้ะทาํใหผลผลิตขาวหอมหวัใหญมะลิเพิ่มข้ึนจาก 260 กิโลกรัมตอไร 

                                          
9 ซาวกวาไฮ คือ ย่ีสิบกวาไร 
10 จากการสัมภาษณชาวบานใชคําสองคํานั้นบอยมากเมื่ออธิบายถึงเหตุผลที่ตองการปลูกหอมหัวใหญตอไป 
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เปน  550 กิโลกรัมตอไร (วิฑูรย เลี่ยนจาํรูญ และนิรมล ยุวนบุณย  2545) แตจากการศึกษาในพื้นที่กลับ

พบวาตัวเลขผลผลิตเฉลี่ยยังคงเทาเดิม มหินาํซ้ําระบบชลประทานทีส่รางขึ้นกลบัซ้าํเติมใหเกิดปญหาน้ํา

ทวมยิ่งกวาสมัยกอนมีระบบชลประทานเสียอีก 

 การปรับปรุงระบบชลประทานและการจัดระบบที่นาดังกลาวเปนการปูทางสําหรับการ

เปลี่ยนแปลงการทํานาในทุงกุลารองไหใหเปนแบบภาคกลาง ซึง่ผลทีป่รากฎชี้ใหเหน็วาการทํานาเชนนี้

ไมวาจะใชพันธุขาวใดก็ตามมีแตความลมเหลวรออยูขางหนา เนือ่งจากการใสปุยเคม ี การใช

เครื่องจักรกลการเกษตรมากๆ และสรางระบบชลประทานขนาดใหญในทุงกุลารองไห ซึ่งสภาพดินเปน

ดินทราย อินทรียวัตถุตํ่า อีกทั้งมชีั้นเกลืออยูใตชั้นดินนั้น จะทําใหเกิดปญหายิง่กวาจะแกไขปญหา 

 

 ประสบการณของชาวนาลุมบัว นาจะใกลเคียงกับส่ิงทีน่กัปฏิวัติเขียวตองการมากที่สุด ไมวาจะ

เปนการทํานาในพืน้ที่เดยีวกนัไดปละมากกวา 2 คร้ัง การใชปจจัยการผลิตอยางเต็มที่ ตลอดจนการใช

เครื่องจักรกลการเกษตรเขามาใช แตผลผลิตเฉลี่ยของขาวที่เพิม่ข้ึนหลงัจากหนัมาใชขาวพนัธุใหมนัน้  

ยังหางไกลจากคํากลาวอางเรื่องผลผลิตอันมหัศจรรยของขาวพันธุนี ้ ซึ่งทําไดสูงถึง 6,000-6,400 

กิโลกรัมตอแฮกตาร หรือ 1,000 กิโลกรัม/ไร  ทั้งๆ ที่ระยะเวลาจากจดุเริ่มตนของการปฏิวัติเขียวจนถึง

ปจจุบันนั้นไดลวงเลยยาวนานมากวา 4 ทศวรรษแลว  อยางไรกต็าม รายไดสุทธิจากการทาํนาของ

ชาวนาลุมบัวในที่ราบภาคกลาง ซึง่สูงกวารายไดจากชาวนาในภาคอีสานนั้นเกิดขึ้นจากการที่ชาวนาลุม

บัวสามารถทาํนาไดปละมากกวา 2 คร้ังดวย 

 

 ประสบการณจากภาคใต เปนประสบการณที่ดีกวาเมื่อเปรียบเทยีบกับประสบการณจากการ

ปลูกพืชพันธุใหมของเกษตรกรในพืน้ที่อ่ืนๆ อยางไรก็ตามควรตระหนักวานโยบายการสงเสริมการปลูก

ยางของไทยนัน้  ดูเหมือนเกิดขึ้นจากการผลักดันของรัฐบาลไทยโดยตรง มากกวาจะไดรับการสนบัสนุน

หรือสงเสริมจากองคการระหวางประเทศอื่น ดังในกรณีที่เกิดขึ้นกบัการปลูกขาว ขาวโพด หรือพืช

พาณิชยอ่ืนๆ  ถาไมนับการเขามาครั้งแรกของยางจากการสงเสริมของจักรวรรดิอังกฤษ การวิจัยเกี่ยวกบั

เร่ืองยางในระยะหลงัเปนความรวมมือกันของประเทศในซีกโลกใตมากกวา  (กรมวิชาการเกษตร 2536) 

ความแตกตางประการที่สองคือ ยางเปนพืชยืนตนไมใชพืชเศรษฐกจิระยะสั้นเชนเดียวกับพืชพาณิชย

อ่ืนๆ  ผลพลอยไดสําคัญของการปลูกพชืยืนตนคือการไดเนื้อไม ซึ่งในระยะแรกทีม่ีการสงเสริมการปลูก

ยางพารานัน้ ไมไดมีการคํานึงถงึประโยชนของเนื้อไมมากนกั แตในปจจุบันชาวสวนยางไดรายไดเหลานี้

เพิ่มข้ึนคิดเปนมูลคาตั้งแต 20,000 – 50,000 บาท/ไร11 ผลพลอยไดจากราคาเนื้อไมซึ่ง 15-25 ปก็พรอม

ที่จะตัดโคนไดนี้ทาํใหการทาํสวนยางไดผลตอบแทนดีกวาเมื่อเปรียบเทยีบกับการทําการเกษตรอื่นๆ 

                                          
11 แลวแตสภาพความยากงายในการขนไมยางออกจากสวนยาง และสภาพของตนยาง 
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 ความไมมัน่คงสําคัญของสวนยางพารา คือการที่ชาวสวนยางตองพึง่พาราคายางซึง่ถูกกําหนด

โดยปจจัยภายนอก ดังที่เปนทีท่ราบกันทั่วไปวาราคายางซึง่ขึ้นไปสงูมากกวาที่เคยเปนมาในชวงระหวาง

ป 2544-47 ที่ผานมานี ้ เกดิขึ้นจากความตองการของตลาดจีนซึง่มอัีตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในระดับสูง หากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศจนีดังที่เคยเกิดในประเทศเอเชียระหวางป 2540-41 จะ

สงผลกระทบอยางรนุแรงตอชาวสวนยางในภาคใตยิ่งไปกวากลุมใดๆ 

  

 จากการศึกษาทั้งหมดทัง้ที่เปนภาพรวมในระดับโลก ภาพรวมในประเทศไทย และประสบการณ

ในพืน้ที่ เราพบวาการปฏวิัติเขียวที่ผลักดันโดยตะวนัตกนั้นมิไดมีภาพที่สวยงามดั่งคําอาง ในกรณีพืช

หลักสําคัญเชนขาวนัน้พืน้ทีส่วนใหญที่สภาพดินขาดความอุดมสมบูรณ การปฏิวัติเขียวไมไดทําเห็น

เกิดผลดีแตอยางใดแมแตประเด็นการเพิ่มผลผลิตตอไร ในขณะที่อัตราการใชปุยเคมี สารเคมีการเกษตร 

และปจจัยการผลิตอื่นๆ กลับสูงขึ้น 

 การปฏิวัติเขียวไดเพิ่มผลผลิตตอไรข้ึนไดจริงในกรณีพืน้ที่ภาคกลาง แตเราจําเปนตองคนหา

คําตอบตอไปวาการเพิ่มข้ึนของผลผลิต และรายไดสุทธิที่ไดนัน้ไดนําไปสูการแกไขปญหาความอดอยาก

ยากจน คุณภาพชวีิตที่ดีหรือไมเพียงใด  
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บทที่ 6 
การปฏิวัติเขยีวกับการแกไขปญหาความอดอยากหิวโหย 

 

 

"ภายในทศวรรษนี้ จะไมมีผูชาย ผูหญิง และเด็กคนใดเขานอนดวยความอด

อยากหิวโหยอกีตอไป" 

      เฮนร่ี คิสซงิเจอร, 1974 

 

"ถึงแมยุงฉางในประเทศอนิเดียเต็มลนไปดวยขาวและขาวสาลี  แต

เด็ก 5,000 คนตองตายไปในทกุๆวันเพราะขาดอาหาร หนึง่ในสามของ

ประชากรอินเดีย 900 ลานคนยังคงยากจน พวกเขาไมมีความสามารถพอทีจ่ะ

ซื้ออาหารที่ผลิตขึ้นมา ในขณะที่รัฐบาลกาํลังพยายามจดัการกับปญหา

ผลผลิตอาหารหลายลานตนัในโกดังที่กําลังเนาเสีย และพยายามที่จะเอา

อาหารที่เกาเกบ็และเนาเสยีนั้นออกไปสูตลาด" 

บิซซิเนส วีค, 2000 

 

 

ปฏิวัติเขียวเพิม่ผลผลิตขาวแตลดผลผลิตอื่นจากระบบการทาํนา 

ขอมูลในเชิงมหภาคและขอมูลผลการศึกษาของคณะวจิัยชี้ชัดวา การปฏิวัติเขียวทีเ่กิดขึ้น

นั้นทําใหผลผลิตขาวโดยเฉลี่ยสูงขึ้นอยางไมตองสงสัย  โดยในระดับประเทศนัน้ผลผลิตเพิ่มข้ึน

จากระดับเดิมเมื่อ 3-4 ทศวรรษที่แลวประมาณ 37%  อยางไรก็ตามการประเมนิวาผลของการ

ปฏิวัติเขียวทาํใหผลผลิตการเกษตรสูงขึ้นนัน้ เปนการเพิ่มข้ึนของขาวในระบบการเกษตรกรรมแต

เพียงชนิดเดียว ขณะทีก่ารปลูกขาวอยางเดยีวตามแบบแผนของการปฏิวัติเขียวนัน้ไดทําลาย”

ผลผลิต”ของพชืและผลผลิตอื่นๆ จากระบบการผลิตแบบดั้งเดิมลงไป 

การปฏิวัติเขียวที่ผลักดนัโดยธนาคารโลกและอาศัยนวตักรรมตะวันตกนัน้ มองพืน้ที่

เกษตรกรรมในประเทศไทยและประเทศโลกที่สามอ่ืนๆ เปนแคเพียง “พื้นทีป่ลูกขาว” เทานั้น   

ขณะที่ในสภาพความเปนจริงระบบการเกษตรแบบดั้งเดิมนั้น ขาวเปนเพยีงสวนหนึง่ของระบบ

การเกษตรเทานั้น ในพืน้ทีท่าํนานอกจากมีขาวแลว ยงัมีปลาธรรมชาติซึ่งเปนอาหารสําคญัควบคู

กับขาวประกอบกับพืชผักพืน้บานอืน่ๆ ดวย 

 

 



 107 

แผนภาพแสดงการเปลีย่นแปลงจากเกษตรกรรมพื้นบานไปสูการปฏิวติัเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายยอด  อวนเจริญ ชาวนาจากที่ราบลุมภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี เลาใหคณะวจิัยฟงถงึ

สภาพความอดุมสมบูรณของความอุดมสมบูรณในอดีตเปรียบเทียบกบัปจจุบันวา  

 “วิธีการหาปลาเดี๋ยวนี้แตกตางจากเมื่อกอนมาก  เดี๋ยวนี้ปลามันไม

คอยมี สุมกย็ังอยูยงัใชไดแตไมรูวาจะไปเอาปลาที่ไหน แตกอนมตีามหนอง

ตามบึง มันพอหากนิได เดีย๋วนีถ้าไปหากเ็ปนแมน้าํลําคลองเสียสวนมาก ที่

มันหายากเพราะมนัมียาฆาแมลง ปลาเลยนอยลง ถามีเวลาวางก็จะไปหา

ปลากิน แตปลาที่ชอบกินอยางปลาชอนหายากขึน้   เมื่อกอนหาปลาทีไดกิโล 

สองกิโลเลย  แตตอนนี้แยเต็มที มนัพอไดแตตองใชแหทอดเอาเหวี่ยงเอา ก็ได

ปลาหลายชนดิอยางปลาสรอย ปลาซา ปลาตะเพยีน เพราะแหของเรามนัถี่  

บางทีก็ตองซื้อปลากนิ” 

 

 จากการแลกเปลี่ยนกับชาวบานที่ลุมบัว ในยุคกอนหนาการปฏิวัติเขียว ชาวบานแตละ

ครอบครัวสามารถหาปลาไดอยางต่าํ 200-300 กิโลกรัม/ครอบครัว (คิดเปนมูลคาอยางต่ํา

ประมาณ 10,000 - 15,000 บาท/ป) สวนใหญใชสําหรับเปนอาหารหรือไมก็แลกกับสินคาอยาง

อ่ืนๆ จากชุมชนอ่ืนๆ  

ขาว 
 ปลา 

 วัว/ควาย 
 เปด/ไก 

 ผักพื้นบาน 
 ไมยืนตน 

 
ขาว 

ปุย 
สารเคมีปราบ

ศัตรูพืช 

เกษตรกรรมพื้นบาน เกษตรปฏวิตัิเขียว 
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ชาวบานลุมบัวในอดีต รูจกัปลาที่อาศัยอยูในนาและอาศัยในคลองตามธรรมชาตถิงึ 74 

ชนิด แตปจจุบันพนัธุปลาน้าํจืดเหลานีส้วนใหญไมสามารถหาไดอีกตอไป มพีันธุปลาที่ยังคง

เหลืออยูใหพอจับมากนิไดประมาณไมเกนิ 20 ชนิดเทานัน้ (ดูภาคผนวก) 

สําหรับพชืผักพื้นบานก็เชนเดียวกนั ชาวบานเลาใหฟงวา1  

“ปลา ผัก เมือ่กอนหางาย ในนาในหนอง  แตเดี๋ยวนี้ปลาไมคอยมี  

ผักก็นาจะไมปลอดภัยเพราะฉีดยากนัในนามากเหลือเกิน” 

 

จากพชืผักที่สามารถหากินไดจากแปลงนา 35 ชนิด เชน   โสน เทียน (ผักพริก) ผักแวน

แพงพวยตาลปตรฤๅษี สายบัว ผักบุงไทย ฯลฯ นัน้ ขณะนี้มีเพียงประมาณไมเกนิ 1 ใน 4 เทานัน้ที่

ยงัคงเหลืออยู  

 

ตารางแสดงผกัพื้นบานในนาบานลุมบัว 

 
ชื่อพืชในนา การใชประโยชน 

เทียน (ผักพริก) กินสดโดยนําไปจิ้มปน 
โสน ดอก – ยอด  ใชกิน เปลือก ใชทําเชือก 

ตน ใชทําทุน ตกปลา วางอวน และทําดอกไมประดิษฐ 
เทียน (ผักพริก) กินสดโดยนําไปจิ้มปน 
ผักแวน กินสดโดยนําไปจิ้มปน น้ําพริก 
แพงพวย กินสด นําไปจิ้มน้ําพริก 
ตําลึง ทําแกงจืด หรือผัดน้ํามัน 
ตาลปตรฤๅษี   กินสด 
ผักตบ (ไทย) กินสด และกินสุก เชนนําไปแกงสม 
สายบัว (เผ่ือน, ผาด, 
แดง,ขาว) 

กินสดและกินสุก 

บัวหลวง ดอกไหวพระ,  ฝก – กิน / ขาย 
แหวนา กิน / ขุดไปขายแลกมะพราว 
ทรงกระเทียม ถามีมากปลาสลิดจะชุกชม ตัวใหญและรสชาติดี 
ผักบุงไทย เดิม ใชกินกิน  ปจจุบันเปนวัชพืชใบกวางในนาขาวตองถลกเถากอน

จึงฉีดยาใหตนขาวได 
ดอกอัญชัญ กิน ทําสีในอาหาร / แชมพูทําใหผมดํา ทาคิ้วใหดกดํา 
สะอึก (กะอึก) เดิมใชกินยอด  มีกล่ินแรง 

 

บอปลาธรรมชาติในภาคอีสาน 

 ที่ทุงกุลารองไห ชาวนาบานกูกาสงิหเลือกปลูกขาวหอมมะล ิ  โดยใชปุยเคมีและ

เครื่องจักรกลการเกษตรในระดับเดียวกับภาคกลาง แตการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชไมมากนกั 

                                          
1 เลาใหฟงโดย สามารถ    อุมัน  ชาวนาลุมบัว จ.สุพรรณบุรี 
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รวมทัง้การทํานาเพียงปละครั้ง ทําใหชาวนาทีน่ั่นสามารถจับปลาจากบอธรรมชาตใินบริเวณทีน่า

ไดบางสวนถงึแมวาจะไมอุดมสมบูรณเหมอืนดังในอดีต 

ปริมาณปลาทีไ่หลมาจากแมน้ํามูลในชวงฤดูน้ําหลากเดือน กนัยายนถงึเดือนตุลาคมของ

ทุกป  ถือเปนแหลงทรัพยากรอาหารและรายไดสําคญัในการชวยหลอเลี้ยงค้ําจนุชีวิตและความ

เปนอยูของชมุชนกูกาสิงหสืบเนื่องมายาวนาน ผลจากการประเมินรายไดของกลุมครัวเรือนที่

ศึกษาทั้งหมด 16 ครอบครัว พบวามคีรัวเรือนที่มีรายไดจากการขายปลาบอดักแบบธรรมชาติ 

จํานวน 10 ครอบครัว  รวมรายไดจากการขายปลา 11,970 บาท  เฉลีย่ครอบครัวละ 11,100 บาท 

ตอป มีครอบครัวซึ่งมีรายไดจากการขายปลาต่ําสุด  1,200 บาท และสูงสุด 22,500 บาท  

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบกับรายไดสุทธจิากขาวกับการจับปลา ของชาวนากูกาสงิห 

 

฿0

฿20,000

฿40,000

฿60,000

฿80,000

฿100,000

฿120,000

จัน
ท
รี

จัก
รทิ
พ
ย

ลํา
ดว
น

บญุ
ถม

เก
ษ
ร

ช
ําน
าญ

ออ
นศ
รี

เส
าร


สํา
รอ
ง

ไพ
จิต
ร

ท
อง
สุข

บญุ
ศร
ี

สม แพ
ง

สุร
ยิา

ปลา
ขาว

 
 

จากการสัมภาษณ นายบุญสง ทองมา ซึง่ในอดีตมีอาชพีประมูลบอปลาในชุมชนออกไป

จําหนาย พบวาชุมชนกูกาสิงหมีบอปลาประมาณ 3,000 บอ เฉลี่ยประมาณ 3 บอตอครอบครัว 

เปนบอขนาดเล็กขนาด 800 คิว 10%  บอขนาดกลาง 1,800 คิว 80% และบอขนาดใหญขนาด 

2,000 คิว 10%   จากประสบการณตรงที่เคยประมูลมานับ 10 ป วิธกีารในการประเมินวาปลาบอ

ไหนชุกชุมหรือไม ใหสังเกตและหยิบดินบริเวณขอบบอดู หากบอไหนดนิมีลักษณะรวนซุย มรีอง

เล็กๆ หลบุลงไปเปนไปไดวาบอนัน้มปีลาจํานวนมากปนเขาไปหลบอาศัยอยูในชวงน้าํลด 
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นอกจากนีย้ังสังเกตโดยยกกิ่งไมทีก่องสมุในบอข้ึนมาดู หากกิ่งไมมีลักษณะเกลีย้งเกลาแสดงวา

ปลาเยอะ แตถามีข้ีตะไครจับอยูมากแสดงวาปลานอย  

บอปลาที่ประมูลได สวนใหญจะจับปลาไดเฉลี่ยอยูระหวาง 100-500 กิโลกรัม โดยบอเล็ก

จับปลาไดประมาณ 100 กิโลกรัม   บอกลาง 200 กิโลกรัม สวนบอขนาดใหญนั้นจบัปลาไดต้ังแต 

250-500 กิโลกรัม  หากคาํนวณปริมาณปลาที่จับไดทัง้ชุมชนเฉลี่ยตอป พบวาชาวบานสามารถจบั

ปลามีน้าํหนักรวมถึง 585  ตันตอป  คิดเปนรายไดมากกวา 17 ลานบาทตอป  

ปริมาณปลาทีจ่ับไดถึงแมอาจจะดูเหมือนมากสาํหรับคนภายนอก แตชาวบานในชุมชน

ยืนยนัวาทัง้ปริมาณปลาและความหลากหลายของชนดิปลาที่จับไดนั้นนอยกวาในอดีตมาก ชนิด

ของพันธุปลา ทีม่ีชุกชุมมากในอดีตไดแก ปลาชอน ปลาหมอ ปลาดุก  ปลาหลด ปลากด ปลา

เซียม ปลาขาว ปลาแขยง ปลาบู ปลากระทิง ปลาไหล และปลากระดี่ ปลาบางชนดิที่พบเห็นยาก

มากในปจจุบันไดแก ปลากระทิงปลาหลด ปลาสดธง(ปากแหลม) และปลาแรด 

มองในเชิงระบบแลว การเกษตรแบบปฏิวัติเขียวซึ่งเนนเพียงการเพิ่มผลิตของพชืชนิดใด

ชนิดหนึ่งในระบบการเกษตรเพียง 37% แตกลับทําลายผลผลิตอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งปลา และ

พืชผักธรรมชาตินั้น ไมใชเปนระบบการผลิตที่ใหผลผลิตสูงกวาระบบการผลิตแบบดั้งเดิมของไทย 

ไมวาจะเปรียบเทียบกับการผลิตในระบบนิเวศแบบภาคกลาง หรือระบบนิเวศที่ดอนในภาคอีสานก ็

ตาม 

การผลิตที่เพิ่มผลผลิตการเกษตรบางอยาง แตไปทําลายระบบอาหารแบบดั้งเดมิลง

ทั้งหมดลงเชนนี้ เปนยทุธศาสตรการแกไขปญหาความอดยากที่ถูกตองหรือ ?  การเพิ่มผลผลิตใน

ลักษณะเชนนี ้ เพื่อหวังวาเกษตรกรในประเทศโลกที่สามจะมีเงนิมากขึน้เพื่อซื้ออาหาร จะตองตอบ

คําถามตอไปวา ผลผลิตที่เพิม่ข้ึน 37% นัน้ หากตองหกัคาตนทุนการผลิตที่เพิ่มข้ึนแลวจะยังคงมี

เงินเหลือพอทีจ่ะซื้อหาอาหารมาใหเพียงพอหรือ ?  และสามารถซื้อหาอาหารที่ตองการในระดับที่

ทดแทนกับอาหารที่สูญหายไปจากไรนาเพราะระบบการผลิตแบบเชิงเดี่ยวไดหรือไม ?  
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ผลิตภาพของการผลิตในระบบเกษตรกรรมบบพืน้บานเปรียบเทียบกบัเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียว 

ขนาดพืน้ทีท่ําการเกษตร 15 ไร 

 
เกษตรกรรมพื้นบาน เกษตรปฏิวัติเขียว กิจกรรมการผลิต 

ผลิตภาพ มูลคา(บาท) ผลิตภาพ มูลคา(บาท) 
ผลผลิตขาว2 4.5  ตัน 22,500 7 ตัน3 35,000 
ผัก/ผลไม4 300 ก.ก. 4,500 - -  
วัวควาย5 1/2 ตัว 3,000 - -  
เปด/ไก 15 ตัว 1,500 -  - 
ปลา6 100 ก.ก. 4,000 - - 

ไมใชสอย7 * 6,000 -  -  
รวมผลผลิต  41,500  35,000 

ตนทนุการผลติเปรียบเทียบ 
การเกษตรแบบพื้นบาน การเกษตรแบบปฏิวัติเขียว  

รายการ ปริมาณ มูลคา(บาท) ปริมาณ มูลคา(บาท) 
ปุยเคมี8 - -  3,440 

สารปราบศัตรูพืช - -  776 
แรงงาน/เครื่องจักร * 2,0009 เครื่องจักร * 

รวม * 2,000 รวม * 
 

จากตาราง จะเห็นไดชัดวาระบบเกษตรกรรมแบบพื้นบาน มีผลิตภาพมากกวาการเกษตร

แบบปฏิวัติเขียวประมาณ 20% อีกทั้งใชตนทนุในการผลิตนอยกวาถงึ 4 เทา ระบบการเกษตรที่มี

กิจกรรมการเกษตรหลายอยางผสมผสานกนัในอดีตนี่เองทีท่ําใหระบบการผลิตแบบพื้นบาน 

สามารถดาํเนนิตอไปไดอยางคอนขางสมดุลโดยไมตองใชปจจัยการผลิตจากภายนอกเพิ่มเขาไป

เหมือนระบบเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียว 

 การเปรียบเทยีบขางตน ตองการเปรียบเทยีบใหเห็นผลติภาพของเกษตรกรรมทั้งสอง

ระบบเทานัน้ ตัวเลขมูลคาทีป่รากฏอยูในสวนที่เปนเกษตรกรรมแบบพื้นบานนัน้ มใิชตัวเลขที่มีการ

ซื้อขายจริงๆ เปนแตเพียงเครื่องชี้วัดผลิตภาพของระบบเทานั้น  เพราะในทางปฏิบัติ ไมใชสอย 

                                          
2 ผลผลิตขาวในอดีตไดจากการสัมภาษณสวนผลผลิตปจจุบันไดจากสถิติของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ดังที่ไดอางกอนหนานี้แลว 
3 คิดคาเฉล่ียการทํานาทั้งประเทศ โดยรวมการทํานาในภาคกลางในบางพื้นที่ ที่ทํานามากกวา 2 ครั้งมาเฉล่ีย
ดวย 
4 ผักและผลไมคดิทั้งจากผักพ้ืนบานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และท่ีเกษตรกรปลูกไวในหัวไรปลายนา 
5 คิดจากคาเฉล่ียการเลี้ยงวัวควายในอดีตที่เล้ียงกันตั้งแต 2-6 ตัว สวนคา ½ ตัว ไดจากคิดวาในทุก 2 ป 
ครอบครัวเกษตรกรจะขายวัวหรือควายออกไป 1 ตัว 
6 ขอมูลปริมาณปลาที่จับไดในรอบป ไดจากคาเฉล่ียตัวเลขของภาคกลางและภาคอีสาน จากการสัมภาษณ
เกษตรกรในพื้นที่ทั้งสอง 
7 คิดจากปริมาณไมที่ใชเปนเชื้อเพลิงและไมใชสอยซึ่งไดจากหัวไรปลายนา  
8 คํานวณจากคาเฉล่ียการใชปุยเคมีในนาขาวของประเทศไทย 
9 ในอดีตไมมีการจางงานกัน แตคิดจากคาใชจายอื่นๆ เชน อาหาร เครื่องดื่มที่ใชสําหรับรับรองเพ่ือนบาน
ระหวางการลงแขก 
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หรือผักและผลไมที่เกิดขึ้นในไรนานั้น มิไดถูกสงไปยงัตลาดแตใชประโยชนสําหรับการบริโภค

ภายในเปนหลกัมากกวา 

 

ระบบเกษตรกรรมพื้นบานตอบสนองตอความตองการอาหารในครอบครัวมากกวา 

 กอนหนาการปฏิวัติเขียวจะเริ่มตนขึ้นในประเทศไทยนั้น จากการสัมภาษณพบวาผลผลิต

ที่ไดจากระบบการเกษตรกรรมแบบพื้นบานนัน้ 70-80 % ถูกใชประโยชนทัง้ทีเ่ปนอาหารและ

ประโยชนใชสอยในครัวเรือน ในขณะทีป่จจุบันการเกษตรที่เดินตามการปฏิวัติเขยีวนัน้ เปนการ

ผลิตเพื่อสงออกไปขายในตลาดเกือบทัง้หมด สัดสวนการพึ่งอาหารในครัวเรือนนอยลงอยางมาก 

เฉลี่ยทัว่ประเทศไมเกิน 30% เทานัน้ 

ในพืน้ที่ภาคกลางเชนหมูบานลุมบัวนัน้ ชาวนานอยมากทีเ่ก็บขาวทีต่นเองปลูกเพือ่เอาไว

กินเอง จากการสัมภาษณชาวนาในกลุมเปาหมาย พบวาสัดสวนของชาวนาที่เคยมียุงฉางไว

สําหรับเก็บขาวไวกนิเอง ทาํพันธุ และเมื่อเหลือจึงจะขายนัน้ ในยุคกอนปฏิวัติเขียวคิดเปนสัดสวน

ถึง 100%   เมื่อชาวนาไดหันมาทาํนาปรังสองครั้ง  สัดสวนของชาวนาที่ยงัเกบ็ขาวไวกนิเองลด

เหลือเพยีง 10% และเมื่อทาํนาปรัง  3 คร้ัง  สัดสวนของชาวนาที่เก็บขาวไวกนิเองเหลือเพยีง 5% 

เทานั้น  สัดสวนดังกลาวถือวานอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัคาเฉลี่ยทัว่ประเทศ 

จากการสํารวจของสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร  พบวาเกษตรกรในภาคกลางและภาค
อีสานมีสัดสวนการพึ่งพาอาหารที่ผลิตไดจากในไรนาตนเองใกลเคียงกนั คือ 39.77% และ 37.22 
% ตามลําดับ  ในขณะที่ภาคใตนั้นมีอัตราต่ําที่สุดเพียงรอยละ 6.35 เทานั้น   เนื่องจากสวนใหญ
ปลูกไมยืนตน เชน ยางพารา กาแฟ ปาลมน้าํมนั ฯ มกีารปลูกขาวและพืชที่ใชเปนอาหารใน
ครัวเรือนคอนขางนอย จงึตองพึง่พาอาหารจากนอกระบบไรนาเสียเปนสวนใหญ 

 

ตารางแสดงอตัราการใชผลผลิตในไรนาเพื่อบริโภคของครัวเรือนเกษตร เปนรายภาค 

ปเพาะปลูก 2544/45 

 
รายการ รอยละ 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 37.22 

 ภาคเหนือ 23.23 

 ภาคกลาง 39.77 

 ภาคใต 6.35 

 เฉล่ียทั้งประเทศ 29.74 

          ที่มา : ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตรปเพาะปลูก 2544/45,  
           สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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ประเมินผลการปฏิวัติเขียวทีม่ีตอการลดความอดอยากยากจนในประเทศไทย 

 จากกรณีศึกษาในสองพืน้ทีข่องประเทศไทยชี้ชัดวา การปฏิวัติเขียวซึ่งมุงหวังใหเกษตรกร

เปลี่ยนแบบแผนการผลิต โดยมุงทําการเกษตรอยางเดียว และใชปจจัยการผลิตจากภายนอกเพือ่

เพิ่มผลผลิต/ไร  โดยทีท่ัง้ผลผลิตและรายไดจากการขายผลผลิตดังกลาว จะทาํใหเกษตรกรหลุด

พนจากความอดอยากและยากจนนั้น  ไมไดตอบสนองตอวัตถุประสงคทั้งสองประการ 

 ประการแรกสุด การเกษตรแบบปฏิวัติเขียวไดทําลายแบบแผนการผลิตแบบ

ด้ังเดิมในภูมิภาคนี้ใหเปนการผลิตเชิงเดี่ยว “ระบบการทํานา” ในอดีตซึ่งเปนระบบที่

นอกจากผลิต “ขาว” แลว ยงัผลิต “ปลา” และ “ผักพื้นเมือง” นานาชนิดไดถูกทาํลายลงไป

ดวย โดยแบบแผนการเพาะปลูก ระบบชลประทาน และการใชสารเคมีการเกษตร  

การเกษตรแผนใหมโดยเฉพาะอยางยิง่การสงเสริมใหมกีารทาํนาตามการสงเสริมของ

ธนาคารโลกและสถาบนัวิจยัการเกษตรระหวางประเทศ ไดสรางผลกระทบของระบบการ

ผลิตอาหารซึง่เคยไดชื่อวาอดุมสมบูรณทีสุ่ดแหงหนึ่งของโลกลง 

 ประการที่สอง ธนาคารโลกและกลุมผูเชี่ยวชาญจากตะวนัตกเชื่อวา การได

ผลผลิตเพิ่มข้ึนจากการเปลีย่นพนัธุพืชและการใชปจจยัการผลิต นอกจากจะเกื้อหนุนตอ

กลุมธุรกิจการเกษตรแลว ยังทําใหรายไดของเกษตรกรในประเทศโลกที่สามดีข้ึนดวย 

ยุทธศาสตรดังกลาวเปนยทุธศาสตรที่ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนาได

ประโยชนดวยกันทั้งคู แทนที่จะปลอยใหประเทศเหลานี้ถกูผลักดนัใหกลายเปนพนัธมิตร

กับประเทศสงัคมนิยมซึง่กาํลังขยายอทิธพิลออกไปเปนลําดับเมื่อส่ีทศวรรษที่แลว  

อยางไรก็ตามผลการศึกษานี้ชี้ชัดวารายไดที่เพิ่มข้ึนจากการทาํนาแผนใหมนัน้เปนการเพิม่

ที่ไมคุมเสีย เนื่องจากไมมมีลูคาเพียงพอแมแตจะซื้อหา “ปลา” และ “พืชผัก” ซึ่งสูญ

หายไปจากระบบการทาํนาแบบเดิมมาแทนที่ได ทัง้นีโ้ดยไมตองกลาวถงึผลกระทบระยะ

ยาวตอฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมซึ่งจะกลาวในบทตอไป 

 

ภาพรวมในระดับโลก 

ปเตอร รอสเซ็ต ผูอํานวยการขององคการฟูดเฟรสต (Food First) วิเคราะหวา 

แนวความคิดของสหรัฐอเมริกาและพนัธมิตรในตะวันตกนัน้ถือหางการพัฒนาที่ไมยอมแตะตอง

โครงสรางความไมเทาเทยีมกันทางสังคม   พวกเขาสนับสนนุบทบาทของการใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาประเทศ  

ในฐานะนักวทิยาศาสตร สถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศทาํอะไรไมไดเกี่ยวกับการ

ปรับโครงสรางของปญหาความยากจนและปญหาชนชัน้ในประเทศกาํลังพัฒนา ส่ิงที่พวกเขาทําได 
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คือการหยิบยืน่เมล็ดพนัธุมหัศจรรยใหกับประเทศเหลานั้น   พวกเขาหวังวาโดยเมลด็พันธุ

มหัศจรรยและเทคโนโลยีจะทําให ประเทศดอยพัฒนาและกําลังพัฒนามีผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน เมือ่

ไดผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนก็จะมีเงินมากขึน้ ซึ่งจะทําใหเพวกเขาหลุดพนจากความยากจน การแกไขกับ

รากเหงาของความยากจนเปนเรื่องยุงยาก และใชเวลานานกวา เพราะฉะนัน้การแกไขแบบนี้งาย

กวา 

ปเตอรบอกวา จากการศึกษาในระดับโลกของฟูดเฟรสต การปฏิวัติเขียวไมไดแกปญหา

ความยากจน  เขายกรายงานของธนาคารโลกเมื่อป 1986 ที่บอกวา  “การเพิม่ผลิตการเกษตรไมได

แกปญหาความยากจนเพราะวา แมมีผลผลิตเพิ่มมากขึน้จริงแตพวกเขาก็ไมมีเงนิมาซื้อผลผลิตนัน้

มากนิไดอยูดี “  วิธกีารแกปญหาของธนาคารโลกก็คือ  "กระจายความสามารถในการซื้อหา และ

ทรัพยากรใหกบัคนยากจนคอืการแกไขปญหานี"้   

ปเตอรอธิบายเพิ่มเติมโดยยกกรณีตัวอยางจากรายงานในหนังสือพิมพ Bussiness week 

ที่รายงานวา  "ถึงแมยุงฉางในประเทศอนิเดียเต็มลนไปดวยขาวและขาวสาล ี  แตเด็ก 5,000 คน

ตองตายไปในทุกๆ วันเพราะขาดอาหาร หนึ่งในสามของประชากรอินเดีย 900 ลานคนยงัคง

ยากจน พวกเขาไมมีความสามารถพอทีจ่ะซื้ออาหารที่ผลิตขึ้นมา ในขณะที่รัฐบาลกําลังพยายาม

จัดการกับปญหาผลผลิตอาหารหลายลานตันในโกดังทีก่ําลังเนาเสีย และพยายามที่จะเอาอาหาร

ที่เกาเก็บและเนาเสยีนัน้ออกไปสูตลาด" บทความนี้บอกวาปฎิวติัเขียวอาจทําใหอินเดียลดการ

นําเขาอาหารได แตมันไมไดชวยอะไรกับการลดการขาดแคลนอาหารของคนอินเดียลง 

ปเตอรชี้ใหเหน็วา ตัวเลขประชากรโลกทีข่าดแคลนอาหาระหวางทศวรรษ 1970 กับ1990 

มีการประมาณการวาลดลงจาก 942 เหลือเพียง 786 ลานคน คิดเปนรอยละ 16% ซึ่งถือวาเปน

เครดิตของผูที่อยูเบื้องหลังการปฏิวัติเขียว แตหากวิเคราะหดูใหดี โดยหักตัวเลขในกรณีประเทศจีน

ออกไป จะพบวาปญหาความอดอยากหิวโหยของโลกกลบัเพิ่มข้ึนจาก 536 ลานคนเปน 597 ลาน

คน   สวนในอเมรกิาใตนัน้ในขณะที่การผลิตอาหารเพิ่มข้ึน 8% แตจํานวนประชากรที่อดอยาก

เพิ่มข้ึนถึง 19% ในเอเชียใต มีการผลิตอาหารเพิ่มข้ึน 9% แตกลับมีประชากรที่อดอยากเพิ่มข้ึน 

9% เชนเดียวกันในป 1990 

 

ประโยชนตกอยูที่ผูบริโภค ? 

หากพิจารณารายงานของเอฟเอโอโดยละเอียด จะเห็นวา รายงานดังกลาวสรุปวา  

“ผลประโยชนที่ยิ่งใหญที่สุดของการปฏิวัติเขียวคือผูบริโภค   ทัง้นีเ้พราะราคาอาหารทัง้ในเอเชยี

และทั่วโลกไดลดลงอยางตอเนื่องในสามทศวรรษที่ผานมา อันเปนผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มข้ึน”  

เอฟเอโอสรุปวา  “คนจนเปนผูไดรับผลประโยชนดังกลาวมากกวาคนรวย ทัง้นี้เพราะคนจนมี

สัดสวนคาใชจายสําหรับการซื้ออาหารมากกวา” 
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คํากลาวอางของเอฟเอโอเหมือนกนัคํากลาวเชนเดียวกนัของประธานบริษัทการเกษตรที่

ใหญที่สุดของประเทศไทยทีก่ลาวอางวา “ผูบริโภคเปนผูไดประโยชนจากความกาวหนาของ

การเกษตรของประเทศไทย”10  คํากลาวอางดังกลาวมีขอโตแยง 3 ประการคือ 

1. เปนความจริงทีว่าราคาผลิตผลทางการเกษตรไดถูกลงโดยตอเนือ่ง แตการถกูลงของ

ผลผลิตทางการเกษตรนัน้  มีสาเหตุสําคญัไมไดมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเทานั้น  แต

มาจากการสนบัสนุนการผลติและการสงออกของผลผลติการเกษตรของประเทศอุตสาหกรรรมเปน

ปจจัยสําคัญ ประเทศอุตสาหกรรมสําคัญเชน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยโุรป เปนตน ใชจายเงิน

จํานวนมหาศาล เพื่อสนบัสนุนสนิคาเกษตรในประเทศของตนสงออกมาขายในราคาถูกๆ ใน

ตลาดโลก ในบางกรณีอาหารดังกลาวถกูสงไปใหบางประเทศฟรีๆ (Food Aid) การทําดังกลาวฉดุ

ใหราคาอาหารในตลาดโลกมีราคาถูกลง และเปนการทาํลายเกษตรกรรมของบางประเทศลง ทั้งๆ 

ที่การผลิตทางการเกษตรในประเทศอุตสาหกรรมมีตนทนุในการผลิตสูงยิ่งกวาประเทศกําลงั

พัฒนา 

2. ราคาผลผลิตและอาหารที่ลดลงเทากับรายไดของเกษตรกรที่ผลิตสินคาเกษตรและ

อาหารนั้นไดรับรายไดนอยลงไปดวย ตัวอยางเชน สัดสวนของเกษตรในประเทศไทยเมื่อเร่ิมตนยคุ

ปฏิวัติเขียวนัน้มีสัดสวนถึง 80% ของประชากรของประเทศ ในแงนี้เมือ่ราคาของผลผลิตการเกษตร

และอาหารลดลง จึงสงผลกระทบโดยตรงตอเกษตรกรยิง่กวาคนกลุมอ่ืน   ยิ่งราคาผลผลิตทาง

การเกษตรและอาหารมีราคาต่ําลงเทาใด ยิ่งเปนการผลักดันใหเกษตรกรตองละทิ้งภาคเกษตรลง 

สวนใหญของเกษตรกรตองอพยพไปทํางานเปนกรรมกรหรือสาขาอืน่ๆ  บางสวนตองไปทํางานเปน

แรงงานรับจางของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ 

3. ในทางตรงกันขาม ราคาอาหารที่ถกูลงไมวาจะเปนสาเหตุใด เปนประโยชนตอบรรดา

อุตสาหกรรมตางๆ เพราะจะทาํใหสามารถกําหนดคาแรงงานกรรมกรไดถูกกวาที่ควรจะเปน 

คาอาหารที่ถกูลงอาจเปนประโยชนตอชนช้ันกลาง  แตไมใชกรรมกรเพราะแมประเทศไทยซึง่เปน

ประเทศผลิตและสงออกอาหารแหงสําคญัแหงหนึง่ของโลก แตจนถึงขณะนีก้รรมกรก็หาไดมี

สถานภาพที่ดีเทาที่ควรจะเปนไม ราคาอาหารที่ถกูกลับเปนประโยชนตออุตสาหกรรมที่สงออก

ผลิตภัณฑที่ตองใชแรงงานถูกๆ ในการผลิต ซึ่งในระยะยาวไมเปนผลดีตอกลุมใดๆ ในประเทศ 

 

 เกษตรกรรมการปฏิวัติเขียวที่เขามาพรอมกับการสงเสริมการเกษตรกรรมเพื่อการคา  ทํา

ใหผลผลิตอาหารที่ผลิตไดทั้งหมดถกูขายไปสูระบบตลาด ดังนัน้แมแตขาวซึ่งเปนอาหารหลกัก็จะ

                                          
10 จากการติดตามคําใหสัมภาษณของประธานบริษัทเจริญ โภคภัณฑ ในส่ือตางๆหลายครั้ง 
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ถูกสงออกไปขายแทบทั้งหมด สวนอาหารนั้นไดมาจากเอาเงนิที่ไดไปซื้อหามา  งานศึกษาที่ลุมบัว 

จ.สุพรรณบุรีใหภาพนัน้ชัดเจน 

 จากกราฟจะเห็นไดวา เกษตรกรกลุมเปาหมายประมาณ 20 ครัวเรือนนัน้ มีเพียง 5% 

เทานั้นที่เอาขาวที่ตนเองปลกูไดมาเปนอาหารในครัวเรือน เกษตรกรอกี 80 % เอาเงินจากการขาย

ขาวไดมาซื้อขาวกนิอีกตอหนึ่ง เงนิที่เอาไปซื้อขาวกนินัน้คิดเปนสัดสวนเกือบ 20% ของคาใชจาย

ดานอาหารของครัวเรือน ในขณะที่อาหารจําพวกปลา ผัก ไก ไข และไมผลซึ่งมีอยูในระบบฟารม

แบบดั้งเดิมกต็องซื้อหามาบริโภค คิดเปนสัดสวนถึง 24% ของคาใชจายดานอาหาร 

 

ขนมขบเค้ียว/เคร่ืองด่ืม

ซื้อขาวจากตลาด

เคร่ืองปรุง

เน้ือหมู

ผลไม

ผัก

เน้ือไก

ขาวจากนาตนเอง ปลา ไข

 
 

ในหลายประเทศที่ผลักดนัการปฏิวัติเขียว   รวมทัง้ประเทศตนแบบในสหรัฐอเมรกิา  และ

ยุโรป เกษตรกรจํานวนมากตองเผชิญกับปญหาหนี้สิน การลมสลายของชุมชนเกษตรกร ในขณะที่

บริษัทธุรกิจการเกษตรที่มกีจิการเกีย่วกับการปจจัยการผลิต และการคาสินคาเกษตรกลับเติบโต

ข้ึนๆเปนลําดบั 

การปฏิวัติเขียวจึงกอใหเกิดประโยชนตออุตสาหกรรมการเกษตร มากกวาจะเปน

ประโยชนตอเกษตรกรทั่วไปดังคํากลาวอาง 
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บทที่  7 
การปฏิวัติเขยีวกับปญหาหนี้สินของครัวเรือนเกษตร 

 

 

การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมที่ใชปจจยัการผลิตจากภายในไรนาและจากชมุชน  มา

เปนปจจยัจากภายนอก เชน เมล็ดพันธุ ปุย สารเคม ี และเครื่องจักรกลการเกษตร ทําใหการผลติ

ทางการเกษตรตองใชมีรายจายเพิ่มข้ึนเปนลําดับ เพื่อรักษาระดับผลผลิตที่เพียงพอตอการสรางผล

กําไร ปริมาณการใชปุยของประเทศไทยเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดนับต้ังแตเร่ิมตนการปฏิวัติเขียวเปน

ตนมา 

 

ภาพรวมการใชปุยเคมใีนประเทศไทย 

ประเทศไทยมกีารใชปุยเคมีเพื่อการเกษตรมาตั้งแตป 2504 โดยในระหวางป 2504-2511 

มีการใชปุยในการเกษตรประมาณ 17887– 99,300 ตัน/ป  ซึ่งถือวามีการเพิ่มข้ึนอยางชาๆ ในป 

2514 ประเทศไทยใชปุย  128,139 ตัน และเพิ่มข้ึนเปน 321,700 ในป 2525 หลงัจากนัน้เปนตน

มา การเพิ่มการใชปุยในประเทศไทยไดเพิม่ข้ึนอยางกาวกระโดด โดยเพิ่มข้ึนสงูถงึ 1,763,028 ในป 

2542 

 

สถิติการใชปุยเคมีในประเทศไทย (คิดจากเนื้อปุย N,P,K) 
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อยางไรก็ตามหากคิดเปนน้าํหนักปุยที่เกษตรกรใชจริง ปริมาณการใชปุยของไทยสงู

มากกวา 3 ลานตัน โดยสถิติการใชปุยไดลดลงเล็กนอยในชวงเกิดวกิฤติเศรษฐกิจในประเทศไทย

ระหวางป 2540-2543 

ปริมาณการใชปุยเคมีในการเกษตรของไทย 

 
ป ปริมาณปุย (ตัน) 

2538 3,313,313 
2539 3,434,131 
2540 3,561,790 
2541 3,270,000 
2542 3,250,000 
2543 2,900,000 

         ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (พ.ศ.2538–2540 ) และบริษัท ปุยเเหงชาติ จํากัด (2541–2543) 
 

ปุยที่ประเทศไทยใชในปจจบัุนไดจากการนําเขาจากตางประเทศทั้งสิน้ โดยมโีรงงานผสม

ปุยในประเทศผสมเปนสูตรปุยตางๆ โดยมีการนาํเขาเกอืบสองหมืน่ลานบาทในแตละป ประเทศที่

ไทยนาํเขาปุยมากที่สุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือ    ซาอุดิอาระเบีย และ เกาหลีใตตามลําดบั  

ปุยสวนหนึ่งถกูสงออกไปขายยังตางประเทศดวย แตเปนจํานวนนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกบั

ปริมาณปุยทีเ่ราใชภายในประเทศ   สําหรับประเทศที่ไทยสงออกไปมากที่สุดในป 2543 คือ ลาว 

รองลงมาคือ กัมพูชา และพมา ตามลําดับ ซึ่งมมีูลคาการสงออก 400.9 ลานบาท   
 

ปริมาณและมลูคาการนาํเขาปุยของประเทศไทย 

 
การนําเขา/ สงออกปุยของไทย 2539 2540 2541 2542 2543 
มูลคาการนําเขาปุย (ลานบาท) 18,242.20 16,933.83 17,851.88 17,189.92 18,229.96 
ปริมาณการนําเขาปุย (ตัน) * * 2,873,511.68 3,561,593.22 8,328,469.01 
มูลคาการสงออกปุย (ลานบาท) 149.7 306.9 391.4 292.3 400.9 

ปริมาณการสงออกปุย ( ตัน) * * 101,346,.29 103,192.46 100,391.86 
ที่มา: กรมศุลกากร 
 

จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแหงชาติ ทั้งจากการสํามะโนการเกษตรและการสํารวจ

การเปลี่ยนแปลงทางการเกษตรพบวา  การปฏิวัติเขียวทาํใหเกษตรกรใชปุยเคมีเพิ่มข้ึนในรอบ 

20 ปที่ผานมา กลาวคือ สัดสวนของครัวเรือนเกษตรที่มีการใชปุยเคมีเพือ่การเพาะปลกู 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2541) นั้น เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง จากรอยละ 24.6 ในป 2521 เปน

รอยละ 60.8 ในป 2541 ในขณะที่สัดสวนครัวเรือนเกษตรที่ ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรยี นั้นมี



 119 

สัดสวนอยูระหวางรอยละ 20-36 หรือหากคิดรวมกรณีการใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรยีดวยแลว 

อาจกลาวไดวาปจจุบันนี ้ครัวเรือนเกษตรของประเทศไทยถงึรอยละ 90 ใชปุยเคมีเพื่อการเกษตร 

 

การใชสารเคมกีําจัดศัตรูพืช 

ประเทศไทยไมสามารถผลติสารเคมีกําจดัศัตรูพืชไดเองก็ตองพึ่งพาการนําเขาจาก

ตางประเทศคิดเปนมูลคาปละมากกวาหนึ่งหมืน่ลานบาทหรือประมาณ 57 ลานกิโลกรัม 

 

ตารางแสดงปริมาณและมูลคาการใชสารเคมีการเกษตรของประเทศไทย ป 2544 

 
ชนิด ปริมาณ (ก.ก.) มูลคา(ลานบาท) 

สารกําจัดวัชพืช 27,639,414 3,260.16 
สารกําจัดแมลง 19,525,622 6,589.27 
สารปองกันกําจัดโรคพืช 7,204,375 914.32 
สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช 876,524 132.22 
สารอื่นๆ 745,207 25.65 
สารรมควันพิษ 285,809 40.26 
สารกําจัดหนู 216,000 20.18 
สารกําจัดไร 157,142 33.5 
สารกําจัดหอยและหอยทาก 150,148 25.28 
รวม 56,800,241 11,040.84 

 

แนวโนมการใชสารเคมีกําจดัศัตรูพืชของไทยเพิ่มข้ึนถึง 6 เทาในชวง 25 ปที่ผานมา ขอมูล

ลาสุดเมื่อป 2544 ประเทศไทยนําเขาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขามาสูงถงึ 60,543 ตัน คิดเปนมูลคา 

8,761 ลานบาท (สถาบนัวจิัยระบบสาธารณสุข 2546)โดยในจํานวนนี้เปนสารกําจดัวัชพืช 55 % 

สารกําจัดแมลง 22% และสารกําจัดโรคพชื 16%  
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กราฟแสดงมลูคาการใชสารเคมีการเกษตรในประเทศไทย ป 2443 

 

สารกําจัดแมลง, 6589.27

อืน่ๆ, 144.87
สารปองกันกําจัดโรคพืช

, 914.32
สารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืช

, 132.22

สารกําจัดวัชพืช, 3260.16

 
 

จากการวิเคราะหของสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พบวา 

ตนทนุการผลติทางการเกษตรของประเทศในภาพรวมเกือบ 40% นั้นเปนคาใชจายสําหรับเมลด็

พันธุ ปุยเคมี สารเคมีการเกษตร 

 

การใชสารเคมกีารเกษตรที่ลุมบัว 

 

ปุยเคมีเร่ิมเปนที่รูจักของชาวนาหมูบานลุมบัว  ใกลเคยีงกับการมีคลองชลประทานและมี

พันธุขาวลูกผสมนาปรงั   หรือเมื่อประมาณป  2517  และไดรับความนิยมจากชาวนาเพิ่มข้ึนอยาง

รวดเร็วเมื่อการทํานาปรัง 2 คร้ังขยายเต็มพื้นที่ในชวงป 2522 – 23   ชาวนาแตละรายมีการใช

ปุยเคมีในปริมาณที่เพิ่มข้ึน  ทั้งนี้เพื่อหวงัผลผลิตใหไดสูง     แนวโนมการใชปุยเคมจีึงเพิม่ข้ึนจาก

เมื่อเร่ิมรูจักใชปุยเคมีจนกระทั่งชาวนาทํานาปรัง 3 คร้ัง     และเริ่มมกีารชะลอตัวโดยมีการใชใน

ปริมาณที่คงทีเ่มื่อประมาณป 2544 – 2545  และมีแนวโนมวาตองการลดปริมาณการใชปุยเคมลีง

ในอนาคต   

จากการศึกษาชาวนากลุมเปาหมายพบวา    สัดสวนของคาปุยเคมีเฉลี่ยในชาวนา

กลุมเปาหมาย  ปเพาะปลกู  2544/45  และ  2545/46  มีคารอยละ 25.19  และ 24.87  ของ

คาใชจายปจจยัการผลิตทัง้หมด  โดยทั้งสองปการเพาะปลูกมอัีตราการใชปุยเคมีตอไรตอฤดู

เทากันที่   62.48   กิโลกรัม        สาเหตุหลักทีท่ําใหชาวนาสวนใหญตองการลดปริมาณการใช

ปุยเคมีลดลง  เพราะมีปุยเคมีมีราคาสงูขึ้น  ขณะเดียวกนัดินเริ่มเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ   อัน

เนื่องมาจากการขาดการบํารุงดินดวยอนิทรียวัตถุ  การเผาฟาง  และการใชปุยเคมีเพื่อเรงผลผลิต

เพียงอยางเดยีว มีผลทาํใหตนขาวอวบไมแข็งแรงและไมตานทานตานโรคแมลง   การใชปุยเคมซีึ่ง

เปลี่ยนแปลงวธิีการปลูกขาวจากนาดํามาเปนนาหวานน้าํตม  ยังเปนสาเหตุอันหนึ่งทําใหปญหา
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วัชพืชเพิ่มความรุนแรงขึ้น  และชนิดวัชพชืที่เกิดขึ้นนัน้ควบคุมไดยากขึ้น  ซึง่เปนสาเหตุสืบเนื่องที่

ทําใหชาวนาเลือกใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้น 

       นายสมคดิ  นาคปาน   อายุ  45 ป  กลาวถงึการใชปุยเคมีของตนเองวา   

 

“เมื่อกอนแนวโนมการใชปุยจะเพิ่มทุกป  เพราะเราทาํบอยมาก  ทาํไปแลว

มันไดไมดี  อาจเปนเพราะดินไมดี  ก็ตองเพิ่มเร่ือยๆ และก็เพิม่ทกุป   สภาพดินไมดี

บอกไมถูก  ไมไดสังเกตวาดินดีไมดีเปนยังไง   แตวา  พอเห็นขาวไมดีก็ใสปุยและฉีด

ยาเลย  เมื่อกอนถาดนิดีมันจะรวน ดํา  แตเดี๋ยวนีท้ี่ไมรูวามนัดี ไมดี ก็เพราะวาเราไม

มีเวลาด ู  เสร็จแลวก็ทาํตอ  จึงไมไดสังเกต  เวลาใสปุย เห็นขาวไดปุยแลวดี  เราก็

เหมาเอาวาดนิคงดีข้ึนแลว    แตถาใสไปแลวขาวมนัไมดี  ก็สันนษิฐานเลยวา  ดิน

มันคงไมดี   ไมไดไปคลําไปจับ   แตตอนนี้คิดวามนัคงไมดีแน  เพราะทาํหลายหน  

ดินไมไดพัก  ถาพกับางก็คงจะด”ี   

 

 นายสามารถ   อุมัน  อาย ุ 38 ป  อธิบายถึงแรงจงูใจที่ใชปุยเคม ี  วิธกีารใช  และสาเหตทุี่

ตองการลดปริมาณการใชปุยเคมีลง  วา    

“เวลาที่ซื้อปุย  จะไดรับคําแนะนาํจากเพือ่น  พอดีเปนคนชอบทดลอง  ถา

มันดีเรากเ็ปลีย่นมาใช  สวนใหญถาเพื่อนวาดี  ทดลองแลว  มันก็ไมดี  ก็กลับมาใช

ของเดิม  มีตัวอยางเหน็ชัดคือเมื่อป 45  เพื่อนแนะนาํปุยตราปลาทอง  เพื่อนบอกวา

มันทาํใหตนขาวเขียว  ลองทดลองแลวไมเปนอยางที่เพือ่นวา     เวลาใสปริมาณการ

ใชไมมีเกณฑกําหนด  แตจะมีสูตร เชน ชวงแรกที่ใส 8 ลูก 13 ไร  จะเอายูเรียผสม

ปุยสูตร  ผสมกันมนัชวยใหขาวโตไว  หนหีญาได  ชวงที่สอง ใสปุยอยางเดยีว หรือ

บางรายจะผสมก็แลวแต   แตของผมจะไมใสยูเรียเพราะจะทาํใหตนขาวลม   ทีว่า

จะลดตนทนุกเ็พราะปุยมันแพง  สูไมไหว  ตันหนึ่งประมาณ  7,000 กวา  ขายขาว

ต้ัง 2 เกวียนครึ่งไดปุยแคตันเดียว” 

 

ขณะที่นายประทีป   ใจดี อาย ุ 31 ป  บุตรชายคนรอง  ของนางบญุมี ใจดี   เลาถึง

พัฒนาการใชปุยเคมีจากอดีตจนถึงปจจบัุนวา 

“แตกอนก็ใชไมมาก  เมื่อกอนทาํนา 2 หน  ที่ 5 ไร ใสปุยแค 2 ลูกครึ่ง ถึง 3 

ลูก (ลูกละ 50 กก.)  ถาพกัดินนานก็ใสแค 2 ลูก  แตเดี๋ยวนี้ 5 ไร  ใช 4 – 5 ลูก 

ระยะพักดนินอย ไดขาวก็ 4 เกวียนกับอีก 20 ถึง 30 ถัง  แตเดี๋ยวนี้ไมอัดปุย จะใส

ตอน 30 วัน กบั 50 วัน จากแตกอนใส 3 คร้ัง เพราะถาขาวงามแลวแมลงจะลง”   
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ขอมูลดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาในระดับชุมชนที่พบวาในบางชุมชนนัน้ สัดสวนของ

คาใชจายเรื่องปุยและสารเคมีการเกษตรนัน้คิดเปนมูลคาถึง 25% ของคาใชจายทั้งหมดของชุมชน 
 

ตารางแสดงคาใชจายของชมุชนเกษตรกรรม 

ตําบลเขาคราม จังหวัดกระบี่ (1,676 ครัวเรือน) 
 

ปจจัยเพื่อการบริโภค  88 ลานบาท / ป (ขาวสาร 6 ลานบาท, ไก 5 ลานบาท, ไขไก 2 ลานบาท, 

อาหารสําเร็จรูป 4 ลานบาท, น้ําดื่ม น้ําอัดลม ขนม 25 ลานบาท, เหลา เบียร 5 

ลานบาท, คาเสื้อผา กางเกง รองเทา 27 ลานบาท)  

ปจจัยในการผลิต (ปุยและยา)  49 ลานบาท / ป  

หนี้ ธกส. และเงินกูนอกระบบ  60 ลานบาท / ป  

รวมคาใชจาย  214 ลานบาท / ป  

รายได  159 ลานบาท / ป  

หนี้สินที่เพิ่มขึ้น  155 ลานบาท / ป  

ที่มา : สกูปหนา 1 นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 22 พฤษภาคม 2545 หนา 5 
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กราฟแสดง สัดสวนตนทนุปจจยัการผลิตโดยเฉลี่ยของชาวนากลุมเปาหมาย    ป  2545 / 46

3.อนิทรียวัตถุ

1%

2.คาสารเคมีการเกษตร

32%4.คาจางไถ, ฉดี

พนสารเคมี,เกี่ยว

40%

1.คาเมลด็พันธ

13%

5.เครื่องจักรกลและน้ํามัน

14%

 

การพึง่พาปุยเคมี และสารเคมีการเกษตรนี่เองทีเ่ปนสาเหตุสําคัญของปญหาหนีสิ้นใน

ภาคการเกษตรของประเทศไทย จากการวิเคราะหของสํานักงานสถติิแหงชาติเร่ือง หนี้สินของ

เกษตรกร (สํานักงานสถิติแหงชาติ 2543) โดยใช Logistic Regression เพื่อหาปจจยัที่มีผลตอการ

มีหนี้สินของเกษตรกรพบวา เกษตรกรที่ใชปุยเคมีอยางเดียวโดยไมใชปุยอินทรียรวมดวย มีโอกาส

มีหนี้สินมากกวาเกษตรกรทีไ่มไดใชปุยเลยหรือใชปุยอนิทรียอยางเดยีว ตลอดจนเกษตรกรทีใ่ช

ปุยเคมีและปุยอินทรยีดวย และในสวนของการใชยาปราบศัตรูพชืก็พบวา เกษตรกรที่ไมใชยา

ปราบศัตรูพืชมีโอกาสในการมีหนี้สินต่ํากวาเกษตรกรทีใ่ชยาปราบศัตรูพืชในการประกอบ

การเกษตรประมาณรอยละ 22  

 

 ภายหลงัจากเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรรมดั้งเดิมมาเปนเกษตรกรรมตามแนวทางปฎิวัติ

เขียว เกษตรกรมีแนวโนมการเปนหนี้สูงขึน้อยางตอเนื่อง จาก 31 บาทตอครัวเรือนในป 2513/14 

เปน 37,019 บาทตอครัวเรอืน ในป 2541/42 หรือคิดเปนอัตราเพิม่เฉลี่ยรอยละ 28.9 ตอป ในขณะ

ที่ผลผลิตจากการปฏิวัติเขียวในประเทศไทยนั้นเพิ่มข้ึนเพียง 1 % ตอปเทานัน้1  

                                          
1 คิดจากตัวเลขผลผลิตขาวที่เพิ่มขึ้น 
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ประสบการณการปลูกหอมหัวใหญที่บานปง 

จากการศึกษาในพืน้ทีท่ั้งสี่ภาคของประเทศ โดยเปรียบเทียบระหวางการทาํการเกษตรใน

พื้นที่ทีย่ังไมไดรับนวัตกรรมตะวันตกอยางเต็มที่ในภาคอสีาน เปรียบเทียบกับเกษตรกรในภาค

กลาง และเกษตรกรในภาคเหนือที่ปลูกผกัเปนการคาอยางเตม็ตัว คณะวิจัยพบวายิ่งเกษตรกรใช

ปจจัยการผลิตจากภายนอกมากขึน้เทาใด เกษตรกรกเ็สี่ยงที่จะกอใหเกิดปญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้น

เทานั้น 

 

หลังจากที่ชุมชนบานปงไดกระโจนเขาสูวถิีการทาํเกษตรเพื่อการคาอยางเตม็ตัว มานาน

กวา 20 ป  โดยการหันมาปลูกหอมหัวใหญเปนพืชหลกั ส่ิงที่ปรากฏก็คือ ภาวะของการทีชุ่มชน 

กลายเปนชุมชนที่อุดมไปดวยหนี้สินรุมเรา เกษตรกรเกอืบทั้งหมดมีภาระหนี้สินคางชําระ ต้ังแต

หลักหมื่นไปจนจนถึงหลายแสน เกือบทั้งหมดของคนปลูกหอมมหีนี้สิน บางรายหนีสู้งถึง 600,000 

กวาบาท ทั้งที่เปนเพียงเกษตรกรรายยอย มีเนื้อทีเ่พาะปลูกตั้งแต 2 - 10 ไร โดยจํานวนเงนิที่

เกษตรกรเปนหนี ้ เฉพาะทีธ่นาคารเพื่อการเกษตร สาขาแมวางนัน้สงูถึงรายละประมาณหนึง่แสน

บาทขึน้ไป  

เกษตรกรบางรายหลงัจากทีไ่ดลมลุกคลุกคลานกับการปลูกหอมหัวใหญอยูนับสิบป ก็ได

ตัดสินใจเลิกปลูก และหันไปปลูกพืชพาณิชยชนิดอืน่ทดแทนซึง่แมจะมีราคารับซื้อที่ตํ่ากวาแต

ภาระตนทนุกตํ่็ากวาเชนเดียวกนั เชน กรณีของอายสะอาด ซึง่ปลูกหอมหวัใหญเนื้อที่ประมาณ 5 

ไร มาเปนเวลานาน 15 ป แตกลับเหลือเพยีงภาระหนี้สินกวา 349,000 บาท ทัง้ๆ ทีตั่วอายสะอาด

หน้ีสินตอครัวเรือน
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เองก็จัดวาเปนคนที่ไมไดใชจายฟุมเฟอยแตอยางใด การกินเทีย่วนัน้นอยมาก การจับจายไปกับ

ส่ิงของฟุมเฟอยก็นอยมาก หนี้สินสวนใหญ อายสะอาด ยืนยนัหนักแนนวาเกิดจาก การลงทนุไป

กับการเพาะปลูกหอมหัวใหญ ซึ่งยิ่งทาํมากก็ยิง่มหีนี้สินมาก แมราคาขาย/กิโลกรัมของพชื

เศรษฐกิจชนิดนี้ จะจัดวาดกีวาพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ แตตนทนุในการผลิตก็สูงมาก จนในที่สุดอาย

สะอาดก็ตองตัดสินใจเลิกปลูกไปในที่สุด อายสะอาดเลาใหฟงวา 

“ เฮาปลูกเพราะหวังวาปหนาราคาจะด ี อยูดวยความหวงัอยางเดยีว 

บานเฮาเขาฮองวาหอมดวง หอมฟลุค มันของบแนอยางเฮาวาจะดีถก 

แตราคามันตกเหียกอน หรืออยางเริ่มปลูกวันที่ 1 วันที7่วันที8่ ฝนยอก 

ปนั้นก็บไดสตางคแลว..” 

 

ในฤดูการผลิตหอมหวัใหญในป 2544  อายสะอาดไดลงทนุไปเกือบแสนบาท  แตขาย

ผลผลิตไปไดแคแปดหมื่นกวาบาท นอกจากไมมีกาํไรแลวยังขาดทนุถึง 7,560 บาท  ซึ่งทําใหไม

สามารถเลีย้งตนเองและครอบครัวได และทําใหหนี้สินที่มีอยูนัน้ สะสมเพิม่มากขึ้นไปอีก จนใน

ที่สุดตองตัดสินใจเลิกการผลิตหอมหวัใหญไปในที่สุด หันไปปลูกพืชอ่ืนแทน เชน ขาวโพด เปนตน 

 แตเกษตรกรอีกหลายรายทีป่ระสบภาวะปญหาเดียวกนั กลับเลือกลองใหมอีกครั้ง โดย

หวงัวาปตอไปผลผลิตของตนที่ไดจะมีปริมาณและคุณภาพดี ที่สําคัญคือหวังวาปหนาราคารับซื้อ

หอมหวัใหญจะดี ทัง้นีเ้นื่องจากราคาหอมในตลาดจะขึน้ๆ ลงๆ ตลอดป เชนราคารับซื้อหนาโรง

หอมในป 2546 ตนเดือนกุมภาพันธ ราคาอยูที ่28 บาท/กิโลกรัม ซึ่งเปนราคาสงูสุดในรอบหลายป

สรางความหวงัใหเกษตรกรอยางมาก แตหลังจากนั้นราคาก็ตกลงอยางรวดเร็วเหลือ กิโลกรัมละ 

15 บาท จนในปลายเดือนกุมภาพนัธ ราคารับซื้อหนาโรงหอมเหลอืเพียงกิโลกรมัละ 10 บาท

เทานั้น  

อายหมน เปนเกษตรกรอีกราย ที่มีหนี้สินนับแสนบาทจากการปลูกหอม แตก็ไมเคยคิดที่

จะเลิกปลูก แมวาจะไมมีเงินลงทนุอีกแลวก็ตาม ในปเพาะปลูก พ.ศ.2545/2546 อายหมนและ

ภรรยาไมมีเงนิที่จะมาลงทนุปลูกหอมหวัใหญอีกตอไป แตก็ไมคิดที่จะเลิกปลูก แมหลายๆปที่ผาน

มาราคาหอมมักจะตกต่ําอยูเสมอ มเีพยีงป2545/2546 เทานั้นทีห่อมหวัใหญขายไดราคาด ี ซึ่ง

เพียงเทานีก้็สรางความหวังอยางมากใหกบัอายหมนและชาวบานคนอื่นๆ   

“ เฮาปลูกพืชหนัก๊ๆนี่ บางครั้งก็เครียด เครียดเพราะเฮาเปนหนี้ บฮูจะ

เซาะตี้ไหนมาฮื้อเปน ปกอนผอหอมก็ราคาบดี ปนี้บไดปลูกเปนวาราคา

ดี ทุกวันนี่อายก็ญะการหนัก๊ขึ้น ลูกบาวกใ็คไดรถเครื่อง หนี้ ธกส.ก็ตอง

ใช อายกับเมยีก็ฮับจางแบงเงินเก็บไวปหนาปลูกใหม  ตึงวันนี้กย็ังกดึอ

ยู ”  
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เหตุผลสําคัญอีกประการหนึง่ ทีย่ังทําใหชาวบานที่นี่เลือกที่จะปลกูหอมหัวใหญตอไป คือ

ภาระหนี้สินทีติ่ดตัวอยูซึ่งชาวบานบานปง เปนหนี้กนัเกือบทั้งชุมชน แตละรายลวนมหีนี้สินตัง้แต

หลายหมืน่ไปจนหลายแสนบาท ทําใหตองเลือกพชืที่มโีอกาสที่จะไดกําไรที่สุด แมวาโอกาสนั้นจะ

มีไมมาก และเปนโอกาสที่ตองลงทุนสงูก็ตาม หอมหวัใหญนั้นแมราคาจะผันผวนอยางมาก แตกม็ี

โอกาสที่ราคาจะพุงสงูเปนชวง ชาวบานมกัจะหวังวาผลผลิตหอมหวัใหญของตนจะขายไดในชวงที่

ราคาสูง  ซึ่งนัน่อาจจะสามารถสรางรายไดกอนโตซึง่จะชวยใหชาวบานสามารถชาํระหนี้ไดในที่สุด 

ชาวบานคนหนึ่งที่มหีนี้สินจาํนวนมาก ไดสะทอนใหฟงวาเหตใุดจึงยังคิดทีจ่ะปลูกหอมหวัใหญ

ตอไปทั้งๆ ทีย่ิง่ปลูกกย็ิ่งมหีนี้มาก เอาไววา 

“ ถาตืน่มาบมหีนี ้อายบญะแลวหอม ไปเซาะหากนิเปนวันๆ แตถงึหอม

มันจะทําฮื้อเฮาเปนหนี้นะ แตวามันก็ ทาํฮื้อเฮาหมดหนี้ตวย  มนัรอ

ลูกฟลุค ถาจบัจังหวะดีๆ แลวหอมเฮางาม  ราคาหอมดี มันก็จะไดตัว

นั้นละมาจวย ”  

 

แมไมมีเงนิลงทุน แมตองเผชิญกับความเสี่ยงซ้ําซาก แตในสภาพที่มหีนี้สินบีบรัดอยู และ

ทางเลือกในชวีิตมีไมมากนกั อายหมนจึงเลือกวิธหีางานรับจางในภาคเกษตรทั่วๆ ไป ซึ่งในชุมชนก็

มีงานเขามาอยูเปนระยะ เมือ่ไดเงินคาจางซึ่งจายเปนรายวัน กจ็ะแบงเงินสวนหนึ่งเก็บสะสมเอาไว

เปนทนุ สําหรบัลงทนุเพื่อหวังลางหนี้ในปตอไป  แตเกษตรกรที่ไดตัดสินใจเลิกปลกูไปแลวทานหนึง่

กลับใหขอคิดเกี่ยวกบัเร่ืองนีว้า  

“ มันใคตามไปเอาหนี้เฮาคืน  แตความเปนจริงยิง่เปนหนี้ไปติกๆ อีก ปละ 

10,000 – 20,000 เปนดินพอกหางหมู บหมดบเสี้ยง“ 
  

การไมมีที่ดินเปนกรรมสิทธิข์องตนเอง เปนอีกปจจยัหนึ่งที่มีผลตอโอกาสในการผลิต โดย

เกษตรกรที่ไมมีที่ดินของตนเอง ตองทาํเกษตรโดยการเชาที่ดิน ซึ่งนั้นเปนการบังคับทางออมให

เกษตรกรตองปลูกพืชลมลุก ที่ใหผลผลิตภายในรอบป เชน ขาว ,ขาวโพด ,หอมหวัใหญ เปนตน 

เกษตรกรเหลานี้ไมสามารถทําเกษตรกรรมอยางอื่นที่ เชน ปลูกไมผลพวก ลําไย ,ล้ินจี ่ หรือสมได 

การใชประโยชนจากที่ดินในระยาวจงึเปนสิ่งที่เปนไปไมไดสําหรับเกษตรกรในกลุมนี้  

 อายประจวบ เปนเกษตรคนหนึง่ ที่ลมลุกคลุกคลานกับการปลูกหอมหัวใหญ โดยหวงัอยู

เสมอวา ผลผลิตของตนจะขายไดราคาดี และปญหาดานการตลาดและโรคแมลงที่รบกวนจะถกู

กําจัดไปไดในที่สุด แตส่ิงหนึ่งที่ทาํใหอายประจวบ สามารถปลูกหอมหัวใหญไดอยางตอเนื่องนัน้

คือ การมทีี่ดินเปนของตนเอง ในการลงทนุไปกับหอมหัวใหญอายประจวบเลือกที่จะปลูก
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หอมหวัใหญโดยการเชาที ่ และใชที่ดินของตนเองซึ่งมเีนื้อที่ประมาณ 5 ไร ในการปลูกพืชยนืตน 

นั่นคือ ลําไย ซึ่งที่ผานมาเมือ่หอมหวัใหญไมไดราคา เชนในป 2546 ผลผลิตหอมของอายประจวบ

เสียหายอยางมากเนื่องจากฝนตกหนักในชวงเดือนธนัวาคม ขณะที่หอมเปนตนออน และการ

ระบาดของหนอนกระทูหอมในแปลงของอายประจวบกม็ากกวาทุกป ซึ่งแมราคารบัซื้อหอมในปนี้

จะดีกวาทุกป แตผลผลิตก็ไมมีคุณภาพเทาที่ควร แตเนื่องจากมโีอกาสมากกวา ในแงของการมี

ทรัพยากรรองรับ(ที่ดิน) ทําใหผลผลิตจากที่ดินของตนเองเชนลาํไยเปนตน ทําใหในในปดังกลาว

สามารถชวยพยุงสถานะของครอบครัวเอาไวได  แตสําหรับเกษตรกรสวนใหญในบานปงซึง่มทีี่ดิน

เปนของตนเองไมแนวาพวกเขาจะสามารถจะตอสูไดอีกนานแคไหน 

 

ปจจุบันมีครัวเรือนที่เปนหนี้ ณ 31 มีนาคม 2545 จํานวน 4.07 ลานครวัเรือน จากจาํนวน

ครัวเรือนเกษตรทั้งหมด 5.6 ลานครัวเรือน หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 72.02 ของครัวเรือนเกษตร

ทั้งหมด (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2544/2545) ในจาํนวนนี้เปนครัวเรือนทีถ่ือวาตกอยูใน

ภาวะยากจน (มีรายไดตอคนตอปนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท) จํานวนถึง  1.97 ลานครัว 

(ขาวสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  4 กันยายน 2546) 
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บทที่  8 
การปฏิวัติเขยีวกับผลกระทบที่มีตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค 

 

 

ผลกระทบตอเกษตรกร 

 แนวโนมการใชสารเคมีที่เพิม่มากขึน้ตามลําดับนัน้ นอกจากทําใหเกดิปญหาหนี้สินแลว ยังทําให

เกิดปญหาตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภคดวย 

กรมอาชีวอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบวา มีเกษตรกรที่ผลการตรวจเลือดอยูในเกณฑไม

ปลอดภัยและเสี่ยงตอการเกดิพิษ1สูงถึง 77,789  คน จากจาํนวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 369,573 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 21 ของจํานวนเกษตรกรที่เขารับการตรวจเลือดเมื่อป 2541 

 

สถิติการไดรับสารพิษจากการตรวจเลือด 
ป จํานวนตรวจ จํานวนคน รอยละ 

2535 42,471 8,669 20.41 

2536 242,820 48,500 19.97 

2537 411,998 72,590 17.62 

2538 460,521 789,481 17.04 

2539 156,315 40,520 25.92 

2540 563,354 89,926 15.96 

2541 369,573 77,789 21.05 

ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 2525-2541 

 

จากการเจาะเลือดและตรวจรางกายของกลุมเกษตรกรโดยกรมอนามยัระหวางป 2535-2541 

พบวาเกษตรกรใน 100 คน มี 16-26 คน ที่มีพษิสารเคมีเกษตรสะสมในรางกายในเกณฑทีเ่สี่ยงตอการ

เกิดพิษ 

เมื่อป 2539 กองอาชวีอนามัย กระทรวงสาธารณสุขไดศึกษาสมรรถนะปอดของเกษตรกร 545 

คน ในเขต 6 จังหวัดภาคกลางที่สัมผัสสารกําจัดวชัพืชพราควอท (ชื่อการคากรัมมอ็กโซน) พบวารอยละ 

58.2  มีอาการแสดงอันเกีย่วกับการไดรับผลกระทบจากสารชนิดนี ้ โดย 8.3 คน มีสมรรถนะภาพปอด

ผิดปกติ โดยความผิดปกติจะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ไดรับสารพิษดังกลาว (ปตพงษ เกษสมบูรณ 2546), 

                                                           
1 ตรวจเอนไซมโคลินเอสเตอเรส ซึ่งเอนไซมนี้เปนสารที่ทําหนาที่รับสงคําส่ังในการทํางานของระบบประสาทของมนุษย 
เมื่อไดรับสารเคมีเกษตรจะทําใหเอนไซมทํางานไดลดลงจากปกติ และสงผลใหเกิดอาการตางๆ ตามมามากมาย 
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 รายงานการศกึษา  Frauke Jungbluth เร่ือง " Crop Protection Policy in Thailand : 

Economic and Political Factors Influencing Pesticide Use "  ชี้ใหเหน็วา 73 % ของสารกําจัด

ศัตรูพืชที่ไทยนําเขานัน้ เปนสารเคมีประเภท 1 A ทีม่ีพิษรายแรงยิง่ ( extremely hazardous) และ

ประเภท 1B คือมีพิษรายแรง (highly hazardous) สภาพการณดังกลาวทําใหเกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ

ไดรับพิษภัยจากสารเคมีดังกลาวเปนจาํนวนมาก 

 

 จากสถิติของกองระบาดวทิยา  พบวามีผูไดรับพิษภัยจากสารเคมีประมาณ  3,000 – 5,000 

ราย/ป  และมผูีเสียชีวิตเฉลีย่ 33 ราย/ป ระหวางป 2532-2543 

 

สถิติการเกิดพษิจากสารเคมกีําจัดศัตรูพืช 
 

ป ปวย ตาย 
2532 5,154 56 
2533 4,827 39 
2534 3,921 27 
2535 3,599 31 
2536 3,299 44 
2537 3,165 39 
2538 3,398 21 
2539 3,175 32 
2540 3,297 34 
2541 4,398 15 
2542 4,169 31 
2543 3,109 21 

                         ที่มา: กองระบาดวิทยา, รายงานเฝาระวังโรคประจําป 2532-43 

 

 อยางไรก็ตาม กรมควบคมุมลพิษ กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม กรม

ควบคุมมลพษิ กระทรวงวทิยาศาสตรเทคโนโลยี และสิง่แวดลอม (กรมควบคุมมลพษิ 2538) ชี้วา ตัวเลข

ขางตนนั้นเปนเพียงตัวเลขของผูปวยที่เขารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรฐัเทานัน้ แตในความ

เปนจริงจาํนวนผูปวยที่ไดรับพิษนาจะสงูกวานัน้หลายเทาตัว   

งานศึกษาของ Frauke Jungbluth สรุปวาจํานวนผูปวยที่ไดรับพิษนัน้ควรจะสูงถงึ 39,600 คน 

ในแตละป 
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รายงานจากพืน้ที่ศึกษาวิจัย 

เมื่อสํารวจการแพและอาการแพจากการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชของชาวนาในกลุมเปาหมาย  

พบวา มีจํานวน  6  รายจาก 18 ราย หรือถึง 1 ใน 3 ของประชากรที่ทาํการศึกษา ดังรายละเอียดใน

ตาราง 

 

ตาราง แสดงอาการแพสารเคมีกําจัดศัตรูขาวของชาวนาลุมบัว 

 
ชื่อชาวนา อาการแพ  สารเคมีที่เปนสาเหตุ 

นางบุญทิ้ง   ศรีสุข - - 
นางทองเจือ  อุมัน - - 
นายนิคม  อินยิน เวียนศรีษะ คล่ืนไส อาเจียน เอ็นโดซัลแฟน, ฮาลาดาน 
นายสามารถ  อุมัน - - 
นายละออ  มาตสักดา - - 
นายสมคิด  นาคปาน - - 
นางติ๋ม  วงษษา เวียนศรีษะ หนามืด ยาฝุนกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
นายวิก  มาตศักดา - - 
นางแยม  ครุฑคํา - - 
นายประมูล  อินยิน เวียนศรีษะ  อาเจียน ยาฝุนที่ใชกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล,  

ไซเปอร , มาลาไธออน 
 หนามืด, เวียนศรีษะ ทองเสีย, อาเจียน เอ็นโดซัลแฟน 
นางบุญมี  จันดี (ประทีป) ออนเพลีย, จุก, หมดแรง, อาเจียน เมธาฟอส 

ชื่อชาวนา อาการแพ  สารเคมีที่เปนสาเหตุ 
นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ มือเทาส่ัน  อาเจียน และจะเปนลม  โพลิดอน 
นายสุเทพ  เผาพันธุ - - 
นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ - - 
นายสามารถ  ชาวลุมบัว - - 
นายยอด  อวนเจริญ - - 
นายสมพร  โพธิ์แกว - - 
นายสุรัตน  เขียวฉออน คล่ืนไส อาเจียน ทองอืด ทองเสีย

สลับกัน 
บูเร็ต + ไซเปอร+ อาโมเร 

 

โดยเกษตรกรที่ไมแพสารเคมีนั้น สวนหนึง่เปนเพราะไดจางใหคนอื่นมาฉีดสารเคมีในนาแทน

ตัวเอง ตัวอยางเชน นายยอด  อวนเจริญ  ใชวิธีจางคนอืน่มาฉีดยาในแปลงนาของตนดวยเหตุผลวา   

“ใหคนอื่นมาฉดีคุมกวา  ยามันอันตราย” 

 

ขณะที่ประทีป  จนัดี   บุตรชายคนรองของนางบุญม ี  วยั 31 ป  เลาถึงอาการแพสารเคมีและ

วิธีการรักษาวา “ปกติก็ใสเสื้อแขนยาว เอาไอโมงคลุมหวั  ปดปากปดจมูก  แลวฉีดพนยาตอนเชาๆ  แลว

ยืนเหนือลม  แตก็เคยแพยาชื่อเมธา (เมธาฟอส) เมื่อ 7 ปที่แลว  ฉีดๆ อยูก็มีอาการออนเพลี้ย จกุ มึน

หัว หมดแรง  จะอีซก  ก็ตองหยุดฉีดขึ้นมาพักแลวละลายน้าํเกลือกินกับโคก  จากนั้นก็ไปโรงพยาบาล” 
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จากการสํารวจของสํานกังานสถิติแหงชาติในป 2541 (สํานักงานสถติิแหงชาต ิ 2541) พบวา มี

ครัวเรือนทัว่ราชอาณาจักรทีไ่ดรับผลกระทบจากมลพิษทางน้ําและทางอากาศที่มีแหลงจากการทํา

การเกษตร โดยการฉีดยาฆาแมลงยาปราบวัชพืช ถงึรอยละ 23.1 และ 4.6 ตามลําดับ และครัวเรือนสวน

ใหญที่ไดรับผลกระทบมกัจะเปนครัวเรือนในภูมิภาคหรอืนอกเขตเทศบาลซึ่งอยูใกลผูประกอบอาชีพ

ทางการเกษตรมากกวา  

 

ตารางแสดงสดัสวนครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบของมลพษิจากการทาํเกษตรกรรม 

 
แหลง ทั่วราชอาณาจักร ภาค 

 รวม ในเทศบาล นอกเทศบาล กทม. กลาง เหนือ อีสาน ใต 

ทางน้ํา 23.1 1.8 32.5 1.5 24 36 34.4 21.2 

ทางอากาศ 4.6 0.1 7.5 <0.1 5.2 11.9 4.4 4.2 

ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ 2541 

 

ผลกระทบตอผูบริโภค 

 เมื่อป 2545 กรมสงเสริมการเกษตรไดรวมกับสํานักงานเกษตรจงัหวดัทั่วประเทศสุมเก็บตัวอยาง

ผักและผลไมมาตรวจสอบสารเคมีตกคางจํานวนทัง้สิน้ 3,115 ตัวอยาง พบวามกีารตกคางมากถงึรอยละ 

36 ซึ่งในจาํนวนนี้รอยละ 6 เปนการตกคางในระดับที่ไมปลอดภัย2 

 
ชนิด จํานวนตัวอยาง ผลการตรวจ 

  ไมพบ% พบปลอดภัย% พบไมปลอดภัย% 

ผักกาดขาวปลี 137 62.77 26.28 10.95 

พริก 249 42.57 48.59 8.84 

ผักชี 94 55.32 25.53 8.51 

คะนา 341 59.53 33.14 7.33 

กวางตุง 249 65.86 27.31 6.83 

ผลไม 74 58.1 35.1 6.7 

ผักอื่นๆ 1,068 65.8 28.5 6.6 

กะหล่ําปลี 163 51.53 42.33 6.13 

มะเขือ 108 62.04 32.41 5.56 

                                                           
2 ในรายงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ใหความเห็นวามาตรฐานการตกคางที่ไมสูงกวาระดับที่ปลอดภัยก็ยัง
เปนที่ถกเถียงในแวดวงวิชาการวาปลอดภัยจริงหรือไม โดยเฉพาะผลที่เกิดในระยะยาว 
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ถั่วฝกยาว 268 61.94 34.7 3.36 

แตงกวา 200 80.5 18 1.5 

ผักบุงจีน 111 90.99 9.91 0 

ขาว 53 100 0 0 

 

นอกจากในอาหารทีบ่ริโภคแลว ผลผลิตสําคัญของไทยที่สงออกไปตางประเทศก็มีการตรวจพบ

สารพิษตกคางเหมือนกนั เชน ขาว ขาวโพดฝกออน กระเจี๊ยบขาว ถั่วแระญี่ปุน ผลไมกระปอง (กรม

วิชาการเกษตร, กองวัตถุมพีิษการเกษตร, 2539) อยางไรก็ตามปริมาณสารที่ตรวจพบยงัอยูในระดับ

คาสูงสุดทีย่อมใหมีไดโดยไมเกิดอันตรายตอผูบริโภคหรือ Maximum Residual Limit (MRL) ทีก่ําหนด

โดย FAO/WHO  

 ในรายงานเรื่อง ความเจ็บปวยของคนไทยจากสารเคมกีาํจัดศัตรูพืช โดย น.พ. ปตพงษ เกษสม

บูรณ  เครอืขายสาขานโยบายการเกษตรและชนบท แผนงานวิจยัและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อ

สุขภาพและระบบประเมินผลกระทบทางสขุภาพ, สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ชี้

วา 

“สถิติเกี่ยวกับจํานวนผูปวยที่เกิดอาการพษิเนื่องจากไดรับสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช มักจะต่ํากวาความเปนจริงเสมอ เพราะรวบรวมและนับเฉพาะผูที่เจ็บปวย

ถึงขั้นจาํเปนตองมารับบริการ ณ สถานบริการสาธารณสุขเทานั้น จึงจําเปนตองใช

ขอมูลจากการสํารวจรวมไปดวยจึงจะเหน็สภาพปญหาที่แทจริง 

นอกจากนีย้ังพบวา หลายครั้งที่แพทยไมคอยจะวนิิจฉัยวาคนไขที่มาหา

เจ็บปวยดวยสารเคมี เพราะหนึง่เปนเพราะอาหารที่เกดิขึ้นเนื่องจากพิษของสารเคมี

อาจจะคลายกบัอาการของสาเหตุอ่ืนๆ และโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่โรงพยาบาลมี

ผูปวยจาํนวนมาก แพทยจงึมีเวลานอยที่จะซักถามประวติัการทาํงาน และการสัมผัส

ปจจัยเสี่ยงตางๆ อยางละเอยีด จึงเพียงใหการรักษาตามอาการเทานั้น” 

 

ในรายงานชิ้นดังกลาวยงัระบุวา  “ผลสํารวจเกีย่วกับพษิภัยของสารเคมนีั้นสวนใหญไมได

ประเมินผลกระทบตอสุขภาพในระยะยาวเอาไว เชน การเฝาระวังทางระบาดวิทยา พบวาเกษตรกรทั่ว

โลกมีอัตราการเปนมะเรง็ชนดิตางๆ เพิ่มมากขึ้น ไดแก มะเร็งตอมน้ําเหลือง มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็ง

สมอง มะเร็งเนื้อเยื่อ มะเร็งกระเพาะ และมะเร็งตอมลูกหมาก เปนตน นอกเหนอืจากนี้ผลกระทบจาก

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชยังเกีย่วของกับความผิดปกติของระบบสืบพันธุ และระบบตอมไรทอเพิม่มากขึน้ 

ไดแก การเปนหมนั เด็กในครรภเตบโตชา พิการแตกําเนิด มีการแทงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชสามารถสงผานจากครรภมารดาไปถึงทารกในครรภได” 
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ในหลายกรณตีางประเทศใชเงื่อนไขเรื่องสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรในการปฏิเสธการ

นําเขาสนิคาจากประเทศไทย ดังตัวอยางสหภาพยุโรปกีดกันการนาํเขากุงและไกของไทย โดยอางวามี

สารปฏิชีวนะเกินมาตรฐานที่ยุโรปยอมรับได การกีดกันทางการคาดังกลาวยงัขยายไปสูประเทศกําลัง

พัฒนาอ่ืนๆ ดวย ตัวอยางเชน จีนกีดกนัการนําเขาผลไม เชน ลําไยจากประเทศไทย โดยอางวามีสาร

โปตัสเซี่ยมคลอไรดตกคางในผลผลิต เปนตน 
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บทที่  9 
แมลงและโรคระบาด  

ความพายแพของเกษตรกรรมเชงิเด่ียว 
 

 

ความพยายามในการปรับปรุงพันธุขาวของสถาบนัวิจัยขาวนานาชาตเิพื่อใหตานทานโรคดู

เหมือนจะเปนความลมเหลวเมื่อเปรียบเทยีบกับวธิีการควบคุมศัตรูพืชโดยภูมิปญญาชาวบาน  

ประวัติศาสตรการปรับปรุงพนัธุขาวของอีร่ีและสถาบนัวจิัยขาวของไทยซึ่งนําพันธุของอีร่ีมาปรับปรุงนั้น

เต็มไปดวยความลมเหลว  

 ตัวอยางเชน พันธุขาว IR8 ออนแอตอโรคใบไหม และโรคจู IR20 พยายามปรับปรุงใหตานทาน

โรคใบไหมและโรคจู แตกลบัออนแอตอเพลี้ยกระโดดสนี้ําตาลซึ่งเปนพาหะนะของโรคจู IR26 พัฒนา

เพื่อใหตานทานเพลีย้กระโดดสีน้ําตาลไดเพียง 3 ปเทานั้น กอนที่จะถูกเพลีย้กระโดดสีน้ําตาลชนิดใหม

ทําลาย IR36 พัฒนาขึ้นเพือ่ใหตานทานเพลี้ยกระโดดสนี้ําตาลที่ระบาดกอนหนานัน้ แตกลับถกูเพลี้ย

กระโดดสายพนัธุยอยที ่3 และโรคจูทําลาย 

ในกรณีประเทศไทยก็เชนเดยีวกนั พันธุขาว กข.1, กข.2, กข.3 และกข.4 ไมตานทานตอโรค

ไหมและขอบใบแหง พนัธุกข.5 และกข.7 ถูกพัฒนาเพือ่ใหตานทานตอโรคไหมและขอบใบแหงแตกลับ

ออนแอตอเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาลและโรคจู พันธุกข.23 และกข.25 ตานทานตอเพลี้ยกระโดดสนี้ําตาล

แตไมตานทานโรคไหมและใบสีสม  
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กราฟแสดงความเสียหายการระบาดของโรคที่สําคัญระหวางป 2520-2547(ลานบาท) 
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 ประวัติศาสตรการเกษตรกรรมของไทยหลงัยุคปฏิวัติเขียวจึงเต็มไปดวยบันทึกเกีย่วกับการ

ระบาด ทัง้ๆ ทีเ่มื่อเปรียบเทยีบกับโรคระบาดในยุคกอนหนานัน้ไมปรากฎความรุนแรงเหมือนในปจจุบัน  

โรคระบาดหลายชนิดที่เกิดขึน้ในปจจบัุนนัน้ เกิดขึ้นจากเชื้อเกาแกซึง่ในอดีตไมเคยเปนศัตรูสําคัญ แต

เมื่อมีการเปลีย่นแปลงพันธุพืชและพนัธุสัตวที่ตอบสนองตอปจจยัการผลิตจากภายนอก โดยไม

คํานึงถึงระบบนิเวศ โรคและแมลงศัตรูทั้งหลายไดระบาดขึ้นอยางรุนแรง 

ในบางกรณีโรคระบาดเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงสายพันธุของเชื้อโรคธรรมดาใหกลายเปน

โรคราย การกลายพนัธุของเชื้อโรคดังกลาวสวนใหญเกดิขึ้นจากสิง่เราที่มนุษยเปนผูทําใหเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะอยางยิง่จากการใชสารเคมี และสารปฏิชีวนะในระบบเกษตรกรรมสมัยใหม 

ในชวง 2-3 ทศวรรษที่ผานมาไดเกิดเหตกุารณโรคระบาดหลายครั้ง ไมวาจะเกิดขึ้นกับขาว พืช

สวน และสตัวเลี้ยงที่เปนผลมาจากการที่เกษตรกรรมเชงิเดี่ยว  

 

 

 

 

ไขหวัดนก ไก 
2546/47 

เพล้ียกระโดด ขาว
2534/35

โรคใบสีสม ขาว 
2535/36 

ไฟทอปเทอรา ทุเรียน 
2537/38 

เพล้ียกระโดด ขาว 
2522/23-2523/24 
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ตารางแสดงพืน้ทีก่ารแพรระบาดของโรคและแมลงและมูลคาความเสยีหาย ป 2533-47 

 
ป การระบาด  ขนาดการระบาด  ความเสียหาย 

(ลานบาท) 
2523 เพลี้ยกระโดดระบาดในขาว  ทําลายพื้นที่ปลูกขาว 666,796ไร ใน 20 จังหวัด       3,500 

 
2524 เพลี้ยกระโดดระบาดในขาว  ทําลายพื้นที่ปลูกขาว 520,796 ไร ใน 20 จังหวัด 3,000 

2534-35 เพลี้ยกระโดดระบาดในขาว  ทําลายพื้นที่ปลูกขาว 3,500,000 ไร ใน 60 
จังหวัด  

20,000 

2535-36 โรคไหมในขาว  ทําลายพื้นที่ปลูกขาว 1,000,000 ไร ใน
ภาคเหนือ  

5,000 

2537 ไฟทอปเทอราในทุเรียน  ทุเรียนตาย 100,000 ตน สวนใหญในภาค
ตะวันออก และภาคใตบางสวน  

5,000 

2546-47 โรคระบาดไก  ทําลายไกอยางนอย 30,000,000 ตัว ใน 61 
จังหวัด  

50,000 

 

ในขณะ ที่มีการใชสารเคมีการเกษตรเพื่อควบคุมการระบาดของแมลงศัตรูพืชนั้น กลับพบวา

การระบาดของแมลงศัตรูพืชมีแนวโนมรุนแรงมากยิ่งขึน้ ดังตัวอยางเชนกรณีการระบาดของเพลี้ย

กระโดดสีน้ําตาลเมื่อป 2533/34 พบพืน้ทีก่ารระบาดของเพลี้ยในพืน้ทีน่าครึ่งหนึ่งของประเทศในกวา 

60 จังหวัด พืน้ทีท่ี่ถกูทาํลายถึง 3.5 ลานไร ผลผลิตขาวสูญหายไปจากระบบตลาดประมาณ 2.5 - 3 

ลานตนั   รัฐบาลตองอนมุัติงบพิเศษ 340 ลานบาทเพื่อชวยเหลอืชาวนา โดยสวนใหญใหความ

ชวยเหลือในรูปการสนับสนนุสารเคมีการเกษตรเปนสวนใหญ คิดเปนมูลคาความเสียหายที่เกดิจาก

การสงออกขาวที่ลดลง และความสูญเสียอื่นๆ รวมกันกวา 20,000 ลานบาท 

 

การแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และโรคจู ชวงป 2533 – 35 

ทั่วทั้งทุงนาภาคกลางรวมทัง้ที่ทุงนาหมูบานลุมบัวในขณะนั้น  เปนชวงที่นาปรังใชพันธุขาว

ปลูก กข.7,  กข.21 , กข.23 และสุพรรณบุรี 60    การแพรระบาดของเพลีย้กระโดดสีน้ําตาลและโรคจู  

มีอาการเชนเดียวกับชวงป 2524 แตมีอาการรุนแรงกวา  มีเพลีย้กระโดดสีน้ําตาลเกาะแนนตามกอขาว    

การแกไข  มีการนํา “ยาฝุน”  ซึ่งเปนสารเคมีกําจัดแมลงมีลักษณะเปนผงสีเหลืองออน ฉีดพน

เพื่อกําจัดเพลีย้กระโดดสีน้าํตาล  ชาวบานบางสวนเปลีย่นไปใชพนัธุ กข. 21  และ กข. 23  ซึ่งทนโรค

ดีกวา กข.7  ขณะที่ทางชลประทานหยุดเปดประตูน้ําในชวงนาปรัง  ทําใหชาวนาบางรายที่อยูในที่ดอน

หยุดปลูกนาปรังไป 1 ป  ดังตารางที่ 18 
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ตารางแสดงการแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคจูชวงป 2533-35 

และการแกไขปญหาของชาวนาในภาคกลาง 

 
รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

นางบุญทิ้ง     
ศรีสุข 

มาก “เกาะที่รวงเหลืองไปหมด  ฉีดยายังไงก็ไมหาย เปนเยอะมาก ฉีด 2 – 3 หน ไมหาย
ก็เลิกฉีด ผลผลิตต่ํา ไมคอยมีเม็ดแข็ง ไรละ 40 ถัง ราคาชวงนั้นประมาณเกวียนละ 
3,000 บาท” 

ทองเจือ   อุ
มัน 

ไมเปน - 

นายนิคม      
อินยิน 

มาก “เจาะตน  ขาวทรุดตัว ใชยาเปนผงสีเหลืองออน เอาเครื่องพน และซื้อเอ็นโดซัล
แฟนกับไซเปอร ฉีด 2 – 3 เที่ยว ระวังไดชั่วคราวไดผลก็รูสึกสบายใจ แตก็เขาใจวา
มันอันตราย แตจําเปนตองใชมัน” 

นายสามารถ   
อุมัน 

นอย “ไมคอยเปนเพล้ียกระโดด พอมันเปนเราก็ออกไปฉีดยาแลวก็เลิกเลย ปลอยมัน ขา
ที่ไดก็ปกติ คือ 2 เกวียนกวา จาก 3 ไร  สมัยนั้นยังมีนา 3 ไร ไมมีนาเชา ไดราคา
เกวียนละ 3,500 บาท” 

.นายละออ       
มาตศักดา 

มาก “มันลงที่ตน กินตนขาวจนขาวทรุด ใชเครื่องพนพนยาฝุน  แมลงหายไปแตตองใช
หลายเที่ยว รูสึกไมดีเลย ไมชอบยา” 

นายสมคิด       
นาคปาน 

มาก “เสียหายรุนแรง คือเวลามันลงแลวทําใหตนฟุบ เม็ดในไมมี ผุไปเลย  ใชสารเคมีฉีด 
2 ครั้งไมหาย  ไดขาวประมาณ 5 เกวียน ราคา 3,500 บาท ไมคุมเลย” 

นางติ๋ม  วงษ
ษา 

มาก “เอาปุยอีโกดานมาใช มันเปนปุยยา เม็ดเล็กๆ เหมือนปุยเรานี่แหละ แตเปนเม็ด
ทรายเล็กๆ ปกติลูกชายเปนคนหวาน มันกินแลวขาวเปอย ใบแดง ตนขาวฟุบ ตอน
นั้นเปนทุกข คิดวา กูเปนหนี้เขาอีกแลว ซึ่งผลผลิตตอนนั้นไดนอย ประมาณเกวียน 
2 เกวียน จากทั้งหมดทุกแปลง ตนทุนจัดการแมลงตั้งหลายสตางค ถุงละ 520 
บาท  ขาวที่ไดขายหมด หักตนทุนแลวไมเหลือเลย  ใชหนี้เขาตาย เอาเงินรับจาง 
เอาเงินไรมาปนกันไป แตถาเปนเฉพาะขาวถือวาขาดทุน” 

นายวิก มาต
ศักดา 

มาก “เพลี้ยลง กินตน กินใบ ทําใหขาวลม  ใชพาแดนฉีด เพลี้ยก็หายไปแตไมหมด 
ทุเลาลงบาง  แตผลผลิตไมไดอยางตั้งใจ  ชวงนั้นไมสบายใจเลย” 

นางแยม 
ครุฑคํา 

มาก “ตอนเกิดเพลี้ย  รุนแรงจนกลัวเพราะมันจับตนขาวจนใบขาวหมดเปนจุดๆ กลัว
มาก กลัวจะไมพอกิน ตอนนั้นใชยาเบื่อปูจัดการ ใชแคครึ่งขวด ราคา 100 บาท  
ขายขาวไดราคาเกวียนละ 3,800 บาท ไดขาวตอนนั้นไมถึงเกวียนพอหักตนทุนแลว
เสมอตัว เพราะไมลงทุนมา”  

นายประมูล      
อิยิน 

มาก “ใชยาฝุนจัดการเพลี้ยกระโด ชวงนั้นไมไดประเมินความคุมทุนอะไร เพราะกอน
หนานั้นมันมีหนี้สะสมอยูกอนแลว  แบบวาของเราจะเสีย เราทํามาลงทุนเลยโดย
ที่วาเราไมไดคิดตนทุนเลยวาจะไดมากนอย  เราคิดแควาใหไดตรงนั้นมา แตวาที่
เราจายนี่ไมไดคิด  ตัวเองแพยาฝุน  เกิดอาการมึนหัวตาลาย อวก เพราะตอนนั้น
เราไมไดปองกันอะไร ไดแตปดหนา ปดปาก แตงตัวใสเส้ือผาธรรมดาไมมีอะไร
ปองกัน” 

นางบุญมี   
ใจดี 

- ชวงนั้นปดเขื่อน  ไมไดทํา  สวนใหญเพลี้ยกระโดดจะมาชวงหนาหนาว ระบาดหนัก
ทุกป อาการจะมียอดแดงๆ กาบเหลือง ใชเมธาฟอส 5 ไร ครึ่งขวดฉีด 2 – 3 หน 
บางทีก็เปล่ียนเปนสารดูดซึมซึ่งแรงและแพงกวา ยาที่ใชก็เปล่ียนไปเรื่อยๆ แลวแต
วาอะไรจะดี 

นายปรีชา ศร
ฉํ่าพันธุ 

- “ไมมีปญหาเพราะใกลแถวโพธิ์ทาทราย ใชสารเคมีนอยอยูแลว แมลงไมมารบกวน
เหมือนทางลุมบัว” 

นายสุเทพ 
เผาพันธุ 

มาก “แปลงหนึ่งพื้นที่ 16 ไร ไดขาวประมาณ 4 – 5 เกวียน  พื้นที่ทั้งหมด 40 กวาไร 
เหมือนเดิม เพลี้ยมันเลนงานทุกแปลง รวมทุกแปลงได 11 เกวียน ถือวาขาดทุน
มาก เปนหนี้ แตก็ยังพออยูได ทําไปใชไป” 

นายวิเชียร 
ศรีฉํ่าพันธุ 

มาก “ตอนเพลี้ยเลนงาน  ใชสารเอ็นโด (ซัลแฟน) ฉีดประมาณ 3 ครั้ง สภาพมันคือโดน
กินคอรวง แตก็กําจัดทัน ขาวไดไมเต็มที่นักแตก็พอมีเงินเหลืออยูบางดูคุมทุน  ที
แรกเห็นแลวกลัวเพระมันเยอะมาก เห็นแลวก็ฉีดเลย กลัววามันจะกินเม็ดขาวหมด 
จะสงผลใหผลผลิตต่ํา” 
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นายสามารถ 
ชาวลุมบัว 

- - 

นายยอด 
อวนเจริญ 

มาก “ตอนเจอเพลี้ยกระโดด เอายาฆาแมลงมาฉีดหลายครั้งกวาจะอยู  แตไดไมดี
เทาที่ควร ตนทุนสูงเพราะซื้อยามาหลายรอบ  ไดขาว 12 เกวียนเหมือนกัน ไม
สามารถคํานวณไดวามีเพลี้ยเยอะแคไหน มันกระจายกันไปทั่ว ไดราคา 3,000 – 
4,000 บาท/เกวียน พอหักตนทุนแลวยังพอเหลือบาง”  

นายสมพร 
โพธิ์แกว 

นอย “ตอนที่เปนเพล้ียนั้น ทํานา 40 ไร ไดขาว 30 กวาเกวียน ไดราคา 2,000 – 3,000 
บาท ที่นาไมคอยไดฉีดยาเลยไมคอยมีปญหาเหมือนคนอื่นเขา 

นายสุรัตน    
เขียวฉออน 

นอย “ไมไดเลนงานในพื้นที่ลุมบัว แตเลนงานที่พื้นที่ที่อยูอยุธยา ประมาณ 20 ไร ใชอีโก
ดาน ฟอเดน ปนั้นผลผลิตเสียหาย เพราะปลูกขาว 3 เดือน ไดผลผลิตประมาณ 60 
– 70 ถัง/ไร  ไดราคาเกวียนละ 3,500 บาท พอคุม” 

 
 

ประวัติการแพรระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในนาทุงกุลารองไห 

 

หนอนสีน้าํตาย และสีเขียวลาย เมื่อ 12 ปที่แลว มีปญหาหนอนสีน้าํตาย และสีเขยีวลาย กัดกินตนขาว 

ทําใหผลผลิตขาวลดลงถงึ 50 % ซึ่งทางราชการก็นาํสารฆาแมลงมาฉีดให แตก็ไมไดผล 

ต๊ักแตนปาทงักา และหน ูในป 2541 ปนี้ฝนแลง เกิดปญหาตั๊กแตนปาทังกา และหน ูมากัดกินตนขาว

จํานวนมาก ทาํใหขาวเสียหายเกือบ 100%  แมวาจะใชสารฆาแมลงมาหวาน แตกไ็มไดผลเชนกนั 

แมลงกุดจี ่ป 2541 ถึงปจจบัุน เกิดปญหาแมลงกุดจี ่เขาดูดกินตนขาว บริเวณโคนตนขาว โดยเฉพาะ

ในชวงขาวตัง้ทอง ทาํใหผลผลิตขาวเสียหาย เกษตรกรไดแกปญหาโดยการใชสารฟรูาดานปองกนั

กําจัดแมลงดงักลาว 

เพลี้ยไฟ ในป 2544-2546 มีปญหาเพลี้ยไฟระบาด สรางผลกระทบทาํใหตนขาวเปนใบแดง แกปญหา

โดยฉีดสารเคมี 

หนอนกอระบาด ในชวงป 2544-2546 มีผลกระทบปานกลาง แกปญหาโดยการใชยาฆาแมลงฉดีพน 

กุดจี่ดําระบาด ในชวงป 2540 ถึงปจจุบัน เขากัดกินไสออนของขาว ทําใหขาวตนเหลือง มีผลกระทบ

รายแรงทาํใหผลผลิตลดลงถึง 50 เปอรเซ็นต แกปญหาโดยการใชยาฆาแมลงฉีดพน 

 

 

 การใชสารเคมเีพื่อควบคุมเพลี้ยกระโดดมิไดทําใหสถานการณดีข้ึนแตกลับทําใหเกิดการ

ระบาดซ้ําและขยายออกไปมากยิง่ขึ้น การลดลงของการระบาดคอยๆ ลดลงเนื่องจากผลโดยธรรมชาติ

มากกวา  

 

ปญหาสารเคมีที่บานปง จ.เชียงใหม 

           จากการใชสารเคมีจาํนวนมากในชวงการเพาะปลูก ชาวบานจึงมักไมกนิผลผลิตที่ตัวเองปลูก  

(และยังหามนกัวิจัยไมใหกนิอีกดวย) โดยบอกวาใชยามาก กนิแลวจะเจ็บทอง ผักที่จะกินเองนัน้

ชาวบานจะทาํการปลูกแยกไวตางหาก  แมชาวบานจะรูวาสารเคมีที่ใชเปนอันตรายตอผูบริโภคแตก็
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ยังคงจะใชสารเคมีตอไปเร่ือยๆ โดยใหเหตุผลวา พอคาจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่สวยๆ ตามความ

ตองการของตลาด การใชสารเคมีจึงเปนสิง่จําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได  

“ ถาตี้เฮาบใชยาอยางนั้น เมื่อแลงมาลองไปผอต้ีของเฮาเตอะ เพ แมงมัน

บินมาพรึ่บๆ เปนพนยากนัลบึๆ คิงจะบพนก็บไดกะ “ 

“ หนาตี้เปนฉดียาหนั๊กๆปลอยหมาบได มนัจะไปกนิยา ก็หมาตางเหนอืมี

สามสิบปาย(สามสิบกวาตวั) พนหนาหอมเหลือบกี่ตัว ตองมัดไว แตไกบเปน

หยัง ไกมนับใจไปไกล แตหมาตี้มันตายมนัไปไกล มนัไปเรื่อย “ 

 

 ยิ่งไปกวานั้นในฤดูตอมา เมื่อมีการแนะนําใหเกษตรกรใชพันธุขาว กข. 23 ที่ตานทานเพลี้ย

กระโดดสีน้ําตาลเพื่อทดแทนขาวพันธุสุพรรณ 60 กลบัพบวาในปนัน้ (2535) เกษตรกรในภาคเหนือที่

ปลูกขาวพันธุนี้ตองเผชิญกบัการระบาดของโรคใบไหม เกิดความเสยีหายรนุแรงมากกวา 1 ลานไร 

 

 การระบาดของศัตรูพืชมิไดจําเพาะในธัญพืชเทานั้น แตไดขยายไปสูพืชสวน โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในกรณีสวนที่มกีารใชสารเคมีในปริมาณสูงดวย ดังกรณีการระบาดของโรคไฟทอปเทอราในสวน

ทุเรียนภาคตะวันออกและภาคใตของประเทศ มีการประมาณการวาเชื้อราดังกลาวไดทําลายทุเรียนไป

มากกวา 100,000 ตน ในบางพื้นที่โรคนีไ้ดทําลายตนทุเรียนไปมากถึง 25 % ของสวน คิดเปนมูลคา

ความเสยีหายกวา 5,000 ลานบาท การระบาดของโรคนี้เกิดขึ้นจากปลูกทุเรียนที่ไมหลากหลาย และ

การทาํลายสมดุลยของจุลินทรียในดนิเนื่องจากการใชปุยเคมีในสวนทเุรียนสมัยใหม ดังที่พบวาในพื้นที่

เดียวกนั แปลงที่มกีารปลูกทุเรียนสมัยใหมพบการระบาดรุนแรงกวา (โลกดุลยภาพ, 2538) 

  

 การเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวไดพิสูจนใหเห็นถึงความออนแออยางยิง่เมือ่เร็วๆ นี้เมื่อเกิดการ

แพรกระจายของโรคไขหวัดนกในประเทศที่มีการเลี้ยงไก  โรคระบาดรุนแรงนี้ปรากฎทีท่ี่ฮองกงเมื่อป 

2540  จากนั้นในปลายป 2546 ไดแพรกระจายไปทั่วเอเชยี ในญี่ปุน จีน เวยีดนาม อินโดนีเซีย 

มาเลเซยี ลาว กัมพูชา รวมทัง้ประเทศไทย 

สําหรับประเทศไทยนัน้ การระบาดของโรคเกิดขึ้นตั้งแตปลายป 2546 แตรัฐบาลเพิ่งจะมา

ยอมรับวาไกเปนโรคไขหวัดนกเมื่อปลายเดือนมกราคม 2547 โดยในชัน้แรกไดระบาดในเขตที่มีการ

เลี้ยงไกเปนปริมาณมากในพืน้ที่ภาคกลางกอน จากนั้นไดระบาดไปมากกวา 60 จังหวัดในทุกภาคของ

ประเทศ มีไกที่ถูกทําฆาทิ้งมากกวา 30 ลานตัว เกษตรกรและลูกหลานเกษตรกรมากกวา 5 คนตายไป 

ทามกลางคําวจิารณจากหลายฝายวาเปนเพราะการปดบังขอมูลของรฐับาลที่ตองการปกปองผูเลีย้ง

สัตวรายใหญ 

การประเมนิของ "คณะกรรมการพจิารณาแกไขวิกฤติสถานการณไขหวัดนกระบาดในไก"  ที่มี

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน ไดวิเคราะหผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดย
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ประเมินวาจะมีผลกระทบ 1) จากการหยุดสงออก 24,000 ลานบาท  2) ผลกระทบตอตลาดภายใน 

14,000 ลานบาท 3) กระทบตอระบบการผลิต 1,500 ลานบาท 4) ตอการเลี้ยงไกพนัธุ 1,500 ลานบาท 

5) ตอคนงานในการผลิตเนือ้ไก 2,200 ลานบาท 6) ตอโรงงานอาหารสัตว 5,900 ลานบาท 7)มีภาระ

ดอกเบี้ยที่จะเพิ่มข้ึน 1,250 ลานบาท รวมเปนวงเงิน 50,350 ลานบาท ทั้งที่โดยผลกระทบดังกลาวจะ

สงผลตอแรงงานในฟารมและโรงงานแปรรปู 240,000 คน เกษตรกรเลี้ยงไก และปลูกพืชไรที่เปน

อาหารสัตว โดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูกขาวโพด อีก 6,000,000 คน 

 สําหรับการคาดการณของธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ประเมนิวาได ประเมนิสถานการณ

ผลกระทบของไขหวัดนกที่มตีอเศรษฐกิจไทย โดยการประมาณการครัง้นี้ชีว้า จากการประเมินภาพ

ผลกระทบเบื้องตนจากไขหวดันก จะสงผลใหการขยายตวัของเศรษฐกจิลดลงประมาณ 0.2% ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (จีดีพี) อยางไรก็ตามมูลคาความเสยีหายที่ประเมนิคือ 1) กระทบตอการ

สงออก 19,500 ลานบาท  2. ความสูญเสยีที่จะเกิดขึ้นจากการทําลายไก 30 ลานตวั คิดเปนเงิน 1,760 

ลานบาท 3) งบประมาณที่รัฐบาลจะใชจายเพิ่มเตมิเพื่อการฟนฟกูารผลิตไกในวงเงนิ 3,000 ลานบาท 

คิดเปนมูลคาความเสยีหายรวม 24,260 ลานบาท  (กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2547 และหนงัสือพิมพ

ไทยรัฐ 21 เมษายน 2547) 

 

 

 หากพิจารณาจากกราฟแสดงการระบาดของโรคและแมลงสําคัญในประเทศไทยนับต้ังแตการ

ปฏิวัติเขียวเปนตนมาจะเหน็วาในรอบ 10-12 ป จะมีการระบาดสําคัญๆ ของโรคและแมลงในภาค

เกษตรกรรมของไทย และดูเหมือนวานบัวันความรนุแรงของการระบาดจะเพิม่มากขึ้นๆ เปนลาํดับถึง

ขนาดคราชีวิตของเกษตรกรและลูกหลานไปพรอมๆ กนัดวย 

 การระบาดของโรคและศัตรูทางการเกษตรแตละครั้งหมายถงึการผลักดันใหเกษตรกรตองตก

อยูในบวงแหงหนี้สินที่รัดแนนจนดิน้ไมหลดุ เนื่องจากโดยทั่วไปแมไมมีโรคระบาดเกษตรกรแตละรายมี

รายไดจากภาคเกษตรไดไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัวอยูแลว เมื่อมีการระบาดของโรคและ

แมลงจึงเทากบัสรางหายนะใหกับพวกเขา  

 จากการศึกษาในพืน้ที่ภาคกลางของคณะวิจัยพบวา ชาวนาตองแบกหนีก้อนใหญ นับต้ังแต

การแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรจูในป 2524   และเพลี้ยกระโดดเขาทําลายซ้าํอกีครั้ง

ในป 2533 – 35  ทั้งนี้ไมนับการเขาทําลายของแมลงสงิ หนู  และหอยเชอรร่ี  ทีย่ังคงมีอยูในปจจุบัน 1 

หลังการระบาดของโรคแมลงเกษตรกรมกัตองหาทางออกอยางอื่น เชน ออกไปทาํอาชีพอืน่ๆ นอกภาค

การเกษตร และในหลายกรณีพวกเขาตองสูญเสียที่ดินในการทําการเกษตรไปใหคนอื่น 

 

                                          
1 อานรายงานกรณีศึกษาในพื้นที่ภาคกลางของ นิรมล ยุวนบุณย 
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บทที่  10 
ปฏิวัติเขียวกบัผลกระทบที่มีตอฐานทรัพยากรและสภาพแวดลอม 

 

 

ผลกระทบที่มตีอฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของเกษตรกรรมตามแนวทางการปฏิวัติเขียวนั้น 

เกิดขึ้นจาก “แบบแผน” ของการผลิตดังกลาว ซึง่ประกอบไปดวยการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตวเชิงเดี่ยวใน

พื้นที่กวางขวาง การใชปุยและสารเคมีการเกษตรในปริมาณมาก การใชเครื่องจักรกลการเกษตร รวมทั้ง

ในบางกรณีหมายถงึการสรางระบบชลประทานขนาดใหญเพื่อรองรบัระบบการผลิตดังกลาวดวย 

 

ผลกระทบของเกษตรกรรมแผนใหมที่มีตอดิน 

 มนุษยเพิง่รูจักการใชปุยเคมใีนการเกษตรกรรมเมื่อประมาณ 150 ปที่ผานมานี่เอง ในอดีตนัน้

เราใชปุยจากมูลสัตว ปุยหมักที่ไดจากเศษซากพืชซากสัตว ในบางวฒันธรรม เชน  ชาวอนิเดียนพื้นเมือง

ในทวีปอเมริกาเอาปลามาใชเปนปุยเพื่อบํารุงดิน 

 การใชปุยเคมีเร่ิมเกิดขึ้นหลงัการคนพบเมื่อป 1847 ของ จัสตุส ฟอน ไลบิก (Justus von 

Liebig) นักวทิยาศาสตรชาวเยอรมนีคนพบวา เราสามารถทดแทนแรธาตุในดินที่ถกูเก็บเกีย่วออกไปใน

รูปผลผลิตได โดยใชสารสงัเคราะหทางเคมีบางชนิดใสเขาไปทดแทนในดนิ  การคนพบดังกลาวทําให

เกิดการสังเคราะหปุยเคมีอ่ืน เชน โปตัสเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุอาหารรองอื่นๆอีกหลายชนิดตามมา 

(Peter Warshall, 2002) อยางไรก็ตามการใชปุยเคมีเร่ิมมีการใชอยางจรงิจังกห็ลังสงครามโลกครั้งที่

หนึง่แลว โดยภายหลงัสงครามโลกครั้งนั้นสงบลงไนเตรทที่ถูกสาํรองเอาไวสําหรับใชในการทําสงคราม

ใหไดนาน 4 ป ไมมีโอกาสไดใชสําหรับสงครามอีก ไนเตรทเหลานี้จงึถูกเอามาใชในการเกษตร (Helena 

Paul and Ricarda Steinbrecher,2003) 

ปุยเคมีที่ใชไปทั้งหมดมีเพียงไมเกิน 50% เทานั้นที่ถกูใชประโยชนโดยพืช สวนที่เหลอืจะถูกพืช

อ่ืนดูดเอาไปใช แตสวนใหญจะซึมซบัลงไปสูดินและน้ําซึง่มีส่ิงมชีีวิตในดินขนาดเล็กๆอาศัยอยูเปน

จํานวนมาก (Peter Warshall อางแลว) 

ปุยจะทาํลายสมดุลของระบบนิเวศในดินและสงผลกระทบตอส่ิงมชีวีิตในดิน ปุยเคมีจะเรงอัตรา

การสลายตวัของอินทรียวัตถทุําใหโครงสรางดินเสื่อมลง ดินจึงกระดาง ไมอุมน้ําในฤดูแลง ซึง่จะมี

ผลกระทบตอการผลผลิตของพืช นอกจากนัน้การใสปุยเคมีที่มปุียไนโตรเจนมากๆ จะทําใหดินเปนกรด 

จนธาตฟุอสฟอรัสซึ่งมีอยูในดินแปรสภาพไปจากเดิมจนพืชนาํมาใชไมได  

นอกจากนี ้การใชปุยเคมีซึ่งมีธาตุหลกั ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม ติดตอกันจะทําให

เกิดปญหาธาตุรองคือ สังกะสี เหลก็ ทองแดง มงักานสี แมกนีเซยีม โมลิบดีนัม และโบรอน ซึง่ถาเกิด

ปญหานี้ข้ึน จะสงผลกระทบตอสุขภาพของมนษุย สัตว และพืชเอง และมีผลทาํใหผลผลิตลดลง อีกทัง้
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โรคและแมลงศัตรูพืชเขาทําลายบอยครั้งขึน้ (Sharma 1985, Tandon 1990 อางองิจากเกษตรยั่งยืนวถิี

สูอนาคต, วิฑรูย ปญญากุล(แปล). 2544) 

การใชปุยติดตอกันในพืน้ที่ใดพื้นที่หนึ่งอยางยาวนานจะทําใหดินเสื่อมโทรม จนในที่สุด

ประสิทธิภาพของปุยในการเพิ่มผลผลิต/ไรจะคอยๆ ลดลง เกษตรกรจะพบวาตองใชปุยปริมาณมากขึ้น

เพื่อรักษาระดับผลผลิตใหคงเดิม สถิติการใชปุยเกาแกที่บันทึกไวโดย FAO และ USDA บงชี้แนวโนม

ดังกลาวอยางชัดเจน ยิง่เมื่อเปรียบเทยีบกับสถิติเมือ่เร็วๆ นี้ของประเทศไทย เราจะเหน็การลด

ประสิทธิภาพของปุยเคมีไดอยางชัดเจน 

 

ตารางแสดงประสิทธิภาพถดถอยของการใชปุยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตในนาขาว 
 

 
ชวงระยะเวลา 

(ป พ.ศ.) 

 
จํานวนการใชปุยเคมี 
ที่เพิ่มขึ้น (ลานตัน) 

 
ผลผลิตขาวที่เพิ่มขึ้น 

ผลผลิตขาวที่เพิ่มขึ้นตอ 
การใชปุยเคมี 1 ลานตัน 

(ลานตัน) 
2491-95 
2502-04 
2507-09 
2512-14 
2517-19 

14 
27 
41 
64 
84 

59 
130 
115 
165 
116 

14.8 
10.0 
8.2 
7.2 
5.8 

2528-2543 1 3 3 
ที่มา : ขอมูลการใชปุยตั้งแตป 2491-2519 ดัดแปลงจากขอมูลของ FAO, USDA ขอมูลลาสุด 2528-2543 คํานวณจาก
สถิติการใชปุยเคมีในนาขาวของประเทศไทยเปรียบเทียบกับผลผลิตขาวที่เพิ่มขึ้น 
 

กราฟแสดงการถดถอยของประสิทธิภาพการใชปุยเคม ี
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ชาวนาที่ลุมบัวซึ่งใชปุยมานานหลายทศวรรษสังเกตไดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้กับดินของ

พวกเขา 

 

           “ดินในนาเมื่อกอนที่ใชปุยมนัดี มันเหนยีว ดํา นิ่ม   ปจจุบันดินไมดี  พอจบัแลว

รวน ในพืน้ทีน่าจะมีกรวดมาปน ดูเหมือนไมคอยดี เปนสแีดงๆ”    

นางทองเจือ  อุมัน 

 

 “ที่ดินบริเวณที่นาเชา  มนัเหมือนจะดี  เพราะสงัเกตวา พอเริ่มไถ วิเคราะหวา

ขาวนาจะงาม ดินมีสีขาว  ตอนไถมันจะเหนียว ตีไปสักเที่ยวมันจะรวน ตีไดสักพักน้ําใส

แจว  แตพอหวานขาวมันกลับไมข้ึน  เนาตายไปเลยก็ม ี สงสยัวา นาเชานี้จะผานการใช

สารเคมีมาเยอะ  สวนที่ดิน 2 ไรของตนเองมีลักษณะสดํีา นิม่  คิดวายังดีอยู” 

นายสามารถ  อุมัน 

  

“เมื่อกอนดนิดี  คือดินรวนซยุ  เวลาไถจะงาย   ดินออน  มนัไมเหนียวอยางแต

กอน  ถาเมื่อกอน ไถแลวดนิมันจะมนัเลือ่มไปเลย    พอใชปุยเคมีไปเหมือนมนัจะเสีย  

ดินมันเหนียว  ขาวไมโต แคระแกร็น  ไมมรีวง บางครั้งไมโต  มนัเหนยีว  ตอนนัน้บริษัท

มาปุยมาโฆษณาราวป 43 และวัดคาดินเรา บอกวาคาพีเอช มนันอย มีแค 4.7  ก็เอา

สารตราใบโพธิ์มาใหทดลองปรับสภาพดิน พรอมหวานปุย  โดยใหเราทําสัญญาวา  ถาไม

ดีข้ึน  เราจะไมตองเสียเงิน  ปรากฏวามันไมดีข้ึน  เรากไ็มไดจายสตางค” 

นายประมูล  อินยิน 

 

“เมื่อกอนดนิดี ดํา รวน ซยุ เดินไปนี่จะไมติดตีนและไมล่ืน  แลวถาหนาแลง ฝน

ตกใหมดินจะนิ่มตีน  พอเริ่มทํานาแลวฝนตกนี่ดินจะนิม่   มาทีหลงันี่ดินเริ่มแข็งและเปน

ดาน จะเหนียวติดตีน  หนาดินแข็ง  จอบไปฟนแลวไมเขา  เวลาไถไปดินทีพ่ลิกจะไมแตก 

เปนแผนยาว คลายเสนกวยเตี๋ยว” 

ปรีชา  ศรีฉํ่าพนัธุ 

 

“เมื่อกอนดนิมนัดี ดํา เวลาจบัรวน เวลาเหยียบในน้ําเหมอืนฟูๆ  เปนหลมๆ  ดี   

พอใชปุยเคมมีันเสื่อม  รูสึกวาดนิมนัแข็ง นากลวัจะเปนกรด เปนดาง  อาจเปนเพราะเรา

ใชพวกยาคุมและปุยที่ใสมนัมากเกนิไป” 

นายสเุทพ  เผาพนัธุ 
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 “เมื่อกอนดนิมนัดี มนัฟ ูปุย หนาดินไมมับ ไมแนน เหยียบไปนี่มันฟูเลย  พอใช

สารเคมีมันจะเสื่อม มีลักษณะมับแนนเปนกอนเหนียวแข็ง  ยิง่ถาจุดฟางจะมับทนัท”ี 

นายวิเชยีร  ศรีฉํ่าพันธุ 

 

 “ในอดีต  ดินดี  …แบบเราไมไดมีสารเคมีลงเยอะ มนัเปนธรรมชาติ มีลักษณะ

เปนดินเหนียวดํา ดูไมมีกรด ไมมีอะไรเลย  แตมาใชสารเคมีแลวมันเสยี ทีว่าเสยีมนัแย ดู

แนน เปนไต มีสีจางๆ ไมดํา  คาดวาเกิดจากการใชปุย – ยา เยอะ  รวมทัง้โดนเผาหนา

ดินจากฟางขึน้” 

สามารถ  ชาวลุมบัว 

 

 

  ประสบการณเชนนี ้ เกิดขึน้กับเกษตรกรทีบ่านปงซึ่งปลกูหอมหัวใหญมาหลายสิบปเชนเดียวกนั 

การใชปุยเคมอียางเขมขนในพืน้ที่อยางตอเนื่อง ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินในพืน้ที่ มีปญหา

เนื้อดินแข็ง จากการสังเกตพบวาดินมีลักษณะจับตัวกนัแนน คอนขางแข็งมากโดยเฉพาะ หลงัการเก็บ

เกี่ยวแลว เมื่อชาวบานจะเริม่ลงมือเพาะปลูกในปตอไป ซึ่งจะตองขึน้แปลงปลูกใหมนั้น ชาวบานจะตอง

ใชรถไถเขาชวย และในขั้นตอนการแตงแปลงกอนจะพรวนดินไดนัน้ จะตองมีการทุบดินใหเปนกอนเล็ก

ลง มีเนื้อละเอียดลงเสียกอน จึงจะสามารถเพาะปลูกได แมจะพยายามใสแกลบเขาชวยแตก็ไมสามารถ

ฟนฟูความอุดมสมบูรณของดินใหไดเหมือนดังเดิม 

 

 ปจจุบันทั่วประเทศมพีื้นที่ทีม่ีการพงัทะลายของดิน 134.2 ลานไรหรือ 41.94% ของเนื้อที่

ประเทศ ในจาํนวนดงักลาวเปนพืน้ที่ที่มกีารสูญเสียดินในระดับปานกลางถงึขั้นรุนแรงที่สุดถงึ 109 ลาน

ไร นอกเหนือจากนั้นพื้นที่ดินที่ขาดอนิทรยีวัตถุ กินเนื้อที่ถึง 98.7 ลานไรหรือ 30.7%   มีพื้นที่ดินเค็มอีก 

21.9 ลานไร และมีพื้นทีท่ี่มศัีกยภาพในการแพรกระจายดินเค็มอีก 21.9 ลานไร โดยสวนใหญอยูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

นอกจากนีย้ังมีพื้นที่ดินทรายจัด 6 ลานไร และดินลูกรังและดินตื้น 52 ลานไร ดินเปรี้ยวจัด 9.4 

ลานไร สวนใหญอยูในพืน้ที่ราบลุมภาคกลางตอนลาง และปญหาดนิกรด 21.6 ลานไร 

 

การปลูกพืชเชงิเดี่ยว และการใชปุยเคมจีะซ้ําเติมใหพืน้ที่ดินของไทยซึ่งประสบปญหาอยูแลวมี

สภาพเสื่อมโทรมมากขึ้นไปอกี เนื่องจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไมสามารถปกคลุมไดเทากับระบบการปลูก
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พืชหลายชัน้ การใชปุยเคมทีําใหดินอัดแนนโครงสรางของดินไมสามารถซึมซับน้ําไดดี เปนสาเหตุใหเกิด

การชะลางผิวหนาดินไดงายกวาดนิทีม่ีโครงสรางรวนซยุ 

อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณทานหนึ่งสรุปปญหาความเสื่อมโทรมของดินอัน

เปนผลมาจากการปฏิวัติเขียวเมื่อ 1 ทศวรรษที่ผานมาไวนาสนใจวา (โฆสิต ปนเปยมรัฐ 2536) 

 

“ ปญหาที่ไมคอยมีใครพูดถึงคอืปญหาของดิน ความเสื่อมโทรมของดินเกิดขึ้นจน

นาใจหาย เกษตรกรใชคําวา ดินจืด แพรระบาดไปทั่ว เกษตรกรตองใชปุยเคมีมากขึน้

เพื่อใหผลผลิตเทาเดิม หมายถึงตนทนุการผลิตตอไรกําลังสูงขึ้นๆ โอกาสทีจ่ะเพิ่มผลผลิต

ตอไรลดลงเรื่อยๆ เพราะปญหาความอุดมสบบูรณของดิน เราเอาอนิทรียวัตถุออกมาจาก

ดินมากเหลือเกินโดยไมมีการปรับปรุงบํารุงดินเทาที่ควร การที่เขาใจวาปุยเคมคืีอธาตุ

อาหารของดนินั้นเปนความเขาใจที่ผิด มีการวิจยัทางการเกษตรจาํนวนมากทีท่ําใหเชื่อได

วา การใสปุยเคมีลงไปในพืน้ทีท่ี่ไมเหมาะสมคือหายนะของเกษตรกรในอนาคต” 

 

ปญหาการชะลางพังทะลายและสูญเสียความอุดมสมบรูณนั้น มใิชเพิ่งเกิดในประเทศกําลงั

พัฒนา แตปญหาเหลานี้ไดเกิดขึ้นอยางกวางขวางในประเทศที่เปนผูใหกําเนิดของการปฏิวัติเขยีวมากอน

หนานี้แลว Peter Warshall ชี้วา “พื้นทีเ่กษตรกรรมของอเมริกากําลังสูญเสียหนาดินในอัตราทีเ่ร็วกวา

อัตราการสรางขึ้นใหม เกษตรกรรมแผนใหม การชลประทานที่ใชน้าํเค็ม การใสเกลือปุยเคมี และการทํา

เกษตรกรรมบนพืน้ที่ดินเค็ม ไดทําลายพืน้ที่แหงแลงเลวรายลงมากยิง่ขึ้นภายในเวลาไมถึง 50 ป และ

ต้ังแตป 1950 เปนตนมา พืน้ที่เกษตรกรรม 1 ใน 3 ของชาวอเมริกนั ไดถูกละทิง้เพราะปญหาการชะลาง

พังทะลาย” (Peter Warshall อางแลว) 

  

ผลกระทบที่มตีอน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ํา 

 พรอมๆ กบัการเขามาของการปฏิวัติเขียว ธนาคารโลกไดแนะนําใหรัฐบาลไทยสรางเขื่อน

เจาพระยาเพือ่สรางระบบชลประทานเพื่อรองรับการทาํนาแผนใหม   เมื่อผลของการปฏิวติัเขียวได

ดําเนนิผานไปสองถึงสามทศวรรษ ปญหาของเกษตรกรรมแผนใหมที่สงผลตอน้ําและการจัดการ

ทรัพยากรน้าํไดสงผลชัดเจนมากขึ้นแมในผูบริหารระดับสูงที่เปนผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณเอง 

เขื่อนและคันคตูางๆ ไดถูกสรางขึ้น โครงการชลประทานขนาดใหญที่ถูกสรางขึน้เปนโครงการแรกของ

ประเทศคือ โครงการชลประทานเจาพระยาใหญในภาคกลาง ซึ่งประกอบไปดวยเขือ่นทดน้ําและระบบสง

น้ําระบายน้ํา ครอบคลุมพื้นที่ต้ังแตจังหวดัชัยนาทถงึสมุทรปราการ โครงการนี้สรางเสร็จเมื่อป 2507 และ

มีผลใหพืน้ที่เพาะปลกูขาวในเขตชลประทานเพิ่มข้ึนเปน 10.8 ลานไร  (สุกิตติ กระจางเยา. “การ

ชลประทานแหงประเทศไทย” จุลสารธนาคารกรุงเทพ มกราคม-มิถุนายน 2531 หนา 32) 
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หลังจากนั้นไดมีการสรางเขื่อนเอนกประสงค กลาวคือนอกจากจะใชประโยชนเพื่อการ

ชลประทานแลว ยังใชเพื่อผลิตไฟฟา อุตสาหกรรม และอุปโภคบริโภคดวย ตลอดลุมน้ําสาํคัญของ

ประเทศเกือบหมดทัง้ 26 ลุมน้ํา (โฆสิษฐ ปนเปยมรัฐ 2534) 

 อยางไรก็ตาม เมื่อมองโดยภาพรวม โครงการเหลานี้มักมปีญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสรางของ

ระบบทีใหญเกินไป ขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถตอบสนองความตองการใชประโยชนจากน้ําที่

หลากหลาย ไมเอื้อตอการกระจายของน้าํไปสูพืน้ทีท่ี่มีลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน การดูแล

รักษาและจัดการทาํไดยากและตองใชงบประมาณมหาศาล เปนตน ตัวอยางเชน พื้นที่ชลประทานฤดู

แลงป 2532-33 ที่ไดรับน้ําจากเขื่อนเอนกประสงคทัง้หมด 9 เขื่อน ไดรับน้ําจริงเพียง   4,441,342 ไร

เทานั้น   จากที่กาํหนดไวในแผน  10,542,000 ไร นอยกวาเปาหมายทีว่างไวประมาณ 6.101 ลานไร  

โดยเฉพาะอยางยิง่เขื่อน บางลาง เขื่อนแกงกระจาน     และเขื่อนศรีนครินทรกับเขื่อนเขาแหลม  

ดําเนนิการไดเพียงรอยละ    0.97 , 3.24  และ 19.80 ของแผนทีว่างไวตามลําดับ ในกรณีเขื่อนบางลาง

สามารถสงน้าํใหพืน้ที่ชลประทานไดเพียง 2,900 ไร  จากแผนที่วางไว 300,000ไร เทานั้น (พรทพิย บุญ

ครอบ 2535) 

  อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และอดีตเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิ นายโฆษิต ปนเปยมรัฐ ยอมรับวาระบบชลประทานขนาดใหญในภาคกลางนัน้วางระบบ

การกระจายน้าํเพื่อการปลูกขาวเปนหลัก   ดังนั้นเมื่อประเทศไทยลดความสาํคัญของการสงขาวเปน

สินคาออก และตองการปรับโครงสรางระบบการผลิตทางการเกษตรในภาคนี้ใหเปนระบบเกษตรที่

หลากหลายมากขึ้นไมพึ่งพาการเกษตรเชงิเดี่ยว  ระบบชลประทานที่เปนอยูกลบัเปนอุปสรรคตอการ

ดําเนนิการดงักลาว (โฆสิษฐ ปนเปยมรัฐ อางแลว) 

 ที่จริงปญหาของระบบชลประทานขนาดใหญสวนใหญที่ควรกลาวถงึเปนเบื้องตนกคื็อ ระบบ

ชลประทานดังกลาวไดทาํลายวงจรการเพิม่ความอุดมสมบูรณของดินโดยธรรมชาต ิ ที่เมื่อถึงหนาน้าํ

ตะกอนดินที่ถกูพัดพามาจากบริเวณพืน้ทีป่าไมทางตอนเหนือของประเทศ ไดเขามาทับถมพืน้ที่

เกษตรกรรมดานลาง   การทําเกษตรกรรมแบบใหมจงึยิ่งจําเปนตองใชปุยเคมีเพิม่มากขึน้ไปอีก เพราะ

การชดเชยความอุดมสมบูรณแบบเดิมไดถูกเปลี่ยนแปลงไปแลว 

นอกเหนือจากนี้ ระบบชลประทานที่ผานมายังมีผลกระทบดานลบที่สําคัญเกิดขึน้ดวย ดังที่

โครงการชลประทานขนาดเล็กของคณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เคยประมาณการวา 

โครงการชลประทานตางๆ ในภาคนัน้ประมาณ 30 % ประสบกับปญหาน้ําเค็มเนื่องจากการแพรกระจาย

ของเกลือซึ่งอยูภายใตชั้นของดิน  ปญหานี้ทาํใหน้าํที่เก็บไวกลายเปนน้ําเกลือ ในขณะที่ดินบริเวณ

ใกลเคียงมีความเค็มเพิ่มข้ึนจนไมอาจใชประโยชนเพื่อการเกษตรกรรมได (พรทพิย บุญครอบ อางแลว) 

 

 ปญหาสาํคัญที่เกิดขึ้นกับน้าํอีกปญหาหนึง่คือการปนเปอนของน้าํจากสารเคมีการเกษตร จาก

การศกึษาในพื้นที่พบวาสารเคมีการเกษตรไดปนเปอนในแหลงน้ําตามธรรมชาต ิ จนถงึขั้นทีป่ลา
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ธรรมชาติลดจํานวนลงอยางมาก สารเคมีบางชนิดที่หามมิใหใชในนาขาวก็ลักลอบนํามาจาํหนาย ดัง

กรณีของการใชสารเอ็นโดซลัแฟน ซึ่งเปนของบริษทัอเวนติสครอปชายน  ซึ่งทางราชการไมสามารถขึ้น

ทะเบียนใหใชไดในนาขาว  จาํกัดใหใชสําหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชในฝาย  งา  กาแฟ และโกโก 

ตามที่ระบุฉลากเทานั้น    แตกลับพบวามกีารใชสารดังกลาวเพือ่กําจัดหอยเชอรร่ีในสุพรรณบุรีอยาง

กวางขวาง  โดยสารเคมีทีพ่บมากในหมูบานลุมบัว ไดแกสารเคมีกลุมออรแกนโนคลอรีน  ซึง่มีชื่อการคา 

เชน  เอน็โดฟาเซ็ต, ทีโอดาน35, ฮาฬาดาน 35  และ  เอน็โดซัลแฟน เปนตน (เดชา ศิริภัทร 2545) 

รายงานสถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2542 – 2543  ซึ่งไดนําผลการศึกษาของกรมควบคมุ

มลพิษเพื่อประเมินคุณภาพของน้ํา พบวาการปนเปอนจากแหลงกาํเนิดที่มาจากการเกษตรและปศุสัตว

นั้นมีสัดสวนสงูถึง 23.5 % รองลงมาจากความสกปรกที่เกิดจากชมุชนซึ่งอยูในเกณฑสุงที่สุดประมาณ  

53 % ที่เหลือคือ ส่ิงสกปรกจากอุตสาหกรรม  22 % (สุกรานต  โรจนไพรวงศ  2542 )  

ตารางแสดงปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสยีจากแหลงกาํเนิดประเภทตางๆ            

ในพืน้ที่ลุมน้าํภาคกลาง (ตัน/วัน) 

ลุมน้ํา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การบริการและการพาณิชย เกษตรกรรม รวม 

จาพระยา 433.03 108.18 11.39 76.61 629.21 

ทาจีน 99.93 120.78 1.28 94.52 316.51 

แมกลอง 57.44 82.15 0.94 57.00 197.53 

ปาสัก 68.55 4.39 8.96 39.11 121.01 

สะแกรัง 21.63 0.36 1.40 20.65 44.04 

นอย 25.21 0.44 0.11 17.25 43.01 

แควนอย 12.29 0.13 0.08 8.30 20.80 

แควใหญ 10.17 0.05 0.13 9.09 19.44 

เพชรบุรี 21.38 14.61 0.66 8.17 44.82 

ลพบุรี 33.13 0.05 0.47 17.26 50.91 

รวม 782.76 331.14 25.42 347.96 1,487.28 

สัดสวน 53.0 22.0 1.5 23.5 100 

          ที่มา:  หนังสือพิมพ ผูจัดการ 8 เมษายน 2540  (อางในสุกรานต ,  2542) 
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กราฟแสดงสภาพความสกปรกของแมน้ําเปรียบเทียบจากแหลงกาํเนดิตางๆ 
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ขอมูลของกรมควบคุมมลพษิ ระบุวา ในลุมน้ําทาจีนตอนลาง  ต้ังแตปากแมน้าํ  อ.เมือง          

จ.สมุทรสาคร  ถึง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  มี  3  สถาน ี  ที่ระบวุา  คุณภาพน้ําเหมาะสําหรับการ

คมนาคมเทานั้น  โดยมีการพบตะกั่ว  โครเมี่ยม  และไนโตรเจนในรูปไนเตรต      นอกจากนีย้ังพบ

แบคทีเรียปนเปอนเกนิมาตรฐานที่กาํหนด  สูงยิ่งกวาแมน้ําเจาพระยา  การตรวจวัดคาออกซิเจนในน้ํา 

หรือคาดีโอ   ณ ปากแมน้ําทาจนี มีคาเทากับ  1.6  มิลลิกรัมตอลิตร  ซึ่งถือวาต่ํากวามาตรฐาน และอยู

ในภาวะวิกฤติ  (สุกรานต อางแลว) 

ตัวอยางความวิกฤติของแมน้ําทาจนีที่เปนรูปธรรมมักเกิดขึ้นเสมอ โดยมักพบปลาตายในบริเวณ

แหลงอนุรักษปลาตางๆ ตามลําน้าํ ตัวอยางเชน ชวงปลายเดือนตลุาคม  2541  พบปลาตายในแมน้าํ

บริเวณหนาวดัพระนอน  ต.พหิารแดง  จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งเปนสถานอนุรักษพันธุปลาที่ใหญที่สุดทีร่าชการ

ประกาศใหเปนอุทยานมัจฉาแหงชาติ  

 

 



 149 

ผลกระทบตอฐานทรัพยากรชีวภาพ 

จากที่ศูนยวิจยัขาวปทุมธานีเคยเก็บรวบรวมพนัธุขาวในจังหวัดสพุรรณบุรีเมื่อระหวางป 2525 – 

29 ได 95 สายพันธุ  ปจจบัุนทีน่าทั่วไปในสุพรรณบุรีมีขาวปลูกไมถึง 10 สายพนัธุ  ซึ่งพนัธุเหลานัน้ลวน

เปนพนัธุขาวลกูผสมนาปรังใหผลผลิตสูง    สําหรับทีห่มูบานลุมบัวพบวา  มพีันธุขาวปลูกชวงกอนการ

ปฏิวัติเขียว ซึง่เปนพนัธุขาวพื้นบานปลกู 13 ชนิด (ไดแก  พนัธุขาวขาวหลวง,  ปนแกว,  สามรวง,  ลําใย,  

พญาชม,  กอนแกว, ขาวตาแหง,  พวงเงิน,  หางหม,ู  ขาวเหนยีวชอพยอม, เหลืองออน นางมล และ

เหลืองประทิว   ซึ่งปจจบัุนไดสูญหายไปจากหมูบานลุมบัวหมดแลว  เหลือเพียงแตขาวพนัธใหม 2 ชนิดที่

นิยมปลกูในขณะนี้ คือ  สุพรรณ 1,  และสุพรรณ 60   

 

 จากการสํารวจของคณะวิจยัพบวานอกเหนือจากพันธุขาวที่สูญหายไปจากชุมชนแลว พันธุปลา 

นก และพืชอาหารหลายชนดิในอดีตไดคอยลดจํานวนลงและหายไปจากพืน้ที่ดวย ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางแสดง  สถานภาพของชนิดปลาทีม่อียูในนา ในอดีตถึงปจจุบัน ของชุมชนลุมบัว 

 
ที่ ชื่อที่เรียกในทองถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ปริมาณใน

อดีต 
ปริมาณใน
ปจจุบัน 

1 ปลากระบอก Henicorhynchus candimaculatus มาก ปานกลาง 
2 ปลาสรอยนกเขา Dangila lineata มาก ปานกลาง 
3 ปลาขางแดง Cirrhinus jullieni มาก ปานกลาง 
4 ปลากะมัง Scaphonathops stejnegeri มาก ไมคอยมี 
5 ปลาตะเพียน Mystacoleucus ectyput มาก ปานกลาง 
6 ปลาหมากเมา หรือปลากระจก  หรือ

แปนแกว 
Parambassis apogonoides มาก มาก 

7 ปลาดุกอุย Clarias meladerma มาก ปานกลาง 
8 ปลาอีกา Cyclocheilichthys armatus มาก ปานกลาง 
9 ปลาอีดูด Gyrinocheilus aymonieri นอย มาก 
10 ปลาดอง Pteropangasius micronema มาก มาก 
11 ปลาหางแดง Cyclocheilichthys mekongensis มาก นอย 
12 ปลาตะโกก Albulichthys albuloides มาก นอยมาก 
13 ปลาหลาด หรือปลาฉลาด Chitalalopis มาก ปานกลาง 
14  Silurodes hypophthalmus มาก นอยมาก 
15 ปลาซิวควาย Corica saborna มาก ปานกลาง 
16 ปลาแขยง Mystus multiratus มาก ปานกลาง 
17 ปลาสรอย Corica laciniata มาก นอย 
18 ปลาจีน Tor sinensis ปานกลาง เล้ียงในบอกุง 
19 ปลาสรอยทอง Probarbus labemajor มาก ปานกลาง 
20 ปลาตะเพียน (ครีบจุด) Puntius spilopterus มาก ปานกลาง 
21 ปลาซิวเล็ก Thryssocypris tonlesapensis มาก มาก 
22 ปลาซิวใหญ Rasbora dorsinotata มาก นอย 
23 ปลาซิวนางชี Rasbora septemtrionalis มาก มาก 
24 ปลาแดง Kryptopterus schilbeides ปานกลาง นอยมาก 
25 ปลาตะเพียน Parasikukia maculata มาก ปานกลาง 
26 ปลากะรัง Puntiotites waandersi มาก มาก 
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27 ปลาตะเพียนเงิน Mystacoleucus chilopterus มาก มาก 
28 ปลาตะเพียนทอง Cyclocheilichthys lagleri มาก ปานกลาง 
29 ปลาสวาย Pangasius kunyit นอย เล้ียง 
30 ปลาสวาย Pangasius polyuranodon มาก นอย 
31 ปลาล้ินหมา Typhlachirus elongatus (W.J. 

Rainboth) 
พอมี นอยมาก 

32 ปลาชะโอน หรือปลาเนื้อออน Kryptopterus palembagensis มาก นอยมาก 
33 ปลาทอง Eleotris fusca มาก นอยมาก 
34 ปลาเนื้อออน Kryptopterus limpok มาก นอยมาก 
35 ปลาแขยงขางลาย Mystus atrifasciatus มาก ปานกลาง 
36 ปลากระสง Channa grandinosa มาก นอยมาก 
37 ปลาซิวใบขาง หรือซิวใบไผ Mystus rhegma   
38 ปลาซิวควาย Rasbora paviei มาก นอยมาก 
39 ปลาไสตัน Systomus aurotaeniatus มาก นอยมาก 

40 ปลาลูกนุน Crossocheilus reticulatus มาก ปานกลาง 
41 ปลากระดี่ (นาง) Trichogaster trichopterus มาก มาก 
42 ปลากระดี่ (หมอ) Trichogaster tricuspidata Lour มาก มาก 
43 ปลาหมอเทศ Tilapia mossambica มาก มาก 
44 ปลาชอน Channa striatus มาก มาก 
45 ปลาสลิด Tricogaster pectoralis มาก มาก 
46 ปลาหลด Macrognathus siamensis มาก มาก 
47 ปลานิล Tilapia nilotica มาก มาก 
48 ปลาเข็ม Dermogenus pusillus มาก มาก 
49 ปลากระทุงเหว  มาก มาก 
50 ปลาไหล Fluta alba มาก มาก 
51 ปลากระทิง Mastocembelus armatus มาก ปานกลาง 
52 ปลาหมอกับ หรือหมอโค หรือหมอเป 

(หมอชางเหยีบ) 
Pristolepis fasciatus มาก มาก 

53 ปลากระสูบ (ขีด) Hampala dispar มาก ปานกลาง 
54 ปลาคัง  มาก นอยมาก 
55 ปลามา  พอมี เล้ียง 
56 ปลาชะโด Channa micropeltes พอมี เล้ียง 
57 ปลาแมลงภู  มาก ปานกลาง 
58 ปลาเคา Wallagonia attu พอมี นอยมาก 
59 ปลากั๊ง  มาก สูญพันธุ 
60 ปลากิม Trichopsis uittatus มาก มาก 
61 ปลากัด Betta splendens มาก มาก 
62 ปลากัดหมอ  มาก มาก 
63 ปลากระสัง  มาก ปานกลาง 
64 ปลากราย Notopterus chitala มาก ปานกลาง 
65 ปลาแสลด  มาก มาก 
66 ปลาแปบ (ควาย) Cultrops siamensis มาก ปานกลาง 
67 ปลาแกมช้ํา หรือแมหมาย Puntius orphoides มาก มาก 
68 ปลานวลจันทร Cirrhina microlepis มาก ปานกลาง 
69 ปลารากกลวย  มาก นอยมาก 
70 ปลาหมู (ปลาหมูขาว) Premma latiflia Roxb. มาก นอยมาก 
71 ปลาหมูลายเสือ (ขางลาย) Botla hymenophysa มาก นอยมาก 
72 ปลากระพงแดง  มาก  นอยมาก

(เล้ียง) 
73 ปลากระพงขาว  มาก  นอยมาก 

(เล้ียง) 
74 ปลาปกเปา Green Blowfish มาก นอยมาก 
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ตารางแสดงชนิดและปริมาณของนกและสัตวที่เปนอาหารของชาวลุมบัวในอดีตและปจจุบัน 

 
ที่ ชื่อนก และสัตวที่เปนอาหาร ปริมาณที่มีในอดีต ปริมาณที่มีในปจจุบัน 

1 นกตะกรุม มาก นอยมาก / เกือบไมมี 
2 นกเคาแมว มาก ปานกลาง 
3 นกคิ้วโกง มาก ปานกลาง 
4 นกเหยียวตาแดง มาก ปานกลาง 
5 นกเหยี่ยวแมลูกไก มาก ปานกลาง 
6 นกกินหอย (นกปากหาง) มาก มาก 
7 เหยี่ยวนกเขา มาก นอยมาก 
8 นกเขาไฟ (Red Turtle Dove) มาก มาก 
9 นกเอี้ยงดํา มาก มาก 
10 นกเอี้ยงแกลบ มาก มาก 
11 นกเอี้ยงสาริกา มาก มาก 
12 นกเอี้ยงโคลง มาก มาก 
13 นกกระยางขาว มาก มาก 
14 นกกระยางแดง มาก ปานกลาง 
15 นกกระยางกรอก มาก พอมี 
16 นกกระยางเปย (นกแหย) มาก ปานกลาง 
17 นกแขวก มาก มาก 
18 นกกระแตแวด (นกกระตอย) มาก มาก 
19 นกไกนาแดง มาก มาก 
20 นกไกนาลาย มาก ปานกลาง 
21 นกกระปูด มาก มาก 
22 นกคุม มาก นอยมาก 
23  นกกวัก มาก ปานกลาง 
24 นกอีลุม มาก ปานกลาง 
25 นกเอี้ยงน้ํา มาก นอย 
26 นกกาน้ําใหญ (Large Cormorant) มาก ปานกลาง 
27 นกเปด (แดง) (Whistling Teal) มาก ปานกลาง 
28 นกตับแค มาก นอย 
29 นกเปดผี (เทา) (Spoted billed Duck) มาก มาก 
30 นกพิราบ นอย มาก 
31 นกบั้งรอก มาก ปานกลาง 
32 นกกาเหวา มาก มาก 
33 นกโพระดก มาก นอย 
34 นกกระเต็น มาก ปานกลาง 
35 นกอีจู (นกกางเขนบาน) (Magoie Robin) มาก ปานกลาง 
36 นกอีแอน (นกนางแอน) มาก มาก 
37 นกกระจาบ มาก นอย 
38 นกกระจิบ มาก มาก 
39 นกกระจอก มาก มาก 
40 นกขมิ้น (Common Iora) มาก นอย 
41 นกกะหลอด มาก ปานกลาง 
42 นกอีแวน มาก นอย 
43 นกอีแวด มาก ปานกลาง 
44 นกพริก มาก นอย 
45 นกปากซอม มาก มาก 
46 นกอีโกง มาก ไมมี  
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47 นกอีติ้ว มาก มาก 
48 นกเขาฝุน มาก มาก 
49 นกเขาชวา (Zebra Dove) มาก มาก 
50 คางคาวแมไก มาก ปานกลาง 
51 คางคาวหนาหมา มาก ปานกลาง 
52 กระรอก มาก ปานกลาง 
53 กระแต มาก ไมมี 
54 พังพอน มาก มาก 
55 หนูพุก มาก มาก 
56 หนูนา มาก มาก 
57 หนูหริ่ง มาก มาก 
58 ชะมด (ชะมดเช็ด) (Little Civet) มาก นอย 
59 ชะมอย พอมี ไมมี 
60 นางอาย (นิ่ม) พอมี ไมมี 
61 เสือปลา พอมี ไมมี 
62 ตะกวด มาก ไมมี 
63 แย มาก มาก 
64 กิ้งกา มาก มาก 
 

 

สําหรับพชืผักพื้นบานที่มีอยูในนาและแหลงธรรมชาติซึง่เคยเปนแหลงอาหารที่สําคัญของชุมชน  

ปจจุบันไดลดความสาํคัญลง  ซึ่งสามารถ    อุมัน  เลาวา 

“ปลา ผัก เมื่อกอนหางาย ในนาในหนอง  แตเดี๋ยวนี้ปลาไมคอยมี  ผักก็นาจะไมปลอดภัยเพราะ

ฉีดยากนัในนามากเหลือเกนิ” 

 

 ความเปลีย่นแปลงของการใชประโยชนจากพืชผักที่มีอยูในธรรมชาติมรีายละเอียดซึง่ดูไดจาก

ตางรางตอไปนี ้   

 

ตารางแสดง  ชนิดพืชในทุงนาลุมบัวใน อดีต / ปจจุบัน  และการใชประโยชน 

 
ชื่อพืชในนา ในอดีต ในปจจุบัน การใชประโยชน 

 1.กก (กลม) มาก ปานกลาง ทอเสื่อ  ใชในครัวเรือน 
 2.กก (สามเหลี่ยม) มาก ปานกลาง ทอเสื่อ  ใชในครัวเรือน 
 3.โสน มาก ปานกลาง ดอก – ยอด  ใชกิน 

เปลือก ใชทําเชือก 
ตน ใชทําทุน ตกปลา วางอวน และทําดอกไมประดิษฐ 

 4.เทียน (ผักพริก) มาก ปานกลาง กินสดโดยนําไปจิ้มปน 
 5.ผักแวน มาก ปานกลาง กินสดโดยนําไปจิ้มปน น้ําพริก (ลดลงเพราะสูยาไมได) 
 6.แพงพวย ปากลาง นอย กินสด นําไปจิ้มน้ําพริก 
 7.ตาลปตรฤๅษี  (ตาลปตร
ยายชี – ผักพาย) 

นอย นอยมาก กินสด 

 8.ผักตบ (ไทย) ปานกลาง นอยมาก กินสด และกินสุก เชนนําไปแกงสม 
 9.ผักปอง (ผักตบชวา) ปานกลาง มาก ทําหัตถกรรม เชน กระเปา หมวก ฯลฯ 
10.สายบัว (เผ่ือน, ผาด, 
แดง,ขาว) 

มาก นอย กิน 
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11.บัวหลวง มาก นอย ดอกไหวพระ,  ฝก – กิน / ขาย 
12.บัว (สันตะวา) มาก นอย นําไปเลี้ยงเปด หมู 
13.แหวนา มาก นอย กิน / ขุดไปขายแลกมะพราว 
14.หญากะมาน มาก นอยมาก มีอยูตามคันนา ใชเกี่ยวใหควายกิน 
15.ทรงกระเทียม มาก นอย ถามีมากปลาสลิดจะชุกชม ตัวใหญและรสชาติดี 
16.แหวหมู (หญาอมตะ) มาก มาก เปนสมุนไพร แตไมมีเวลาขุดไปขาย 

เปนวัชพืชที่เปนปญหามาก  ตนเกิดพรอมขาว แตสุกกอน
ขาว  ตานทานยาฆาหญายี่หอหมาแดง  เมื่อกําจัดตองใช
ยาชื่อ “แพน”  

17.ผักบุงไทย ปานกลาง มาก เดิม ใชกินกิน  ปจจุบันเปนวัชพืชใบกวางในนาขาวตอง
ถลกเถากอนจึงฉีดยาใหตนขาวได 

18.หญาลิเก (พุมพวง) - มาก ขึ้นพรอมขาว  ออกดอกและสุกไวกวา เปนวัชพืชสําคัญใน
นาขาว 

19.หญาไซ ปานกลาง นอยมาก อยูตามหัวคันนา  เดิมใชเกี่ยวใหควายกิน 
20.หญาเดือย (หญาดอก
ขาว) 

นอย นอยมาก ขึ้นแซมขาวอยูในนา  เดิมใชเกี่ยวเลี้ยงควาย 

21.ธูปฤๅษี นอย มาก ขึ้นในปลัก / นาราง  ปราบยาก 
22.หญาคอมมิวนิสต ปานกลาง ปานกลาง อยูในนา 
23.หญาขน ปานกลาง ปานกลาง อยูคันนา เกี่ยวใหวัว ควาย 
24.หญาคา ปานกลาง ปานกลาง ทนน้ําทวม และทนแลงไดดีมาก  เล้ียงวัวควาย 
25.ปอกระเจา (โพละ) นอย นอยมาก ขึ้นในที่วางเปลา ใชทําเชือก กระสอบ ของเลน 
26.ปรือ ปานกลาง นอยมาก เดิมใชขัดแตะ ทําเปนฝาบาน ปจจุบันไมใชไดใชประโยชน 
27.ออ ปานกลาง นอยมาก เดิมใชขัดแตะ ทําเปนฝาบาน ปจจุบันไมใชไดใชประโยชน 
28.จอก นอย นอยมาก เล้ียงเปด เล้ียงปลา 
29.แหน นอย นอยมาก เล้ียงเปด เล้ียงปลา 
30.เถาวัลยเปรียง ปานกลาง ปานกลาง ขาย / เขายา  แกโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
31.ดอกอัญชัญ นอย นอย กิน ทําสีในอาหาร / แชมพูทําใหผมดํา ทาคิ้วใหดกดํา 
32.สะอึก (กะอึก) มาก มาก เดิมใชกินยอด และเขา  มีกล่ินเหม็น 

เปนวัชพืช เวลาไถมักพันไถหัวหมู ทําใหไถไมได 
33.ตาล มาก ไมมี จั่นตาลกินน้ําหวาน  กินผล และตนใชทําเครื่องเรือน 
34.มะขาม นอย นอยมาก สวนใหญที่เหลือ อยูตามคันนา 
35.ไผ มาก นอย กิน หนอ   ลําตนใชทําเครื่องจักสาน เครื่องเรือน และ

เครื่องมือตางๆ   
ปจจุบันเหลือนอย อยูตามคันนาและรั้วบาน 

 

สถานการณนีเ้กิดขึ้นทีทุ่งกุลารองไหดวย ดังตาราง 

อดีต     ปจจุบัน 
แหลงธรรมชาติ แหลงธรรมชาติ 

ผัก ผักกระโดน ผักแปน ผักแวน หนอไม 
เห็ด เห็ดแผด เห็ดผา เห็ดขม เห็ดผ้ึงทาม เห็ดเผือก  
ปลา ปลาชอน ปลาหมอ ปลาดุก  ปลาหลด ปลากด 
ปลาเซียม ปลาขาว ปลาแขยง ปลาบู ปลากระทิง 
สัตวน้ํา แมงดานา กบ เขียด กุง หอย ปู ปลา  
นก นกเปด นกกระสา นกระยาง นกระซุม นกตูม นก
เจา   
 

ผัก ทุกชนิดยังมีอยูแตลดนอยลงมาก  
ปลา และสัตวน้ํา ทุกชนิดมีปริมาณลดลงมาก
โดยเฉพาะปลากระทิงและปลาหลด มีโรคระบาดใน
สัตวน้ําเมื่อ 15 ปที่ผานมา 
นก ทุกชนิดมีปริมาณลดลงและพบเห็นไดยาก 
 

ผลิตในแปลงของตนเอง ผลิตในแปลงของตนเอง 
ผัก ฟก แฟง บวบ พริก มะเขือ ผักกาด ผักชี ผักบุง 
ขาวเหนียวพื้นบาน ขาวลอย ขาวหอมนางนวล ขาวสัน
ปาตอง ขาวปลาซิว ขาวเจาแดง   
 

ผัก มีบางครอบครัวที่ปลูกแตสวนใหญปลูกเพื่อขายมี
การปลูกเพื่อกินนอยลง  
ขาว ขาวหอมมะลิ 105, กข. 15,  กข. 6  
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 การเกษตรแบบอุตสาหกรรมเชนเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวไดทําลายความหลากหลายของ

พันธกุรรมในการเกษตรลดลงอยางมหาศาลในขอบเขตทัว่โลก 

 ขณะนี้พืชอาหารสําคัญคือ ขาวสาล ีขาวโพด ขาว และมันฝร่ังเปนอาหารหลกัของมนุษยคิดเปน

สัดสวนมากกวา 50% ที่มนษุยบริโภค  โดย 9 ชนิดของพืชอาหารที่เราบริโภคนั้นมสัีดสวนถงึ 3 ใน 4 ของ

อาหารที่เรากนิอยูในทุกวันนี้  RAFI พบวาสายพนัธุของพืชผักกวา 97 ชนิดซึ่งเคยมีอยูบนโตะอาหารเมื่อ

ป 1900 ขณะนี้สูญพนัธุไปแลว  

 การสูญหายของพนัธุกรรมดงักลาวเกิดขึ้นในโลกตะวันตกกอนแลวคอยแพรระบาดไปยังประเทศ

โลกที่สามอยางรวดเร็ว ในสหรัฐอเมริกานัน้ สายพนัธุแอปเปล 7,000 สายพันธุ และ Pear  2,500 สาย

พันธุหายไปจากฟารมต้ังแตศตวรรษที่แลว    ส่ิงนีเ้กิดขึ้นจากระบบเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวที่สถาปนาขึ้นใน

สหรัฐอเมริกาเมื่อไมถึง 100 ปที่ผานมานีเ่อง ขณะนี้ขาวโพด 6 สายพันธุในสหรัฐอเมรกิาปลูกในพืน้ที่ 

71% ของประเทศ ถัว่ Pea 2 สายพันธุปลูกในพืน้ที ่96% (Andrew Kimbrell(Editor), 2002 หนา 71) 

  สําหรับในประเทศไทย เราเคยมีพนัธุขาวไมตํ่ากวา 50,000 สายพนัธุ เมื่อกอนปฏิวัติเขียว แต

ปจจุบันพื้นทีป่ลูกขาวมากกวาครึ่งหนึ่งของไทยปลกูขาวเพียง 2 สายพันธ ุ เทานั้น คือ กข.6 และขาวขาว

ดอกมะลิ  การปลูกขาวแบบไมหลากหลายนีเ่องที่อาจนําไปสูปญหาอื่นๆ เชนการระบาดของโรคแมลง

ดังที่ไดกลาวมาแลว 

 

สุพรรณ90, 1%

กข.ไวแสง, 1%

อืน่ๆ, 0%

สุพรรณ60, 2% กข.15, 3%

กข.ไมไวแสง, 3%

ราชการไวแสง, 4%

ราชการไมไวแสง, 5%

ชัยนาท, 9%

พ้ืนเมือง, 18%หอมมะลิ, 26%

กข.6, 28%

 
 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2540 
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บทที่  11 
จากปฏิวัติเขยีวสูพันธุวศิวกรรม 

 

 “เทคโนโลยีการปฏิวัติเขียวไมไดเกิดขึ้นโดยปราศจากปญหา : ความตองการใชสารเคมี

การเกษตรเพือ่ควบคุมวัชพชืและศัตรูพืช ถูกตั้งคาํถามเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

และสุขภาพของมนษุย เชนเดียวกับทีร่ะบบชลประทานที่ขยายตวัออกไปตองการการ

จัดการที่ดี แตส่ิงนี้ก็ไมไดเกิดขึ้น บทบาทหญิงชายเปลี่ยนแปลงไป มีความทาทายที่

วิทยาศาสตรใหมจะตองขบคิด  แมวาพนัธุพชืที่ใหผลผลิตสูงมักจะเขามาแทนที่พนัธุพชื

ทองถิน่  แตส่ิงที่แนนอนยิง่กวาคือโลกกําลงัประสบกับปญหาการพงัทะลายของ

ทรัพยากรพนัธุกรรม” 

FAO, 1996 

   

การวพิากษวิจารณเกี่ยวกับความลมเหลวและผลกระทบดานลบของการปฏิวัติเขียว  กระทัง่

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติก็ตระหนักในเรื่องดังกลาว ทาํใหสถาบันวิจยัการเกษตร

ระหวางประเทศไดรับแรงกดดันในการคนหาเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อสรางความหวงัใหกับรัฐบาลและ

เกษตรกรในประเทศโลกที่สามขึ้นอีกครั้งหนึง่   โดยการปฏิวติัเขียวครั้งใหมที่จะเกดิขึ้นนั้นตองสามารถ

ใหความหวังกบัผูที่เกี่ยวของไดวาจะตองกาวขามพนปญหาที่การปฏิวัติเขียวไดประสบ   ไมวาจะเปน

เร่ืองผลผลิต  การพึ่งพาสารเคมี และผลกระทบที่เกิดขึน้กับส่ิงแวดลอมและสุขภาพของเกษตรกรและ

ผูบริโภค และ “พันธุวิศวกรรม”  คือคําตอบสําเร็จรูปทีห่ลายฝายเหน็ตรงกันวานี่คือส่ิงที่จะมาแทนการ

ปฏิวัติเขียว  

การปฏิวัติพนัธุวิศวกรรม ใหภาพความคาดหวงัของผูคนไกลไปกวาสิง่ที่การปฏิวัติเขียวไดเคย

ใหไว ไมวาจะเปนผลผลิตที่มากกวา คุณคาทางอาหารที่มากกวา ส่ิงแวดลอมที่ดีกวา และกําไรที่

มากกวา  

แรงผลักดันใหสังคมเดินหนาไปในทิศทางนีไ้ดรับการสนับสนุนเหน็พองจากหลายฝายที่เคยมี

บทบาทในยุคปฏิวัติเขียว รัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมกดดันใหประเทศกาํลังพัฒนายอมรับแม

ประเทศกําลงัพัฒนาหลายประเทศรูสึกไมแนใจที่จะเดนิตามไปในทศิทางนี ้บรรษทัขามชาติการเกษตร

ออกมายนือยูแถวหนาเมื่อเปรียบเทียบกบัสมัยปฏิวัติเขียวที่คอยสนบัสนุนอยูขางหลัง ในขณะที่

นักวทิยาศาสตรและนักการเกษตรเปนจาํนวนไมนอยในประเทศกําลงัพัฒนาก็เหน็ดีเห็นงามไปกับทิศ

ทางการพัฒนาการเกษตรไปในทิศทางนีอ้ยางเตม็เปยม 
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รุงอรุณของพนัธุวิศวกรรม 

ในเบื้องตนนัน้บริษัทที่ดําเนนิงานดานเทคโนโลยีชวีภาพ เติบโตขึ้นมาจากบรรดา

นักวทิยาศาสตรที่ทํางานในหองปฎิบัติการในสถาบนัและมหาวทิยาลยัตางๆ เมื่อทศวรรษ 1970s   จน

เชื่อกันวานี่คือกอตัวของอุตสาหกรรมที่มฐีานมาจากประชาคมวทิยาศาสตรมากกวาจะเปน

อุตสาหกรรม ที่อยูภายใตการครอบครองของบรรษัทขามชาติขนาดใหญ   โดยระหวางป 2522-2526 

ที่สหรัฐอเมรกิาเพียงแหงเดยีวมีบริษทัเทคโนโลยีชวีภาพเกิดขึ้นถงึ 250 บริษัท  แตในที่สุด "ความฝนก็

พังภินทลง"1 เมื่อบริษัทขามชาติดานเกษตรกรรม และยาไดเขามาซื้อกิจการของบริษัท

เทคโนโลยีชวีภาพตางๆ  

ตัวอยางเชนบริษัท Genetech กอต้ังขึ้นในป 1976 โดยนกัพนัธศุาสตรจากมหาวิทยาลัย 

สแตนฟอรด ชื่อ Herbert Boyer และ Enterpreneaur Robert Swanson โดยสามารถระดมทนุไดถึง 

39 ลานเหรียญเมื่อเขาตลาดหุนในป 1980 โดยในวนัแรกที่เขาตลาดหุน หุนของบริษัทไตจากระดับที่ 

35 เหรียญสหรัฐ ข้ึนไปอยูที่ 89 เหรียญสหรัฐ แตหลังจากพวกเขาประสบความสาํเรจ็ในการผลกัดันยา

ชนิดใหม 2 ชนิดเขาตลาดได บริษัทกลับถูกซื้อกิจการโดยบริษัทสวิส Hoffman-Laroche ในป 1990 

แนวโนมเดียวกันนี้เกิดขึ้นกบับริษัทอื่นดวย โดย Calgene , Mycogen ก็ถูกซื้อกิจการโดยมอนซานโต 

และ Dow Chemical ตามลําดับ (Helena Paul and Ricarda Steinbrecher 2003) เมื่อถึงป 2522 

นั้น บริษทัขามชาติขนาดใหญไดเขาไปถือหุนมากกวาครึ่งหนึง่ของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพมากกวา 60 

บริษัท (Henk Hobellink 1991) 

บริษัทขนาดใหญมิไดซื้อกิจการของบริษทัเทคโนโลยีชวีภาพเลก็ๆ เทานัน้  แตพวกเขาใหการ

สนับสนนุการวิจัยที่ทาํโดยมหาวิทยาลัยตางๆ ไปพรอมๆ กันดวย ความรวมมือดังกลาวสราง

ผลประโยชนรวมใหกับทัง้สองฝาย เนื่องจากบริษทัขนาดใหญจะไดประโยชนจากการใชทรัพยากรของ

สาธารณะผานมหาวทิยาลยั ในขณะทีม่หาวิทยาลยัเองจะไดเงนิสนับสนนุรวมทัง้รายไดมาสนบัสนุน

กิจการของตนใหดําเนินตอไป 

จะกลาวไปแลวปญหาเชนนีไ้ดดํารงมากอนหนานี้แลว แตภายใตยุคเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งนี้

เกิดมากขึน้ทัง้นี้เนื่องจาก การวิจัยดานเทคโนโลยีชวีภาพที่ตองใชงบประมาณและเครื่องไมเครื่องมือที่

แพงกวาเทคโนโลยีแบบเดิม  

                                                           
1 นิตยสาร The Economist ใชคาํวา The Dream is Dead 
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   ระหวางตนทศวรรษที่1970-1997 คาดการณวา มีเงนิลงทนุในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ

ประมาณ 60,000 ลานเหรยีญสหรัฐ  ในป 1997 มีบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพจดทะเบียนในทัว่โลกถึง 

1,800 บริษัท ในป 2000 การลงทุนเพิ่มข้ึนถึง  38,000 ลานเหรียญ  แตตัวเลขการลงทนุลดลงเหลือ 

11,000 ลานเหรียญในป 2001  

จากการสํารวจลาสุดของ Ernst & Young พบวามีบริษัทเทคโนโลยชีีวภาพกระจายอยูใน 26 

ประเทศทัว่โลก จํานวน 4,284 บริษัท ในจาํนวนนี้เปนบริษัทของสาธารณะ 622 บริษัท และ

บริษัทเอกชน 3,662 บริษัท โดยเฉพาะบริษัทของสาธาณะนั้นมีเงนิลงทนุ 35,000 ลานเหรียญ และมี

เงินวิจัย (R&D) 16,000 ลานเหรียญ และมีการจางงานกวา 188,000 คน (Ernst & Young, LLP 

2002)   อยางไรก็ตาม 72% ของบริษทัสาธารณะนัน้ถูกขับเคลื่อนโดยบริษทัเทคโนโลยีชวีภาพจาก

สหรัฐอเมริกา(Gershon & Hodgson – The Assembly Line Evolves) สําหรับในสหรัฐอเมริกานั้นมี

การจางงานในสาขานี้สูงถึง 153,000 คน มีงบวิจัย 9.9 พนัลานเหรียญสหรัฐ (OECD Policy Brief , 

June 1999) 

ตัวเลขการศึกษาของ  Ernst & Young พบวายุโรปมบีริษัทวทิยาศาสตรชีวภาพ 1,036 แหง 

โดยตัวเลขเมื่อป 1997 นั้นมกีารจางงานกวา 39,000 คน มีงบลงทนุวจิัย 2.2 พนัลานเหรียญสหรฐัในป 

1998 

มูลคาสินคาเทคโนโลยีชวีภาพที่มีขยายตวัอยางตอเนื่องในชวงปที่ผานมา   โดยเพิ่มจาก 

5,400 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2526  เปน  11,000 ลานเหรียญสหรฐัในป  2537  หรือเพิ่มข้ึนถงึรอย

ละ  103.7  และเติบโตอยางกาวกระโดดในป  2543  เปนมูลคา  58,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  โดย

สินคาในกลุมอาหารและสนิคาเกษตรมีมูลคาตลาดรวมกนัประมาณ  20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ  คิด

เปนสัดสวนรอยละ  34  รองลงมา  ไดแก  พลังงาน  รอยละ  27   เคมีภัณฑ รอยละ 17  สุขภาพ รอย

ละ  15  และเหมืองแร รอยละ 7  ตามลําดับ  มีการคาดการณวา  มลูคาสินคาเทคโนโลยีชวีภาพของ

โลกจะขยายตวัเพิ่มเปน  300,000 ลานเหรียญสหรฐัฯ ในป  2563 (คณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีชวีภาพ 2546) 

 ใน  2543  สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตสินคาเทคโนโลยชีีวภาพไดสูงสดุในตลาดโลกโดยมี

มูลคาประมาณ 20,000 ลานเหรียญสหรฐัฯ  รองลงมาคือ ญ่ีปุนและสิงคโปร  มูลคา  8,000  และ  

2,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตามลําดับ   ทัง้นี้หลายประเทศตางเรงทําการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ

ชวงชงิสวนแบงตลาดเทคโนโลยีชีวภาพในตลาดโลก  โดยในป 2549  สหรัฐอเมริกา และประเทศใน

กลุมเอเชียแปซิฟก (ไมรวมญี่ปุน)  ต้ังเปาที่จะผลิตสินคานี้ใหมีมูลคามากถงึ  35,600  และ  3,600  

ลานเหรียญสหรัฐฯ (คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาติ  อางแลว) 
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การรวมตัวของบรรษัทขามชาติในอุตสาหกรรมชีวภาพและพันธุวิศวกรรม 

กอนทศวรรษ 1980s บริษัทขามชาติขนาดใหญที่เกีย่วกับการผลติเมล็ดพันธุ  เคมีภัณฑ

เกษตร และยารักษาโรคแยกจากกนัคอนขางชัดเจน  แตการเติบโตของเทคโนโลยีชวีภาพไดทําให

ความแตกตางของอุตสาหกรรมทั้งสามประเภทเขาใกลกนัมากขึ้น   ทั้งนี้โดยเหตุผลทีก่ารพฒันา

ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมเหลานั้นตางใชกระบวนการทางเทคโนโลยีชวีภาพมากขึน้เปนลําดับ  

 ความเกี่ยวของเชื่อมโยงของบริษัทดังกลาวที่เกี่ยวของกบัอุตสาหกรรมชีวภาพ ไดทําใหความ

แตกตางระหวางผลิตภัณฑที่เปน พืช/สัตว หรือ ยา/อาหาร หรือ สารจากธรรมชาติ / สังเคราะห นอยลง

ไปทุกท ี เสนแบงระหวางสิ่งดังกลาวไมอาจมองเห็นไดชดัเจนอีกตอไป ตัวอยางเชน บรษัท Genzyme 

Trangenics กําลังผลิตยาชนิดหนึ่งใหกับบริษัท Bristol-Myers Squibb โดยยาดงักลาวไดจากนมของ

แพะตัดตอยีน ทั้งนี้โดยนมที่ไดจากแพะนั้นจะมีโปรตนีมนษุยชนิดหนึ่งซึง่ใชรักษาโรคไดประกอบอยู

ดวย ในแงนีค้วามแตกตางระหวางอาหารและยา และระหวางเกษตรกรรมกับเภสัชกรรมเริ่มแยกจาก

กันไมออก 

นอกเหนือจากเหตุผลทางดานธุรกิจและการตลาดแลว การรวมตัวกนัระหวางบรรษัท

อุตสาหกรรมชวีภาพจงึเปนไปไดงายขึ้นดวยเหตุผลทางเทคโนโลยีขางตน 

 

ในเดือนธนัวาคม 1999 บริษัทโนวารติสซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบริษัทแซนดอซและซีบา

ไกกี้ ไดประกาศรวมตัวกจิการดานเมล็ดพนัธุและเคมีเกษตรกับบริษัทเอสตราเซเนกา ใหกาํเนิดบริษัท

ใหมใชชื่อวา “ซินเจนตา” ทาํใหกลายเปนบริษทัอันดับหนึง่ที่ขายเคมีเกษตร และเปนอนัดับสามใน

ตลาดเมล็ดพนัธุของโลก(ตัวเลขป 2001)  

ไบเออรบริษัทเคมีเกษตรรายใหญไมเคยเขารวมในการพัฒนาพชืจีเอม็โอมากอนในทศวรรษ 

1990 แตการซื้อเอเวนติสทําใหไบเออรกลายเปนยกัษใหญอันดับสองในกิจการสารเคมีเกษตร และ

กําลังเขาไปมบีทบาทในกิจการจีเอ็มโอ (เอเวนตสิ ครอบซายส เปนการรวมตัวกนัระหวางบรษิัท อะกรี

โว และโรหนพเูล็ง อะกรีโวเองก็เกิดจากการรวมทุนกันของเฮิรกซกับเชอร่ิง) 

BASF กําลงัเริ่มตนใหความสนใจเกีย่วกบัพืชดัดแปลงพันธกุรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการซื้อ

บริษัทอเมริกนัไซยานามิด และ MicroFlo เมื่อป 2000 และ 1999 ทําใหบริษทันีก้ลายเปนบริษทัยักษ

ใหญดานเคมเีกษตรอันดับส่ี 
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 การรวมตัวกันดังกลาวทาํใหอุตสาหกรรมเคมีเกษตรแบบเดิม เขามารวมกับอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุ และอุตสาหกรรมยาอยางเปนเนื้อเดยีว พวกเขาเรยีกตัวเองวา เปน “อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร

ชีวิต” (Life Science Industry) หรือ “อุตสาหกรรมชวีภาพ” คําเรียกดังกลาวถกูวพิากษวิจารณวาสวน

หนึง่เปนการสรางภาพพจนใหมใหกับบรรษัทเหลานี้ซึ่งเกี่ยวของกับการผลิตสารเคมีอันตรายที่กอ

ผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมมาเนิ่นนานในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา (Helena Paul and 

Ricarda Steinbrecher, อางแลว) 

บริษัทขามชาติขนาดใหญ 5 บริษัท คือ ซินเจนตา, ดูปองต, เอเวนติส และมอนซานโต และ

ดาว ควบคุมสิทธิบัตรดานเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตร 71% ในป 2000 (ETC Group,2004) 

เดือนเมษายน 2002 มอนซานโตไดทําการตกลงกับดูปองต(ซึ่งไดซื้อไพโอเนยีรไฮบริดกอน

หนานี้) เพื่อแลกเปลี่ยนเทคโนโลยกีารตัดตอพันธกุรรม ดูปองตและมอนซานโตคือยักษใหญอันดบัหนึง่ 

และสองที่ควบคุมตลาดเมล็ดพันธุของโลก ทั้งสองบริษัทถือครองสทิธิบัตรดานเทคโนโลยีชวีภาพกวา 

40% ของโลก การรวมมือกันของสองบริษัทก็เพื่อผูกขาดการเกษตรของโลกไวในมืออยางเด็ดขาด

นั่นเอง 

จากตารางจะเห็นวาบรรษทัขามชาติสองบริษัทครอบครองตลาดเคมเีกษตรถึง 34 เปอรเซน็ต 

บริษัท 10 อันดับแรกครอบครองตลาดถึง 84% โดยปริมาณตลาดเคมีเกษตรสูงถึง 29,880 ลาน

เหรียญ(ตัวเลขป 2000)  

เฉพาะพืชจีเอม็โอ ขณะนี้สัดสวนเมล็ดพนัธุจีเอ็มโอคิดเปนสัดสวน 12% ของตลาดเมล็ดพันธุ

ของโลก ซึง่มมีูลคารวมกนั 30,000 ลานเหรียญสหรัฐ (ตัวเลขป 2001) 

 

ยอดขายป 2001 ของบรรษัทวทิยาศาสตรชีวภาพ 
 

ยอดขาย(ลานเหรียญ) และ อันดับ 
เคมีเกษตร เมล็ดพันธุ ยา 

 
บริษัท 

อันดับ ยอดขาย อันดับ ยอดขาย อันดับ ยอดขาย 
ซินเจนตา 

- เอสตราเซเนกา 
- โนวารติส 

1 6,100 3 958  
4 
7 

 
14,834 
12,698 

ฟารมาเซีย(มอนซานโต) 2 4,100 2 1,600 8 11,177 
เอเวนติส 3 3,400 10 267 5 14,809 
BASF 4 3,400 - - - - 
ดูปองต(ไพโอเนียร) 5 2,500 1 1,938 - 1,630 
ไบเออร 6 2,100 - - 18 5,330 
ดาว 7 2,100 7 350 - - 
ที่มา : ETC Group (formerly RAFI) 
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ตารางแสดงอนัดับของบริษทัเมล็ดพนัธุและยอดขายระหวางป 1999-2001 
 

อันดับ บริษัท สํานักงานใหญ 1999 2000 2001 
1 ดูปองต(ไพโอเนียร) สหรัฐ 1,850 1,938 1,900 
2 (มอนซานโต) สหรัฐ 1,700 1,600 1,700 
3 ซินเจนตา อังกฤษ/สวิส 947 958 938 
4 Groupe Limagrain ฝร่ังเศส 700 622 678 
5 Groupo Pulsa เม็กซิโก 531 474 450 
6 Advanta(AstraZeneca&Cosun) อังกฤษ/ดัช 412 373 420 
7 KWS AG เยอรมนี 355 332 388 
8 Delta&Pine Land สหรัฐ 301 301 306 
9 Sakata ญี่ปุน 396 - 231 
10 Dow(Include Cargill N Amerca) สหรัฐ 350 350* 215 
 Toal  7,542  7,226 
ที่มา : ETC Group (formerly RAFI) 

 

การผนวกรวมของบรรษัทเคมีเกษตรกับบรรษัทเมล็ดพนัธุ สงผลใหงานวิจัยเกี่ยวกบัพืชจีเอ็ม

โอมีแนวโนมไปสูการพัฒนาพันธุพืชที่ตองใชผลิตภัณฑของบริษัทของตนควบคูไปดวย    พืชจีเอ็มโอ

ของมอนซานโตจึงตองใชพนัธุพืชตานยาปราบศัตรูพืชไกลโฟเสท   ในขณะที่พนัธุพชืจีเอ็มโอของบริษัท

เอเวนติส(ไบเออร) เปนพนัธุพืชที่ตานทานตอสารเคมีปราบศัตรูพืชไกลโฟสิเนท(ลิเบอรต้ี ลิงค) 

มอนซานโตซึง่แตเดิมเปนบริษัทเคมีเกษตรไดใชจายเงนิประมาณ 8,000 ลานเหรยีญเพื่อซื้อ

กิจการดานเมล็ดพันธุในชวงหนึง่ทศวรรษที่ผานมา 

นักวเิคราะหดานอุตสาหกรรมชี้วา การที่บริษัทเคมีเกษตรเขามาครองกิจการดานเมล็ดพันธุ 

และการควบคมุการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพไปในทิศทางที่บริษัทไดประโยชนมากขึ้น  เปนการเพิ่ม

มูลคาใหกับตลาดเมล็ดพนัธุบางชนิดซึง่แตเดิมไมจูงใจใหบริษัทเขามาแสวงหากาํไรเชน ขาว และขาว

สาลี เปนตน (G. Traxler 1999 : 198-202) 

มอนซานโตคาดวา  เฉพาะตลาดเมล็ดพนัธุขาว จะทาํรายไดใหบริษทัเพิม่ข้ึนประมาณ 1,000-

2,000 ลานเหรียญสหรัฐตอป(Paul Teng, Marsha Stanton and Mike Roth, ”The Changing 

Private Sector Investment in Rice”, in William G. Padolina(ed), Plant Variety Protection for 

Rice in Developing Country, IRRI,2002) 

การผูกขาดพนัธุพชืของบรษิัทเมล็ดพันธุทําใหเกิดปญหาความหลากหลายของพนัธุพชืเพื่อ

การเกษตรลดลง ตัวอยางเชน เมล็ดพันธุผักที่ใชอยูในโลกปจจุบัน 75% ถูกผูกขาดโดยบริษัทแคเพียง 

5 บริษัทเทานั้น  โดยบรษิัทยกัษใหญเหลานี้กาํลังรวมมือกันในการควบคุมเมล็ดพันธุใหอยูในความ
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ควบคุมของตน ตัวอยางเชน บริษทั Seminis2 ซึ่งเปนผูผลิตเมล็ดพนัธุผักและผลไมรายใหญ กาํลังทาํ

สัญญาความรวมมือกับบริษทัมอนซานโต เซเนกา ดูปองต อะกรีโว ในการผลิตเมล็ดผักจีเอ็มโอ ซึ่ง

ครอบคลุมพืชผักหลายชนิด เชน ถัว่ บร็อคโคลี แตง กะหล่ํา แตงกวา มะเขือเทศ หอม ฟกทอง ผักโขม 

แตงโม ฯลฯ (RAFI,2002.) 

 

บทบาทของธนาคารโลก 

ธนาคารโลกมบีทบาทสําคญัในการสงเสริมพันธวุิศวกรรมในสองประการคือ ในดานหนึ่งให

การสนับสนุนการลงทุนของบรรดาบรรษัทขามชาติการเกษตร เชนระหวางป 1988-95 ธนาคารโลกให

บรรษัทเหลานีกู้ยืมเงินเพื่อลงทนุในกิจการสารเคมีการเกษตรประมาณ 250.75 ลานเหรียญสหรัฐ โดย

สวนใหญของงบประมาณดงักลาวถกูใชไปในการลงทนุในประเทศกลุม G7  แมแตบรรษัทขนาดใหญ

อยางคารกิลซึง่ยอดขาย(เมื่อป 1995-96) สูงกวา GNP ของประเทศปากีสถาน เวเนซุเอลลา และ

อินเดีย ยังเคยไดรับเงินกูเปนมูลคาถึง 5,000 ลานเหรียญสหรัฐ (GRAIN, 1996) 

 

ธนาคารโลกไดใหกูยืมเงนิมากกวา 100  ลานเหรียญสาํหรับประเทศตางๆ ในการพัฒนา

เทคโนโลยีชวีภาพ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอรไดลงทนุไปวา 200 ลานเหรียญในชวงทศวรรษที่ผานมา

เกี่ยวกับเทคโนโลยีชวีภาพ ในขณะที่ CGIAR ไดใชจายไปกวา 22.4 ลานเหรียญตอป สําหรับการวิจัย

ดานเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใหการสนับสนนุประเทศกําลงัพัฒนา (J.J. Doyle and G.J. Perley 1998) 

 

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอรกับพันธวุิศวกรรม 

มูลนิธิแหงนี้กอต้ังโดยมหาเศรษฐีชาวสหรัฐชื่อ จอหน ดี. ร็อกกี้เฟลเลอร เมื่อป 1913 จนถึง

ขณะนี้มูลนธิิไดใชจายไปเพือ่กิจการสาธารณะทั่วโลกมยีอดเงินรวมถงึ 2,000 ลานเหรียญสหรฐั  ตัว

เลขเมี่อป 1999 มูลนิธิใชจายเงินไป 177 ลานเหรียญสหรัฐเพื่อ “สงเสรมิความเปนอยูที่ดีของ

มนุษยชาตทิั่วโลก” โดยมีมูลคาทรัพยสินทัง้หมด 3.5 พันลานเหรยีญสหรัฐ 

หลังจากประสบความสาํเร็จในการผลักดนัการปฏิวัติเขียวออกไปทัว่โลก ปจจบัุนร็อกกี้เฟล

เลอรไดใหความสนใจกับการผลักดันเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมไปสูประเทศกําลงัพฒันาอยางจริงจงัทั้ง

โดยตรงและโดยออม  ผานองคกรที่เรียกวา ISAAA แมผูอํานวยการของมูลนิธิ Gordon Conway จะ

ตอตานการทีบ่ริษัทขามชาติผลักดันเทคโนโลยพีันธุพิฆาต( Terminator Technology) และเคยติติง

                                                           
2 ปจจุบันควบรวมกิจการกับบริษัทมอนซานโตแลว 
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การพยามยามผลักดันจีเอม็โอเพื่อการคาของบรรษัทขามชาติบางแหง  แตโดยทางหลกัการมลูนิธินี้

สนับสนนุการวิจัยและพัฒนาพนัธุวิศวกรรม อีกทั้งยอมรับระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่เกี่ยวของกบัการ

วิจัยดานนี ้  เมื่อเดือนกรกฎาคม 2003 ร็อกกี้เฟลเลอรไดต้ังโครงการที่ชื่อ “ The Public Sector 

Intellectual Property Resource for Agriculture” ทัง้นี้เพื่อทาํหนาที่ประสานงานใหนักวทิยาศาสตร

ในประเทศกาํลังพัฒนาสามารถเขาถงึและใชประโยชนจากการนําเอาสิทธิบัตรดานพันธวุิศวกรรมมา

เพื่อ “ประโยชนดานมนุษยธรรม” ในแงนี้มูลนิธิจงึวางบทบาทของตนที่จะเกื้อประโยชนตอบรรษัท

ขนาดใหญและเกษตรกรในประเทศโลกทีส่าม การที่มลูนิธิรวมกับบรรษัทขามชาติยักษใหญมอนซาน

โตในการสนับสนุน ISAAA คือเครื่องบงชี้จุดยืนดังกลาวของตน (Helena Paul and Ricarda 

Steinbrecher อางแลว) 
มูลนิธนิี้จัดทาํโครงการชื่อ Programme on Rice Biotechnology ข้ึนเมื่อป 1983 และไดใช

จายเงินไปแลวกวา 105 ลานเหรียญสาํหรับโครงการฝกอบรมและใหความชวยเหลือนักวทิยาศาสตร

ในประเทศกาํลังพัฒนาในโครงการนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศในเอเชีย และแอฟริกา 

สําหรับประเทศไทย ร็อกกี้เฟลเลอรไดใหการสนับสนุนกรมวิชาการเกษตรของไทยนําขาวหอม

มะลิ 105 ไปตัดพันธุกรรมที่หองปฏิบัติการระหวางประเทศเพื่อเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตรเขตรอน 

(ILTAB) ซึ่งตัง้อยูที่รัฐแคลฟิอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมรกิา เพื่อยงิยนี Xa21 ลงไปเพื่อใหขาวขาวดอก

มะลิสามารถตานทานโรคขอบใบแหง  (นิรมล ยุวนบุณย 2541) 

ILTAB ต้ังอยูในแคลิฟอรเนยี  โดยไดรับเงินทนุจากหลายหนวยงานโดยเฉพาะอยางยิ่งจาก 

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร และสถาบันวิจัยสาธารณะฝรั่งเศส ORSTOM  ผูกอต้ังและเปนผูอํานวยการคือ 

ดร.โรเจอร บีชี่ (Roger Beachy) ซึ่งเคยทาํงานเกี่ยวกับยีนที่ตานทานสารปราบศัตรูพืชใหกบัมอนซาน

โตเมื่อคร้ังที่เขายังอยูในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน    

 

ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-biotech Application) 

 ไอซาตั้งขึ้นเมือ่ป 1991 ในรูปความรวมมือขององคการและสถาบนัที่เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีชวีภาพ   เปนตัวกลางในการสรางความตกลงเพื่อทําโครงการวิจยัดานเทคโนโลยชีีวภาพ

ระหวางสถาบนัและองคกรตางๆ ในประเทศโลกที่สามกับบรรดาสบรรษัทอุตสาหกรรมชีวภาพขนาด

ใหญตางๆ  

 ผูสนับสนนุและใหทนุการดําเนินงานแกไอซาประกอบไปดวย ธนาคารโลก มูลนิธร็ิอกกี้เฟล

เลอร, USAID ,UNEP, เอเวนติส(อกรีโว), โนวารติส, มอนซานโต, ไพโอเนียร-ไฮบริด, คารกิลเมล็ดพันธุ

, ดาวแอกโกรซายส เปนตน 
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 นอกเหนือจากการใหทุนหรือจัดโครงการนาํนักวทิยาศาสตรจากประเทศโลกที่สามไปเยี่ยมชม

โครงการดานพันธวุิศวกรรมของบรรษัทในตางประเทศแลว ไอซายงัจัดฝกอบรมเพื่อ “สรางเสริม

ศักยภาพ” แกเจาหนาทีน่โยบาย และนกัวิทยาศาสตรของประเทศกาํลังพัฒนา ทั้งนี้เพื่อใหประเทศ

กําลังพัฒนานาํเอาระบอบกฎหมายสทิธิบัตรในสิ่งมีชีวิตตามแบบของสหรัฐอเมริกาเขามาใชใน

ประเทศของตน ทัง้ๆ ที่ระบอบกฎหมายดังกลาวถูกตอตานจากประชาคมวิชาการ นักวทิยาศาสตร 

และองคกรพฒันาเอกชน เปนจํานวนมาก  

 เมื่อเดือนกรกฎาคม 1998 ไอซาไดใหทนุสนบัสนนุนักกฎหมายทรัพยสินทางปญญาและผู

พิพากษาสมทบศาลทรัพยสินทางปญญาของไทยเดินทางไปยงัสหรัฐ 6 สัปดาหเพื่อเรียนรูระบบ

ทรัพยสินทางปญญาของทีน่ั่น นกักฎหมายคนดงักลาวกลับมาพรอมกับคํามั่นวาจะนําระบบการ

ปกปองทรัพสนิทางปญญาของที่ไดรํ่าเรียนมาใช และกลับมาสอนคนอื่นๆ ในประเทศไทย (ISAAA 

Biennial Report 1997-1999)  

 เครือขายองคกรพฒันาเอกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใตสรุปบทบาทของ ISAAA วา  

“ คือเครื่องมือสําคัญของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ  ที่ในดานหนึ่งองคกรนี้ไดใชกิจกรรม

ประชาสัมพันธ เพื่อชวนเชือ่ใหสาธารณชนเหน็ประโยชนของการนาํเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อใชประโยชน

ในดานมนษุยธรรม  แตในอีกดานหนึง่ไดสรางใหเกิดบรรยากาศที่เอือ้อํานวยตอการขยายตลาดสินคา

เทคโนโลยีชวีภาพของบรรดาบรรษัทขามชาติเขาไปในประเทศกําลงัพฒันา” (BIOTHAI, GRAIN, 

MASIPAG, PAN-Indonesia & UBINIG 2000) 

 

 ผูอํานวยการของไอซาคนปจจุบันคือ Clive James อดีตรองผูอํานวยการของ CYMMYT หนึง่

ในสถาบนัวจิยัการเกษตรระหวางประเทศ ภายใตการกํากับดูแลของธนาคารโลก 

 

 

 

บริษัทขามชาติ ISAAA และร็อกกี้เฟลเลอร 

        มอนซานโต ไอซา และร็อกกี้เฟลเลอรมีความสมัพันธกนัอยางใกลชิดในโครงการรเกี่ยวกบัการ

วิจัยพนัธวุิศวกรรมในประเทศโลกที่สาม 

      มอนซานโตมอบสิทธิยนีตานทานไวรัสเอ็กซและวายในมันฝร่ัง ( PVX & PVY) ใหกับนกัวิจยัชาว

เม็กซิกนัสําหรบัการพัฒนามนัฝร่ังทีป่ลูกเพือ่บริโภคภายในประเทศ ยนีเดยีวกนันัน้ไดมอบใหกับ

สถาบันวิจัยการเกษตรแหงเคนยา (Kenya Agricultural Research Institute) สําหรับการวิจัยมนัเทศ
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ใหตานทานตอเชื้อไวรัสตัวเดียวกนักับที่เปนปญหาสําหรับเม็กซโิก  ไอซาทาํหนาที่ในการประสานงาน

เร่ืองนี ้โดยไดรับทุนการดําเนินการขอใชสิทธิดังกลาวจากร็อกกี้เฟลเลอร    พรอมกนันัน้มอนซานโตได

ใหการฝกอบรมแกนักวิจัยชาวเมก็ซิกนัสําหรับขอตกลงภายใตกฎหมายทรพัยสินทางปญญาไปพรอมๆ

กันดวย ในแงนี้มอนซานโตจึงไดสรางความยอมรับข้ึนในหมูนักวิจัยชาวเมก็ซิกนัและเคนยา  พรอมๆ

กับการสงออกระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาไปยังประเทศโลกทีส่าม 

          ความสมัพันธที่ใกลชดิระหวางไอซา มอนซานโต และสถาบันวิจัยการเกษตรในเคนยาดังกลาว 

ทําใหผูอํานวยการของ KARI กลายเปนกระบอกเสียงของกลุมสนับสนุนเทคโนโลยชีีวภาพ และสงให

จุดยืนของเคนยาในการเจรจาเกี่ยวกับพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพกลายไปเปนจุดยนื

เดียวกนักับสหรัฐอเมริกาและบรรดาอุตสาหกรรมพันธุวศิวกรรมไปในที่สุด 

        ขณะนี้ไอซามีสํานักงานสาขาในประเทศไทย เและดําเนนิการเชนเดียวกับที่ทาํกับเคนยาและ

เม็กซิโก โดยปนผูสนับสนุนใหเกิดเครือขายของนักวิจัยในเอเชียที่เรียกวา The Papaya 

Biotechnology Network ไอซาทาํหนาที่ในการประสานกบัมอนซานโตในการขอใชสิทธิและ

เทคโนโลยทีี่เกีย่วกับยีนตานทานโรคใบจุดดางวงแหวน เพื่อนาํมาใชในการตัดตอพันธกุรรมมะละกอ

ใหตานทานตอโรคดังกลาว  

 

 

ความรวมมือเกี่ยวกบัการวิจยัจีเอ็มโอระหวางประเทศ3 

 ปจจุบันมีความรวมมือเกีย่วกับการพัฒนาพันธวุิศวกรรมเกษตร ซึ่งเกี่ยวของกับทั้งสถาบันวิจัย

การเกษตรระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศของเอกชนหลายเครือขาย  โดยประเทศไทยก็

เขาไปรวมอยูดวยกับทุกเครอืขายดังกลาว เชน  

Asian Rice Biotechnology Network  ประสานงานโดยสถาบนัวิจยัขาวนานาชาติ โดยได

เร่ิมตนมาตัง้แตป 1993 โดยไดรับการสนบัสนุนจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชยี และรัฐบาลเยอรมนี มี

ประเทศสมาชกิเริ่มแรกคือ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน ฟลิปปนส และไทย ตอมาเพิ่มประเทศ 

เวียดนาม บังคลาเทศ และศรีลังกา โดยดําเนนิการวิจัยทัง้ในอีร่ีและในประเทศสมาชิก โดยใช

เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย (MAS) และพันธุวิศวกรรม 

                                                           
3 จากเอกสารเรื่อง สถานภาพและภาพฉายอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพสาขาการเกษตร บทบาทของ
เทคโนโลยีชีวภาพตอเกษตรกรรมไทย : เปาหมายที่ตองไปใหถึง เสนอตอคณะกรรมการกํากับโครงการแผน
แมบท สถานภาพ ภาพฉายอนาคต และแผนที่การนําทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 
หนา 4 
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Asian Maiz Biotechnology Network – ผลักดันใหเกิดขึ้นโดยสถาบันวิจยัขาวโพดและขาว

สาลีนานาชาติ (CYMMYT) ไดรับการกอต้ังเมื่อป 1998 โดยไดรับการสนับสนุนจาก ADB มีประเทศ

สมาชิกคือ จนี อินโดนีเซีย อินเดีย ฟลิปปนส และไทย กิจกรรมสวนใหญเปนการสรางความสามารถ

ของประเทศสมาชิก โดยสวนใหญเลือกใชเทคโนโลยเีครื่องหมายโมเลกุลในการวิจัยและพัฒนาพนัธุ

ขาวโพด 

Southeast Asian Papaya Network ริเร่ิมผลักดันโดย ISAAA ทั้งนี้โดยองคกรดังกลาวจะทํา

หนาที่เปนตัวกลางกับบรรษทัขามชาติ เพือ่ขออนุญาตใหมีการใชเทคโนโลยหีรือยนีที่มีการจดสิทธิบัตร

ไวแลวมาใชสําหรับการวิจัยในประเทศที่เปนสมาชิก เพื่อสรางการเปนพนัธมติรระหวางบรรษัทขาม

ชาติกับรัฐบาลของประเทศโลกที่สาม  ประเทศสมาชกิในเครือขายนี ้  ไดแก  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย     

ฟลิปปนส  ไทย และเวียดนาม   โดยสิทธบัิตรที่ใชในการวิจัยสําคัญคอื สิทธิบัตรในการพัฒนามะละกอ

ใหตานทานโรคใบจุดดางวงแหวน ซึง่เปนของบริษัทมอนซานโต  และสิทธิบัตรชะลอการสุกงอมของ

มะละกอ ซึ่งเปนของบริษทัซินเจนตา 

 

สถานภาพการปลูกจีเอ็มโอในปจจุบัน 

 นับต้ังแตมะเขอืเทศดัดแปลงพันธกุรรม “Flavr Savr” และถั่วเหลอืงตานทานยาปรับวัชพืช 

“RoudnUp Ready” ถูกอนมุัติใหปลูกในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อป 1986  จนถงึขณะนี้พืน้ที่ปลูกพืช

จีเอ็มโอไดขยายออกไปหลายลานเฮกตาร มีการคาดการณวาพื้นที่ปลูกพืชจีเอม็โอจะแผขยายออกไป

ทั่วโลกภายในไมถึงสิบปเนื่องจากการขยายตัวของพืน้ทีป่ลูกเปนไปอยางรวดเร็วมากในปแรกๆ 

อยางไรก็ตามขณะนี้สถานการณดังกลาวกลับไมไดเปนไปตามคาด เนื่องจากพืชจีเอ็มโอหลายชนิด

ไมไดผลดีตามคําโฆษณา และการตอตานจากผูบริโภคทัว่โลก 

 

ตารางแสดงพืน้ที่ปลูกจีเอ็มโอทั่วโลก ระหวางป 2539-2546 (หนวย : ลานไร) 

 
ประเทศ 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 
อเมริกา 9.4 50.6 128.1 179.4 189.4 223.1 240.6 264.4 
อารเจนตินา 0.6 8.8 26.9 41.9 62.5 73.8 83.1 85.6 
แคนาดา 0.6 8.1 17.5 25.0 18.5 19.8 21.6 27.2 
จีน 6.9 11.3 0.0 1.9 3.1 9.3 12.9 17.3 
ออสเตรเลีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 
แอฟริกาใต 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.3 0.4 
บราซิล 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5 
อินเดีย 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 
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อื่นๆ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 4.1 
รวม 17.5 78.8 172.5 248.8 273.5 326.0 362.6 418.2 
ที่มา : ดัดแปลงจาก James Clive, ISAAA (1996-2003) 

 

พื้นที่ปลูกและชนิดของพืชจีเอ็มโอ พ.ศ. 2542-2546  (หนวย : ลานไร) 

 
พืช 2542 2543 2544 2545 2546 

ถั่วเหลือง 133.4 159.4 205.7 225.5 255.8 
ขาวโพด 68.6 63.6 60.5 76.6 95.8 
ฝาย 22.9 32.7 42 42 44.5 
คาโนลา 21 17.3 16.7 18.5 22.2 
ที่มา : ดัดแปลงจาก James Clive, ISAAA (1996-2003) 

 

ขาวโพด
23%

ฝาย
11%

คาโนลา
5%

ถั่วเหลือง
61%

 
  ที่มา : ดัดแปลงจาก James Clive, ISAAA (1996-2001) 

 

 

จากตาราง จะเหน็ไดวาพื้นที่ปลูกพืชจีเอม็โอในประเทศอุตสาหกรรมมีอัตราการเพิ่มข้ึนลดลง 

ตัวอยางเชน  การเติบโตของพื้นทีป่ลูกจีเอ็มโอในประเทศสหรฐัอเมริกาเพิ่มข้ึนกวา 5 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบปเพาะปลกู 1997 กับป 1996  การขยายตัวดังกลาวลดต่ําลงเหลือเพียง 2.5 เทาเมื่อ

เปรียบเทียบพืน้ที่เพาะปลูกป 1998 กับป 1997  และการขยายตัวแทบจะคงทีเ่มื่อเปรียบเทียบป 2000 

กับป 1999 ในขณะทีพ่ื้นทีป่ลูกในประเทศแคนาดาลดลงจาก 4 ลานแฮกตารในป 1999 เหลือเพียง 3 

ลานแฮกตารเทานั้นในป 2000 ซึ่งพืน้ที่ปลูกป 2001 เพิ่มข้ึนเล็กนอยเปน 3.2 ลานแฮกตาร  
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นอกเหนือจากนั้นขอมูลผลการสํารวจยงัพบวาพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอบางชนิดกลบัมีปญหาเชน 

กรณีขาวโพด และพืชน้ํามนัคาโนลา   โดยในกรณขีาวโพดนั้นพืน้ที่ปลูกขาวโพดจีเอ็มโอในป 2001 

ลดลงเหลือ 9.8 ลานแฮคตาร เทานัน้เมื่อเปรียบเทียบกับ 10.3 ลานแฮคตาร เมื่อป 2000     

เชนเดียวกับพืน้ที่ปลูกพืชน้ํามันคาโนลาทีล่ดลงเล็กนอยจาก 2.8 ลานแฮคตาร ในป 2000 เหลอื 2.7 

ลานแฮคตาร ในป 2001 

การลดลงของการปลูกพืชบางชนิดเชน ขาวโพดนัน้  เกิดขึ้นเนื่องจากกลุมเกษตรกรบางกลุม

เชน สมาคมชาวไรขาวโพดอเมริกา (American Corn Grower Association) ไมแนะนาํใหสมาชิกของ

ตนปลูก (American Corn Growers Association 2001) เนื่องจากปญหาการถกูปฏิเสธจากผูซื้อ

ขาวโพด จากทั้งตลาดในยุโรปและญี่ปุน  

อยางไรก็ตามการแปรผลเกีย่วกับพื้นที่ปลูกพืชจีเอม็โอมาใชในแงใดแงหนึง่นัน้มีขอควรระวัง

หลายประการ ทัง้นี้เนื่องจากการตัดสินใจเรื่องปลูกจีเอ็มโอของเกษตรกรอเมริกานั้น  นอกเหนือจาก

เหตผุลเร่ืองผลกําไรขาดทุน การวเิคราะหตลาดภายนอกแลว  ยังเกี่ยวของกับนโยบายของบรรษทั

เมล็ดพันธุและบริษัทคาขายธัญพืชดวย  เนื่องจากโครงสรางการผูกขาดของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ

และอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นมีผลตอการกําหนดชนิดของพืชที่เกษตรกรจะปลูกดวย4 ทั้งนี้ไมนับ

ปจจัยการสนบัสนุนของรัฐบาลอเมริกาทีใ่หการสนับสนุนการปลูกขาวโพด ถัว่เหลอืง และขาว โดย

รูปแบบตางๆ เปนจํานวนมาก การใชจายเงินมหาศาลในการปลูกพืชของสหรัฐทําใหเกิดการบิดเบอืน

เร่ืองตลาด 5 ตัวอยางเชน เกษตรกรอเมริกันขายขาวสาลใีนราคาที่ตํ่ากวาตนทนุการผลิต 43 % ถัว่

เหลือง 25% ขาวโพด 13% ฝาย 61% และขาว 35% (The Institute for Agriculture and Trade 

Policy , www.tradeobservatory.org) 

 

ขอมูลที่นาสนใจอีกประการหนึง่ก็คือพชืจีเอ็มโอที่ปลูกอยูในโลกปจจุบันมากกวา 90% 

เปอรเซ็นต ปลูกโดย 3 ประเทศเทานั้นคือ สหรัฐอเมริกา อารเจนตนิา และแคนาดา เฉพาะ

สหรัฐอเมริกาปลูกพืชแปลงพันธกุรรมมากกวา 63 % ของโลก เราจึงเหน็ความพยายามของรัฐบาล

                                                           
4 อานคําอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธของอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร และอ่ืนๆ กับการตัดสินใจปลูกพืชของ
เกษตรกรอเมริกันไดจากบทความชื่อ Anatomy of a 'Gene Spill': Do We Really Need Genetically 
Engineered Food?  โดย Peter Rosset ผูอํานวยการของ Institute for Food and Development Policy, USA. 
 และบทความชื่อ "THE EMPEROR'S TRANSGENIC CLOTHES" Are GMO lemmings in the US leading all 
of us over the biotechnology cliff? เขียนโดย Mark Griffiths BSc, Natural Law Party, UK. 
5 อานรายละเอียดในเรื่องนี้ไดจากเอกสารหลายชิ้น เชน The Corruption of American Agriculture 
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สหรัฐอเมริกา พยายามอยางยิ่งที่จะชักนําใหประเทศผูสงออกการเกษตรอื่นๆ เขารวมเปนพันธมิตรกับ

รัฐบาลสหรัฐในการตอรองนโยบายเกี่ยวกบัเร่ืองจีเอ็มโอ 

 

พชืฆาแมลง

18%

พชื
แมลง +
ตาน

สารฆาวัชพชื
9 %

พชื
ตาน

สารฆาวชัพชื
73 %

 
 

ในขณะนีพ้ืชจเีอ็มโอที่ปลูกอยูในโลกปจจุบัน 73% คือพืชจีเอ็มโอซึง่ตานทานสารเคมีปราบ

วัชพืช (Herbicide tolerance) ทั้งนี้ไมนบัพืชทีม่ียนีซึ่งฆาแมลงและตานทานสารเคมีฆาวัชพืชอีก 9% 

นั่นหมายความวาพืชจีเอ็มโอที่ผลิตออกมาในปจจุบันนัน้  มีจดุมุงหมายเพื่อตอบสนองตอระบบ

เกษตรกรรมแบบเคมี  ซึง่นอกเหนือจากบริษัทจะไดผลประโยชนจากเมล็ดพนัธุแลวเพื่อสรางผลกําไร

ใหกับบริษทัขามชาติเปนเหตุผลสําคัญ  เพราะโดยวิธนีี้บริษัทเมล็ดพันธุจะสามารถขายสารเคมปีราบ

ศัตรูพืชไดมากยิ่งขึ้น อุตสาหกรรมที่อางตวัเองวาเปน อุตสาหกรรม ”วทิยาศาสตรชีวภาพ (Life 

Science Industry)” ก็จะยงัคงรักษาผลกาํไรจากธุรกิจสารเคมี (Agrichemical sector) ควบคูไปกับ

ผลประโยชนจากการขายเมล็ดพันธุจเีอ็มโอพรอมๆ กนั 
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บทที่  12 
พันธวุิศวกรรมดานการเกษตรในประเทศไทย 

 
 
 นับต้ังแตป 2540-2543 กระแสความสนใจเกี่ยวกับประเด็นพนัธุวิศวกรรมไดกลายเปนประเด็น

ที่อยูในความสนใจของคนในสังคมไทยอยางกวางขวาง  กระแสดังกลาว เร่ิมตนขึ้นจากการเคลื่อนไหว

ขององคกรภาคประชาชน ที่เขาไปตรวจสอบกระบวนการทดสอบความปลอดภยัทางชวีภาพหลังจาก

พบวาพืชดัดแปลงพนัธุกรรมของบรรษัทขามชาติ ซึง่อยูระหวางการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ

หลุดลอดออกไปนอกแปลงทดลอง   และประเด็นดังกลาวไดกลายเปนขาวใหญในสื่อตางๆ เมือ่ธุรกิจ

สงออกอาหารของไทยไดรับผลกระทบจากมาตรการของประชาคมยุโรปและตลาดตางประเทศ หาม

นําเขาผลติภณัฑที่ตรวจพบวามีสวนผสมของจีเอ็มโอปะปนอยู  กลุมรณรงคดานสิ่งแวดลอม และ

ผูบริโภคยังไดเคลื่อนไหวเรียกรองใหมกีารติดฉลากสินคาจีเอ็มโอ หลังจากพบวาสินคาหลายชนิดใน

ตลาดมีการปะปนของผลิตภัณฑดังกลาว 

การพิจารณาเกี่ยวกบัสถานภาพของพนัธวุิศวกรรมในการเกษตรของประเทศไทย เกี่ยวของกับ

ประเด็นตางๆ 4 ประเด็นสาํคัญ คือ การผลักดันพืชดัดแปลงพันธุกรรมจากบรรษทัขามชาติเขามาปลูก

ในเชิงพาณิชยในประเทศไทย การวิจัยพชืดัดแปลงพันธุกรรมโดยหนวยงานตางๆ ของประเทศไทยเอง  

สถานการณเกี่ยวกบัการสงออกผลิตภัณฑเกษตรที่เกี่ยวของกับพันธวุิศวกรรมไปยงัตลาดตางประเทศ  

และทัศนคติของเกษตรกรและผูบริโภคเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม 

 

การผลักดันพชืดัดแปลงพันธุกรรมจากบรรษัทขามชาติเขามาปลูกในเชิงพาณิชยในประเทศไทย 

 นับต้ังแตป 2538 เปนตนมา บริษัทขามชาติไดนําพนัธุพชืจีเอ็มโอเขามาทดสอบปลูกในประเทศ

ไทย การทดสอบดังกลาว เปนขั้นตอนสาํคัญตาม พ.ร.บ.กักพืชป 2507 แกไขปรับปรุงป 2535 ที่การ

นําเขาพืชจีเอม็โอเพื่อปลูกเชิงพาณิชยนั้น ตองผานการทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพกอน  โดย

บริษัทแรกทีน่าํเขาพนัธุพืชเขามาทดสอบกอนคือ บริษทัอัพจอหน โดยนําเขาเมล็ดพันธุมะเขือเทศที่ชลอ

การสุกเขามาทดสอบที่ อ.พังโคน จังหวดัสกลนคร  หลังจากนั้นบริษัทขามชาตอีิกหลายบริษทัไดแก 

บริษัทมอนซานโต (ไทยแลนด) จํากัด, บริษัทโนวารติส (ประเทศไทย) จํากัด,  บริษทัไพโอเนียโอเวอรซีส 

คอรเปอเรชั่น (ไทยแลนด)จาํกัด และบริษทัคารกิล จาํกดั ไดนําเขาพนัธุพชือ่ืนๆ เขามาทดสอบดวย ดัง

ตารางตอไปนี ้
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ตารางแสดงการอนุญาตใหนําเขาพืช จีเอม็โอ จากบริษทัตางๆ 

เขามาทดสอบในประเทศ ป 2538-2542 

 
วัน/เดือน/ป ผูนําเขา พืชตัดตอสารพันธุกรรม สถานที่ทดลอง 

2 ส.ค. 38 บริษัทอัพจอหน เมล็ดพันธุมะเขือเทศ 
• pCGN 4109 
• pCGN 1436 
FLAVRSAVR ชลอการสุกของผล 

อําเภอพังโคน  
จังหวัดสกลนคร 

18 ต.ค. 38 บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด 

เมล็ดพันธุฝาย 
• Cry 1A (c) B.thuringiensis var.kurstaki 

(B.T.K.) จากU.S.A. สราง endotoxin เปนพิษ
ตอ แมลง เชน หนอนเจาะสมอฝาย 
Lepidoptera 

สภาพโรงเรือนที่ปด 

10 ก.ค. 39 บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด 

เมล็ดพันธุฝาย (เหมือนเดิม) 20 กิโลกรัม ภาคสนาม 

8 ต.ค. 39 บริษัทโนวารติส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพด Bt สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด ไร
ทดลองของบริษัท อําเภอตาก
ฟา จังหวัดนครสวรรค 

22 เม.ย. 40 บริษัทมอนซานโต 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เมล็ดพันธุฝาย 
• NUCOTN 32B 
• NUCOTN 33B 
• Bt 

แปลงทดลองของกรมวิชาการ
เกษตรและแปลงเกษตร 

27 พ.ค. 40 บริษัทไพโอเนียโอ
เวอรซีส คอรเปอ
เรชั่น (ไทยแลนด)
จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพด Bt ตานทานหนอนเจาะลําตน สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

19 ก.พ. 41 บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพด(ราวดอั้พ) ตานทานสารกําจัด
วัชพืชไกลโฟเสท จากสหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

1 พ.ค. 41 บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพด Bt จากสหรัฐอเมริกา สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

24 ส.ค. 41 บริษัทคารกิล จํากัด เมล็ดพันธุขาวโพด Bt จากสหรัฐอเมริกา สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

24 ส.ค. 41 บริษัทโนวารติส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพด Bt จากสหรัฐอเมริกา สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

24 ส.ค. 41 บริษัทโนวารติส 
(ประเทศไทย) จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพดลูกผสม Bt จากสหรัฐอเมริกา แปลงทดลองขนาดเล็กใน ที่
แยกใหอยูตางหาก(isolated 
area) 

28 ม.ค. 42 บริษัทคารกิล จํากัด เมล็ดพันธุขาวโพด (ราวดอั้พ) ตานทานสารกําจัด
วัชพืชไกลโฟเสท จากสหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

28 ม.ค. 42 บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด 

เมล็ดพันธุฝายและขาวโพด (ราวดอั้พ) ตานทานสาร
กําจัดวัชพืชไกลโฟเสท จากสหรัฐอเมริกา 

สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

10 มิ.ย. 42 บริษัทมอนซานโต 
(ไทยแลนด) จํากัด 

เมล็ดพันธุขาวโพด Bt (Mon-810) จากสหรัฐอเมริกา 
จํานวน 5 ก.ก. 

แปลงทดลองขนาดเล็กในที่
แยกใหอยูตางหาก(isolated 
area) 

ที่มา: ดัดแปลงจาก ฝายเลขานุการ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 
 



 

 171 

อยางไรก็ตามในระหวางที่มกีารทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพของฝายบทีี เมือ่ป 2540 

องคกรพัฒนาเอกชนไดตรวจสอบพบวาฝายบีทีไดหลุดลอดออกไปปลูกในพืน้ที่เกษตรกรรม1 โดยหลุด

ออกไปปลูกในพืน้ทีเ่ล็กๆ ในจังหวัดนครสวรรค และเพชรบูรณกอนในป 2540 และคอยๆ ขยายออกไปสู

จังหวัดอื่นๆ เชน เลย เพชรบุรี เปนตน 

การหลุดออกไปปลูกนอกพืน้ที่ทดลองของฝายบีทชีี้ใหเหน็วา  มาตรการเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศยงัไมมีประสิทธิภาพเพยีงพอ  และมีโอกาสที่พนัธุพืชจีเอ็มโออืน่ไมวา

จะเปน ขาวโพด ขาว มะละกอ ฯลฯ ซึ่งตัดตอพันธุกรรมที่อยูระหวางการทดสอบในระดับไรนาจะหลุด

ลอดออกไปอีก   องคกรพฒันาเอกชนรวมกับเครือขายเกษตรกรที่ตระหนกัในเรื่องนี้ไดรวมกนัเรียกรอง

ใหมีการยุติการทดลองในระดับไรนาเอาไวกอน  จนในทีสุ่ดโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2544 

ไดพิจารณาขอเรียกรองของสมัชชาคนจน กลุมเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เกีย่วกับปญหาพชืแปลง

พันธกุรรม   และมีมติเหน็ชอบตามคําเรียกรองใหมกีารยกเลิกการปลกูทดสอบพืชจเีอ็มโอในระดบัไรนา

เอาไวกอนเปนการชัว่คราว และเหน็ชอบใหมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อรางกฎหมายวาดวยความ

ปลอดภัยชีวภาพ การทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไรนาตองยุติจนกวาจะมีกฎหมายบงัคับใช 

หลังจากมมีติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2544 เปนตนมา มีการเคลื่อนไหวหลาย

คร้ังเพื่อเรียกรองใหมกีารยกเลิกมติดังกลาวเพื่อเปดโอกาสใหมกีารเปดใหมีการทดลองพืชจีเอม็โอใน

ระดับไรนา เชน การเคลื่อนไหวของสมาชกิวุฒิสภาบางคนที่ใกลชิดกบับริษัทมอนซานโตจัดประชมุเพื่อ

เรียกรองใหรัฐบาลทบทวนเรือ่งดังกลาวในป 2545 (หนงัสือพิมพมติชนรายวัน  11  กุมภาพันธ 2545)  

ขอเรียกรองดังกลาวสอดคลองกับคําใหสัมภาษณของนายสรอรรถ  กลิ่นประทุม (หนงัสือพมิพกรุงเทพ

ธุรกิจ 25  กุมภาพนัธ 2546)  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ  และคําใหสัมภาษณของนาย

เนวนิ ชิดชอบ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (หนงัสอืพิมพคมชัดลึก  4 มีนาคม 2546 

)   

และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรในชวงปลายป 2546 เปนนายสมศักดิ ์ เทพสุ

ทิน ผูบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณของไทยกย็ังคงผลักดันใหมกีารปลูกพืชจีเอ็มโอในประเทศไทย

อยางตอเนื่อง (หนังสือพิมพขาวสด วนัที่ 25 ธันวาคม 2546 และหนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกจิ 12 

ธันวาคม 2547)   

 

การวิจยัพืชดัดแปลงพันธุกรรมของนักวจัิยไทย 

 นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวของบริษทัตางประเทศแลว ในระดับภายในประเทศยังมีการ

วิจัยเพื่อพัฒนาพนัธุพชืจีเอม็โอ โดยหลายหนวยงาน โดยที่มีบบบาทมากที่สุดในการวิจัยและพฒันาพืช

                                          
1 องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทยไดสงตัวอยางสมอฝายที่เก็บไดจากจังหวัดเลย สอง
ตัวอยาง แลวนําไปตรวจสอบที่หองปฏิบัติการเทคโนโลยีดีเอ็นเอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 22 กันยายน 
2542 พบวา ผลการตรวจสอบเปนบวกทั้งสองตัวอยาง 
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ดังกลาว เชน ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิ (BIOTEC) และกรมวิชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนตน 

การวิจยัของสองหนวยงานดงักลาวไดรับการสนับสนุนจากองคกรระหวางประเทศคอื เชน 

มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร และ ISAAA มีการนําพันธุพืชของไทย เชน ขาว มะละกอ เปนตน ไปตัดตอ

พันธกุรรมในหองปฏิบัติการในตางประเทศหลายครัง้นับต้ังแตป 2539 เปนตนมา ดังแสดงในตาราง

ตอไปนี้ 

 

ตารางแสดงการนําเขาจีเอ็มโอเขามาภายในประเทศของหนวยงานของรัฐ ป 2539-2540 

 
วัน/เดือน/ป ผูนําเขา พืชตัดตอสารพันธุกรรม สถานที่ทดลอง 

30 ก.ย. 39 กลุมงานไวรัสวิทยา 

กองโรคพืชและจุล

ชีววิทยา 

• Calluses พืชตระกูลแตง  

• Coat protein Papaya Ring-spot 

Virus Thai Strain 

หองปฏิบัติการ  

สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

15 พ.ค. 40 สถาบันวิจัยพืชสวน 

กรมวิชาการเกษตร 

เนื้อเยื่อและตนออนมะละกอจาก

สหรัฐอเมริกา Papaya Ring-spot Virus 

Thai Strain 

โรงเรือนทดลองหนวยวิจัย 

และพัฒนาพืชสวนขอนแกน 

ตําบลทาพระ  อําเภอเมือง 

จังหวัดขอนแกน 

 

 

 

สถาบันวิจัยขาว กรม

วิชาการเกษตร 

ตนออนขาวขาวดอกมะลิ 105 ที่นําไปถาย

ฝากยีนส Xa21 ในสหรัฐอเมริกา ตานทาน

โรคขอบใบแหง 

สภาพโรงเรือนที่ปดมิดชิด 

 

นอกเหนือจากพืชขางตนแลว ยงัมีงานวิจยักับพืชชนิดอืน่ ไดแก พริก มะเขือเทศ ถั่วฝกยาว 

กลวยไม สับปะรด ฝาย ทุเรียน ยางพารา โดยหนวยงานตางๆของกระทรวงเกษตร ศูนยพนัธวุิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ มหาวิทยาลัย และสถาบันตางๆ  

อยางไรก็ตามในบรรดาการวิจัยของหนวยงานราชการทัง้หมดที่กลาวถึงนัน้ ยงัเปนการวิจัยใน

ข้ันตนซึ่งยังไมมีกระแสการถกเถียงในดานตางๆมากนกั เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยในพืชสําคัญ

สองพืช คือการวิจัยในขาว และมะละกอ  ซึ่งดําเนนิการโดยกรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

 

1 ) การวิจัยขาวจีเอ็มโอโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 โครงการวิจยัขาวจีเอ็มโอในประเทศไทยดาํเนนิการโดยสถาบันวิจัยขาว กรมวชิาการเกษตร 

โดยรวมกับหองปฏิบัติการนานาชาติเพื่อเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเขตรอน (ILTAB) ภายใตการ

สนับสนนุของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร  ทัง้นี้ทมีนักวิชาการของไทยไดนาํขาวขาวดอกมะลิไปที่
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หองปฏิบัติการ ILTAB ต้ังแตป 2537 เพื่อยิงยนี Xa21 ใสเขาไปเนื้อเยือ่ของขาว  และเนื้อเยื่อดังกลาวได

ถูกนาํเขาประเทศเพื่อนํามาทดสอบในประเทศอีกครั้งในป 2538  ขณะนี้เมล็ดพันธุขาวซึง่พัฒนามาจาก

เนื้อเยื่อขาวตดัตอพันธุกรรมถูกนําไปปลกูแลวในระดับโรงเรือนทดลอง โดยเก็บเกี่ยวเมล็ดขาวได

ทั้งหมด 123 เมล็ด ทัง้หมดถูกเก็บไวในศนูยวจิัยขาว จ.ปทุมธาน ี

 การทดลองดงักลาว ไดรับการคัดคานจากเครือขายเกษตรกรรมทางเลือกและองคกรพัฒนา

เอกชน รวมทัง้มีขอสงสัยจากประชาคมนกัวิทยาศาสตรภายในประเทศเองอยางนอย 3 ประเด็นสําคัญ

คือ 1) ประเด็นร่ืองสิทธิบัตรและการผูกขาดครอบงําจากตางชาต ิเนื่องจาก “ยีน Xa21 เปนของบรษิัทที่

ต้ังขึ้นโดยมหาวิทยาลัย(แหงแคลิฟอรเนีย) ดร.สงกรานต จิตรากร หนึง่ในนักวิจัยที่รวมทีมในโครงการ

ดังกลาว ไดแสดงทัศนะวา  "แมขาวหอมมะลจิะเปนขาวของไทยแต ถาขาวหอมมะลิที่มียนี Xa21 อยู 

อาจจะมีปญหาเกี่ยวกับสิทธใินขาวพันธุดังกลาว ผมไมแนใจวาใครเปนเจาของขาวพนัธุใหมดังกลาว 

สิทธิในขาวพนัธุใหมที่ผานการตัดแตงพนัธุกรรมอาจตองแบงกนัระหวางสถาบนัวจิยัขาวกับ

สหรัฐอเมริกา ซึ่งผมเหน็วามันไมเปนธรรม เพราะพันธุขาวมียนีประกอบอยูมากกวา 30,000 ยนี แตมี

ยีนที่บริษัทอเมริกาเปนเจาของแคเพียงยนีเดียว ที่จริงแลวการแบงปนประโยชนควรจะคํานงึถงึสัดสวน

จํานวนของยนีมากกวา"  2) ปญหาความไมแนใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะมีตอสุขภาพ โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งการตัดตอพันธกุรรมในขาวที่ตองใชยนีเครื่องหมายทีเ่ปนยนีตานทานยาปฏิชีวนะซึ่งขอกงัวลสาํคัญ

ที่สุดในหลายๆ ขอกังวลเกีย่วกับพืชแปลงพนัธุกรรม และ 3)  ปญหาเรื่องการตลาด เนื่องจากความเปน

จริงทีว่าผูบริโภคตางประเทศนั้นสวนใหญไมยอมรับผลิตภัณฑจีเอ็มโอ ดังที่สมาคมโรงสีขาวยุโรปไดสง

สัญญาณเตือนมายังรัฐบาลไทยเมื่อตนป 2543 วาจะไมรับซื้อขาวจากประเทศไทย หากพบวาเปนขา

วจีเอ็มโอหรือมีการปนเปอนของจีเอ็มโอ 

 จนถงึบัดนี้ขาวจีเอ็มโอที่ไดจากการทดลองยังคงถูกปดผนึกเก็บเอาไวในศูนยวิจัยขาวที ่          

จ .ปทุมธาน ีแตสถานการณนี้อาจเปลีย่นไปหากมีคําอธบิายทีห่ักลางขอจํากัดสามประการขางตนได 

 

2) การวิจยัเรื่องมะละกอตัดตอพันธุกรรม 

 หากจะนบัพืชจีเอ็มโอพืชใดวาจะเปนพันธุพืชที่ใกลเคียงที่สุด ที่จะไดรับการอนุมัติใหมีการปลูก

เพื่อในแปลงเกษตรกร มะละกอจีเอ็มโอถอืวามีศักยภาพมากที่สุด โดยการวจิัยเกีย่วกับมะละกอจีเอ็มโอ

ใหตานทานโรคใบดางจุดวงแหวนนัน้ดําเนนิการโดยสถาบันวิจยัในประเทศ 3 สถาบนั ไดแก 

สถาบันวิจัยพชืสวน กรมวชิาการเกษตร, หนวยปฏิบัติการพนัธุวิศวกรรมดานพืช ศูนยพันธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และสถาบันอณูชีววิทยาและพนัธุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 ขณะนี้สถาบนัที่วิจยัมะละกอจีเอ็มโอสองสถาบันแรกขางตน ตางอางวาประสบผลสําเร็จและ

พรอมทีน่ําไปปลูกในเชงิพาณิชยไดทันทีหากไดรับอนุญาตจากรัฐบาล  แตสถาบันทัง้สามยังไมสามารถ

ตอบคําถามของสาธารณะและองคกรประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้ไดวา มะละกอที่วิจยัและพัฒนานั้น
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เกี่ยวของกับสิทธิบัตรใดๆ หรือไม มีความปลอดภัยแคไหน และผูใดจะประกันผลกระทบที่จะมีตอตลาด

เหมือนกับที่มะละกอจีเอ็มโอในฮาวายตองประสบกับปญหามากอนหนานี ้

 ในกรณีเกี่ยวกบัขอสัญญาเรื่องสิทธิบัตรนัน้  นายวรินทร เทยีมจรัส นักกฎหมายสิ่งแวดลอม 

สภาทนายความ และเลขานุการ องคกรกลางเพื่อประชาธิปไตย ในฐานะตวัแทนจากองคกรประชาชนที่

ติดตามเรื่องดังกลาวไดยื่นหนังสือถงึรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายเนวนิ ชิด

ชอบ เพื่อใหมกีารเปดเผยขอมูล เมื่อเดือนมีนาคม 2546 โดยเนื้อหาในจดหมายดงักลาวระบวุา2 

“การอนุญาตใหมีการปลูกทดสอบพืชจีเอม็โอดังกลาวมคีวามเสีย่งเปนอยางมาก

ที่พืชจเีอ็มโอจะหลุดลอดออกไปปนเปอนกับพืชทั่วไปซึง่ปลูกอยูนอกสถานทีท่ดสอบ ไมวา

จะเกิดจากการปลิวไปของเกสรพืชจีเอ็มโอไปผสมกับพชืทั่วไป หรือการหลุดลอดออกไป

จากฝมือของมนุษย ดังที่มกีารหลุดลอดออกไปของฝายจีเอ็มโอออกไปนอกสถานที่

ทดลองอยางผดิกฎหมายเมือ่ป 2541 เปนตน การหลุดลอดออกไปของพืชจีเอม็โอซึ่งยงัไม

ผานการทดสอบไปปนเปอนกับพนัธุพืชพืน้เมืองที่เกษตรกรปลูกนอกจากจะทําให

เกษตรกร ผูบริโภค และประชาชนทั่วไปไดรับผลกระทบเนื่องจากอาจเกิดปญหาตอ

ส่ิงแวดลอม เกิดปญหาตอสุขภาพแลว ยังอาจทําใหเกษตรกรและประชาชนที่ปลูกพืช

ดังกลาวไดรับความเสยีหาย ถูกฟองรองดาํเนนิคดีใหตองจายคาเสียหายหรือคาตอบแทน

ได”  

 จากการศึกษาขององคกรความหลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญญาไทยพบวาสทิธิบัตร

เกี่ยวกับมะละกอในประเทศไทยเกี่ยวของกับสิทธิบัตรของบริษัทขามชาติและสถาบนัวิจยัใน

ตางประเทศแทบทัง้สิ้น โดย “จากการตรวจสอบในฐานขอมูลของ USPTO (สํานักงานสิทธบัิตรของ

สหรัฐอเมริกา) และ WIPO(องคกรทรัพยสินทางปญญาโลก) พบสิทธบัิตรทีเ่กี่ยวของกับการวิจัย

มะละกอจีเอม็โออยางนอย 13 สิทธิบัตร ประกอบไปดวย สิทธิบัตรของบริษัทมอนซานโต 6 สิทธิบัตร 

สิทธิบัตรรวมของบริษัทเซมินสิและคอรแนล 4 สิทธิบัตร เปนของคอรแนลแตเพยีงผูเดียว 1 สิทธิบัตร 

และของสถาบนัเทคโนโลยีแหงแมสซาจูเซท็ส 1 สิทธิบัตร อยางไรกต็ามเมื่อป 2547  ที่ผานมา บริษัท

มอนซานโตไดเขาไปถือหุนสวนใหญของเซมินิส นั่นหมายความวาขณะนี้เทคโนโลยีในการสราง

มะละกอจีเอม็โออยูในมือของคอรแนลและมอนซานโตแลวแทบทั้งสิน้” (วิฑูรย เลี่ยนจาํรูญ 2548 

www.biothai.net ) 

 เมื่อมีการพบวามะละกอจีเอม็โอที่ดําเนนิการทดลองโดยศูนยวิจยัพืชสวน ที่จงัหวดัขอนแกน

ระบาดออกไปนอกพืน้ที่เมื่อปลายป 2547 เดนิส กอนซาลเวส นักวิทยาศาสตรมหาวทิยาลยัคอรแนลซึ่ง

ใหความชวยเหลือกรมวชิาการเกษตรในการวิจยัมะละกอจีเอ็มโอก็ใหสัมภาษณยนืยนัความเปนเจาของ

สิทธิเหนือมะละกอจีเอ็มโอและรวมทัง้มะละกอพนัธุอ่ืนๆที่อาจผสมขามกับมะละกอของไทยวา 

                                          
2 สัมภาษณ นายวรินทร เทียมจรัส, วันที่ 20 มกราคม 2547 
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“…การหลุดรอดของมะละกอจีเอ็มโอในแปลงของเกษตรกร อาจทําใหเกิดการผสมขาม

สายพนัธุกับมะละกอพนัธุทองถิ่นของไทย และหมายความวามะละกอสายพนัธุใหมที่

เกิดขึ้นเกษตรกรจะนาํไปใชประโยชนไมได เนื่องจากคอรเนลลมีกฎระเบียบวางานวิจัยทุก

ชิ้นถือเปนสมบัติของคอรเนลล จนกวาการลงนามในบนัทกึขอตกลงระหวางกรมวชิาการ

เกษตร และคอรเนลลจะเสรจ็เรียบรอย”  

(คําใหสัมภาษณของเดนิส กอนซาลเวส ในหนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที ่ 2  มิถนุายน 

2548) 

 

สถานภาพการสงออกสินคาไทยที่เกี่ยวของกับการดัดแปลงพนัธุกรรมไปตางประเทศ 

 กระแสตอตานผลิตภัณฑจีเอ็มโอในยุโรป สงผลใหสินคาไทยที่มีสวนผสมของจีเอม็โอปะปนอยู

ประสบปญหาในการสงออก โดยตลาดทีไ่ดรับผลกระทบมากที่สุดคือยุโรป ประเทศอุตสาหกรรม ใน

เอเชีย เชน ญ่ีปุน และเกาหลี รวมทั้งกลุมประเทศมุสลิมในตะวนัออกกลาง 

ใน “รายงานสถานภาพ GMOs ในประเทศไทยฉบับสมบูรณ(Status of GMOs in Thailand)“3 

ซึ่งเปนขอมูลทีจ่ัดทําโดย โครงการศึกษานโยบายดานเทคโนโลยีชีวภาพ ศูนยพันธวุิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิ รายงานวา ต้ังแตป 2540 เปนตนมา สหภาพยุโรป (EU) ไดออกมาตรการ

กํากับการนาํเขาสินคาจีเอม็โอ โดยเริ่มจากการออกระเบียบเกี่ยวกบัการนําเขาสินคาอาหารและ

สวนประกอบอาหารชนิดใหม (novel foods and novel food ingredients) (Regulation (EC) No. 

258/97 27 January 1997 ) โดยกําหนดใหสินคาจีเอ็มโอที่ไมเคยมกีารนําเขากอนที่ประกาศดังกลาวมี

การบังคับใช ตองยื่นคาํรองขออนุญาตนําเขา และตอมาเมื่อวนัที่ 26 พฤษภาคม 2541 EU ไดออก

กฎระเบียบที่ EC 1139/98 ใหติดฉลากสนิคา จีเอ็มโอ ที่สามารถตรวจพบได เชน ผลิตภัณฑถั่วเหลือง 

เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว และอาหารอื่น ๆ  ที่มีสวนประกอบจากพืชจีเอ็มโอ เปนตน 

ตัวอยางผลิตภัณฑจากประเทศไทยที่มีปญหาในการสงออกไปยังยุโรปตัวอยางเชน 

1. มะเขอืเทศกระปอง ที่ผูนําเขาตองการใหออกใบรับรองวาทํามาจากมะเขือเทศ จีเอม็โอ หรือไม 

ปลาทนูาในน้าํมันและน้ําเกลือบรรจุกระปอง อยางละ 1 ตูคอนเทนเนอร ถกูกักไวที่ทาเรือประเทศกรีซ

โดยคนกลางเนเธอรแลนดทีเ่ปนผูส่ังซื้อ ตองการหนังสือรับรองจากผูผลิตวาน้าํมันถั่วเหลืองที่ใชนัน้มี

ความปลอดภยั และลาสุดนี้กรณีที่ปลาทนูาในน้าํมนัของไทยถกูระงับการนําเขาโดยประเทศ

ซาอุดีอาระเบยีและคูเวตในชวงเดือนมนีาคม - เมษายน 2543 (ผูจัดการ 14 มีนาคม 2543, Bangkok 

Post April 19, 2000) 

                                          
3 ปรับปรุงลาสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2543 
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2. แปงขาวโพด แปงขาวเจา ถูกระงับการนําเขาอยูระยะหนึง่ โดยผูนําเขาเยอรมนั (Bangkok 

Post September 29, 1999) 

3. บะหมี่สําเร็จรูป ถูกประเทศญี่ปุนสงกลบัคืน (หนงัสือพมิพผูจัดการ 23 มีนาคม 2543) 

4. crispy snack เชน light cracker  สงประเทศฝรั่งเศส (ใชซีอ๊ิวที่ผลิตจากถัว่เหลือง) 

5. สินคาประเภทซีอ๊ิว ที่ผลิตจากถั่วเหลืองจากผูผลิตหลายราย 

6. ขาวโพดออนกระปอง แมวาในประเทศไทยจะไมมีการปลกูเชิงพาณิชย 
7. สินคาขาว สหภาพโรงสีขาวสหภาพยุโรป (Union of EC Millers' Association : UNRCE) ได

สงหนังสือมายังสมาคมผูสงออกขาวตางประเทศ แสดงจุดยืนไมยอมรับสินคาขาว จีเอ็มโอ  

นอกจากสหภาพยโุรปแลว บางประเทศ เชน สวติเซอรแลนด นอรเวย ญ่ีปุน เกาหลี 

ออสเตรเลีย นวิซีแลนด ฯลฯ ก็มีกฎระเบียบหรือกําลงัพจิารณาออกกฎระเบียบควบคุมการนาํเขาสินคา

เกษตร/อาหาร จีเอ็มโอ การควบคุมการนําเขามีสองลักษณะใหญ ๆ ที่ประเทศผูนําเขาเลือกใชหรือใช

ประกอบกัน คือ การใหนําเขาโดยมีเงื่อนไขวา ตองแจงขออนุญาตและประเทศผูนาํเขาจะอนุญาตเมื่อ

ผานกระบวนการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosafety) เพื่อปองกันผลกระทบตอระบบนิเวศและ

มาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร (food safety) เพื่อปองกันผลกระทบตอสุขอนามัยของผูบริโภค 

และการบังคับใหติดฉลากสนิคาวา เปน จีเอ็มโอ หรืออาจใช จีเอม็โอ เปนสวนประกอบ เพื่อเปนขอมูล

แกผูบริโภค หรืออุตสาหกรรมที่ใชสินคานัน้ในการแปรรูป 

 

ปญหาดังกลาว ทําใหผูผลิตสินคาอาหารของไทยตองปรบัตัว       โดยหาแหลงวัตถดิุบที่ปลอด

จีเอ็มโอ  เชน  เลีย่งการซื้อขาวโพดและถัว่เหลืองจากสหรัฐ  และหนัไปซื้อจากแหลงอื่น  หรือซื้อจาก

แหลงที่สามารถแยกพืน้ที่ผลิตและการขนสงสินคาปลอดจีเอ็มโอ   

อยางไรก็ตามในรายงานฉบบัดังกลาวยงัมองในแงดีอยูบางวา “สถานการณเกี่ยวกับ จีเอ็มโอ ก็

สรางโอกาสทีไ่ทยจะสงออกในตลาดที่ตอตานจีเอ็มโอไดมากขึ้นในขณะนี้ หากผูผลิตและผูสงออกของ

เราดําเนนิการไดรวดเร็วพอที่จะสงออกสนิคาเกษตร/อาหารปลอด จีเอ็มโอ เขาไปชิงสัดสวนตลาดของ

ประเทศคูแขงที่เปนผูผลิต จเีอ็มโอ และสินคาของประเทศเหลานั้นไมเปนทีย่อมรับในตลาดนาํเขา “ 

 

ทัศนะคติของประชาชนเกี่ยวกับจีเอ็มโอ 

หากมีการประเมินวาอนาคตของจีเอ็มโอจะเปนเชนไรในอนาคต บางทีผูที่จะมีสวนกําหนดมาก

ที่สุดก็คือผูบริโภคจากทัว่โลกนัน่เอง ความเขาใจผิดทีม่ักกลาวกนัเสมอคือ  มกัมองภาพการตอตาน

อาหารจเีอ็มโอของยุโรปวาเปนการตอรองทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทัง้ๆ ทีป่ระเด็น
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ดังกลาวเปนการตอสูของผูบริโภคในยุโรปกับบรรดาอุตสาหกรรมวิทยาศาสตรชีวภาพทัง้ในยุโรปเอง

และสหรัฐอเมริกาอยางแทจริง4 

 

 

ตารางแสดงผลการสํารวจทศันคติของชาวยุโรปตอกรณีอาหารจีเอม็โอ 
 
ประเทศ ปฏิเสธ 

จีเอ็มโอ 
ตองการติดฉลาก ผูสํารวจ ปที่สํารวจ 

* 74 EUROBAROMETER 1997 สหภาพยุโรป 
 68 95 Gallup 1996 

* 94 Consumers Association 1999 
* 96 The Guardian 1998 

* 82 EUROBAROMETER 1997 

 
 
อังกฤษ 

53 * MORI 1997 
* 98 Toronto Star Poll 1998 
59 * Angus Reid Group 2000 

 
แคนาดา 

* 95 The Council of Canadians 2000 
73 * Angus Reid Group 2000 เยอรมนี 

 * 72 EUROBAROMETER 1997 
71 * Angus Reid Group 2000 
77 * MORI 1997 

 
ฝร่ังเศส 
 * 78 EUROBAROMETER 1997 
สวีเดน 78 * MORI 1997 

65 * MORI 1997 อิตาลี 
 * 67 EUROBAROMETER 1997 

65 * MORI 1997 เนเธอรแลนด 
 * 79 EUROBAROMETER 1997 

63 * MORI 1997 เดนมารก 
* 85 EUROBAROMETER 1997 

เบลเยียม * 74 EUROBAROMETER 1997 
กรีซ * 81 EUROBAROMETER 1997 
สเปน * 69 EUROBAROMETER 1997 
ไอรแลนด * 61 EUROBAROMETER 1997 
ลักเซมเบอรก * 67 EUROBAROMETER 1997 
ออสเตรีย * 73 EUROBAROMETER 1997 
โปรตุเกส * 62 EUROBAROMETER 1997 
ฟนแลนด * 82 EUROBAROMETER 1997 
สวีเดน * 81 EUROBAROMETER 1997 
ออสเตรเลีย * 80 Food Standards Council 1998 
ญี่ปุน 82 * Angus Reid Group 2000 
ฟลิปปนส * 90 Pulse Asia 2001 
* ไมไดสํารวจ 

                                          
4 แทที่จริงแลวนโยบายของรัฐบาลยุโรปไมไดแตกตางกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกามากนัก แตเปนเพราะความ
เคล่ือนไหวของผูบริโภคในยุโรปท่ีสามารถกดดันใหรัฐบาลของตนมีนโยบายที่เปนมิตรกับผูบริโภคไดมากกวา ที่
เห็นไดชัดคือการเคลื่อนไหวของผูบริโภคในยุโรปที่สามารถกดดันใหซุปเปอรมาเก็ตและรานคาใหตองติดฉลาก
สินคาจีเอ็มโอกอนหนาที่สหภาพยุโรปจะออกระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากหลายป 
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ที่มา : จาก Summary of Public Opinion Surveys Related to Labeling of Genetically Engineered Foods,  By : 

Consumer Policy Institute/Consumers Union (Revised 6/11/99) และ Public Opinion Polls on GE Foods โดย 

Center for Food Safety และขอมูลอื่นๆจากแฟมขอมูล BIOTHAI 
  

การสํารวจของสํานักวจิัยอิสระ5และสื่อมวลชนหลายสาํนกัในชวงหลายปที่ผานมาพบวา 

กระแสตอตานอาหารจีเอ็มโอยังคงอยูในระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุกประเทศในยโุรป และ

ประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ออสเตรเลีย และญี่ปุน  

อยางไรก็ตามผลการสํารวจในชวงหลงัๆ พบวากระแสการปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอไดแผกวาง

ออกไปครอบคลุมถึงประเทศกําลังพัฒนา และแมกระทัง่ในกลุมประเทศผูผลิตอาหารจีเอม็โอใน

สหรัฐอเมริกาและแคนาดาดวย  งานวิจยัของบริษัทวจิัย Angus Reid Group พบวา  "ยิง่ชาวอเมรกิา

เหนือรับรูเกีย่วกับจีเอ็มโอมากเทาไหร พวกเขาก็จะชอบมันนอยลงเทานั้น"   ดังที่ผลจากการสํารวจ

พบวาประชาชนอเมริกนัที่ปฏิเสธอาหารจีเอ็มโอเพิ่มข้ึนจาก  45% เมื่อป 1998 มาเปน 51%  ในป 2000 

เชนเดียวกับทีแ่คนาดา ประชาชนตอตานอาหารจเีอ็มโอเพิ่มข้ึนจาก 45 เปอรเซ็นตในป 1998 เปน 59 

เปอรเซ็นตในป 2000  

 

ตารางแสดงทศันคติของผูบริโภคอเมริกันที่มีตออาหารจีเอ็มโอระหวางป 1997-2001  

 
โพลที่สํารวจ เวลาสํารวจ ปฏิเสธจีเอ็มโอ (%) ตองการติดฉลาก(%) 
ABC News มิ.ย. 2001 52 93 
Pew Charitable Trust มี.ค. 2001 * 75 
Angus Reid Group Co.ltd. มิ.ย. 2000 51 * 
USA WEEKEND Online มี.ค. 2000 * 79 
The Economist ม.ค. 2000 57 * 
MSNBC Live Vote Results ม.ค. 2000 * 81 
BSMG Worldwide ก.ย.1999 * 92 
(Edelman Public Relations Worldwide ก.ย.1999 * 70 
Time Magazine ม.ค.1999 58 81 
Angus Reid Group Co.ltd. 1998 48  
Novartis ก.พ. 1997 * 93 
Vance Publishing ก.พ. 1995 * 92 
* ไมมีการสํารวจในประเด็นนี้ 
 

ผลสํารวจดังกลาวชี้ใหเหน็วา รัฐบาลสหรัฐมิไดตอบสนองตอเสยีงเรียกรองของประชาชน

อเมริกัน แตกลับสนับสนนุจดุยืนของบรรษัทพนัธวุิศวกรรมในการกาํหนดนโยบายของประเทศ   

                                          
5 การใชขอมูลผลสํารวจทัศนคติของผูบริโภคก็ควรระวังเชนกัน เนื่องจากบรรษัทที่ผลิตจีเอ็มโอไดพยายามใชผล
การสํารวจที่ตนทําขึ้นหรือสนับสนุนใหทําขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือในการโฆษณาของตน ตัวอยางเชนงานวิจัยของ 
Philip Morris ซึ่งบอกวา Consumers favor biotech over chemicals ตีพิมพใน Agrinews June 8,2000. 
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สําหรับในกรณีประเทศไทยนัน้ รายงาน  "ผลการสํารวจความรับรู ความเขาใจ และความเหน็

ของประชาชนตอกรณีส่ิงมีชวีิตตัดแตงพันธุกรรม (GMOs)" (เทพณรงค นพกรวิเศษและคณะ 2544)  

โดยศูนยพันธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาต ิ  ซึง่เผยแพรเมื่อเดือนมกราคม 2544 พบวา

ผูตอบแบบสํารวจจํานวน 334 คนหรือรอยละ 91.3 ของผูตอบแบบสํารวจทัง้หมดเห็นวาควรใหมกีารติด

ฉลากโดยในจาํนวนนี้มีอยูถงึ 299 คนหรอืรอยละ 81.7 ของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมดที่เหน็วาควรจะให

มีการบังคับใหติดฉลากดวย ดังแสดงใหเหน็ในตาราง 

 

ความคิดเหน็ตอการติดฉลากผลิตภัณฑ GMOs 

 

เห็นดวยและควรจะ….. ไมเห็นดวยเพราะ….. 

การติดฉลาก
ผลิตภัณฑ บังคับใหติด

ฉลาก 

ติดฉลากตาม
ความสมัคร

ใจ 

เปนการเพิ่ม
ตนทุนและ
ราคาสินคา 

ไมมีผล  
ผูบริโภคไม

สนใจอานฉลาก
อยูดี 

ไมตอบ รวม 

จํานวน 299 35 9 5 18 366 
% 81.7 9.6 2.5 1.4 4.9 100 

 
 

 เมื่อวันที ่8 เมษายน 2547 ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติไดวาสนับสนุนใหมีการ

สํารวจความคดิเห็น ทัศนะคติ และความยอมรับของประชาชนเกี่ยวกับจีเอ็มโอ  โดยผลการสํารวจใน

ประเด็นแรกเรื่อง ความตระหนกัตอการผลิต และการบริโภค พบวา สวนใหญกวา 74% ใหความสาํคัญ

ในเรื่องราคาการจําหนาย รองลงมาคือการใหผลผลิตสูง และตานทานโรค ซึ่งผูที่ตอบคําถามให

ความสาํคัญกบัพืชจีเอ็มโอนอยมาก เพียง 1 ใน 3 ของทัง้หมดเทานั้น สวนในเรื่องของการรับรูขอมูล

เร่ืองจีเอ็มโอนัน้ มีผูเขาใจจีเอ็มโอ ถกูตองเพียง 17% และสวนใหญจะเปนผูทีม่ีการศกึษาสงูระดับ

ปริญญาเอก  (หนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, 9 เมษายน 2547) 

 

 ผลการสํารวจดังกลาวถูกนกัวิชาการวพิากษวิจารณวา เปนไปโดยขาดวิชาการ ดังจะเหน็ได

จากออกแบบแบบสํารวจทีท่ําใหน้าํหนักของประเด็นจีเอ็มโอเจือจางลง การใหผูที่ไมเกี่ยวของกับการทาํ

เกษตรตอบคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจปลกูพืชจีเอม็โอ หรือการทาํผลสํารวจทัง้ๆ ที่รูวาผูตอบไมมี

ความเขาใจเกีย่วกับเร่ืองจีเอม็โอเพียงพอ (คําสัมภาษณของ ดร.ปทมา ซูซูก ิคณะเศรษฐศาสตร ม.

ธรรมศาสตร, หนงัสือพมิพเดอะเนชัน่ 9 เมษายน 2547) ในขณะที่องคกรความหลากหลายทางชวีภาพ 

และภูมิปญญาไทย (ไบโอไทย ) เห็นวา เบื้องหลงัของการสํารวจดังกลาวเพื่อสนองประโยชนในทาง

นโยบาย รองรับการเปดใหมกีารทดลองพชืจีเอ็มโอระดบัไรนาอันเกิดขึ้นเนื่องจากแรงกดดันของ

สหรัฐอเมริกา (หนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ, มติชน และขาวสด ประจาํวันที่ 9 เมษายน 2547) 
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 อยางไรก็ตามผลการสํารวจที่นาเชื่อถือกวาและเปนผลสาํรวจลาสุดคือผลการสํารวจของ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเผยแพรเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 

(สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2548) ซึ่งพบวากลุมผูบริโภค 66.47 เปอรเซ็นตเหน็วาประเทศไทยไม

พรอมที่จะปลูกพืชจีเอม็โอ ในขณะที่กลุมนักวชิาการ 64.15 เปอรเซน็ต เหน็วาไมควรปลูก โดยในสวน

ของเกษตรกรนั้น 47.76 เปอรเซ็นตเหน็วาไมควรปลูก และ 37.73 เปอรเซน็ตเหน็วายังไมสามารถให

คําตอบไดเนื่องจากขาดขอมูลในการตัดสินใจ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เอกสารเผยแพร 13 

กรกฎาคม 2548) 

จากภาพรวมดังกลาวจะเหน็ไดวา สถานการณเกีย่วกับประเดน็พนัธุวิศวกรรมในสังคมไทย 

ยังคงเปนประเด็นที่มกีารถกเถียงกันอยูอยางกวางขวาง และยงัหาขอยุติที่ชัดเจนในทางนโยบายไมได 

โดยจุดยืนลาสุดของรัฐบาล ณ ปจจุบันคอื   ประเทศไทยยังไมยอมรับการปลูกดัดแปลงพนัธุกรรมในเชงิ

พาณิชย  ดําเนนิการใหมีมาตรการติดฉลากสินคาทีม่ีจีเอ็มโอตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข 

และจะยังคงยบัยั้งการทดสอบพืชจีเอ็มโอในระดับไรนาเอาไวกอนชั่วคราว จนกวาจะมีกฎหมายบังคับ

ใช  

อยางไรก็ตามกระแสกดดันที่จะใหมีการปลูกในเชงิพาณชิยมีกาํลังแรงมากขึ้นทัง้จากบริษัท

ขามชาติและนักวจิัยที่เกี่ยวของกับการพฒันาพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
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บทท่ี 13 
พันธุวิศวกรรมในบริบททางเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 

 

 

 การเกิดขึ้นของพันธุวิศวกรรม ในฐานะที่เปนความหวงัของการพัฒนาการเกษตรและเปน
เครื่องมือในการแกไขปญหาสังคม คลายคลึงกับกรณีการเกิดขึ้นของการปฏิวัติเขียวเมื่อส่ีทศวรรษที่
แลวในหลายๆ แงมุม  

 

ตารางเปรียบเทียบปฏิวัติเขยีวกับปฎวิัติพันธุวิศวกรรม 

 
ประเด็นพิจารณา ปฎิวัติเขียว ปฏิวัติพันธุวิศวกรรม 

เหตุผลในการอธิบาย
ตอสาธารณะ 

- เพื่อผลิตอาหารใหพอเพียงตอการ
เพิ่มขึ้นของประชากรโลก 

- เพื่อผลิตอาหารใหพอเพียงตอการเพิ่มขึ้น
ของประชากรโลก 
- ผลิตพืชพิเศษที่ลดการใชปุยและสารเคมี
การเกษตร 
- ผลิตอาหารที่ธาตุอาหารเฉพาะเพื่อแกปญหา
ทุโภชนาการในโลกที่สาม 

องคกรที่ริเริ่ม - มูลนิธิฟอรดและรอคกี้เฟลเลอร 
- สถาบันวิจัยการเกษตรระหวาง
ประเทศ ภายใตการกํากับของ
ธนาคารโลก 

- บรรษัทขามชาติ เชน Monsanto, 
Syngenta, AstraZenega, Dupont, Aventis 
 

องคกรที่สนับสนุน - บริษัทขามชาติ 
- รัฐบาลประเทศอุตสาหกรรม 

- มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร และองคกรที่ต้ังขึ้น
โดยบรรษัทขามชาติ เชน ISAAA 
- FAO 

พืชเปาหมาย - ขาว, ขาวสาลี และขาวโพด เปน
หลัก 

- พืชทุกชนิด ต้ังแตขาวโพด, ถ่ัวเหลือง, ฝาย, 
มะละกอ, มันเทศ, มะเขือเทศ ฯลฯ 

กลุมและองคกรที่แสดง
ความกังวล/คัดคาน 

- องคกรพัฒนาเอกชน 
- องคกรดานสิ่งแวดลอม 

- องคกรพัฒนาเอกชน 
- องคกรผูบริโภค/องคกรสิ่งแวดลอม 
- ผูบริโภคในประเทศอุตสาหกรรม 
-รัฐบาลในประเทศโลกที่สามบางประเทศ 
- กลุมศาสนาบางกลุม 

  

มีความจําเปนที่เราจะตองวิเคราะหใหเหน็ถึงบริบททางเศรษฐกิจการเมืองของเทคโนโลยี
ใหมที่เกดิขึ้น  บรรยากาศของการสรางการยอมรับเทคโนโลยีนี้ในระดับโลก  และเขาใจปจจัย
ภายในของเราเอง  เพือ่หาทางออกในการเสนอแนะนโยบายเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีที่อาจจะเปลีย่นโฉมหนาระบบเกษตรกรรมของเราอยางขนานใหญ 

 

บริบททางเศรษฐกิจการเมือง 
 เมื่อคร้ังที่การปฏิวัติเขียวถือกําเนิดขึน้นั้น  โลกอยูในยุคสงครามเย็น ซ่ึงเปนการแยงชิง
พันธมิตรระหวางคายสังคมนิยมกับคายทนุนิยม  ในขณะที่การปฏิวัติพันธุวิศวกรรมเกดิขึ้นใน
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สถานการณของสงครามทางเศรษฐกิจ โดยหากยึดเอาบรรยากาศการตอรองในเวทีเจรจาระหวาง
ประเทศ ไมวาจะเปนในองคการคาโลกหรือเวทีอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับดานฐานทรัพยากรและสภาวะ
แวดลอม  นี่เปนสงครามทางเศรษฐกิจและการตอรองระหวางประเทศอุตสาหกรรมและประเทศ
กําลังพัฒนา  ระหวางประเทศทีม่ีเทคโนโลยีที่กาวหนากวากบัประเทศที่มฐีานทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ  ซ่ึงบางขณะเราเองก็ไมทราบวาตนเองอยูสวนไหนของสงครามดังกลาว1 และจะมีจุดยนื

ของตนเองไดอยางไร 
 

 แรงขับเคลื่อนหลักของการปฏิวัติเขียวเมื่อส่ีทศวรรษที่แลว  มาจากการเคลื่อนไหวของ
มูลนิธิเอกชนขนาดใหญคือร็อกกี้เฟลเลอรและฟอรด โดยไดรับการสนับสนุนอยางแข็งขันของ
ธนาคารโลก  สวนการปฏวิัติพันธวุิศวกรรมนั้นขับเคลื่อนโดยบรรษทัขามชาติ ที่ตองการแสวงหา
ผลประโยชนทางการคาในการขยายตลาดผลิตภัณฑของตนออกไปทั่วโลก  ทั้งนี้โดยมรัีฐบาล
ประเทศอุตสาหกรรม ธนาคารโลก และมูลนิธิเอกชนขนาดใหญเปนผูประสานเสียงสนับสนุน 

 บริบทของเศรษฐกิจการเมืองโลกในปจจุบนัไดเปลี่ยนแปลงไป  กลุมนักแสดงที่มบีทบาท
ในอดีตยังคงอยูกันพรอมหนา  เพยีงแตสลับเปลี่ยนบทบาทไปตามการพัฒนาการของสังคม
เศรษฐกิจโลกที่บรรษัทขามชาติขนาดใหญไดเขามามีบทบาทอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้นเปนลําดับ 

เทคโนโลยีการปฏิวัติเขียวทีเ่กิดขึ้นเมื่อหลายสิบปกอน ไดเปดทางใหกับบรรษัทเมล็ดพันธุ
และเคมีการเกษตร ขยายตลาดของตนเขาไปในประเทศกําลังพัฒนา  ในระหวางที่เกษตรกรเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่ไดจากการปฏิวัติเขยีว บรรษัทขนาดใหญก็เกบ็เกี่ยวผลกําไรจากการขายเมล็ดพันธุ และ
สารเคมีการเกษตรจากไรนาของประเทศโลกที่สามไปพรอมๆ กัน  นี่จึงไมนาแปลกใจทีอ่ดีต
ขาราชการระดบัสูงในกรมสงเสริมการเกษตรของไทย ซ่ึงสงเสริมใหมีการใชพนัธุพืชสมัยใหมใน
ระหวางป 2527-2537 จึงไดรับรางวัล “World Seed Prize” จากบรรดาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ

ขนาดใหญของโลก (เดชา ศิริภัทร 2535) 

เมื่อกอนหนาการปฏิวัติเขียวนั้นหยาดเหงือ่ของชาวนาภาคกลางที่ลงแรงในพื้นที่ 1 ไรนั้น

ไดผลกลับมาเต็มเม็ดเต็มหนวย แตปจจุบนั 40 % ของการลงแรงในผืนนาถูกสงออกไปในรูปของ

คาใชจายเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ ปุย และสารเคมีการเกษตร   โฆสิต ปนเปยมรัษฎ ช้ีใหเหน็ภาพรวมของ
เกษตรกรรมทีเ่ปลี่ยนไปวา  “เมื่อป 2520 นั้น ผลผลิตเกษตรที่เรานําเขามีมูลคา 25% ของการสงออก 

พอป 2530 เพิม่ขึ้นเปน 30% สามปตอมาสัดสวนนีเ้พิ่มขึน้เปน 50%“ (โฆษิต ปนเปยมรัษฎ 2534) 

                                                           
1  ในการประชุมครั้งหนึ่งของคณะกรรมการวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ เพ่ือหาจุดยืน
เกี่ยวกับทาทีของประเทศไทยในการเจรจาเรื่องพิธีสารวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เมื่อตนป 2547 
ประธานคณะกรรมการกลางวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพเห็นวาไทยควรมีจุดยืนเดียวกับกลุมไมอามี่ซึ่ง
เปนกลุมที่สงออกสินคาจีเอ็มโอ แตกรรมการหลายคนไมเห็นดวย - ผูวิจัยเปนกรรมการของคณะกรรมการชุด
ดังกลาวของรัฐบาลดวย 
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เมื่อ 3 ทศวรรษที่แลว เมลด็พันธุขาวโพดที่ปลูกอยูในประเทศไทยแทบทุกเมล็ดไดมาจาก

ผลงานของสถาบันวิจยัขาวโพดขาวฟางแหงชาติ แตปจจบุัน 90 % ของเมล็ดพันธุที่เกษตรกรใชมา

จากบริษัทขนาดใหญและบริษัทเมล็ดพันธุจากตางชาต ิ สถาบันวจิัยการเกษตรสาธารณะเริ่มหมด
บทบาทลงและถูกบีบใหตองดําเนินการโดยรวมมือกับบริษัทขามชาติ และเห็นบรรษัทดังกลาวเปน
พันธมิตร2 

 ปจจุบันบรรษทัขามชาติไดเขามามีบทบาทในระบบเศรษฐกิจโลกเปนอยางมาก ไมวาจะ
เปนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภาคบรกิาร รวมถึงภาคเกษตรกรรม  การผลักดนัระบอบ “เปดเสรี

ทางการคา” ทั้งโดยผานขอตกลงระหวางประเทศในองคการคาโลกและความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ในระบบทวิภาคี เปนเครื่องมือสําคัญที่ทําเปดทางใหกับบรรษัทขามชาติในประเทศอุตสาหกรรม
ขยายอิทธิพลของตนเขามาในประเทศตางๆ ทั่วโลก 

 พรอมๆ กับการเปดรับสินคาเทคโนโลยีชีวภาพ  ประเทศกําลังไดรับแรงกดดนัใหยอมรับ
ระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่ใหการคุมครองนวัตกรรมดานเทคโนโลยีชีวภาพตามแบบแผน
ที่บรรษัทขามชาติตองการ รวมถึงการเปดเสรีใหมีการลงทุนในภาคเกษตรกรรมและสาขาที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไปพรอมๆ กันดวย 

 ไมนาแปลกใจที่ขอตกลงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องจีเอ็มโอจึงเปนสวนหนึ่งของขอตกลงการคา
ระหวางประเทศทั้งที่เกิดขึน้ในระดับพหภุาคีในองคการคาโลก และระดับทวภิาคทีี่ประเทศ
อุตสาหกรรมเชนสหรัฐหยิบยกขึ้นมาเจรจารวมกับประเทศคูสัญญา เพราะนี่คือสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตร “การเปดเสรีทางการคา” ซ่ึงเปนยุทธศาสตรในสงครามการคาใหมที่ประเทศ

อุตสาหกรรมปราถนาที่จะขยายผลประโยชนของตนออกไปใหกวางขวางยิ่งกวาที่เคยเปน 
  

การประชาสัมพันธและการครอบงําระดับโลก 

 แรงจูงใจในการผลักดันพันธวุิศวกรรมของบรรษัทขามชาติทั้งหลายนั้นเปนที่รับรูอยางแจง
ชัดในหมูที่เกีย่วของวาเปนเพราะการหวังผลกําไรในการประกอบธุรกจิ การผลักดันพืชและ
ผลิตภัณฑจเีอ็มโอเขามาในตลาดของประเทศโลกที่สาม สถานะเชนนี้แตกตางอยางมากกับการ
ผลักดันเรื่องปฏิวัติเขียวในอดีตซึ่งมาในนามของความชวยเหลือดานมนษุยธรรม(แมวาจะมี

วัตถุประสงคทางการเมืองและเศรษฐกจิอยูเบื้องหลัง) 

การผลักดันใหประเทศโลกที่สามยอมรับผลิตภัณฑพนัธวุิศวกรรม จึงจําเปนตองมีเหตุผลวา
พืชดังกลาวจะกอประโยชนเชนไรตอเกษตรกรและประเทศโลกที่สามโดยสวนรวม เกษตรกรใน
ประเทศโลกที่สามและผูกําหนดนโยบายในประเทศนัน้ตองไดรับคําอธิบายที่ดีวา ผลประโยชนของ

                                                           
2 อานรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวขอทางนโยบาย 
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พันธุพืชจีเอ็มโอคืออะไร และเทาไร จงึจะคุมคาเพยีงพอที่จะเปลีย่นจากการใชพันธุพืชแบบเดิมมา
เปนพันธุพืชทีผ่านการตัดตอพันธุกรรม  

นี่คือเหตุผลที่จําเปนตองมีการประชาสัมพันธในระดับโลกเพื่อจูงใจใหประเทศทั้งหลายขึ้น
รถไฟแหงความหวัง เพื่อไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตนปรารถนา 

 

1) "เมล็ดพันธุแหงความหวัง"3 

ภายหลังจากบรรษัทพันธุวิศวกรรมตกเปนฝายรับในกระแสความเคลื่อนไหวเรื่องจีเอม็โอ 
ขาวการเริ่มตนโครงการ “ขาวสีทองเพิ่มวิตามินเอ” ของนักวิทยาศาสตรชาวสวิส “อิงโก โพตริคัส” 

(Inko Potrycus) และนกัวทิยาศาสตรชาวเยอรมัน “ปเตอร บายาร” (Peter Bayer) ที่ไดรับการ

สนับสนุนจาก มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร  รัฐบาลสวิตเซอรแลนด และสหภาพยุโรป ใหพัฒนาพันธุพชืนี้
เพื่อมวลมนุษยชาติ  ไดกลายเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหผูที่ติดตามการถกเถียงประเดน็นี้ บางคนเหน็
คลอยตามฝายสนับสนุนจีเอม็โอวา เทคโนโลยีนี้อาจจะเปนเครื่องมือที่สามารถชวยเหลือความอด
อยากหวิโหย และการขาดแคลนสารอาหารในประเทศกาํลังพัฒนาได  

มีการตีพิมพขาวคราวดังกลาวในหนังสือพมิพตางๆทั่วโลก นิตยสารไทมเอเชีย ฉบับวันที ่
12 กุมภาพนัธ ค.ศ.2001 นําเรื่องดังกลาวเปนเรื่องประจําฉบับและพาดขอความใหญเต็มปกวา     

"ขาวชนดินี้อาจสามารถชวยเหลือเด็กหนึ่งลานคนตอป"  

การตัดตอทางพันธุกรรมขาวใหมวีิตามนิเอเพิ่มขึ้น โดยใชยีนจากตนแดฟโฟดิลใสเขาไปใน
ขาว ทําใหสีของเมล็ดขาวสารกลายเปนสีเหลืองออน และเปนที่มาของชื่อ "ขาวสีทอง" นี้ ถูกโหม

โฆษณาประชาสัมพันธวา ขาวชนิดนี้จะสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิต ของผูยากไร จํานวนหลายลาน
คนบนโลก เนื่องจากในบรรดาประชากรโลก จํานวน 3 พันลานคน ที่บริโภคขาวเปนอาหารหลกั 

ประมาณ 10 % ของคนกลุมนี้ มีความเสี่ยงกับการเปนโรคขาดวิตามินเอ ดังขอมูลขององคการ

อนามัยโลกที่ระบุวา  มีเดก็ทีต่องเสียชีวิตดวยโรคนี้ กวาหนึ่งลานคนตอป และอีกกวา 3.5 แสนคน ที่

ตองพิการตาบอด  
การประชาสัมพันธดําเนนิไปอยางขนานใหญ และเกินความจริง  ทั้งนี้เนื่องจาก 

ในขาวสีทองปริมาณ 1 กรัม มีเบตาแคโรทีนเพียง 1.6 ไมโครกรมั ซ่ึงเปนปริมาณที่ต่ํามาก เมือ่

เปรียบเทียบกบัทางเลือกอื่นในการเยียวยาภาวะทุโภชนาการดังกลาว เชน การบริโภคพืชผักพื้นบาน
อ่ืนๆ ที่มีอยูทั่วไป  และเมือ่มีผูคํานวณวา หากตองการปองกันโรคขาดวิตามินเอในทารกแรกเกดิ  
หญิงมีครรภจะตองบริโภคขาวสีทองที่หุงสุกแลวถึง 18 กิโลกรัมตอวัน  (Pauz Brown, 

Environmental Loarespondent หนังสือพิมพ The Guardian (UK) 10 กุมภาพันธ 2544) 

                                                           
3  อานเพิ่มเติมการวิเคราะหเรื่องนี้อยางละเอียดจากบทความของ วิลาศ  เตชะไพบูลย, จุลสาร ปXป  
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  และเพื่อปองกันการเกิดโรคขาดวิตามินเอในเดก็ เดก็อายุ 4 ขวบ ตองบริโภคขาวสีทองสุก ถึง 5.6 

กิโลกรัมตอวนั (Tina Hesman ใน Bioengineer : Rice Loses Glow As Vitamin A Source โดย 

Tina Hesman, หนังสือพิมพ St.Louis Post 4 มีนาคม 2544) 

 การโฆษณาเกินจริงดังกลาวไดถูกตั้งคําถามวาเพราะเหตุผลอะไรที่อยูเบื้องหลัง 
ตารางเปรียบเทียบ ปริมาณสารเบตาแคโรทีน ในผักพื้นบานไทยกับขาวสีทอง 

ชนิดอาหาร ปริมาณสารเบตาแคโรทีน (ไมโครกรัม/มิลลิกรัม) 
ขาวสีทอง 1.6 
ยอดแค   86.54 
ขี้เหล็ก   71.81 
ผักกระเฉด 37.10 
สะเดา(ยอด) 36.11 
มะกอก(ยอดออน) 20.17 

ที่มา: หนังสือตารางแสดงคุณคาทางโภชนาการของอาหารไทย กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง    
สาธารณะสุข  
 

ในที่สุด กอรดอน คอนเวย ประธานมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ก็ออกมายอมรบัวา การ
ประชาสัมพันธการวิจัยเร่ืองขาวสีทองนั้นเปนไปเกนิจริง (The 'GoldenRice' - An Exercise in 

How not to do science" หนา 22) 

แมหากวาโครงการนี้ไดผลสําเร็จ  ขาวสีทองสามารถทดแทนอาหารพืน้บานอยางอืน่ๆ ได
และไมมีผลขางเคียงตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม ก็มิไดหมายความวาประเทศโลกที่สามจะสามารถใช
พันธุขาวนี้เพื่อประโยชนไดฟรีๆ ตามคําโฆษณา  เนือ่งจากการวิจัยดงักลาวเกี่ยวของกับสิทธิบัตร
ของบริษัทตางๆ มากกวา 70 สิทธิบัตร  

อุปสรรคดังกลาวยุงยากเกนิไป และแพงเกนิไปเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น 
 

ตัวอยางสิทธิบตัรที่สําคัญๆในการวจิัยขาวสีทอง 
เทคโนโลยี เลขทะเบียนสิทธิบัตร เจาของสิทธิบัตร 

Agrobacterium transformation WO8603776 
(1986) 

Plant Genetic Systems 
(Aventis) 

Daffodil Phytoenhe-Synthase (PSY) 
and Lycopene-Cyclase (LYC) genes  

Patent applied for by 
developers 

University of Freiburg   

Erwinia uredovora phytoene 
desaturase gene (CrtI) 

EP0393690 (1990) Kirin Brewery 

Use of constructs comprising a 
carotenoid biosynthesis gene 

WO9806862 
(1998) 

Calgene* (Monsanto) 

Endosperm-specific  glutelin (Gt1) 
Promoter of the Daffodil genes 

J6391085 
(1988) 

Noriinsho 

CaMV 35S promoter of the E.  
uredovora gene 

US5106739 
(1992) 

Calgene (Monsanto) 

AphIV marker gene  US5668298 
(1997) 

Eli Lilly 

Source: Compiled by GRAIN from Xudong Ye et.al. (2000), Derwent Biotechnology  
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2) พืชดัดแปลงพันธุกรรมกบัการรักษาสิ่งแวดลอม 

 นอกจากเรียกชื่อกิจการของตนวาเปน อุตสาหกรรมวทิยาศาสตรชีวภาพ -“Life Science 

Industry” แลว บริษัทพันธุวิศวกรรมมักอางวา พืชจีเอ็มโอที่บริษัทผลิตขึ้นนั้นจะชวยรักษา

ส่ิงแวดลอมลดการใชสารเคมี เปนตน ทัง้ๆ ที่บริษัทดังกลาวทุกบริษทัเหลานี้เปนบริษัทที่กลาวอาง
ขางตนนี้   นอกจากขายเมล็ดพันธุแลว  ผลกําไรของบริษัทเหลานั้นคอื การขายสารเคมีกําจัดแมลง 
เชื้อรา และวชัพืช  ซ่ึงเปนตนเหตุสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอม และสุขภาพของเกษตรกรและ
ผูบริโภคในประเทศกําลังพฒันาในปจจุบนั  
 ประเด็นที่สําคญัยิ่งกวานั้นคอื  เมล็ดพันธุจีเอ็มโอทั้งหมดที่บรรษัทเหลานั้นผลิตขึ้นมา 3 ใน 

4 เปนเมล็ดพนัธุที่พัฒนาใหตานทานสารเคมีปราบวัชพชื (Herbicide tolerance) ซ่ึงทําใหบริษัท

ขายพันธุพืชควบคูไปกับสารเคมีเฉพาะยีห่อของตน   นอกจากเกษตรกรที่ใชเมล็ดพันธุเหลานีต้อง
ถูกบังคับใหใชสารเคมีปราบวัชพืชเฉพาะของบริษัทนั้นแลว  ยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกรใชยา
ปราบวัชพืชในปริมาณสูงยิง่ขึ้นไปอีก  โดยไมตองกลัววาพืชปลูกจะเสยีหาย   บรรษัทเหลานี้
ตองการเพียงผลกําไรมากกวาจะคํานึงถึงสิ่งแวดลอมจริง ๆ ดังคําโฆษณา   
 รายงานการสํารวจของ ดร.ชารล เบ็นบรูค (Charles Benbrook ) ผูอํานวยการ Northwest 

Science and Environmental Policy Center ของสหรัฐ และอดตีผูอํานวยการคณะกรรมการวิจยั

การเกษตร สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรแหงชาติของสหรัฐ (Executive Director, Board on 

Agriculture of the National Academy of Sciences) พบวาประสบการณการปลูกพืชจีเอ็มโอ

ในชวง 8 ป (1996-2003) ที่ผานมาของสหรัฐนั้น มีการใชสารเคมีการเกษตรเพิ่มขึน้กวา 50 ลาน

ปอนด (Benbrook 2003) 

 ในกรณีการใสยีนบีทีเขาไปในฝายและขาวโพดเพื่อใหพชืสามารถควบคุมหนอนไดนัน้ อาจ
เปนจริงเพยีงปหรือสองปแรกที่ปลูกเทานัน้ เนื่องจากในที่สุดแลวหนอนก็จะสามารถพัฒนาตนเอง
ใหดื้อตอบีทีได เกษตรกรตองใชสารเคมีเพิ่มขึ้นหรืออาจจะมากยิ่งขึ้นกวาเดิม ในขณะทีก่ารกลับไป
หาเชื้อบีทีมาฉดีก็เปนไปไดยาก เนื่องจากฝายบีทีไดทําใหเชื้อบีทีไรความสามารถในการกําจัดหนอน
ไปเสียแลว (Union of Concerned Scientist 2000) 

 ขอกําหนดในการควบคุมพชืที่ตัดตอยีนบทีีไปปลูกในตางประเทศเชนในสหรัฐอเมรกิานั้น    
ตองมีการกําหนดสัดสวนการปลูกพืชบีทีกบัพืชปกติอยางเขมงวด   เชน คาํแนะนําของ Union of 

Concerned Scientist แนะนําไมใหปลูกขาวโพดบีท ี และฝายบีทีไมเกิน 50 เปอรเซ็นตของพื้นที่

ปลูก ปลูกมันฝร่ังบีทีไมเกิน 80 เปอรเซ็นตของพื้นที่ปลูกเปนตน (Union of Concerned Scientist 

อางแลว) อยางไรก็ตาม วิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมหนอนและสามารถควบคุมการดื้อยาคือ  การ

ปลูกพืชทั่วไป แลวฉีดพนดวยบีทีเมื่อเกิดการระบาดของหนอน ดวยวิธีนี้จะทําใหมกีารควบคุมการ
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ดื้อยาของหนอนไดโดยงาย เพราะการปลกูพืชบีทีนั้นเหมือนกับการฉดีพนเชื้อบีทีตลอดวันตลอดคืน
นั่นเอง 
 พืชที่ตัดตอยนีบีทีใสเขาไปนอกจากจะไมสามารถควบคุมหนอนไดในระยะยาวแลว  ยัง
สามารถทําใหเกิดแมลงศัตรูพืชอ่ืนระบาดแทนได  เชน  กรณีการปลูกฝายบีทีเพื่อทดสอบในประเทศ
ไทย  พบวาแปลงฝายบีทีมีการระบาดของเพลี้ยจนทําใหเกิดโรคใบหงิก เปนตน  ซ่ึงนอกเหนือเกิด
จากสาเหตที่ฝายบีทีออนแอตอโรคใบหงิกแลว ยงัเกิดขึน้เนื่องจากฝายบีทีทําลายแมลงที่มีประโยชน
อ่ืนๆ ซ่ึงอยูในระบบนิเวศดวย   ดังที่งานทดลองที่ทําโดย Swiss Federation Research Station  

ช้ีใหเห็นชัดเจนวา Green Lacewing  หรือแมลงชางซึ่งเปนแมลงที่ควบคุมแมลงศัตรูพืช  ตายไป

เพราะกนิโปรตีนจากบีที  โดย 57 %  ตายหลังจากใหกนิบีทีท็อกซินที่ผลิตจากเชื้อ    E. coli  ที่ตัด

ตอยีนบีทีใสเขาไป และ 60 %  ของแมลงชางตายหลังจากกนิหนอนเจาะลําตนขาวโพดซึ่งกิน

ขาวโพดบทีีเปนอาหาร  ตัวหนอนที่รอดตายก็โตชากวาปกติ โดยใชเวลานานขึ้น 3 วนั ในการพัฒนา

กลายเปนตวัเตม็วัย (Hilbeck, A., Moar, W.J., Putsztai-Carey, M., Filippini, A., and Bigler, F. 

(1999). Entomologia Experimanetalis at Applicata, 91, 305-316)   ในขณะที่การทดลองของ 

Scottish Crop Research Institute  พบวาแมลงเตาทอง ซ่ึงเปนแมลงที่มีประโยชนอีกชนิดหนึ่ง ที่

เล้ียงโดยใหกนิเพลี้ยออน ทีเ่ล้ียงในมนัฝรั่งตัดตอยีนวางไขนอยลง 1 ใน 3 และมีอายุส้ันกวาปกตถึิง

คร่ึงหนึ่ง  เมือ่เปรียบเทยีบกับดวงเตาที่เล้ียงโดยใหกินเพล้ียออนที่เล้ียงในมันฝรั่งทั่ว ๆ ไป (A.N.E. 

Birch et al Molecular Breeding 5: 75-83,1999) 

 

3 ) จีเอ็มโอกบัการเพิ่มผลผลิต 

 คํากลาวที่บอกวาพืชแปลงพนัธุกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตไดมากกวา   แทที่จริงก็เปนคํา
โฆษณาชวนเชื่อที่เพิ่งไดรับการพิสูจนวาไมเปนความจรงิ  จากทั้งงานผลการทดลองวิจัย  และผล
การสํารวจของหนวยงานในกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาเอง 
 ขณะนี้สหรัฐอเมริกาปลูกพืชแปลงพันธุกรรมไปแลวเปนจํานวนมาก แตจากการวิเคราะห
ของ Dr. Jane Rissler  ซ่ึงวิเคราะหผลการสํารวจของหนวยวเิคราะหการวิจยัทางเศรษฐกิจของ

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเอง  กลับพบวาในชนิดของพืชที่สําคัญ และในพืน้ทีป่ลูกสําคัญๆสวน
ใหญนั้นผลผลิตของพืชแปลงพันธุกรรมไมไดดีไปกวาพืชทั่วไป (Jane Rissler 1999)   ขอ

วิเคราะหของเธอสอดคลองกับความเปนจริงในพื้นที่เพาะปลูกเนื่องจากมีเกษตรกรเปนจํานวนมากที่
ฟองรองมอนซานโตในขอหาโฆษณาเกนิจริง  

ผลการวิจัยของ Dr. Charles Benbrook พบวาผลผลิตที่ไดจากพืชตัดตอพันธุกรรมไมได

สูงกวาพืชทัว่ไปอยางมีนัยสําคัญเลย ผลการสํารวจในแปลงทดสอบมากกวา 8,200 แหง พบวาถ่ัว

เหลืองตานทานราวดอัพใหผลผลิตนอยกวาถ่ัวเหลืองทั่วไปเสียอีก (Benbrook, Charles 1999) 
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 เมื่อเร็วๆ นี้ประสบการณของชาวไรฝายที่รัฐอันตรประเทศ ซ่ึงเปนรัฐที่มีการปลูกฝายเปน
อันดับสามของอินเดีย ยืนยนัถึงความลมเหลวของผลผลิตฝายจีเอ็มโอ “บอลลการด” ของบริษัทมอน

ซานโตซ่ึงตัดตอยีน บ.ีที. เพื่อใหฝายสรางสารพิษและสามารถควบคุมหนอนไดโดยตวัมันเอง 

หลังจากรัฐบาลอินเดียอนุมัตใิหมีการปลูกฝายนี้ในเชิงพาณิชย  เกษตรกรอันตรประเทศไดเร่ิมปลูก
ฝายนี้ ครอบคลุมพื้นที่ 9,500 เอเคอรในปแรกที่ปลูก (ป 2002) ชาวบานสวนใหญพบวา  ผลผลิต 

และคุณภาพของฝายจีเอ็มโอแยกวาพนัธุฝายพื้นเมือง  ในขณะทีค่ําโฆษณาที่บอกวาไมตองใช
สารเคมีก็ไมเปนความจริง เพราะการระบาดของแมลงจําพวกปากดูด 

 ผลการศึกษาซึ่งดําเนินการโดย Dr Abdul Qayum อดีตผูอํานวยการรวมสาํนักงาน

การเกษตร ของรัฐ และ Kiran Sakkari อดีตนักวิทยาศาสตรของ  ICRISAT  ตั้งแตเดอืนกรกฎาคม 

2002 จนถึงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม 2003 พบวา ผลผลิตจากฝายจีเอ็มโอไดนอยกวา

ผลผลิตจากพันธุฝายเดิมที่เกษตรกรปลูกอยูถึง 35 % เกษตรกรที่ปลูกฝายบีทีไดรับรายไดนอยกวา

เกษตรกรที่ปลูกฝายเดิม ชาวบานที่ปลูกฝายบีที 71 % ขาดทุน และ 78% บอกวาจะไมกลับไปปลูก

พืชจีเอ็มโอชนดินี้อีก (AP Coalition in Defence of Diversity and Deccan Development 

Society 2004) 

นอกเหนือจากพิจารณาเรื่องผลผลิตแลว ส่ิงที่ตองพิจารณาไปพรอมๆ กันก็คือ  ตนทุนของ
การผลิต  เพราะสมมติหากไดพืชจีเอ็มโอไดผลผลิตมากกวา  แตหากไมคุมทุนก็ไมคุมคาที่จะปลูก    
นาแปลกใจทีบ่ริษัทขามชาติและรัฐบาลสหรัฐกําลังกดดนัใหประเทศอืน่รับเอาพันธุฝายจีเอ็มโอเขา
ไปปลูก  ทั้งๆ ที่ขณะนี้มกีารปลูกฝายจีเอม็โอในสหรัฐซึ่งกินพื้นที่ถึง 2 ใน 3 ของพื้นที่ปลูกฝายแลว 

แตฝายที่ผลิตไดจากสหรัฐยังไมสามารถแขงขันไดกับฝายที่ปลูกจากหลายประเทศทีใ่ชพันธุฝาย
พื้นเมือง  ตวัอยางเชน  ฝายจีเอ็มโอที่ชาวไรอเมริกันปลูก มีตนทุนสงูกวาการปลูกฝายของประเทศ
ในแอฟรกิาอยางเบอรกินา ฟาโส(Burkina Faso) ถึง 3 เทา (Oxfam Briefing Paper no. 30) ชาวไร

ฝายที่ปลูกฝายจีเอ็มโอและไมใชจีเอ็มโอไมสามารถแขงขันไดกับชาวไรแอฟริกัน รัฐบาลสหรัฐตอง
ใชจายเงินอยางนอย 230 เหรียญตอเอเคอร เพื่อใหการสนับสนุนชาวไรของตน 

 คํากลาวอางเกี่ยวกับผลประโยชนของจเีอ็มโอ  หาไดปรากฎอยูแตในเฉพาะสื่อและเอกสาร
โฆษณาของบริษัทพันธุวิศวกรรมเทานั้น   แตยังถูกรับเอามาใชโดยนกัวิทยาศาสตรในประเทศกําลัง
พัฒนาดวย โดยที่หนวยงานเหลานี้มักแตจะกลาวถึงประโยชนและศักยภาพของเทคโนโลยีดังกลาว 
(ซ่ึงมักไมเปนความจริง) และหลีกเลีย่งที่จะกลาวถึงโทษและผลกระทบของมัน  

เมื่อคร้ังมีการประชุม คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ คร้ังที่ 1 เมื่อ

ปลายป 2546 ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมเกีย่วกับเรื่องจีเอม็
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โอ4 ที่เสนอใหผูเขารวมประชุมซึ่งสวนใหญเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ มีเนือ้หาไมแตกตาง

ไปจากเอกสารประชาสัมพันธพืชจีเอ็มโอของบรรษัทขามชาติแมแตนอย 
 

ความสัมพันธของบริษัทขามชาติกับการกาํหนดนโยบายของประเทศ5 

 บริษัทขามชาติโดยเฉพาะบรรษัทเทคโนโลยีชีวภาพมีความสมัพนัธอยางลกึซึ้งกับการ

กําหนดนโยบายของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  การผลักดันใหมกีารปลูกพืชจีเอม็โอจึงมักเหน็บทบาท

ของรัฐบาลสหรัฐและสถานฑูตสหรัฐในประเทศตางๆ เปนผูทาํหนาทีดั่งกลาว 

 บรรษัทขามชาติและสถานฑตูสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย ไดดําเนินการใน
หลากหลายลักษณะเพื่อผลักดันใหประเทศไทยยอมรับพชืจีเอ็มโอ   ทั้งนี้โดยรวมมือกับหนวยงาน
ของรัฐของเราเอง ตวัอยางเชน เอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาไดเขาพบกับผูบริหารพรรคไทยรักไทย
อยางนอยสองครั้ง เพื่อผลักดันใหประเทศไทยวางนโยบายเรื่องจเีอ็มโอ ใหไมขัดแยงกบั
ผลประโยชนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา6  เอกอัคราชทูตคนดังกลาวยังไดขอนัดรับประทานอาหารกับ

ผูบริหารและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพบางกอกโพสตเพื่อขอพูดคุยกับกรณกีารคัดคานเรือ่ง
จีเอ็มโอในประเทศไทย7 เหตุการณนี้คลายคลึงกันกับกรณีหนังสือพิมพเดอะเนชั่น8  เจาหนาที่ของ

สถานทูตสหรัฐอเมริกายังไดพบปะกับขาราชการในระดบัตางๆหลายครั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งกบั
ประธานคณะกรรมการกลางความปลอดภยัทางชีวภาพแหงชาติ9  สถานทูตสหรัฐอเมริกา ยังได

รวมมือกับศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจดั
ประชุมเพื่อใหนักวิทยาศาสตรตางประเทศเขามาแสดงปาฐกถาหลายครัง้ในป 2542 เพื่อใหสังคม

ยอมรับเรื่องจีเอ็มโอ   
 เมื่อเร็วๆนี้  ทนัทีที่ประธานาธิบดีจอรจ บุช ของสหรัฐประกาศตกลงจดัตั้งเขตการคาเสรี
ไทย-สหรัฐ  เมื่อวันที่ 20 ตลุาคม 2003 ( U.S. Department of State. Web site : 

http://usinfo.state.gov) 

                                                           
4 เอกสารแนบวาระที่ 3.3 หมายเลข 1, เอกสารประกอบวาระการประชุม คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 1 /2546 อังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2546 ณ หองสีเขียว ตึกไทยคูฟา 
ทําเนียบรัฐบาล 
5 เนื้อหาในหัวขอนี้สวนใหญไดจาก บทความ เมื่อบรรษัทขามชาติไลลาบทวิเคราะหการเปดเสรีสินคา
เทคโนโลยีชีวภาพในขอตกลงเขตการคาเสรี  ไทย-สหรัฐ, ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา 
ผลกระทบที่มีตอประเทศไทย, สรชัย จําเนียรดํารงการ (บรรณาธิการ) 2547 
6 จากการเปดเผยของนายประพัฒน ปญญาชาตริักษ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูสมัคร 
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคไทยรักไทยตอผูวิจัย กอนการบันทึกรายการของโทรทัศนเนชั่นแชลแนล กอนการ
เลือกตั้ง 2542 
7 จากการเปดเผยของคอลัมนิสตจากหนังสือพิมพบางกอกโพสต ระหวางการเปดโครงการ  "รณรงคสัญจร 
ปกปองพันธุกรรมพ้ืนเมือง"  ซึ่งจัดขึ้นโดย BIOTHAI ระหวางวันที่ 6-17 กันยายน 2543 
8 จากการเปดเผยของนักขาวส่ิงแวดลอม จากหนังสือพิมพเดอะเนชั่น ระหวางกิจกรรมรณรงคเดียวกัน 
9 จากการเปดเผยของนายบรรพต ณ ปอมเพชร ระหวางการประชุมของคณะกรรมการกลางความปลอดภัย
ทางชีวภาพแหงชาติ ซึ่งมีผูประสานงานโครงการวิจัยนี้เปนกรรมการอยูดวย 
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ระหวางการประชุมเอเปคทีก่รุงเทพ กระบวนการโนมนาวและกดดันของกลุมผลประโยชนจาก
สินคาจีเอ็มโอไดเร่ิมตนขึ้นอยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง หลังจากพวกเขายงัไมประสบผลสําเร็จมากนัก
ในการผลักดันใหรัฐบาลไทยยอมรับพืชจีเอม็โอเขามาปลูกในเชิงพาณิชยหลายปกอนหนานี้10 

 ในวนัที่ 9 มกราคม 2547 นายคริสโตเฟอร “คิท” บอนด สมาชิกพรรคริพับลิกันจากมลรัฐ
มิสซูรี ไดเขาพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี 11 โดยกอนหนานั้นหนึ่งวันเขาไดพบปะกับ
นายสุวิทย คณุกิตติ รองนายกรัฐมนตรีทีดู่แลงานเกีย่วกับดานสิ่งแวดลอม การพบกันครั้งนี้เกดิขึ้น
ภายหลังจากที ่  ”คิท” ไดลงนามในจดหมายเมื่อวันที ่ 17 ตุลาคม 2547 รวมกับวุฒิสมาชิก
สหรัฐอเมริกาอีก 6 คน (Committee of Finance, United States Senate, Friday, October 17, 2003) 
คือ Max Baucus, Gordon Smith, Patty Murray, John Breaux, Conrad Burns และ Craig Thomas 
เพื่อเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐเปดเจรจาเขตการคาเสรีกับไทย  การเคลื่อนไหวนี้บงชี้วา การจัดทําเขต
การคาเสรีระหวางสองประเทศนั้นมีกลุมผลประโยชนในสหรัฐที่ไดรับผลประโยชน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งบรรษทัอุตสาหกรรมชีวภาพขามชาติ “มอนซานโต” ในเครอืบริษัทฟารมาเซีย (Pharmacia) 
ซ่ึงมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่มซิซูร่ี  
 คิทไดรับการเลือกตั้งจากการสนับสนุนจากมอนซานโต บริษัทนี้เปนผูบริจาคเงินสําหรับ
การหาเสียงใหคิทเปนจํานวนเงินสูงสุดเปนอันดับหนึ่ง และเมื่อเปรียบเทียบกับวฒุิสมาชิกคนอื่นๆ 
ทั้งหมดของสหรัฐ  คิทไดรับเงินจากบรษิทัอุตสาหกรรมเกษตรสูงที่สุดเหนือกวาคนอื่นๆ 
เชนเดยีวกัน12  

                                                           
10 เปนไปไดวาความพยายามในการผลักดันใหมีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี 3 เมษายน 2544 เรื่องการหาม
การปลูกทดลองจีเอ็มโอในระดับไรนา ของกระทรวงเกษตรและสหกรณอาจเปนเง่ือนไขการตอรองของสหรัฐ 
เชนเดียวกับการกดดันใหมีการกําจัดสินคาละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยางจริงจัง 
11 http://www.thaigov.go.th/news/schedule/47/sc09jan47.htm 
12 จํานวนเงินที่ไดรับอาจมากกวาที่ปรากฎเนื่องจากขอมูลบางสวนไมถูกเปดเผย โปรดดูรายละเอียดไดจาก 
www.opensecrets.com 
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ในบทวเิคราะหเร่ือง The Corruption of America Agriculture ซ่ึงเขียนโดย Tad williams ยัง
รายงานดวยวา คริสโตเฟอร คิท บอนด นอกจากดํารงตําแหนงวุฒสิมาชิกสหรัฐแลว เขายังเปน
กรรมการบริหารของบริษัทมอนซานโตไปพรอมๆ กันดวย ! (Tad williams 2001) 
 ควรทราบไวดวยวา   นอกจากบริษัทมอนซานโตแลว      บรรษัทอุตสาหกรรมวิทยาศาตร
ชีวภาพ(Life Science Industry) ยังไดใชจายเงินเปนจาํนวนมหาศาลในกิจกรรมทางการเมืองและ
นโยบายเพื่อใหสนับสนุนผลประโยชนของพวกตน 
            แผนภาพซายมือคือเงินจากบริษัทดานไบโอเทคใชจายไปสําหรับสนับสนุนการหาเสียง
เลือกตั้งนับตั้งแตป 1989-2003  คิดเปนเงนิกวา 12 ลานเหรียญ โดย 77 เปอรเซ็นตเปนการสนับสนนุ
พรรคริพับลิกัน สวนตารางขวามือเปนคาใชจายของบริษัทเหลานีท้ี่จายไปสําหรับการโนมนาวให
รัฐบาลอเมริกันและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อปกปองและสงเสริมผลประโยชนของตน คิดเปน
จํานวนเงินประมาณ 143 ลานเหรียญระหวางป 1998-200213 

 

 
การสนับสนุนเงินจํานวนมหาศาลนี่เอง  ที่ทําใหรัฐบาลอเมริกันมีนโยบายและดําเนินการ 

บริหารในทิศทางที่เปนไปเพื่อปกปองผลประโยชนของบรรษัทการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  
มากกวาจะเปนประโยชนตอเกษตรกรรายยอยและผูบริโภคโดยรวม   ดังรายงานเรื่องการคอรับชั่น

                                                           
13 Food Fight, Vikki Kratz, Center for Responsive Politic และ www.opensecrets.com 
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ในระบบเกษตรกรรมอเมริกา  ยกตวัอยางใหเห็นวาในป 1994 สมาชิก 7 ใน 10 คน    ของ
กรรมาธิการเกษตร (Agriculture Committee) ของสภาผูแทนราษฎรสหรัฐนั้นเปนผูรับเงินจากบรษิัท
เทคโนโลยีชีวภาพ  (Tad อางแลว) 
         ไมนาแปลกใจที่ประเทศที่อางตัววาเปนประเทศเสรีประชาธิปไตย  และพยายามผลักดัน
ระบอบเศรษฐกิจ และการเมืองเชนของตนใหเปนแบบอยางของประเทศอื่นๆ เดินตาม  ถึงไดไม
นําพาตอเสียงสวนใหญของผูบริโภคอเมริกันที่เรียกรองใหมีการตดิฉลากสินคาจีเอ็มโอ และยงัใช
มาตรการอยางกาวราวตอประเทศอื่นๆ ที่มนีโยบายปกปองผลประโยชนของเกษตรกร และผูบริโภค
ในประเทศของตน 

  
 

เงื่อนไขภายในที่ทําใหมกีารรับนวัตกรรมตะวนัตก 

กระบวนการตดัสินใจของประเทศโลกที่สาม ในกรณกีารรับเอาผลิตภัณฑพันธุวศิวกรรม
เขามาใช ไมนาจะแตกตางกันมากนักกบัเมื่อคร้ังที่ประเทศเหลานัน้อาแขนรับพันธุพืชที่ใหผลผลิต
สูงอันเปนผลผลิตของการปฏิวัติเขียว กลาวคือหากพวกเขาเชื่อวา การปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมทํา
ใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือมีกาํไรสุทธิมากขึ้น พวกเขาก็คงจะอาแขนรับมันโดยความยนิดีเชนเดียวกนั 

 ระบบเศรษฐกจิโลกในปจจบุนันั้นไดเปลีย่นแปลงไปจากเมื่อส่ีทศวรรษที่แลวไมนอย  การ
เติบโตของระบบตลาดทําใหการตัดสินใจของเกษตรกรสวนใหญรวมท้ังผูบริหารประเทศ ใชเกณฑ
ผลประโยชนที่วัดเปนตัวเงนิ และการสรางผลกําไรระยะสั้นเปนตวัตั้ง โดยใหความสําคัญกบั
ประเด็นอืน่ๆ ไมวาจะเปนประเด็นทางวัฒนธรรม  ความมั่นคงดานอาหาร หรือส่ิงแวดลอมนอยลง  
ในแงนี้  แรงจูงใจในการรบัพืชแปลงพันธุกรรมก็เกิดขึน้จาก “ภายใน” ฝายประเทศกําลังพัฒนาดวย

เชนกัน  หาใชมาจากบรรษัทพันธุวิศวกรรมจากตางชาตแิตฝายเดยีวไม 
 ปจจัยที่ทําใหมีการรับนวัตกรรมตะวนัตกเปนไปไดงายขึ้น มาจากประชาคม
นักวิทยาศาสตร และสถาบันวิจยัการเกษตรภายในประเทศกําลังพัฒนานั้นเอง   วัฒนธรรมความ
รวมมือระหวางสถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศ  รวมไปถึงความชวยเหลือทั้งในรูป
งบประมาณ และความชวยเหลือทางวิชาการ ซ่ึงดําเนินมาตอเนื่องตั้งแตยุคปฏิวัติเขียว ทําให
แนวโนมของชุมชนเหลานีย้อมรับทั้งวิธีคิดและ “ชุด” ของนวัตกรรมตะวันตกใหมๆ ไดอยางงายดาย 

 สายสัมพันธตั้งแตคร้ังปฏิวัตเิขียวซ่ึงประกอบไปดวยธนาคารโลก/สถาบันวิจยัการเกษตร

ระหวางประเทศ-มูลนิธิภาคเอกชน-บรรษัทขามชาติ ไดหลอหลอมใหวิธีคิดและแนวทางในการ

พัฒนาการเกษตรของคนกลุมดังกลาวเหมอืนกัน ทั้งนีไ้ดไมจําเปนตองกลาวถึงแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่เดินตามประเทศตะวันตกมาตั้งแตตนแลว 

ความขัดแยงของนโยบายพนัธุวิศวกรรมที่เกิดขึ้น จึงหาไดเปนมิติของความขัดแยงระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนากับประเทศอุตสาหกรรมอยางเดียว แตซับซอนมากกวานั้น   ทัง้นี้เนื่องจากนกั
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พันธุวิศวรรกรรมในประเทศสวนใหญเห็นวา เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเปนเครื่องมือสําคัญในการ
พัฒนาเกษตรกรรมของประเทศดวยเชนกนั  การผลักดันเรื่องพันธุวิศวกรรม ไมวาจะเปนการ
สงเสริมใหมีการวิจัยในเรื่องนี้อยางกวางขวาง ตลอดไปจนถึงการเปดประเทศใหมีการนําเขา
ผลิตภัณฑพนัธุวิศวกรรม จึงไดรับการสนบัสนุนจากนกัวิทยาศาสตรจาํนวนหนึ่งในประเทศดวย 

 สําหรับในกรณีประเทศไทย   กลุมอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งไดเติบใหญจนกลายเปน
บรรษทัขามชาติ(อยางนอยในระดับภูมิภาค) จากผลพวงของการปฏิวัติเขียวนัน้  ไดกลายเปน

พันธมิตรกับบรรษัทขามชาติในประเทศอุตสาหกรรมากอนหนายุคพันธวุิศวกรรมแลว  บริษัท
เหลานี้ไดประโยชนจาก “การสวามิภักดิก์บัทุนขามชาติ”14 ไมวาจะเปนการรวมทุน การใชประโยชน

จากเทคโนโลยี และการขยายขอบเขตของตลาดที่กวางขวางมากขึ้น จุดยนืของบริษัทยักษใหญทาง
การเกษตรของไทยจึงเปนอนัหนึ่งอันเดยีวกับบรรษัทขามชาติขนาดใหญของโลกมากยิ่งกวากลุมอืน่
ใดในประเทศ 
 

  

  

                                                           
14 เปนคําศัพทของ ศ.รังสรรค ธนะพรพรรค คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร 
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บทที่ 14 
นโยบายการพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพและพันธุวศิวกรรมของประเทศไทย 

(พ.ศ. 2547 – 2554) 
 

 

แผนพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพฉบับสําคัญของประเทศไทยถกูริเร่ิมโดย นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร โดยสวนหนึง่ไดมาจากแรงบันดาลใจมาจากการอานหนังสือ As The Future Catch You 

ของนักเขียนชาวเมก็ซิโกชื่อ “ฮวน เอ็นริเก” โดยเมื่อ วันที่ 18 มนีาคม 2545 นายกรัฐมนตรีไดมีบัญชาให

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ (สศช. ) และสํานกังานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ (สวทช. ) รวมกนัจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรเทคโนโลยีชีวภาพของ

ประเทศไทย  

ตอมาในวันที่ 18 มีนาคม 2546  คณะรัฐมนตรี ไดมีมติใหมีการจัดตั้ง  “คณะกรรมการนโยบาย

เทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ” ข้ึน  โดยมนีายกรัฐมนตรีเปนประธาน และมีผูอํานวยการสํานกังานพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติเปนกรรมการและเลขานกุาร เพือ่จัดทาํแผนแมบทการพัฒนา

เทคโนโลยีชวีภาพของประเทศใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ   

แผนแมบทดังกลาวไดรับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานเมื่อวนัที ่ 23 

ธันวาคม 2546  
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สวทช.  โดยศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีแหงชาติ  (ศช.)   อางวาไดดําเนนิการจัดทํากรอบ

นโยบายการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ  โดยใชกระบวนการระดมสมองรวมกับการวเิคราะห

ขอมูลจากการศึกษาสถานภาพสาขาตางๆ  จัดประชาศึกษาเพื่อรับฟงความคดิเห็นจากผูเชีย่วชาญ   

นักวชิาการภาคเอกชน  และ “ผูมีสวนไดสวนเสียตอการพัฒนาและใชประโยชนจากเทคโนโลยชีีวภาพ”  

กอนหนาที่จะเสนอตอคณะกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ซึง่มนีายกรัฐมนตรีเปนประธาน   โดย

แผนพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปนี้  (คณะกรรมการกํากบั โครงการจัดทําแผน

แมบท สถานภาพ ภาพฉายอนาคต และแผนทีน่ําทาง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย, 2 

เมษายน 2546) 

 

เปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย (พ.ศ.2547 – 2554) 

 ภายในป  2554  เทคโนโลยีชีวภาพจะเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาประเทศตามนโยบาย

รัฐบาล  โดยสอดคลองกับวาระแหงชาติ  ไดแก  ความสามารถในการแขงขันอยางยัง่ยืน  สภาวะสขุภาพดี

ถวนหนา  การกระจายรายได   และเศรษฐกิจพอเพียง   โดยมุงเนนการนาํเทคโนโลยีแกนหลัก  เชน   

วิทยาการจีโนม   ชีวสารสนเทศศาสตร    และการปรับปรุงพันธุพชืและสัตวโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล  

มาใชเสริมเพือ่เรงการพฒันาทางดานการเกษตร/อาหาร   การแพทยและการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม   เนน

การสรางองคความรูใหมเพือ่พัฒนาเปนผลิตภัณฑมูลคาสูง  และเพือ่เปนขอมูลประกอบการวางแผนและ
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การตัดสินใจระดับนโยบาย  ตลอดจนการสนับสนนุใหเกิดธุรกิจชีวภาพ  รวมถึงธุรกิจบริการทีมุ่งเนนเทค

โลยีสมัยใหมและผลิตภัณฑมาตรฐาน / มูลคาสูง 

นอกจากความสอดคลองกบัวาระแหงชาติและแนวนโยบายของรัฐบาลแลว   เปาหมายการ

พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศยังมาจากการพิจารณาในดานอืน่ๆ ดวย เชน  ความสามารถและ

โอกาสในการเขาถึงเทคโนโลยี  ความพรอมและศักยภาพของประเทศ  รวมไปถึงผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิง่แวดลอม 

เปาหมายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยมี 6 ประการ  คือ 

 

เปาหมายระดบัชาติที ่1 : ธุรกิจชีวภาพสมยัใหมเกิดและพัฒนา 

 ใชศักยภาพของเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อกอใหเกิดการลงทุนทําวิจัยพฒันาและการตั้งบริการ

เทคโนโลยีชวีภาพใหม โดยมีเปาหมายทีสํ่าคัญไดแก 

 มีบริษัทธุรกจิชีวภาพสมัยใหมเกิดขึน้ไมนอยกวา  100 บริษัท 

 มีการลงทนุดานการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีชวีภาพจากภาคเอกชนเปนมูลคาไมนอย

กวา 5,000 ลานบาทตอป 

 

ธุรกิจชีวภาพใหมมุงเปาไปที ่  ธุรกจิผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มสูง  เชน  ชุดตรวจวินิจฉัยโรค  อาหาร

เสริมสุขภาพ  และเมล็ดพนัธุ เปนตน   ธุรกิจการบริการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจในระดับโมเลกุล  

เพื่อการบริการทางการแพทยและสาธารณสุข   การสงออกสินคาเกษตรและอาหาร  และการตรวจเพื่อ

ความปลอดภยัทางชวีภาพและอาวุธชวีภาพ (Bioterroism / Bioweapon) การรวมทนุทางธุรกิจ  

(Venture Capital) เพื่อใหเกิดการขยายตัวของการรวมลงทนุธุรกิจเทคโนโลยีชวีภาพ   ธุรกิจฐานความรู 

เชน  การลงทนุวิจยัพัฒนาทางดานชีวสารสนเทศศาสตร (Bioinformatics) เพื่อการพัฒนายาใหม  และ

การคนหายนีหรือสารพนัธุกรรมที่ควบคุมลักษณะตางๆ เพื่อปรับปรุงพันธุพืชและสตัว 

 

กลยุทธที่สําคัญไดแก 

 ผลักดันใหมีการสรางโครงสรางพืน้ฐาน เชน อุทยานเทคโนโลยีชวีภาพ   ดึงดูดใหบริษัททั้งในและ

ตางประเทศมาลงทุนและใชบริการทําวิจัยละพัฒนา 

 ผลักดันใหมีนโยบายหรือการจดัการที่ชัดเจนในประเดน็ที่มีความขัดแยงสูง  เชน  กฎหมาย

คุมครองทรัพยากรชวีภาพ  นโยบายการพฒันาจเีอ็มโอที่ปลอดภัย 
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 การสรางบรรยากาศ และแรงจูงใจใหเกิดการรวมลงทนุทางธุรกิจที่เกีย่วกับเทคโนโลยีชีวภาพ เชน 

สิทธิพเิศษดานการปลอดภาษีทีย่าวนานกวาการลงทนุในเทคโนโลยอ่ืีนๆ โดยเฉพาะภาษีนาํเขา  

ภาษีนิติบุคคล  สิทธิรวมในการใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพทีม่ีความไดเปรียบ 

 การสนับสนุนการลงทุนเพื่อใหเกิดการวิจยั  พฒันา  และนวัตกรรม  รวมทั้งการบมเพาะ

ความสามารถทางเทคโนโลยีของประเทศ  โดยอาศยัแนวคิดของคลสัเตอรและใชเกณฑทักษะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 ผลักดันใหมีกลุมบริษัทเทคโนโลยีชวีภาพในตลาดหลกีทรัพยแหงประเทศไทย 

 

มาตรการที่ควรดําเนินการทนัท ี

 อาศัยเวทีความรวมมือระหวางประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย (Asian Economic Cooperation – 

AEC และ  Asian Economic Dialogue – AED) ในการดึงดูดการลงทนุและการขยายตลาด 

 จัดทําคลัสเตอรของธุรกิจที่มคีวามสาํคัญ  โดยใชเกณฑทางดานทักษะ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม

ในการสนับสนุนการลงทนุและสงเสริมใหบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมเกิดความเชื่อมโยงกับ

บริษัทขนาดใหญ 

 ประชาสัมพันธใหนานาชาติเห็นถึงศักยภาพดานธุรกิจ และผลตอบแทนที่จะไดรับในการลงทนุ

ทางเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย 

 การออกมาตรการดานภาษแีละสิทธิพเิศษอื่นๆ ที่สงผลตอการรวมทนุ 

 

 

เปาหมายระดบัชาติที ่2 :  “ใชเทคโนโลยีชวีภาพชวยใหประเทศไทยเปนครัวของโลก” 

  

ใชเทคโนโลยีชวีภาพสนับสนนุการเตรียมตวัเปนครัวที่สําคัญของโลกโดยมุงไปที่การรกัษาขีด

ความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  เพื่อขยายมูลคาการสงออกใหเพิม่ข้ึน 

เปน 1.2 ลานลานบาท (ประมาณ 3 เทาของมูลคาสงออกป 2545)  และเพิ่มการสงออกสินคาเกษตรแปร

รูปใหมากขึน้จากอันดับที่ 12  ใหเปน 1  ใน  5  ของโลกในป  2554 

 

กลยุทธที่สําคัญไดแก 

 พัฒนาทิศทางการวิจยัทางการเกษตรใหมอีงคประกอบดานเทคโนโลยีชีวภาพมากขึ้น 

 จัดทําคลัสเตอรของผูผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มของหวงโซสูง เชน อุตสาหกรรมกุง  เมล็ดพนัธุ 

และผลิตภัณฑที่สําคัญ ไดแก ขาว มนัสําปะหลงั โดยใชเทคโนโลยชีีวภาพเปนแกนหลกัในการ
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เพิ่มผลผลิต และปรับปรุงพันธุพืชและสัตวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ลดการใชสาร

เคมีภัณฑและใหมีคุณสมบติัตอบสนองตอความตองการของตลาดที่แปรเปลี่ยน 

 พัฒนาและใชศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถวนิิจฉัยที่รวดเรว็  แมนยาํ  และมี

ความจาํเพาะในการจัดระบบดูแลความปลอดภัยของอาหารและเมลด็พันธุ โดยมหีองปฏิบัติการ

เทคโนโลยีตรวจวินิจฉัย เพือ่รับรองคุณภาพและมาตรฐานสนิคาสงออก รวมทัง้การตรวจสอบ

สินคานําเขา 

 มีนโยบายเปลีย่นจากประเทศรับจางผลิตเมล็ดพันธุ เปนผูพฒันาเมล็ดพนัธุและผลิตเพื่อการ

สงออก 

 เรงพัฒนาผลติภัณฑสัตวน้าํชนิดใหมเพื่อเปนทางเลือกเพิ่มจากสินคาที่มีอยูเดิม (กุง)  

 พัฒนาเทคโนโลยีและธุรกิจบริการหลังการเก็บเกี่ยวและบรรจุภัณฑ เพื่อยืดอายุผลผลิตทาง

การเกษตร 

 จัดใหมีการวิจยัเพื่อใหไดขอมูลทางวทิยาศาสตร ในการประเมินความเสี่ยงของอาหารและ

ผลิตผลเกษตรสงออก และในที่สุดกาวไปสูการเปนประเทศที่สามารถกําหนดมาตรฐานสนิคาที่

ไทยเปนผูสงออกสําคัญของโลกได 

 จัดทําและใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และวางนโยบายในมาตรการที่สําคัญ ตลอดจนใชตอรอง

และแกปญหากีดกันทางการคา 

 

มาตรการที่ควรดําเนินการทนัท ี

 กําหนดเจาภาพแกนนํา เพื่อดําเนนิการในคลัสเตอรของอุตสาหกรรมเกษตรทีสําคัญ เชน ขาว กุง 

เมล็ดพันธุ และมันสาํปะหลงั และจัดสรรทรัพยากรทีเ่หมาะสม 

 ใชเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อพฒันาและผลิตสารชีวภาพในการปราบศัตรูพืชแทนการใชเคมีภัณฑ 

 สรางความสามารถในการตรวจสอบรับรองคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภยัของอาหาร   

และจัดระบบสนับสนนุการตรวจวินิจฉัยรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย 

 จัดระบบขอมูลดานวทิยาศาสตรของอาหารและผลิตภัณฑเกษตรเพือ่การสงออก โดยใชคลัส

เตอรเปนตัวประสาน   และจัดใหเกิดระบบการจัดการขอมูล และความรูเพื่อใชในการเจรจากบั

ประเทศคูคา 

 พัฒนานโยบายดานพันธุวิศวกรรม (จีเอ็มโอ) ของประเทศใหเกิดความชัดเจน 

 จัดทําระบบตรวจสอบยอนกลับของผลิตภณฑ/สินคาสงออกที่สําคัญของประเทศ เพื่อสนับสนุน

การตรวจสอบรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 
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 มีนโยบายและการดําเนินการรวมกนัระหวางหนวยงานตางสังกัด ต้ังแตระดับงานวิจัยจนถงึการ

นําไปใชประโยชน 

 

เปาหมายระดบัที่ 3   “ประเทศไทยมีสังคมสุขภาพดีและเปนศนูยกลางสุขภาพแหงเอเชีย” 

 ใชเทคโนโลยีชวีภาพเปนเทคโนโลยหีลักเพือ่เปาหมาย 2 ดาน 

1. ยกระดับคุณภาพชวีิตและสุขภาพของประชาชนไทย 

2. ประเทศไทยเปน  “ศูนยกลางธุรกจิสุขภาพแหงเอเชีย” 

 

 

กลยุทธที่สําคัญไดแก 

 การลงทุนวิจัยและพัฒนาโรคเขตรอน เชน ไขเลือดออก มาลาเรีย และโรคทางพนัธุกรรม เชน 

ธาลัสซีเมยี เพือ่นําไปสูการปองกัน ลดคาใชจายในการรกัษาและดูแลผูปวย ตลอดจนสกัดกัน้การ

ระบาดของโรคจากการเคลื่อนยายถิน่ฐานตามบริเวณชายแดน 

 สงเสริมใหผลิตผลิตภัณฑสุขภาพที่มมีูลคาสูงโดยใชทรัพยากรในประเทศ เชน สมนุไพรทีไ่ด

มาตรฐานสากล สารตั้งตนจากพืชและจุลินทรีย สารวินิจฉัยและผลิตภัณฑสุขภาพทีม่ีขอมูล

วิชาการและผลทางคลินิกสนับสนนุประสทิธิผลและความปลอดภัย เพื่อทดแทนการนําเขาและ

สงเสริมใหเกิดสังคมทีม่ีสุขภาพดี พึ่งตนเองไดและเพื่อการสงออกในตลาดภูมิภาค 

 ใชนโยบายตางประเทศในการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานทางดานสาธารณสุขและการแพทย 

เปนกลยทุธหนึ่งในการชวยเหลือภาคเอกชนไทยในการขยายตลาดผลติภัณฑสูภูมิภาคเอเชียและ

ภูมิภาคอื่นๆ 

 บทบาทของรฐับาลไทยตอการมีสวนรวมในการชวยเหลือประชากรโลก  โดยการเปนหุนสวนการ

ระดมทุนกับองคกรตางประเทศที่สนับสนนุการวิจยัโรคเขตรอน เพื่อใชไทยเปนฐานการวิจยัและ

พัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับโรคเขตรอน 

 จัดตั้งโครงสรางพื้นฐานทางดานชวีวทิยาศาสตรการแพทยเพื่อเปนกลไกกระตุนการลงทนุ การ

ถายทอดเทคโนโลยีสมยัใหม  เชน วทิยาการจีโนม ชีวสารสนเทศศาสตร เพื่อเสริมความแข็งแกรง

ในการเปนศูนยกลางทางดานธุรกิจสุขภาพและเปศูนยกลางทดสอบดานคลีนกิของผลิตภัณฑ

ทางการแพทย 

 สนับสนนุการจัดตั้งบริษัทใหมทีเ่กี่ยวกับชุดตรวจและธุรกิจบริการตรวจสอบพนัธุกรรม เพื่อลด

การนาํเขา 
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 สรางกลไกการบริหารจัดการ  และดาํเนนิการดานชวีจริยธรรม  กฎหมาย และสงัคมควบคูไป

อยางสมดุล 

 

มาตรการที่ควรดําเนินการทนัท ี

 มาตรการผลักดันใหมกีารพฒันาเครื่องมอืตรวจวัดดานสุขภาพที่ใชไดงายเพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชน 

 จัดทําโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม เชน วิทยาการจโีนมและชวีสา

รสนเทศศาสตร เพื่อสนบัสนนุการลงทนุดานชีววิทยาศาสตร 

 ผลิตสารวินิจฉัยและผลิตภัณฑสุขภาพทีม่ีผลทางคลินกิที่สนับสนนุประสิทธิผลและความ

ปลอดภัย 

 ต้ังคณะทํางานพิจารณาดานจริยธรรมและกฎหมายระดับชาติ 

เปาหมายระดบัชาติที ่4 :   “ใชเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและพลังงานสะอาด” 

 ใชเทคโนโลยีชวีภาพในการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและเพิ่มความมัน่คงดานพลังงาน โดยมี

เปาหมายดงันี ้

 ผลิตพลังงานจากวัสดุการเกษตร มูลสัตว ของเหลือทิ้งและน้ําเสยีจากอุตสาหกรรมอาหาร/เกษตร

และขยะมูลฝอย 

 ใชเทคโนโลยีชวีภาพในการปรับปรุงสภาพดินโดยพฒันาสารชีวภาพและปุยชีวภาพ เพื่อใหดินมี

โครงสรางที่ดี มีความอุดมสมบูรณ และมอิีนทรียวัตถุเหมาะสมเอื้อตอการเจริญเติบโตของจุลินท

รียในดิน ทาํใหประสิทธิภาพการผลิตพชืผลทางการเกษตรสูงขึ้น  ลดแหลงกอมลพิษ และ

แกปญหาความเสื่อมโทรมของทพัยากรดินและน้าํ 

 ใชเครื่องวัดชีวภาพในการตรวจเฝาระวังบาํบัดและฟนฟูส่ิงแวดลอม รวมทั้งติดตามสารที่

กอใหเกิดมลภาวะเพื่อประโยชนดานการจดัการ 

 พัฒนาเทคโนโลยีปองกนั บําบัด ฟนฟ ูและหมุนเวียนวัสดุเพื่อส่ิงแวดลอม เชน บรรจภัุณฑอาหาร

ยอยสลายไดในธรรมชาตทิดแทนการใชพลาสติกเพื่เตรียมรับมือกับมาตรการทางดาน “Green 

and Clean”  ของประเทศผูนําเขาสนิคาจากไทย 

 

กลยุทธที่สําคัญไดแก 

 ต้ังเปาหมายรวมกนัระหวางหนวยงานหลกัคือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทัง้
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ปรับปรุงกฎหมายและขอกาํหนดใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนบาํบัดของเสีย  ตลอดจนมีมาตรการ

บังคับใชโดยมผีลตอบแทนธรุกิจที่สามารถลดของเสียและใชพลังงานทดแทน 

 นโยบายและมาตรการทางการเงนิและภาษี เชน เงนิกูดอกเบี้ยต่ํา และระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

เพื่อจูงใจภาคเอกชนลงทนุเปลี่ยนของเสยีใหเปนพลงังาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในอุตสาหกรรม

เกษตรและฟารมปศุสัตวที่มขีองเสียเปนจาํนวนมาก  อีกทั้งมีการใชพลังงานสูง ซึ่งนอกจากจะ

ชวยลดตนทุนการผลิตแลว  ยงัชวยแกไขปญหาในดานการใชส่ิงแวดลอมมาเปนประเด็นกีดกนั

ทางการคา 

 นโยบายการคิดผลตอบแทนและระยะเวลาคืนทนุที่รวมผลตอบแทนทางดานสิ่งแวดลอมควบคู

กับผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ 

 สรางมาตรฐานสิ่งแวดลอมสําหรับภาคการผลิตและธุรกิจ  มมีาตรการจูงใจใหเกิดการนาํไป

ปฏิบัติ 

 พัฒนาเทคโนโลยีใหมดานสิง่แวดลอมโดยเฉพาะดานการปองกัน บําบัด ฟนฟ ู และหมนุเวยีน

วัสดุเหลือใชและเหลือทิ้ง 

มาตรการที่ควรดาํเนินการทนัท ี

 จัดทํานโยบายรวมระหวางกระทรวงพลงังาน กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 สนับสนนุเงินกูเพื่อใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและฟารมปศุสัตวสรางระบบบาํบัดของเสีย

และผลิตพลังงาน 

 เปลี่ยนแนวคดิการคํานวณตนทนุ-ผลไดของแหลงพลังงาน โดยใหรวมผลประโยชนที่เกิดจาก

ปญหาดานสิ่งแวดลอมเขาไปในสวนของผลได เพื่อเปนแรงจูงใจการลงทนุบาํบดัของเสียและ

ผลิตพลังงานทดแทน 

 สงเสริมการผลิตและการใชพลาสติกยอยสลายไดทั้งในประเทศและเปนบรรจุภัณฑเพื่อการ

สงออก 

 สงเสริมการใชปุยชีวภาพและสารชีวภาพแทนการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชเพื่อฟนฟูสภาพดิน 

 

เปาหมายระดบัชาติที ่5 :  “ใชเทคโนโลยีชวีภาพเปนปจจัยสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เปาหมายหลกัเพื่อการอนุรักษและใชทรัพยากรชีวภาพที่มีความเดนหรือจาํเพาะในแตละพื้นที ่ 

โดยการใชเทคโนโลยีชวีภาพตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  เพื่อการเพิม่ความหลากหลายของผลิตภัณฑและ

มูลคาของทรพัยากรทองถิน่  รวมทั้งเรงรัดการพัฒนาคณุภาพของผลติภัณฑชุมชน 

กลยุทธสําคัญไดแก 
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 จัดระบบเพิ่มคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาชมุชน  รวมทั้งมนีวัตกรรมเพื่อผลิตสินคา

รูปแบบใหม  การทาํเกษตรอินทรียในระดับทองถิน่   การใชหวัเชือ้จุลินทรียในการผลิตอาหาร

หมักดอง  ปุยชีวภาพ   โปรไบโอติก และจลิุนทรียปราบศัตรูพืช 

 ใชเทคโนโลยีชวีภาพเปนเทคโนโลยหีลักในการเพิม่มูลคาสินคาชุมชน เชน ผลิตภัณฑสมุนไพร

มูลคาสูง  ผลิตภัณฑอาหาร การขยายพนัธุไมตัดดอกและทอนพนัธุปลอดโรค 

 ดําเนนิการใหมีขอมูลของทรัพยากรทองถิน่ (Bioresource mapping) ในรูปของถิ่นที่อยู             

ภูมิปญญา ตลอดจนมีการศึกษาขอมูลเชงิลึกเพิ่มเติม  เชน  สารเคมีในพืช  และจุลินทรีย โดย

พัฒนายาใหม ผลิตภัณฑสมุนไพร และผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ  รวมทั้งศึกษาพันธกุรรมทองถิ่น

เพื่อนาํไปสูการพัฒนาสายพนัธุทีม่ีคุณคาทางเศรษฐกิจ  

 พัฒนาแหลงทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ใหเปนแหลงเรยีนรูธรรมชาตขิองชุมชนและแหลง

ศึกษาวจิัยของประชาคมวิทยาศาสตร  เพื่อเรงการสะสมขอมูลและการสรางสงัคมวิทยาศาสตร

ของประเทศในทกุระดับ  รวมทัง้การอนุรักษแหลงทรัพยากรนัน้ๆ ตลอดจนการนาํมาใชอยาง

ยั่งยนื 

 

 

 

 

มาตรการที่ควรดําเนินการทนัท ี

 จัดใหมีกลไกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสนิคาชุมชนในระดับทองถิน่ โดยการพฒันา

สถาบันการศกึษาระดับชุมชนใหเปนผูใหบริการขอมูล  เทคโนโลยี  และการวิเคราะหตรวจสอบ

คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาชมุชน 

 เรงรัดใหเกิดและพัฒนาเครอืขายธุรกิจวิสาหกจิธุรกิจชุมชนที่เนนการอนุรักษควบคูไปกับการใช

ประโยชนจากระบบนิเวศนขอลชุมชน เชน  พืชสมนุไพร  กลวยไม  ไมดอกและไมประดับ   เปน

ตน 

 สงเสริมใหชมุชนเขาถงึเทคโนโลยชีวีภาพอยางมีประสิทธิภาพในการขยายและปรับปรุงพันธุพืช

ทองถิน่เพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาชุมชน 

 

เปาหมายระดบัชาติที ่6 :  “พัฒนาระบบการสรางกาํลังคนที่มีคุณภาพ” 

 เปาหมายทัง้หมดจะบรรลุไดตองมี “กําลังคนที่มีคุณภาพ”  โดยมุงเนนที ่3 ระดับ คือ 
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 สรางบุคลากรดานการวิจัยอาชีพเทคโนโลยีชีวภาพทัง้ในภาครัฐและธุรกิจรวมกนัไมตํ่ากวา 

5,000 คน 

 ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ในสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนา

เทคโนโลยีชวีภาพไมนอยกวา  10,000 คน 

กลยุทธสําคัญไดแก 

 ทําขอมูลผูมีความสามารถดานเทคโนโลยชีีวภาพ  โดยจัดทําเนียบนกัวิจัยชัน้นํา 5,000 คนแรก  

บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและหนวยงานวจิยั  เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผน/การตัดสินใจทัง้

ในเชิงนโยบาย  การบริหารงานวิจยั  การสรางเครือขายการทาํวิจยั  และธุรกิจเทคโนโลยีชวีภาพ   

 สรางสภาวะดึงดูดการทาํวิจยัและพัฒนา  โดยการสรางเครือขายการทําวิจัยและพัฒนาใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยขาดแคลน 

 ใชกลยุทธสามเสาทีเ่นนการประสานงานรวมกันระหวางหนวยวิจยั  มหาวทิยาลัย  และ

ภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรและผลงานวิจยัสนับสนนุการพัฒนาประเทศโดยใชระบบการ

เรียนรูจากการปฏิบัติจริง  เพื่อสนับสนุนกําลงัคนใหกับภาคเอกชนทัง้ในและนอกประเทศที่มา

ลงทนุวิจยัและพัฒนาในประเทศ 

 เรงรัดการพัฒนาเทคโนโลยทีี่มีความสําคญัลําดับสูงทัง้ดานการสรางโครงสรางพื้นฐานและผลิต

บุคลากร เชน  วิทยาการจีโนม  ชีวสารสนเทศศาสตร การสรางผูประกอบการ  นกับริหารจัดการ 

ผูเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย  เทคโนโลยี  รวมทัง้ผูเชีย่วชาญในการเจรจาตอรอง 

 

 

มาตรการที่ควรดําเนินการทนัท ี

 จัดทําขอมูลกาํลังคนและเครือขายของนักวิจัยชัน้นาํ 5,000 คนแรก  รวมทั้งบริษทั

เทคโนโลยีชวีภาพและหนวยงานวจิัยในประเทศ  และสรางกลไกเพื่อสงเสริมเครอืขายนักวิจัย

ดานเทคโนโลยีชีวภาพใหเกดิขึ้น  เพือ่ใหสามารถผนึกกาํลังทั้งในแงของทรัพยากรบุคคลและ

งบประมาณในการสรางองคความรูใหม และผลงานวิจยัที่มีคุณภาพและมีประโยชนตอประเทศ 

 กําหนดใหใช กลยุทธสามเสา กลาวคอื ความรวมมือระหวางรัฐ  เอกชน  และสถาบันความรู/

สถาบันวิจัย และระบบการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  เปนหนึ่งในกลยุทธของโครงการตางๆ เพือ่

ผลิตบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอก  เนนการเปลีย่นบทบาทของเอกชนใหเปนผูนาํมากขึ้น

ในการตั้งโจทยวิจัยเพื่อใชงานวิจัยเปนเครื่องมือในการสรางกาํลังคนใหไดคุณภาพตามควา

ตองการ โดยดําเนนิการ 2 ระดับควบคูกันไป  คือ ระดับภายในประเทศ ที่ใชโจทยวจิัยจาก

ภาคเอกชนเปนตัวตั้ง และระดับระหวางประเทศ เพื่อเปนกลไกในการถายทอดเทคโนโลยี
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สมัยใหมจากหนวยงานวิจยัและภาคเอกชนในประเทศทีพ่ัฒนาแลวพรอมๆ กับการสรางบุคลกร

คุณภาพใหมใหกับประเทศ 

 จัดทําระบบสรรหาบุคลากรตางประเทศใหมาทาํวิจยัและพัฒนาดานเทคโนโลยีรชวีภาพใน

ประเทศไทยตามความจําเปน โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศขาดแคลน 

 

เงื่อนไขและกลยุทธโดยรวมสูความสาํเร็จ 

 ใชเทคโนโลยีชวีภาพเปนเครือ่งมือสําคัญในนโยบายหลกัของประเทศ เชน นโยบายอุตสาหกรรม 

นโยบายเกษตร  นโยบายสาธารณสุข และนโยบายพลังงานและสิง่แวดลอม  รวมทัง้การระบุ

ผูรับผิดชอบและผูรวมรับผิดชอบชัดเจน 

 มีนโยบายสนบัสนุนการลงทุนในรูปของการรวมลงทุน ที่ผลักดันและสงเสริมใหเกิดการลงทุนวิจัย

และพัฒนา  การผลิตผลิตภัณฑเทคโนโลยีชวีภาพสมยัใหม และผลกัดันใหเกิดกลุม

เทคโนโลยีชวีภาพในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 มีทรัพยากรทีม่ีคุณภาพโดยเฉพาะนักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ดังที่ระบุไวเปน

เปาหมายระดบัชาติที ่6 

 มโีครงสรางพืน้ฐานที่สนับสนุนดานการวิจยัและพัฒนาเทโนโลยีแกนหลักใหเขมแข็ง  เชน  

วิทยาการจีโนม   ชีวสารสนเทศศาสตร  พันธุวิศวกรรม  การตรวจระดับยีน  การปรับปรุงและ

คัดเลือกพันธุโดยใชเครื่องหมายโมเลกุล  ฐานขอมูลผูทีม่ีความสามารถในรูปเครือขายขอมูลแบบ

เสมือน  และพัฒนาขีดความสามารถขององคกรที่มีอยู  รวมทั้งสรางความเชื่อมโยงกับองคกร

ตางๆ เพื่อใหเกิดบูรณาการ 

 มีระบบจัดการหาเทคโนโลยีโดยใชความรวมมือกับตางประเทศแบบมยีทุธศาสตร  และเนนการ

สรางสมดุลของประโยชนที่เกิดขึ้น 

 มีการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพในดานตางๆ เชน  การบรหิารจัดการทรัพยสินทางปญญา  

การบริหารจัดการงานวิจัย  การบริหารจัดการธุรกิจสมยัใหม  รวมทัง้ความสามารถในการเจรจา

ระหวางประเทศเพื่อแบงปนผลประโยชนอยางเปนธรรมและการถายทอดเทคโนโลยชีีวภาพ 

 มีมาตรการเพือ่เตรียมความพรอมใหสังคมมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับวทิยาชีวภาพศาสตร

อยางถูกตอง  รวมทัง้มีแนวปฏิบัติดานจริยธรรมที่สอดคลองกับสังคมไทย 

 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
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 เกิดการลงทนุดานการวิจัยและพัฒนาวทยาศาสตรและเทคโนโลยีผานทางธุรกิจชวีภาพใหมทัง้ใน

และนอกประเทศ  มมีูลคาไมนอยกวา  5,000 ลานบาท  ซึ่งสงผลใหเกิดบริษทัดาน

เทคโนโลยีชวีภาพใหม จาํนวน 100 บริษัท  และสรางรายไดรวม  30,000 ลานบาท 

 การสงออกผลติภัณฑเกษตรและอาหารมีมลูคาเพิ่มข้ึนจาก  400,000 ลานบาทในป  2545 เปน  

1.2 ลานลานบาทในป 2554  รักษาระดับการจางงานขัน้ต่ํา  600,000 คน และรักษาความเปนผูนํา

ดานการสงออกสินคาที่สําคญั เชน กุงและขาว เปนตน 

 สามารถลดการนําเขาผลิตภณัฑสุขภาพ เชน  ชุดตรวจทางการแพทย เวชภัณฑ และยาคิดเปน

มูลคา  15,500 ลานบาท 

 ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากโรคสําคัญและมีผลรุนแรงตอสังคมไทย คิดเปนมูลคาอยาง

นอย  32,000 ลานบาท/ป 

 ประเทศไทยสามารถประหยดัพลังงานคิดเปนมูลคา  22,000 ลานบาทตอป  จากการผลิตพลังงาน

ทดแทนจากวสัดุการเกษตร และของเหลือทิ้ง/ของเสีย  รวมทั้งการลดขอกีดกันทางการคาจาก

ตางประเทศ 

 ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนดานการเกษตรและอาหารเพิ่มข้ึนอยางนอย  

5,000 ลานบาท 

 มีความเขมแขง็ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพสามารถรักษาขีดความสามารถในการ

แขงขันทางดานเศรษฐกิจไดอยางยั่งยืน 

 

 

ผลกระทบดานสังคมและสิง่แวดลอม 

 คนไทยมวีิถีชวีิตความเปนอยูที่ดีข้ึนในดานสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  ความรู  รายไดและการ

กระจายรายได  การมีชีวิตครอบครัวที่อบอุน และความสามารถในการพึ่งตนเอง 

 ชุมชนเขาสูระบบเศรษฐกิจพอเพียง  จากรายไดที่เกิดจากการเพิ่มมูลคาใหกับทรัพยากรใน

ทองถิน่ของตนเอง  ในขณะเดียวกนัก็มกีารอนุรักษและฟนฟูจากสภาพที่เคยเสื่อมโทรม 

 มีบุคลากรทีม่คุีณภาพและศักยภาพซึ่งถือเปนทนุทางปญญาที่สําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ฐานความรู 

 

บทวิเคราะหนนโยบายการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 

 กลาวโดยภาพรวม นโยบายดังกลาวถือไดวาเปนแผนแมบทดานเทคโนโลยีชวีภาพที่มีเปาหมาย

ชัดเจน และครอบคลุมในเกือบทุกสาขาไมวาจะเปน ดานเกษตร สุขภาพ พลงังาน ฐานทรัพยากร/
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ส่ิงแวดลอม ชมุชน/เศรษฐกจิพอเพยีง และทรัพยากรมนุษย   ที่นาสนก็ใจคือแผนพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่วา ไดเพิ่มการพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มเขาไปดวย ทัง้ๆ ที่ในตอนเริม่ตนการ

จัดทําแผนเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 นัน้ มกีารจัดคณะทํางานเพือ่ศึกษาใน 5 สาขาเทานัน้คือ สาขา

การแพทย, สาขาการเกษตร, สาขาการพลังงานและสิง่แวดลอม, สาขาความหลากหลายและทรัพยากร

ชีวภาพ และสาขาอุตสาหกรรมและบริการ  การเพิม่แผนดังกลาวเขาไปดังกลาวอาจเปนไปเพื่อทาํให

สาธารณชนยอมรับแผนแมบทฉบับนี้ไดงายขึ้นก็เปนได 

การไดรับการสนับสนนุทางการเมืองอยางเต็มทีจ่ากผูนาํรัฐบาล  ทําใหแผนพัฒนา

เทคโนโลยีชวีภาพ 8 ปแผนนี้ อาจถือไดวาเปนแผนทีสํ่าคัญที่สุดนบัต้ังแตมีการกอต้ังศูนยพนัธุวิศวกรรม

และเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติเปนตนมา  

 ศูนยพนัธวุิศวกรรมและเทคโนโลยีชวีภาพแหงชาติ (ศช.หรือไบโอเทค) จัดตั้งขึ้นตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวนัที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 อยูภายใตความดูแลรับผิดชอบของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละการพลงังาน (ในขณะนั้น)  ตอมาไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญติัพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เมื่อวนัที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ได

กําหนดใหรวมไบโอเทค เปนสวนหนึ่งของสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ภายใตการกาํกับดูแลของกระทรวงวทิยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม (วว.)  ซึ่งเปนหนวยงานพิเศษ

มีสถานภาพเปนองคกรอิสระ ทีไ่มผูกพันไวกบัระเบียบปฏิบัติและขอบังคับปกติของราชการและ

รัฐวิสาหกิจ ทําใหเกิดความคลองตวัสูง เปนแกนหลกัในการสนับสนนุและการนําวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ส่ิงแวดลอม รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ (www.nstda.go.th) 

 อยางไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมของแผนการพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพดังกลาว มีขอสังเกต

ดังตอไปนี้ 

 

1. การวางแผนการพฒันาการเกษตรในแผนพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพนั้นตัง้อยูฐานความคิดทีไ่มเขาใจ

สภาพความเปนจริงและความเขมแข็งของประเทศที่เปน “ประเทศฐานทรัพยากรเขตรอน” 

เอกสารวิเคราะหการเกษตรของประเทศของกลุมนักวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพการเกษตร

ซึ่งจะถกูนาํเอาไปใชจนถงึป 2554 นัน้วางอยูบนพืน้ฐานของ การไมเขาใจความเปนจริงของประเทศ และ

เห็นจุดแข็งของประเทศเปนความออนแอ 

ในเอกสารซึง่ถูกใชเปนเอกสารเพื่อประกอบการวางแผนระบุวา “จุดออนขอแรกของการเกษตร

ของประเทศไทยคือ ขอเสียเปรียบในระบบเกษตร ไดแก ขนาดไรนา/ฟารมที่เล็ก พืน้ที่เกษตรสวนใหญอยู

นอกเขตชลประทาน มีขอจํากัดทางภูมศิาสตรของประเทศเขตรอนชื้นทีม่ีชวงแสงสั้น ดินมีความอุดม
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สมบูรณตํ่า มีโรคและแมลงศัตรูพืช/สัตว หลากชนิด มีผลผลิตทีม่ีอายุเก็บรักษาคอนขางสั้น ขาด

มาตรการสรางมูลคาเพิ่ม มเีขตชายแดนทีเ่ปนที่ผานของโรคระบาดและมีปญหาในการควบคุม มชีองวาง

ระหวางเทคโนโลยีทีพ่ัฒนากบัการเผยแพรสูระบบการผลติ”  

ความเห็นที่วาจุดออนของประเทศเพราะมไีรนาขนาดเลก็ เพราะพวกเขาเปรียบเทียบกับ

สหรัฐอเมริกาและยุโรปทีฟ่ารมมีขนาดใหญ ขนาดของฟารมไมไดเปนปจจัยหลักของประสิทธิภาพใน

การเกษตร ฟารมขนาดใหญในสหรัฐอเมรกิาและยุโรปไมสามารถอยูรอดไดโดยตนเองถาไมมีเงนิ

สนับสนนุจาํนวนมหาศาลจากรัฐบาล การศึกษาวิจัยเปนจํานวนมากในขอบเขตทัว่โลกก็ระบวุา “ฟารม

ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพในการผลิตสูงกวาฟารมขนาดใหญ” 

การสํารวจเปนจํานวนมากในทางวิชาการพบวาฟารมขนาดเล็กซึ่งสวนใหญจะมีกิจกรรมการผลิต

หลากหลายชนิดในพืน้ที่เดยีวกนันัน้มีผลิตภาพสูงกวาฟารมขนาดใหญ ความจรงินี้มไิดเกิดขึน้เฉพาะใน

ประเทศโลกทีส่ามเทานั้น แตขอมูลในสหรัฐอเมริกาเองก็บงชี้เชนนัน้  นักวิชาการดานเศรษฐศาสตร

การเกษตรเรียกสิ่งนีว้า "inverse relationship between farm size and output" (Barret, 1993; Ellis, 

1993; Tomich et al., 1995; Berry and Cline, 1979; Feder, 1985; Prosterman and Riedinger, 

1987; Cornia, 1985 อางอิงใน Peter Rosset, Joseph Collins, and Frances Moore Lappé* 

March/April 2000 Tikkun Magazine) 

แมแตนักวิชาการของธนาคารโลกก็ยอมรับขอนี้มากขึน้ ดังงานของ Deininger, 1999 และ  

Binswanger et al., 1995 เปนตน (Peter Rosset, Joseph Collins, and Frances Moore Lappé อาง

แลว) 

 

 

 

 

ขนาดของไรนาและผลผลิตที่ไดในสหรัฐอเมริกา, 1992 

Median Farm 
Size Category (Acres) 

 
Average Gross Output($/Acre) 

 
Average Net Output($/Acre) 

4 7,424 1,400 
27 1,050 139 
58 552 82 
82 396 60 
116 322 53 
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158 299 55 
198 269 53 
238 274 56 
359 270 54 
694 249 51 

1,364 191 39 
6,709 63 12 

        Source: U.S. Agricultural Census, vol. 1, part 51, pp. 89-96, 1992. 

  

การไมยอมรับสภาพความเปนจริงของประเทศทีเ่กษตรกรมีที่ดินจํากดัอาจตีความไดสองนัย  

ประการแรก   เทคโนโลยทีีพ่วกเขามีอยูในมือนัน้ไดมาจากตะวันตก เทคโนโลยีแบบนั้นไมเหมาะ

กับเกษตรกรทีม่ีที่ดินผนืเล็กๆ ดังนั้นการที่เกษตรกรไมยอมรับเทคโนโลยี จงึหาไดเปนความผิดของ

เกษตรกรไม ปญหาของ “ชองวางระหวางเทคโนโลยทีี่พัฒนากับการเผยแพรสูระบบการผลิต” จึงเปน

ปญหาของบรรดานักการเกษตรที่หลงใหลในนวัตกรรมตะวันตกนัน่เองหาใชปญหาของชาวไรชาวนาไม 

   ประการที่สอง   การเห็นวาการถือครองที่ดินผนืเล็กๆเปนขอออนนัน้ ยอมโนมเอยีงที่จะทําใหผูที่

มีความเหน็เชนนัน้ หาทางออกของการพัฒนาการเกษตรใหกาวหนาก็ตอเมื่อไดผลักดันเกษตรกรสวน

ใหญใหออกจากภาคเกษตรกรรมเทานัน้  นี่คือส่ิงที่เรียกกันวา “การตัดเทาใหเขากบัรองเทา” ซึ่งเปนวิธีคิด

ที่ขาดมนุษยธรรมเปนอยางยิ่ง 

สวนขอความที่บอกวา “ขอจํากดัทางภูมศิาสตรของประเทศเขตรอนชื้นทีม่ีชวงแสงสั้น ดินมีความ

อุดมสมบูรณตํ่า มีโรคและแมลงศัตรูพืช/สัตว หลากชนดิ...มีเขตชายแดนที่เปนที่ผานของโรคระบาดและมี

ปญหาในการควบคุม” นั้น เปนขอความทีส่ะทอนความไมเขาใจจุดแข็งของประเทศในฐานะที่เปนประเทศ 

“ฐานทรัพยากรเขตรอน” โดยแท  ที่จริงแลวการตั้งอยูในประเทศเขตรอนชื้น ทาํใหประเทศมีพนัธุพืชพนัธุ

สัตวอยางหลากหลาย คือขอไดเปรียบและเปนจุดแข็งของประเทศ  ประเทศเขตรอนซึ่งมีโรคและแมลง

ศัตรูมากแตก็หมายความวามีตัวห้ําตัวเบยีนและกลไกตามธรรมชาตเิปนจํานวนมาก ที่จะคอยควบคุมมิ

ใหโรคแมลงเหลานัน้กลายเปนศัตรูพืช  โรคและแมลงระบาดเกิดขึ้นเพราะการรับเอาเกษตรกรรมเชงิเดี่ยว

จากตะวันตกซึ่งไมเหมาะสมกับประเทศนั่นเอง 

ในทัศนะของ ศ.เสนห จามริก  การที่ประเทศไทยและเพื่อนบานตัง้อยูในเขตภูมิศาสตรที่เต็มไป

ดวยความหลากหลายทางชวีภาพเชนนี้คือ ความเขมแข็งของภูมภิาค และการมองตนเองจากฐาน

ทรัพยากรทีม่ีรวมกนัยอมทําใหประเทศในภูมิภาคนี้ตองรวมมือกนั แลกเปลี่ยนกัน ทัง้ในทางวทิยาศาสตร 

นิเวศวทิยา และวัฒนธรรม1  

                                                           
1 อานงานของ ศ.เสนห จามริก ไดจาก ปลูกความหลากหลายใหงอกงาม, งานวิจัย โดยองคกรความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาไทยรวมกับเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก และเครือขายทรัพยากร เสนอตอกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2545 และปาฐกถาในที่ตางๆหลายครั้ง 
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แผนการพฒันาประเทศไมวาที่ใดในโลก หากขาดความเขาใจในสภาพบานเมืองของตนเองแผน

นั้นยอมลมเหลวตั้งแตตน และนักเทคโนโลยีชวีภาพผูใดที่เห็นความหลากหลายทางชวีภาพเปนขอออน

ของประเทศ  นักเทคโนโลยีชีภาพผูนั้นควรอยูใหหางกบัการวางแผนพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเสียให

มากจะดกีวา 

 

2. ฐานคิดของแผนการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพของไทยยงัคงวางไวอยูทีก่ารเพิ่มผลผลิตตอไร และการ

พึ่งพาการสงออกเปนหัวใจสาํคัญ 

ตัวอยางเชนในยทุธศาสตรดานการเกษตรและอาหารนัน้ วางเปาหมายการพัฒนา

เทคโนโลยีชวีภาพไวเพื่อสนบัสนุนการเตรยีมตัวเปน “ครัวของโลก” โดยมุงไปทีก่ารรักษาขีดความสามารถ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  ใหขยายมูลคาการสงออกใหเพิ่มข้ึน เปน 1.2 ลานลาน

บาท (ประมาณ 3 เทาของมูลคาสงออกป 2545)   การพัฒนาเชนนี้เปนการเดนิตามการพฒันาเศรษฐกิจ 

ซึ่งในอดีตไดเคยถูกสรุปไวโดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลววาเปนการพัฒนาที่ไมยั่งยนื

เพราะ “เศรษฐกิจดี สังคมมีปญหา การพัฒนาไมยัง่ยนื” เมื่อคร้ังทีม่ีการประเมนิผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที ่7 กอนการเริ่มตนแผน 8  

 การมุงพัฒนาประเทศโดยมองไปที่ปริมาณผลผลิตตอไร และการพึง่พาการสงออก แสดงวาชน

ชั้นนาํและผูทีเ่กี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยียงัคงไมเห็นปญหาของการพัฒนาที่ผานมา และ

วิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป 2540 กไ็มไดทําใหเกิดการเรียนรูแตประการใด 

 ส่ิงทีน่าสนใจกคื็อพวกเขาเหลานัน้ทราบดีวา “ประเทศไทยในฐานะผูสงออกสินคาเกษตรกรรม ที่

เปนผูผลิตอันดับ 5 ของโลก และเปนหนึง่ในกลุมประเทศชั้นแนวหนาที่สามารถผลิตสินคาเกษตร โดย

สามารถผลิตอาหารปอนประชากรโลกไดประมาณ 4 เทา  ของประชากรในประเทศ หรือประมาณ 250 

ลานคน (FAO, 1999)”2  แตนาแปลกทีข่อมูลอันนาพศิวงนัน้ หาไดทําใหคนบางกลุมตระหนกัและระลึก

แตอยางใดวา “ชีวิตของเกษตรกร” ซึ่งเปนผูอยูเบื้องหลังปริมาณผลผลิตมหาศาลนั้น มีชวีิตความเปนอยู

เชนไร  

 ในฐานะประเทศเล็กๆ ประเทศหนึ่งของโลก แตสามารถผลิตอาหารเลีย้งคนซึง่มีขนาดเทาจํานวน

ประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกาไดนัน้ พวกเขาจําเปนตองตอบคาํถามวา “เราจําเปนตองผลติอาหาร

เพื่อใหพอเลี้ยงคนทั้งโลกกอนหรือ ถงึจะทําใหเกษตรกรไทยหลุดพนจากความทุกขยาก หนี้สิน และ

สามารถดาํรงชีพไดอยางมีศักดิ์ศรีเชนอาชพีอื่น ? “ 

                                                           
2 จากเอกสารเรื่อง สถานภาพและภาพฉายอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพสาขาการเกษตร บทบาทของ
เทคโนโลยีชีวภาพตอเกษตรกรรมไทย : เปาหมายที่ตองไปใหถึง เสนอตอคณะกรรมการกํากับโครงการแผนแมบท 
สถานภาพ ภาพฉายอนาคต และแผนท่ีการนําทางการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 
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ตัวเลขขางตนชี้วา ปญหาไมไดมีอยูที่เราผลิตนอยเกนิไป แตปญหาอยูที่เกษตรกรไดสวนแบงนอย

เกินไปจากระบบเกษตรกรรมที่กาํลังดาํเนนิอยูตางหาก 

การพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพโดยการ “1. เพิ่มผลผลิตตอหนวยพืน้ที่ 2. เพิ่มจาํนวนครั้งการ

เพาะปลกู/การเก็บเกี่ยว 3.ทดแทนพนัธุพืช/สัตว หรือเทคโนโลยกีารผลติแบบเกาดวยพันธุใหมหรือ

เทคโนโลยีใหม..” ที่แทแลวคือชุดความคิดเดียวกนักับเบื้องหลงัแนวความคิดการปฏิวัติเขียวซึ่งสราง

ปญหาใหกับเกษตรกรไทยมาในอดีต ปญหาของการใชเทคโนโลยีชวีภาพและพันธุวิศวกรรมที่จะเกิดขึ้น

หนีไมพนที่จะตองเผชิญกับปญหาของการปฏิวัติเขียวทีผ่านมานัน่เอง 

 

 

3. การพึ่งพาตางชาติเปนผูพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับประเทศ 

ในแผนพฒันาเทคโนโลยีชวีภาพหวัขอแรกเขียนไวอยางชัดเจนวา จะตั้งเปาหมายใหมีบริษัท

ธุรกิจชีวภาพสมัยใหมเกิดขึ้นไมนอยกวา  100 บริษัท และมกีารลงทนุดานการวิจัยและพัฒนาทาง

เทคโนโลยีชวีภาพจากภาคเอกชนเปนมูลคาไมนอยกวา 5,000 ลานบาทตอป  ในขั้นตอนการดําเนนิงาน 

แผนดังกลาวระบุวา  จะสงเสริมใหมกีารลงทุนจากภาคเอกชน โดยตั้งเปาวาจะใหภาคเอกชนและ

ตางประเทศถอืหุนไดไมเกนิ 50 % เมื่อส้ินสุดแผนในปที ่8  

 การดําเนินการดังกลาวคือ  การหวงัพึง่พาการลงทนุจากตางชาติในการพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ

ของประเทศ   ทัศนะของผูเกี่ยวของในการวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดังกลาว ไดสะทอนใหเห็นอยาง

ชัดเจนในขอเขียนของคณะทํางานรางนโยบายดานการเกษตร ซึ่งเปนสวนหนึง่ของกระบวนการจัดทําแผน

และนโยบายระดับชาติดังกลาว  

“....โดยภาพรวม ภาคเอกชนในประเทศไทยมีบุคคลากรที่มีความเชีย่วชาญและทาํงานวิจัยดาน

เทคโนโลยีชวีภาพโดยตรงมจีํานวนนอยมาก สวนใหญบริษัทเอกชนที่เปนสาขาของบริษัทขามชาติซึ่งมี

ศักยภาพที่จะดําเนนิการวิจยัและพัฒนาไดนั้น มกัจะอาศัยหนวยปฏิบัติการของบริษัทแมหรือบริษัท

เครือขายที่อยูในตางประเทศเปนผูพัฒนาผลิตภัณฑหรือเทคโนโลยีให แลวจึงนํามาทดสอบหรือพัฒนาตอ

ในประเทศไทย เพื่อเปนการประหยัดทัง้ทนุและเวลา”  

“...วิธกีารที่เหมาะสมที่จะใชประโยชนจากความสามารถและศักยภาพทางเทคโนโลยีใน

ภาคเอกชนใหเกิดประโยชนกับภาคเกษตรของประเทศไทยมากที่สุดตามเปาหมายในบทที่ 1 ระยะสั้นจงึ

นาจะทาํโดยการเอื้ออํานวยใหบริษัทขามชาติที่มีสาขาอยูในประเทศไทย นําผลิตภณัฑและเทคโนโลยีของ

ตนเขามาดําเนินการทดสอบและพัฒนาตอเพื่อทําใหเกิดการใชประโยชนข้ึนในประเทศไทยอยางรอบคอบ

และรัดกุม โดยเนนทีก่ารสรางความรวมมอืระหวางรัฐและเอกชน ในกระบวนการถายทอดเทคโนโลยีและ

ผลิตภัณฑเขามาใชในประเทศ เพื่อใหเกิดกิจกรรมดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมากขึน้ในประเทศ
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ไทย...”(จากเอกสารเรื่อง สถานภาพและภาพฉายอนาคตของเทคโนโลยีชีวภาพสาขาการเกษตร บทบาท

ของเทคโนโลยีชีวภาพตอเกษตรกรรมไทย : เปาหมายทีต่องไปใหถึง อางแลวหนา44)  

ทัศนะของนักวิทยาศาสตรหลายทานที่เปนแกนหลักในการจัดทําแผนระดับชาติกส็นับสนนุการ

สรางความสัมพันธกับบรรษทัขามชาติเพื่อหวงัการถายทอดเทคโนโลยดัีงกลาว 

“....และนาเสยีดายยิง่ไปกวานัน้ก็คือ การที่บรรดาประเทศที่กาํลังพัฒนาหรือ ดอยพัฒนา หนัมา

รวมหวักนัตอตานผลิตภัณฑตัดตอยีน ยิง่ทาํใหพวกเขาถอยหางออกไปจากผลประโยชน ที่ตนพงึจะไดรับ

มากขึ้นทุกทีๆ โดยไมรูตัว ดังนัน้ จงึขึ้นอยูกับประเทศที่กําลงัพัฒนาทั้งหลาย เหลานัน้เองวาจะพยายาม

แกปญหาของตัวเองหรือไมโดยอาศัยเทคโนโลยีใหมๆ ดวยความรวมมือ จากประเทศทีพ่ัฒนาแลวและ

หนวยงานหรือองคกรระหวางประเทศ บริษัทขามชาติหลายแหง ที่มีความเชี่ยวชาญสูงกน็าใหความ

รวมมือดานวิชาการได และการกระทําดังกลาว ยงักอใหเกิดมิตรภาพอันนาประทบัใจยิ่งไปกวาการเปด

ตลาดสินคา GMOs แตเพียงอยางเดียว ทัง้นี้ความรวมมือนี้ตองไมมาในลักษณะเหน็แกประโยชนของ

บริษัทเทานั้น แตเหน็ประโยชน ของสงัคมโดยรวมและชี้ใหเห็นความเสี่ยงตางๆ ที่อาจมเีกิดขึ้นไดดวย 

อยางเปนกลาง” (ยงยทุธ ยทุธวงศ www.biotec.or.th) 

นี่คือกลยทุธการวิจัยการเกษตรที่เหน็วาความรวมมือระหวางบรรษทัขามชาต ิ การวจิยัและ

ภาครัฐ และชาวนา ตางก็จะไดประโยชนรวมกัน(win-win strategy) โดยยกตัวอยางวาธุรกิจเมล็ดพันธุ

ขาวโพดนั้นถอืวาเปนความสําเร็จของรูปแบบความรวมมือทีทุ่กฝายไดประโยชน (นเรศ ดํารงชัย และคณะ 

ใน Insight Bio ปที่ 2 ฉบับที่ 2-3 มกราคม-กุมภาพนัธ 2544)  ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงประสบการณของ

ประเทศไทยเปนไปในทางตรงกันขาม กลาวคือ ความรวมมือระหวาง รัฐ-บรรษัทขามชาต-ิและชาวนา ทาํ

ใหบรรษัทเอกชนกลายมาเปนผูผูกขาดเมลด็พันธุขาวโพด   มากกวา 80% ของพันธุขาวโพดที่เกษตรกรใช

อยูเปนพันธุขาวโพดที่ผูกขาดโดยกลุมบริษัทเจริญโภคภัณฑและมอนซานโต3 ผลที่ไดรับคือเกษตรกรที่

ปลูกขาวโพดยังคงยากจนและเปนหนี้เปนสิน เพราะเมล็ดพันธุราคาแพงจนตองรองเรียนตอกรมการคา

ภายในในฐานะสํานกังานคณะกรรมการแขงขันทางการคาตาม พ.ร.บ.แขงขันทางการคา พ.ศ.2542  

(หนงัสือกรมการคาภายใน ที่ พณ 0409/3221 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2546 อางจาก ขาวสารเมล็ดพนัธุพชื ป

ที่ 10 ฉบับที่ 2 ประจําเดอืน มนีาคม-เมษายน 2546) นอกเหนือจากนั้นสถาบนัวิจยัขาวโพดขาวฟาง

แหงชาติซึ่งบรรษัทขามชาติเหลานั้นใชเปนบันไดในการดาํเนนิธุรกิจเมล็ดพันธุในประเทศไทยกลับออนแอ 

ตลาดเมล็ดพนัธุซึง่แตเดิมเคยอยูภายในมือของภาคสาธารณะ 90% ขณะนี้เหลือเพยีงไมถึง 5% 

(Benchaphun Ekasingh at al 2004) 

                                                           
3 ขณะนี้ทั้งสองบริษัทนี้ไดกลายเปนพันธมิตรธุรกิจกันแลว เพราะมอนซานโตกลายเปนเจาของบริษัทดีคาลบ ซึ่งเปน
บริษัทที่รวมทุนในการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพดกับซีพีมาแตเดิม 
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ผูวางแผนและผูที่เกี่ยวของกบันโยบายเทคโนโลยีชวีภาพของประเทศจงึมักเหน็วา ควรสงเสรมิ

บรรษัทขามชาติและเอื้ออํานวยใหบรรษทัเหลานั้นไดลงทุนในประเทศ  โดยหวงัวาจะทาํใหการวิจัยของ

ภาครัฐเขมแข็งไปดวย  ดังขอสรุปในรายงานดานโยบายเกษตรกรรมทีว่า  

“....ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎระเบียบและกฎหมายเอื้อตอการดําเนนิงานและพัฒนา

เพียงพอ ทั้งแรงจูงใจในดานโครงสรางภาษี และดานผลตอบแทนอยางอืน่ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับ

เอกชน ตัวอยางเชนในเรื่องการพัฒนาพนัธุพชืนัน้ บริษัทขามชาติหลายแหงอยูในประเทศไทย มีความ

ต้ังใจที่จะใชไทยเปนฐานในการวิจยัและพฒันาในภูมิภาคนี้ แตเนื่องดวยกฎระเบียบที่ยังไมเอื้ออํานวยตอ

การลงทุนในการวิจัยและพฒันา และผลิตเมล็ดพันธุเปนการคาได เชนในกรณีของพืชตัดแตงพนัธุกรรม 

เปนตน ทาํใหการพัฒนาหยดุชะงักไป....” 

 

3. ความขัดแยงระหวางการพฒันาจีเอ็มโอกับการใชเทคโนโลยีชวีภาพเพื่อเศรษฐกจิพอเพยีง 

จากการวิเคราะหขางตนจะเห็นไดวา แผน 8 ปเพื่อพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศ ไดผนวก

การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปเปนองคประกอบเล็กๆ ของแผนแมบทใหญ ความขัดแยงดังกลาวอาจ

เห็นไดจากการเอาเศรษฐกิจพอเพียงเขาไปเปนสวนหนึง่ของแผนใหญ ที่ตองการเนนการผลิตเพื่อการ

สงออก เชน การเพิม่ตัวเลขการสงออก การทาํประเทศใหกลายเปนครัวของโลก เปนตน   ในขณะที่

เกษตรกรกลับประสบกับปญหายากจนหนี้สินและความเสื่อมโทรมของฐานทรพัยากรและมลพิษทางการ

เกษตร การวิเคราะหปญหาของเกษตรกรไมไดปรากฏอยูในแผนเทคโนโลยีชีภาพเลย ทําใหการพัฒนา

เทคโนโลยีชวีภาพของประเทศภายใตแผน 8 ปดังกลาวเดินตามรอยความลมเหลวในการปฏิวัติเขียว

นั่นเอง 

แผนเทคโนโลยีชีวภาพนี้จะทําใหเกิดขอขัดแยงหลายประการ ซึ่งจะมีผลตอการนาํ

เทคโนโลยีชวีภาพเขามาใชเพื่อการพัฒนาชุมชนและสรางเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอยางเชน ความขัดแยง

ระหวางการสงเสริมเกษตรกรรมอินทรีย กับการพฒันาพนัธุพืชจีเอ็มโอ และความขัดแยงระหวางการ

สงเสริมบทบาทบรรษัทขามชาติในการผลิตเมล็ดพันธุ กับความพยายามที่จะเปลีย่นประเทศจากผูรับจาง

ผลิตเมล็ดพันธุเปนผูสงออกพันธุพืชเอง  

ขอที่นาสงัเกตอีกประการเกีย่วกับประเดน็ดังกลาว สะทอนใหเห็นจากแผนการพฒันาบุคลากร 

ซึ่งเขียนเอาไวเฉพาะการพฒันาบุคลากรซึ่งเปนนักวิจัยจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยหาไดเห็นศักยภาพ

ของการพฒันาเกษตรกร เพือ่ใหเติบโตและเขมแข็งเปนสวนหนึง่กระบวนการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพของ

ประเทศไม ทัง้ๆ ที่หากวเิคราะหใหเหน็ถงึศักยภาพของเกษตรกรไทย จะเหน็วาเกษตรกร มีบทบาทสําคัญ

ในอดีตในการพัฒนาปรับปรุงพนัธุพชื ตลอดจนการพัฒนาการเกษตรที่สอดคลองกบัภูมินิเวศของพวกเขา
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มาโดยตลอด ศักยภาพดงักลาวไดถูกทาํลายไมใชโดยตัวเกษตรกรเองแตเปนระบบการวิจยัซึ่งเรารับเอา

จากตางประเทศมาใชในอดีตนั่นเอง 

การพัฒนาการเกษตรเพื่อมุงไปสูเศรษฐกจิพอเพยีงและเกษตกรรรมทีย่ั่งยนืนัน้ รัฐบาลตอง

ปรับเปลี่ยนทศันะแมบทในการพัฒนา ทีเ่ห็นเกษตรกรเปนเพยีงผูรับผลพวงของการพัฒนา และเปนผูแบ

มือรับเทคโนโลยีจากภาครัฐและธุรกิจเอกชนเสีย เพราะในที่สุดแลว การพัฒนาและการวิจยัที่เปนอยู และ

ดําเนนิตอไปในอนาคต ก็จะยิ่งซ้าํเติมการพัฒนาศักยภาพของเกษตรไปในเหมือนกบัที่ผานมาในชวงการ

ปฏิวัติเขียวนัน้เอง 

 

4. กระบวนการวางแผนที่ปราศจากการมีสวนรวมของเกษตรกรและภาคสังคม 

 ปญหาทั้งหลายทั้งปวงของแผนพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพคือการขาดการมีสวนรวมของเกษตรกร

และภาคประชาสังคมที่เกีย่วของ ในขณะที่กลับปรากฎบริษัทเอกชนทัง้หลายโดยเฉพาะอยางยิง่บรรษัท

ขามชาตทิี่มีธุรกิจดานพนัธุวศิวกรรมอยูในกระบวนการวางแผนดงักลาว 

 กระบวนการจดัทํานโยบายเทคโนโลยีชีวภาพโดยเฉพาะในสาขาการเกษตรนั้น  ดําเนินการโดย

อาศัยแกนนําของกลุมบุคคลในแวดวงนักเทคโนโลยีชวีภาพที่ใกลชิดและมีความสมัพันธกับบรรษัทขาม

ชาติการเกษตรไมทางใดกท็างหนึง่4 เปนผูดําเนนิการ 

 ส่ิงที่ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนก็คือ กระบวนการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อมองอนาคตของ

เทคโนโลยีชวีภาพดานการเกษตรของคณะทํางานดังกลาว5 ซึ่งประกอบไปดวยผูเขารวมการประชมุทั้งสิน้ 

54 คนนั้น มตัีวแทนบริษทัเอกชนถึง 21 คน โดยประมาณครึ่งหนึ่ง เปนบรรษทัขามชาติดานเมล็ดพันธุ 

สวนที่เหลือเปนนกัวิชาการและพนกังานของรัฐ โดยไมมีตัวแทนเกษตรกร หรือองคกรพัฒนาเอกชนที่

ทํางานดานการเกษตรเขารวมในกระบวนการดังกลาวแมแตคนเดียว 

 แผนพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพดานการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งไดรับการอนุมัติโดย

คณะรัฐมนตรีและมีผลในทางปฏิบัติแลวจึงเปนการรางแผนที่มาจากขอเสนอของกลุมบรรษัทขามชาติ 

บริษัทยักษใหญดานการเกษตรของไทยรวมกับภาคราชการ โดยปราศจากการมีสวนรวมของเกษตรกร

และภาคประชาสังคม  ทั้งๆ ที่ในชวงหนึง่ทศวรรษที่ผานมา เครือขายเกษตรกรและองคกรพัฒนาเอกชนได

มีบทบาทไมนอยในกระบวนการพัฒนานโยบายและเสนอทางเลือกในการพัฒนาเกษตรกรรมใหกบั

สังคมไทย 

 ปติพงศ พึง่บญุ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณกลาวเคยกลาวเอาไว

วา  

                                                           
4  คณะทํางานดังกลาวอยางนอย 2 คน มีความสัมพันธใกลชิดและเปนอดีต เจาหนาที่ระดับสูงของ บริษัทเจริญโภค
ภัณฑ และโนวารติส  
5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2546 โปรดดูรายชื่อผูที่ไดรับเชิญในเขาประชุมดังกลาวจากเอกสารในภาคผนวก 
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“....ผมคิดวาเรื่องแรกเปนเรือ่งเกี่ยวกับความยอมรับของสังคม……สวนหนึง่ก็คือการยอมรับวา

เทคโนโลยีแบบนี้มนัควรจะเปนเทคโนโลยทีี่เกิดประโยชนมากกวาโทษ หรือเกิดโทษมากกวาประโยชน  ซึ่ง

เร่ืองนี้มนัไมจาํเปนจะตองเปนเพยีงเรื่องในดานวทิยาศาสตรเทานั้น  แตมันเปนความรับรูและการ

ตัดสินใจของผูคนที่ไดเรียนรู และไดซึมซับเอาขอมูลขาวสารตางๆ ไป  ซึ่งมันเปนเงื่อนไขอันหนึ่งที่

เทคโนโลยีชวีภาพในอีก 20 ปขางหนาโดยเฉพาะในบานเราไปไดแคไหน “ (สัมภาษณปติพงศ พึ่งบุญ ณ 

อยุธยา โดย Biotechnology Policy Study Program ใน www.biotec.or.th) 

ในแงนี้ การพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพในอกี 8 ปขางหนาคงเปนไปในทิศทางที่เกษตรกรและภาค

ประชาสังคม เชน วฑิูรย ปญญากุล ผูประสานงานกลุมกรีนเน็ต และผูผลักดนัมาตรฐานเกษตรกรรม

อินทรียใหทัศนะวา “ในทายที่สุดแลว ภาคราชการก็จะมแีผนของตัวเองฉบับหนึ่ง ชาวบานกจ็ะมสิีทธิทีจ่ะ

มีแผนการพัฒนาดานการเกษตรของชาวบานเอง โดยไมจําเปนตองเหน็ดวยกับรัฐบาลและบริษัทตางๆ ก็

ได“ (สัมภาษณเมื่อ ธนัวาคม 2546) 

ขอสรุปในเรื่องนี้อาจจะอยูทีว่า สังคมไทยตองการแผนพัฒนาของชาติดานการเกษตรที่พัฒนาขึ้น

จากการมีสวนรวมของสังคมซึ่งอาจทําใหเราสามารถปรับปรุงแกไขความผิดพลาดในอดีต หรือเราตองการ

เดินตามความลมเหลวดังเชนที่เกิดขึ้นในยคุปฏิวัติเขียว 
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บทที่ 15 
ขอเสนอแนะทางนโยบาย 

ทางออกเพื่อไปใหพนยุคปฏิวัติเขียว และกาวขามภัยพันธุวศิวกรรม 
 

 

 ประวัติเกษตรกรรมยุคปฏิวัติเขียว เปนประวัติที่บันทกึความลมเหลวของเกษตรกรรมไทยยิ่ง

กวาความสาํเร็จ เกษตรกรตองเผชิญกบัปญหาหนี้สิน ความเสือ่มโทรมของสิง่แวดลอม ฐาน

ทรัพยากร และปญหาสุขภาพ  นอกเหนือจากนั้น ปญหาที่เกิดขึ้นจากภาคเกษตรกรรมไดขยายไปสู

ปญหาอืน่ๆ ดวย เชนปญหาสารพิษตกคางที่สงผลกระทบตอผูบริโภค เปนตน 

 เกษตรกรรมเชงิเดี่ยวไดสรางความร่ํารวยใหกับคนบางกลุม เชน พอคาสงออก บริษัทผลิต

อาหารสัตว บริษัทเมล็ดพนัธุ และธุรกิจเคมีเกษตร แตความร่ํารวยเหลานั้น ไมคุมคากับความเสื่อม

โทรมของ “สุขภาวะ” ของสังคมทั้งหมด 

 ประเด็นก็คือ แลวเกษตรกรไทยหาทางออกไดอยางไรกบัปญหาที่พวกเขาเผชิญ ? ในสายตา

ของนักวิชาการสังคมศาสตร/รัฐศาสตรที่มองยอนประวัติศาสตรประเทศไทยสมัยกรงุเทพ พวกเขา

อธิบายวา 

“ชาวนาชาวไรที่ทาํการเกษตรแบบครัวเรือนเพราะขีดจํากัดของพืน้ที่เพาะปลกู

ที่มีนอยและยงัไรทั้งทุนและโอกาส พวกหลังนี้อยูรอดไดเพราะยุทธศาสตร สองขา 

ปลายทศวรรษ 2530 และตนทศวรรษ 2540 มีขบวนการถอยหางจากการเกษตรพชื

เดี่ยวเพื่อขายเปนหลกั หันมาพัฒนาเกษตรกรรมผสมผสานเพื่อความพอเพียง ..” 

“ ชาวนาชาวไรรายยอยอืน่ๆ อยูรอดไดโดยยึดยุทธศาสตรที่สองคือ ทํา

การเกษตรเพือ่อยูเพื่อกนิกอน แมวาจะขาดทนุหากคิดคํานวณเปนตัวเงิน แลวหา

รายไดเสริมจากแหลงอืน่ๆ เชน อพยพไปรับจางนอกภาคเกษตรในเมอืงเปนครั้งคราว 

ตนทศวรรษ 2520   สถิติชี้วาครึ่งหนึ่งของรายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตรมาจากการ

ทําฟารม และอีกประมาณรอยละ 25 ไดมาจากกการรับจางภาคเกษตร         คร้ันตน

ทศวรรษ 2540 เกือบสองในสามของรายไดเงินสดของครัวเรือนเกษตร ไดมาจากการ

ทํากจิกรรมนอกภาคเกษตร ในสวนนีร้วมทัง้รอยละ 43 ที่มาจากการรับจาง          

ยุทธศาสตรดังกลาว พบไดทัว่ไปในเขตอีสานยากจน ที่อีสานนั้นประมาณรอยละ 80% 

ของรายไดรวมของครัวเรือนชนบทมาจาการทาํกิจกรรมนอกภาคเกษตร ทัง้นี้รวมสวนที่

เปนงานรับจางรอยละ 56 “  (ผาสุก พงษไพจิตร และคริส เบเกอร 2546 หนา 104) 
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 ที่จริงแลวขบวนการที่ถอยหางจากเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวไดเร่ิมตนมาตัง้แตปลาย

ทศวรรษที่ 2520 แลว และภายหลงัหนึ่งทศวรรษหลังจากนัน้ขบวนการนี้เร่ิมปรากฏตัวในสถานะที่

เปนทางเลือกหนึง่ของการแสวงหาทางออกจากความลมเหลวจากระบบเกษตรกรรมดังกลาว 

 

1. การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อใหเปนเกษตรกรรมกระแสหลักในประเทศไทย 

 ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย เกิดขึ้นจากการผลักดนัของขบวนการองคกร

พัฒนาเอกชนและชาวบานกอนในชวงปลายทศวรรษที่ 2520 จนถงึตน 2530 (วิฑรูย เลี่ยนจํารูญ 

(บรรณาธิการ) 2535, สุภา ใยเมือง และวฑิูรย เลีย่นจาํรูญ 2540,  สุภา ใยเมือง และวิฑูรย ปญญา

กุล 2545) พวกเขาเริ่มงานเล็กๆ ในหมูบาน และตอมาไดขยายออกไปเปนเครือขาย จนตอมาไดมี

บทบาทในการเผยแพรไปในวงกวาง รวมทัง้ไดเขาไปมีสวนรวมในการผลักดันทางนโยบายรวมกบั

กลุมอ่ืนๆ 

บัณฑูร เศรษฐศิโรตม ชี้วาในระยะเวลา 2 ทศวรรษ ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยนืไดพฒันาไป

อยางมาก จากจุดเริ่มตนทีเ่ปนแคเพียงทางเลือกหนึง่ในเกษตรกรรมกระแสหลัก มาสูการยอมรับใน

ระดับนโยบายของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับการบรรจุอยางเปนรูปธรรมในแผนพฒันา

เศรษฐกจิและสังคมแหงชาตฉิบับที ่ 8 ซึ่งมีเปาหมาย “ขยายพืน้ทีป่รับโครงสรางการเกษตรแบบ

ยั่งยนื โดยใหมีพื้นที่ไมตํ่ากวารอยละ 20 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ หรือประมาณ 25 ลานไร “  

โดยปจจัยประกอบทีท่ําใหเกดิการพัฒนาดงักลาวเกิดขึ้นจาก การตระหนกัในปญหาผลกระทบดาน

ลบของเกษตรกรรมตามแนวการปฏิวัติเขียว, กระแสตื่นตัวเรื่องสิง่แวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งหลัง

การประชุมสุดยอดสิ่งแวดลอมโลกเมื่อป 2538, กระแสการตื่นตัวเรื่องสุขภาพ, และการเผยแพร

ผลสําเร็จของการทาํเกษตรกรรมยั่งยนืในรูปแบบตางๆ (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม 2546) 

หากยอนไปในอดีตเมื่อสองทศวรรษที่แลว ชวงที่ราคาขาวตกต่ําที่สุดเปนประวัติการณเมื่อป 

2527 อันเปนปที่สหรัฐอเมริกาออกกฎหมายฟารมบิลซึ่งมีผลทําใหขาวราคาถูกของสหรัฐทะลักออก

ไปสูตลาดจนมีผลกระทบตอราคาขาวในตลาดโลกนัน้ มีการเสนอทางออกของเกษตรกร โดยกลุม 2 

กลุม ซึง่แตกตางกนัอยางสิน้เชิง 

กลุมแรกคือกลุมบริษัทเจรญิโภคภัณฑ บริษัทนีเ้สนอทางออกของชาวนา โดยเดนิตามการ

ทํานาแบบเดยีวกับประเทศอุตสาหกรรมคือสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนปฏิบัติ กลาวคอืนําเครื่องจกัรกล

การเกษตร การใชปุยเคมี และใชสารเคมีกําจัดศัตรูพชือยางเต็มที ่ กลุมนี้เดินตามการปฏิวัติเขียว

อยางเตม็ตัว ภายใตการสนบัสนุนเงนิกูโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  พวกเขาใชพื้นทีเ่ขต

ชลประทานแมกลองเปนโครงการนาํรอง โดยเริ่มตนในที่นา 500 ไรของเกษตรกร 30 ครอบครัวในป 

2528 และจะขยายไปเปน 32,500 ไร ในป 2531  (วารสารสมาคมเทคโนโลยทีี่เหมาะสม ปที ่5 ฉบับ

ที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2529) 
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กลุมที่สองคือองคกรพัฒนาเอกชนและผูนาํการเกษตรทีท่ําเกษตรกรรมแบบผสมผสาน โดย

อาศัยภูมิปญญาพื้นบาน พื้นที่บุกเบกิอยูที่ภาคอีสาน เชน สุรินทร ขอนแกน และรอยเอ็ด เปนตน 

พวกเขาแทบไมไดรับเงินสนบัสนุนใดๆ จากภายนอก นอกจากกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน 

เพียงแคปแรก เกษตรกร 21 รายจาก 32 ราย ที่เขารวมโครงการกบับริษัทเจริญโภคภัณฑ

ตัดสินใจลาออกจากโครงการเพราะตนทนุการผลิตไมคุมคากับผลผลิตที่ได  จนบริษัทตองละทิ้ง

โครงการนี้ในที่สุด ทิ้งปญหาหนี้สินใหตองชวยกันชดใชเปนจาํนวนมาก ในขณะที่เกษตรกรกลุมที่

สองทีท่ําเกษตรกรรมผสมผสานพึ่งพาตนเอง กลับเอาตัวรอดจากสภาวะวิกฤติ  ความสําเร็จของพวก

เขาทําใหเกิดกระแสพลิกผืนนาใหกลายเปนไรนาผสมผสานแพรขยายออกไปสูพื้นที่ตางๆในขอบเขต

ทั่วประเทศ  จนกอรูปมาเปนขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนในที่สุด 

นักพนัธวุิศวกรรมและผูที่โฆษณาชวนเชื่อใหเกษตรกรและสังคมไทยหลงคลอยตามการ

ปฏิวติัเขียวครั้งที่สอง ซึ่งจะนําจีเอ็มโอเขามาใชในประเทศควรไดเรียนรูและสรุปบทเรียนจากกรณี

ดังกลาว 

กระแสวิวาทะในเรื่องจีเอ็มโอนับต้ังแตป 2540-2547 ในสังคมไทย สะทอนใหเห็นถึงวธิีคิด

การพัฒนาการเกษตรที่ติดกบัอยูกับการยดึนวัตกรรมตะวันตกเปนแมแบบ โดยหาไดมองการ

แสวงหาทางออกที่อาศัยภูมปิญญาที่ยนือยูบนฐานรากของวัฒนธรรมของตนเองไม ทั้งๆ ทีม่ี

ประสบการณการพัฒนาทางเลือกการเกษตรดังกลาวเปนจํานวนมากในชวงสองทศวรรษที่ผานมา 

 

1.1 ความหมายและความสาํคญัของเกษตรกรรมยั่งยนื 

เกษตรกรรมยัง่ยืน คือ “แบบแผนของเกษตรกรรมที่รักษาความอุดมสมบูรณของดิน น้ํา และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ใหดํารงอยูอยางยัง่ยืน ควบคูไปกบัการรักษาระดับของการผลติใน

ปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอตอความตองการพื้นฐานของเกษตรกรและผูบริโภค ทั้งนี้เพื่อความ

มั่นคงของเกษตรกร ชุมชน และสังคมโดยรวม“ (คณะอนุกรรมการแกไขปญหาของสมัชชาคนจน 

กรณีการพัฒนาและสงเสรมิระบบเกษตรกรรมยั่งยนื, 2544 อางองิจาก บัณฑูร เศรษฐศิโรตม 2546)    

โดยรูปแบบที่ไดรับการยอมรบัวาเปนเกษตรกรรมยั่งยนื  เชน เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ วน

เกษตร เกษตรอินทรีย  เกษตรชีวพลวัต(Biodynamic farming) และเกษตรทฤษฎีใหม เปนตน 

 หากเกษตรกรรมแบบปฏิวัติเขียวและพนัธวุิศวกรรมทาํใหเกิดปญหาเกี่ยวกบัผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม ความหลากหลาย สุขภาพ  ทําใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ นําไปสูการผูกขาด และการ

สูญเสียอธิปไตยในทางอาหาร   ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คือคําตอบทั้งหมดของปญหาดังกลาว  

 ภาควิชาเศรษฐศาสตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรได 

ทําการศึกษาวเิคราะหขอมูลจากประสบการณจริงของเกษตรกร ที่ไดผานการทาํเกษตรกรรมยั่งยนื

รูปแบบตางๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทยเมื่อป 2543 (ภาควิชาเศรษฐศาสตรและทรัพยากร คณะ
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เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2543 “รายงานวจิัยเรื่องแนวทางนโยบายในการพฒันา

เกษตรแบบยั่งยืน”  อางอิงจาก บัณฑูร เศรษฐศิโรตม 2546)  พบวา ประโยชนของเกษตรกรรมยัง่ยืน

นั้นครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ ดานเศรษฐกจิ ดานสงัคม และดานสิง่แวดลอม 

 ในทางเศรษฐกิจนัน้ เกษตรกรรมยั่งยนืในรูปแบบตางๆ ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจดีกวา

การทาํเกษตรกรรมตามแนวการปฏิวัติเขียว โดยผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในการ

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนืมหีลายรูปแบบ ทั้งในรูปของการประหยัดตนทนุเนื่องจากการลดการใช

ปจจัยภายนอก การเกื้อกลูกันของกิจกรรมการผลิตในไรนา การเพิม่ข้ึนของมูลคาผลผลิตในฟารม

เนื่องจากความปลอดภัยของผลผลิต การเพิ่มข้ึนของรายได เนื่องจากการเพิ่มกิจกรรมการผลิตในไร

นา การลดคาใชจายในการบริโภคของครัวเรือน และการเพิ่มมูลคาของทรัพยสิน 

 ในทางสงัคมนัน้ การปรับเปลี่ยนวถิีการผลิตมาสูการเกษตรยั่งยนื ชวยใหเกษตรกรไดมี

โอกาสอยูรวมเปนครอบครัวมากขึ้น และมเีวลาในกิจกรรมของครอบครัวและชุมชนมากขึ้น เปนผลดี

ตอการพัฒนาชุมชน รวมถงึการรักษาและฟนฟูประเพณอัีนดีงาม  

 สวนผลประโยชนทางสิง่แวดลอมนั้นพบวา การปรับเปล่ียนวิถีการผลิตมาสูเกษตรกรรม

ยั่งยนื ไดทําใหทรัพยากรดินไดรับการฟนฟูใหดีข้ึน ทาํใหมีการลงทนุเพื่อพัฒนาแหลงน้าํไรนา และ

ทําใหเพิม่ความหลากหลายทางชีวภาพภายในไรนา 

 

 1.2  คําตอบจากการศึกษาในพืน้ที่ของคณะวิจัย 

 หลังจากไดลงพื้นที่เก็บขอมลูเกษตรกรทัง้ในภาคเหนือ อีสาน กลาง และใต จาํนวนรวม

ทั้งสิน้มากกวา 50 คน คณะวิจัยไดจัดใหมีการนําเอาขอมูลและปญหาตางมาจดัประชุมรวมกนั ทัง้

ในระดับภาคและที่สวนกลาง  โดยไดต้ังคําถามกับชาวบานวา หากพวกเขาสามารถเลือกวิถทีางใน

การหาทางออกจากปญหาการเกษตรกรรมที่พวกเขาเผชิญอยูไดโดยไมตองกังวล กับภาระหนี้สินที่

พวกเขาประสบอยูพวกเขาจะหาทางเลือกเชนไร 70 % ของเกษตรกรตองการทาํเกษตรกรรมยั่งยืน

และเศรษฐกิจแบบพอเพียง  20 % ยังคงตองการทาํเกษตรกรรมเชนที่ทาํอยูตอไป แตตองหาทางลด

ตนทนุการผลติ และตองการใหรัฐบาลเขามาชวยเหลอืปญหาเรื่องราคาของผลผลติ ในขณะที่

ประมาณ 10 % ตองการออกจากภาคเกษตรกรรมไปประกอบอาชพีอยางอืน่ 

 มากกวา 90 % ของเกษตรกรในทกุภาคของประเทศตองการสืบทอดอาชีพเกษตรกรรรมของ

พวกเขาตอไป โดยเหตุผลทีสํ่าคัญที่อยูเบือ้งหลงัก็คือ “ศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย” และความรูสึก

ที่วาพวกเขา “เปนอิสระ” มากกวาอาชีพอยางอืน่ๆ เกษตรกรในภาคอีสานและภาคกลางเปนจาํนวน

มากรวมทัง้เกษตรกรในภาคใตบางสวนในพื้นที่ของการศึกษานี ้ เคยออกจากภาคเกษตรกรรม

ออกมาเปนครั้งคราวมาทาํงานบริการอื่นๆ เพื่อหารายไดเพิ่มเติมมาปลดเปลื้องหนี้สินอนัเกิดจาก
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การเกษตรกรรม ทาํใหมีประสบการณตรงที่สามารถเปรียบเทียบระหวางอาชีพเกษตรกรรมที่เขาทาํ

อยูกับอาชพีอืน่ๆ ได 

 ที่นาสนใจก็คือในกรณีของพื้นที่การศึกษาในภาคเหนือ เกษตรกรรับจางซึง่เปนคนในชุมชน

นั้นเองที่ไมมีทีดิ่นทํากินของตนเอง และไมมีเงนิเพียงพอที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมจากการเชา

ที่ดินและลงทนุปลูกหอม แตพวกเขาก็มีความฝนที่ตองการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยตัวของเขา

เองมากกวาจะเปนแรงงานรับจาง ทัง้ๆ ที่หากเปรียบเทยีบกนัแลวเกษตรกรรับจางในชุมชนนัน้แทบ

ไมมีใครมีหนี้สินเลย ในขณะที่เกษตรกรทีล่งทนุปลูกหอมไมวาจะมี่ทีดิ่นเปนของตนเองหรือไมกลับมี

ปญหาหนี้สินลนพนตัว 

 ในพืน้ที่ภาคใต แมวารายไดสุทธิการการทําสวนยางจะดีกวาการทํานาและปลูกผัก

โดยเฉพาะอยางยิง่ในระยะ 3-4 ปที่ผานมานี ้ แตเมื่อใดก็ตามทีเ่กิดปญหาทางเศรษกิจของการ

ทองเที่ยว เชน กรณีวิกฤติโรคซารสซึ่งทาํใหนกัทองเทีย่วลดลงเปนจาํนวนมาก ลูกหลานของชาวสวน

ยางซึง่ทํางานบริการในแหลงทองเทีย่วของภาคใตตางกลับมายงัสวนยาง หรือไมก็ลงเรือออกไปจับ

ปลาในทะเลกนัเปนทวิแถว 

 คําตอบที่ไดรับจากการศึกษาในพื้นที่ของคณะวิจัยไดตอกย้ําใหเหน็วา 

ประการแรก การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและการพฒันาสงัคมตองไปในทิศทางที่สามารถ

สรางความเขมแข็งและสรางศักยภาพในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร มากกวาจะ

ผลักไสเกษตรกรออกไปใหพนภาคเกษตรกรรม หรือการดึงเกษตรกรอิสระเขามาอยูภายใต

พันธนาการของระบบเกษตรครบวงจรที่มบีริษัทเกษตรยักษใหญครอบงําอยูขางหลงั 

ประการที่สอง  เกษตรกรรมยั่งยนืและการเกษตรกรรมทีย่ืนอยูบนปรัชญาของเศรษฐกิจแบบ

พอเพียงนั้นตองเปน “ทางเอก” ของการแสวงหาทางออกของปญหาเกษตรกรรมทีเ่กษตรกรประสบ

อยู  การเกษตรกรรมยั่งยนืหาใชมีสถานะเปนแคเพียง “ทางเลือก” ของการปฏิวัติเขียวหรือพันธุ

วิศวกรรมเกษตรเหมือนครั้งที่มีการกอรูปของขบวนการนีเ้มื่อตนทศวรรษที่ 2530 ไม  แตตองเปน 

“ทางออกเอก” สําหรับภาคเกษตรกรรมของไทยเลยทีเดียว ทีสํ่าคัญก็คือตองระวงัการตีความ

เกษตรกรรมยัง่ยืนที่จะทาํใหเกษตรกรสูญเสียความอิสระและความเปนไท  ดังที่บริษัทเอกชนบาง

แหงกาํลังผลกัดันรูปแบบเกษตรกรรมยั่งยนืบางรูปแบบ เชน เกษตรกรรมอินทรียแบบพันธะสัญญา 

(contract farming) ที่เปนไปในทางทีเ่กษตรกรตองถูกบังคับใหใชเมล็ดพันธุ ปุยอนิทรีย และอืน่ๆ

จากบริษทั  

 

1.3  ปญหาเกีย่วกับนโยบายเกษตรกรรมยั่งยนืภายใตแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ และภายใตนโยบายอื่นๆ ของรัฐ 
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 นับต้ังแตส้ินสดุแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตฉิบับที่ 7 เมื่อตนทศวรรษ 2540 

ขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนไดรับการสนับสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติใหเขามามีสวนรวมในการวางแผนแมบทในการพฒันาเกษตรกรรม จนสามารถ

กําหนดเปาหมายในการพฒันาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนใหมีพื้นที่อยางนอย 20 % ของพื้นที่ประเทศ

ภายในป 2544   

เมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2541 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีกระแสรับส่ัง

แนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอนัเปนที่มาของ “เกษตรทฤษฎีใหม” กระแสรับส่ังดังกลาวเปน

การตอกย้ําวา แนวทางเกษตรกรรมยั่งยืนนั้น หาใชเปนแนวทางการพฒันาสาํหรับเกษตรกรรายยอย

และเปนแคแนวความคิดของพวกองคกรพฒันาเอกชนบางกลุมเทานัน้ แตเปนแนวทางการพัฒนา

ของทั้ง”แผนดนิ”  แตนาเสียดายที่สารัตถะของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรกรรม

ยั่งยนื” ถูกลดความสําคญัลงภายใตยทุธศาสตรการเปดเสรีอยางไมลืมหูลืมตา การสงเสรมิการ

สงออก  การสงเสริมตางชาติใหมาลงทนุทางการเกษตร และการจัดทําแผนเทคโนโลยีชวีภาพที่

เอื้ออํานวยตอการเขามาครอบงําของบรรษัทขามชาต ิ

คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกเพิ่มเขาไปในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

9 และแผนพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ 2547-2555 เพื่อทําหนาทีเ่สมอืน “เครื่องสําอาง” ทีท่ําใหแผน

เหลานั้น ”ดูดี”  แตเปนการยากทีจ่ะสามารถที่จะขับเคลื่อนสิ่งนั้นได เพราะมนัมีฐานะเสมือนเพียงชิน้ 

“เนื้องอก” ภายใตองคาพยพที่มุงขับเคลือ่นระบอบเศรษฐกิจเสรีและการสงเสริมกลุมบริษัท

การเกษตรขนาดใหญทัง้ของไทยและตางชาติ 

อาจกลาวไดวานับต้ังแตเร่ิมตนทศวรรษที่ 2540 เปนตนมา การผลักดนัใหเกษตรกรรมยั่งยนื

มีสถานะเปนทางเลือกของการพัฒนาเกษตรกรรมในทางปฏิบัตินัน้เกิดขึ้นจากภาคประชาสังคมเปน

หลักเสียมากกวา ไมวาจะเปนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ซึง่มีบทบาทสาํคัญในการผลักดันทาง

นโยบายจนรัฐบาลเหน็ชอบอนุมติังบประมาณมากกวา 600 ลานบาท เพื่อจัดทําโครงการนาํรอง

เกษตรกรรมยัง่ยืนขึน้ ระหวางป 2545-2546 ใน 34 จังหวัดทัว่ประเทศ  เครือขายขององคกรและ

หนวยงานทีท่าํเกษตรกรรมอินทรีย ตลอดจนถึงมูลนิธิ และองคกรเปนจาํนวนมากที่สงเสริม

เกษตรกรรมยัง่ยืนตามรูปแบบตางๆ  รวมทั้งขบวนการทีเ่ขมแข็งของชาวอโศก 

 ขณะนี้มีเพยีงนโยบายสงเสริมเกษตรกรรมอินทรยีเทานัน้ ที่ทาํใหดูเหมือนวารัฐบาลยังคงให

ความสาํคัญกบัการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนอยูในระดบัหนึง่ แตนาเปนหวงวา แนวทางเกษตรกรรม

อินทรียที่รัฐบาลกําลงัดําเนนิการอยูนัน้ จะดําเนินไปถูกตองตามความหมายของเกษตรกรรมยั่งยนื

ไดอยางไร  เพราะ “เกษตรกรรมอินทรีย” ที่กําลงัดําเนินการอยูในขณะนี้นัน้ เปนไปเพื่อการสงออก

เปนสําคัญ   ในขณะทีท่ี่กลุมผูบริหารระดับสูงที่ดูแลนโยบายการเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติ

กําลังดาํเนนิการใหมีการนาํเขาพืชจีเอ็มโอเขามาปลูกในเชิงพาณิชย ไปพรอมๆกันดวย 
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 1.4  การผลักดันแผนพฒันาเกษตรกรรมยั่งยนืใหเปนเกษตรกรรมกระแสหลักของประเทศ  

 เพื่อใหการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยนืซึ่งไดดําเนินการไปแลวบางสวนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติฉบับที ่ 8  ประเทศไทยจําเปนตองมแีผนแมบทในการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื

อยางเรงดวน  ทัง้นี้โดยนํา “กรอบนโยบายยุทธศาสตรและแผนการพัฒนา และสงเสริมระบบ

เกษตรกรรมยัง่ยืน ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2545-2549)” มา

เปนจุดเริ่มตนในการจัดทําแผนแมบทดงักลาว  

 ที่จริงกรอบนโยบายที่วา ไดจัดทําขึ้นเสรจ็แลวเมื่อเดือนกุมภาพนัธ 2545 แตเมื่อเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 25451 กรอบนโยบายดังกลาว ไดถูกแชงแข็งเอาไวโดย

ไมไดนําเสนอไปสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแตประการใด ทําใหเกิดผลกระทบตอแผนงานดาน

การพัฒนาและสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนของกระทรวงเกษตรฯ และหนวยงานที่เกี่ยวของอยูมาก 

(บัณฑูร เศรษฐศิโรตม อางแลว) 

 กรอบนโยบายยุทธศาสตรดังกลาว ไดรางขึ้นโดยอาศัยการมีสวนรวมขององคกรทีเ่กีย่วของ

กับการพัฒนาและสงเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยนื ทัง้ในสวนขององคกรภาครัฐ องคกรเกษตรกร 

ชุมชน และองคกรพัฒนาเอกชน ในกระบวนการจัดทํา ทัง้นี้โดยอาศัยขอมูลและผลการศึกษาวิจยั

จํานวนมาก  มีเนื้อหาคารอบคลุมถึงเรื่องแนวคิดและหลักากรเรื่องระบบเกษตรกรรมยั่งยนื ผลการ

ดําเนนิงานในอดีต และอุปสรรคในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของไทย เพื่อใหเกิดความ

เขาใจพืน้ฐานรวมกันเกี่ยวกบัระบบเกษตรกรรมยั่งยนืในแงมุมตางๆ ที่จะเปนประโยชนตอการ

ดําเนนิงานตามนโยบายและยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น 

 ขอเสนอดังกลาว นอกเหนือจากมีรายละเอียดของยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการแลว  

ยังเสนอใหมกีารตั้งองคกรบริหารงานดานเกษตรกรรมยัง่ยืนขึน้  4 สวน คือ คณะกรรมการ

เกษตรกรรมยัง่ยืนแหงชาต,ิ สถาบันวิจัยระบบเกษตรกรรมยั่งยนื ซึง่เปนองคกรรัฐทีเ่ปนสถาบันอิสระ     

สถาบันพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยนื ซึ่งเปนองคกรในสงักัดสํานกัปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณฯ และสนับสนุนการดําเนินการตอองคกรภาคประชาชนที่ดําเนนิการอยูแลว เชน เครือขาย

เกษตรกรรมทางเลือก และมลูนิธิเกษตรกรรมยั่งยนื เปนตน (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม อางแลว) 

 องคกรของรัฐซึ่งมีบทบาทและมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกบัการวางแผนพฒันาประเทศ  การ

พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื เกษตรกรรมเพือ่สุขภาพ  การจัดการทรพัยากรและการดูแลสิ่งแวดลอม  

หนวยงานที่เกีย่วของการปกปองสิทธิของเกษตรกร ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชน และองคกร

                                                           
1 มีการเปล่ียนแปลงรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณจากนายประพัฒน ปญญาชาติรักษ เปนนาย
สมศักดิ์ เทพสุทิน และนายเนวิน ชิดชอบ  
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เกษตรกรทัง้ทีไ่ดเขารวม และไมไดเขารวมในกระบวนการผลักดันทางนโยบายตั้งแตการเริ่มตนแผน 

8 เปนตนมา จาํเปนตองรวมพลังกนัเพื่อผลักดันใหมีแผนแมบทของชาติเร่ืองเกษตรกรรมยั่งยนื 

 ไมวาการผลักดันแผนดังกลาวจะสาํเร็จมากนอยแคไหนก็ตาม แตส่ิงที่ไดรับจาก

กระบวนการผลักดันคือความเขมแข็งของขบวนการเกษตรกรรมยั่งยืนของภาคประชาสังคม ซึง่ใน

ทายที่สุดแลวความเขมแข็งของขบวนการที่วานี้คือหลักประกันความสําเร็จของเรื่องเกษตรกรรม

ยั่งยนืในสงัคมไทย 

 

 1.5 เนื้อหาของแผนแมบทเกษตรกรรมยั่งยนืแหงชาติ 2549-2556 

หากประมวลเนื้อหาของความสําเร็จและลมเหลว รวมทั้งอุปสรรคที่การพัฒนาเกษตรกรรม

ยั่งยนืในประเทศไทยตั้งแตจุดเริ่มตนของขบวนการนี้ในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมานั้น แผนแมบท

เกษตรกรรมยัง่ยืนควรประกอบไปดวยสารตัถะดังตอไปนี้คือ 

แผนแมบทตองมีเปาหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ควบคูไปกับพืน้ฟู

สภาพแวดลอมและฐานทรพัยากรธรรมชาติ ดิน น้าํ ปาไม และความหลากหลายทางชวีภาพ เปน

สําคัญ การเนนเปาหมายของการเติบโตทางเศรษฐกิจ มูลคาการสงออก หรือรายไดที่เกษตรกรไดรับ

จะทําใหเปาหมายการพัฒนาเกษตรกรรมเบี่ยงเบนไปในทายที่สุด 

เปาหมายอยูทีก่ารพัฒนาเกษตรกรรมเพื่ออาหารที่พอเพยีงระดับครอบครัวกอน แลวไปสู

ระดับชุมชน จนถงึระดับชาติ  ทัง้นีโ้ดยจะตองสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนอาหารและทรพัยากร

ระหวางกลุมตางๆ ของเกษตรกรที่อยูตางภูมนิิเวศ ดังประสบการณการสรางความสัมพนัธแบบ 

“เกลอเล-ควน-นา” ในภาคใต  การสรางระบบตลาดทางเลือกเชน หุนสวนการพัฒนาเกษตรกรรม

ระหวางเกษตรกรกับผูบริโภค (Community support agriculture) ตลาดนัดเกษตรกรรมยั่งยืน 

ตลอดจนการสรางมาตรฐานสินคาเกษตรกรรมยั่งยนื ที่มีฐานรากจากระบบวฒันธรรมของชุมชน

และสังคมไทยเอง เปนตน   

ตองวางเปาหมายการสรางระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ทีย่ืนอยูบนรากฐานของการพึ่งพา

ตนเองอยางนอย 50% ของพื้นที่ประเทศภายในอกี 10 ปขางหนา เพื่อใหเกษตรกรรมยัง่ยืน

กลายเปนกระแสหลักของประเทศ  การตั้งเปาหมายดังกลาวมิไดเปนการตั้งเปาหมายที่สูงเกนิไปแต

ประการใด ดังที่ขณะนีป้ระเทศยุโรปหลายประเทศ เชน สวีเดนประกาศเปาหมายการสงเสริม

เกษตรกรรมอินทรียจากที่มอียู 15% ของพื้นที่การเกษตรใหเพิม่เปน 20% ภายในป 2548 

เชนเดียวกับประเทศเยอรมนีไดต้ังเปาหมายที ่ 20% เชนเดียวกันใหบรรลุภายในป 2553  (TOS, 

2002  และ Bernward, 2003 อางอิงจาก วฑิูรย ปญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล ใน 

สถานการณเกษตรอินทรียไทย เกษตรอินทรียโลก 2546) 
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ยุทธศาสตรสําคัญที่ควรใชคือ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยนืในพืน้ที่และ

กลุมเปาหมายที่เหมาะสม ใหเปนเกษตรกรรมแบบยั่งยืนใหเต็มความหมายของนิยามเกษตรกรรม

ยั่งยนื ไปพรอมๆ กับการปรับปรุงระบบเกษตรกรรมแบบกระแสหลักใหมีความยัง่ยนืมากขึ้น 

คณะกรรมการเกษตรกรรมยั่งยนืแหงชาต ิ และองคกรภาคประชาสังคม ตองมบีทบาท

สําคัญในการเสนอแนะความคิดเห็น ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจทีเ่กี่ยวของกับขอตกลง

ระหวางประเทศ ไมวาจะเปนการทําขอตกลงในองคการคาโลก และการเจรจาจัดตั้งเขตการคาเสรี 

รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ ฐานทรัพยากร การลดภาษีสินคาเกษตร 

ทรัพยสินทางปญญา การลงทนุ มาตรฐานสินคา และอืน่ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 

2. หลักประกนัในการเขาถงึ ใชประโยชนอยางยั่งยืน  และมีสวนรวมในการจัดการที่ดิน แหลงน้าํ 

และทรัพยากรชีวภาพ 

 การพัฒนาเกษตรกรรมแบบยั่งยนืไมอาจดําเนนิไปไดโดยปราศจากการรับรองสิทธิของ

เกษตรกรเหนอืผืนดิน แหลงน้ํา และทรัพยากรชีวภาพ 

การไมมีที่ดินเปนของตนเอง ทําใหเปนเรือ่งยากที่เกษตรกรที่จะตัดสินใจปรับปรุงระบบการ

ผลิตของตนใหเปนเกษตรกรรมที่ยั่งยืนไดโดยงาย  เกษตรกรจาํเปนตองไดรับประกันสทิธใินการ

เขาถึงและใชประโยชนจากที่ดินและทรัพยากรตางๆ สิทธิดังกลาวนัน้มิไดหมายถงึ “เอกสารสิทธิ์” ใน

ที่ดินหรือทรัพยากรอื่นๆ เทานั้น แตหมายถงึสทิธิทีพ่วกเขาจะไดรับหลักประกนัวาจะสามารถทํา

เกษตรกรรมไดอยางยัง่ยนืเทาที่ตนเองปรารถนาจะรักษาและสืบทอดระบบเกษตรกรรมตอไป 

สิทธิในทรัพยากรมิไดหมายถึงการแปลงทนุทรัพยากรของสวนรวมและชุมชน ไมวาจะเปน

ปาไมก็ดี แหลงน้าํ และทะเล ใหกลายเปนเอกสารสิทธิข์องผูใดผูหนึง่ไม เพราะในทายที่สุดแลวการ

แปลงทรัพยากรสวนรวมดังกลาวจะถกูโอนยายไปใหกลุมทุนขนาดใหญทั้งในประเทศและ

ตางประเทศเขามายึดครองทรัพยากรของชมุชนและของประเทศชาตนิัน่เอง 

ผืนดิน แหลงน้ํา และฐานทรัพยากรชวีภาพ คือรากฐานของชีวิตทัง้หมด คือส่ิงซึ่งขาดไมได

ในการทําเกษตรกรรม และเปนองคประกอบพื้นฐานของชุมชน และรัฐชาติ  รัฐบาลและเกษตรกร

ตองสรางหลักประกันในเกษตรกรมีบทบาทในการจัดการทรัพยากรเหลานัน้ ไมวาจะโดยการปฏิรูป

ที่ดิน กฎหมายปาชุมชน และการตรากฎหมายที่ใหเกษตรกร ชาวประมง สามารถเขาถึง ใชประโยชน

อยางยั่งยืน  และมีสวนรวมในการจัดการฐานทรัพยากรทั้งหลายดังกลาว 

 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพที่เหมาะสมกับประเทศ 

 จากการวิเคราะหจะเหน็ไดอยางชัดเจนวา นโยบายเทคโลยีชีวภาพของประเทศซึง่ผานการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรีไปแลวนั้น นอกจากจะขดัแยงในระดับปรัชญาการพฒันาแลว ในทาง
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ปฏิบัติการดําเนินการตามแผนการดงักลาวยังจะทาํใหเกิดการขัดแยงในทางปฏิบัติอีกดวย 

ยกตัวอยางเชน ความขัดแยงระหวางการปลูกพืชจีเอ็มโอกับเกษตรกรรมอินทรีย (วิฑูรย ปญญากุล 

และเจษณี สุขจิรัตติกาล  อางแลว หนา 54-55)  ความขัดแยงระหวางการทําใหประเทศเปนผูผลิต

เมล็ดพันธุกับการสงเสริมการลงทนุของบรรษัทขามชาติ ความขัดแยงระหวางจีเอ็มโอซึ่งตองใชสาร

กาํจัดวัชพืชกบัการตองการใชเทคโลยีชวีภาพเพื่อลดการใชสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช ฯลฯ 

 กรอบการพัฒนาเทคโนโลยชีีวภาพเพื่อเกษตรกรรมยั่งยนืควรดําเนินไปดังนี ้

1) ในชวงหนึ่งทศวรรษขางหนาประเทศไทยตองตั้งเปาหมายใหประเทศเปนเขตปลอดพืช

จีเอ็มโอ เพือ่ปองกันผลกระทบจากเทคโนโลยพีนัธุวิศวกรรมที่จะมาทําลายฐานระบบการผลิตของ

ประเทศ ทัง้นี้เนื่องจากความไมแนนอนเกี่ยวกับประเดน็ความไมปลอดภัยตอสุขภาวะ และหลีกเลีย่ง

การกลายเปนประเทศเกษตรกรรม ทีถ่กูควบคมุโดยบรรษัทขามชาติและกลุมทนุการเกษตรขนาด

ใหญของประเทศที่เปนพนัธมิตรกับตางชาติ  

2) การศึกษาคนควาในเรื่องจีโนมเพื่อนําไปสูความเขาใจเรื่องพนัธุกรรมของมนษุยเพื่อใช

ฐานความรูดังกลาวเพื่อประโยชนในอนาคตควรดําเนินตอไป พรอมๆ กับการนาํเอาความรูดังกลาว

มาใชประโยชน  อยางไรก็ตาม เมื่อใดที่มกีารนาํความรูดานพนัธุศาสตรเพื่อการพฒันาสิง่มีชวีิตจีเอ็ม

โอ ควรอนุญาตหลังจากการมีกฎหมายวาดวยความปลอดภัยทางชวีภาพออกมาบังคับใชแลว และ

ตองมีการอนญุาตใหมีการทําการทดลองไดเปนรายๆไป สวนการอนญุาตใหมีการทดลองในสนามได

หรือไมนั้น ตองมาจากความเหน็รวมกนัอยางเปนเอกฉันทของนักวทิยาศาสตร ภาคประชาสังคม 

รวมทัง้กลุมเกษตรกรที่อาจจะไดรับผลกระทบกอนเทานัน้ นอกเหนือจากนั้นการนาํเทคโนโลยี MAS 

มาใชเพื่อการปรับปรุงพันธุตามวิธีปกติทัว่ไป (Conventional Breeding) นัน้จะตองดําเนนิไปโดย

ตระหนักวา  แมแตการปรับปรุงพนัธุพชืโดยวิธทีั่วไปทีส่ถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศดาํเนิน

ไปในชวงที่ผานมานัน้กท็ําใหเกิดผลกระทบได หากเปาหมายการปรับปรุงพันธุเปนไปเพื่อแสวงหา

พันธุพืชที่ตอบสนองตอปจจยัการผลิตจากภายนอก แทนที่จะมีเปาหมายวาการปรับปรุงพนัธุนัน้ตอง

นําไปสูการปรับปรุงสุขภาวะของเกษตรกรและสังคมโดยรวม 

 3) การสรางความเขมแข็งของภาคการวจิยัสาธารณะ และเกษตรกร ในการพัฒนาศกัยภาพ

ของประเทศในการผลิตเมลด็พันธุ เปนความเห็นรวมกันของทุกฝาย ไมวาจะเปนสถาบันวิจยัทาง

นโยบายเชนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย2 องคกรพัฒนาเอกชน ศูนยพนัธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชวีภาพ และแมกระทั่งรัฐบาลของประเทศอตุสาหกรรมก็เห็นวาความเขมแข็งของการวิจัย

ของภาควิจัยสาธารณะมีความสําคัญในการถวงดุลการผูกขาดของบรรษัทขามชาติ3 

                                                           
2 คําอภิปรายของ อัมมาร สยามวาลา เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2547 ที่คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร เรื่อง
จุดยืนของประเทศไทยกรณีเทคโนโลยีชีภาพ ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐ 
3 สถานฑูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประเด็นเรื่องพันธุวิศวกรรมไวเปนจํานวน
มาก อานเอกสารดังกลาวไดที่ http://bangkok.usembassy.gov/services/irc/gmo-t.htm 
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 นโยบายเทคโนโลยีชวีภาพตองมีเปาหมายอยางชัดเจนวาในอกี 8 ปขางหนานัน้ สัดสวนการ

ใชพันธุพืชโดยเฉพาะอยางยิง่ พันธุพืชไร และพันธุขาวนั้น อยางนอย 50% ไดมาจากปรับปรุงหรือ

คัดเลือกพันธุโดยเกษตรกรเอง  และอยางนอย 20% มาจากภาควจิัยสาธารณะ โดยในสวนทีเ่ปน

เมล็ดพันธุที่จาํหนายอยูในตลาดนั้นตองทําใหเกิดการแขงขันซึ่งบริษทัเมลด็พนัธุของทองถิน่ตอง

สามารถแขงขนักับบรรษทัตางชาติไดดวย 

4) รัฐบาลตองสนับสนุนใหเกิดเครือขายการวจิัยทางการเกษตรระหวางประเทศในรูปแบบ

ใหม ที่ไมเดินตามยทุธศาสตรการพัฒนาของธนาคารโลก หรือการพึง่พาแตระบบการวิจยัภายใตการ

นําของ CGIAR แตเพียงอยางเดยีว เชน สรางความรวมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร

ระหวางประเทศกําลังพัฒนา สรางเครือขายการใชประโยชนและแลกเปลี่ยนระหวางประเทศใน

ภูมิภาคหรือขามภมูิภาค ตลอดจนสนับสนนุใหเกิดการเรียนรูในการพฒันาการเกษตรระหวาง

เกษตรกรกับเกษตรกร ซึง่ขณะนี้กระบวนการดังกลาวไดเร่ิมตนไปบางแลวโดยขบวนการภาคประชา

สังคม 

ที่จริงแลวในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมา มนีวตักรรมทางการเกษตรเปนจาํนวนมากที่

แพรหลายออกไปโดยไมไดเกิดขึ้นจากการสนับสนนุของสถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศ หรือ

บรรษัทขามชาติแตประการใด ตัวอยางเชนเทคโนโลยกีารปลูกขาวแบบ SRI (System Rice 

Intensification) สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช, น้าํหมกัชีวภาพ เปนตน 

 

4. จุดยืนของประเทศที่เกี่ยวของกับนโยบายระหวางประเทศ 

การตัดสินใจเกี่ยวกบัการพฒันาเกษตรกรรมของไทยนบัต้ังแตปลายทศวรรษที ่ 2530 เปน

ตนมา ตกอยูภายใตอิทธพิลของระบบเศรษฐกิจการเมอืงระหวางประเทศมากขึ้น และเห็นไดชัดเจน

มากยิง่ขึ้นเปนลําดับ ตัวอยางเชน การยอมรับการปลกูพืชหรือการอนุญาตใหทดลองหรือไมทดลอง

จีเอ็มโอนัน้ รัฐบาลจะไดรับแรงกดดันจากภายนอกประเทศยิ่งกวาปจจัยภายในประเทศ เพราะมีการ

ผูกโยงประเด็นเหลานีเ้ขากบัขอตกลงที่เกีย่วกับการคาระหวางประเทศภายใตองคการการคาโลก 

เปนตน 

เมื่อเร็วๆ นี ้ รัฐบาลไทยไดตัดสินใจทีจ่ะเริ่มกระบวนการเจรจาตอรองเรื่องการจัดตั้งเขต

การคาเสรีกับประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏวาประเด็นเกี่ยวกับเร่ืองจีเอ็มโอและสินคา

เทคโนโลยีชวีภาพ และทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต กลายเปนประเดน็สําคัญที่ฝายสหรัฐ

ตองการผลักดนัใหไทยตัดสินใจตามแรงกดดันของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชวีภาพในประเทศของตน 

1) ในกรณีการผลักดันจีเอม็โอของบรรษทัขามชาติเขามาปลูกในประเทศนัน้ รัฐบาลไทย

ตองยืนยันวา การปลูกพืชจีเอ็มโอนัน้ไมไดเปนเรื่องเกี่ยวกับการคาเทานั้น แตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ

ความมัน่คงทางการเกษตร เร่ืองความปลอดภัยของฐานทรัพยากรชีวภาพของประเทศ และเปนเรื่อง
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สําคัญเกี่ยวกบัอธิปไตยดานอาหารในระยะยาว  ดังนั้นการตัดสินใจในการหามการปลูกจีเอ็มโอใน

ประเทศไทยไมอาจอางเงื่อนไขในขอตกลงองคการคาโลกวา ประเทศไทยกําลังกีดกนัสินคาของ

สหรัฐได การเจรจาในเรื่องนีต้องอาศัยหลกั Precaution Principle ซึ่งอยูภายใตพีธสีารวาดวยความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งอยูภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพที่มีไทยและ

ประเทศตางๆ ทั่วโลกเปนสมาชิกมากกวา 180 ประเทศ 

ประเทศไทยในฐานะประเทศอธิปไตย ยอมมีสิทธิในการกําหนดนโยบายเกษตรกรรมของ

ตนเองในการจะปลูกพชือะไรหรือไมปลูกพืชอะไร   ดังตัวอยางที่แมแต Medocino County ในรัฐ

แคลิฟอรเนีย ของสหรัฐเองที่ลงมติเมื่อเดือนมีนาคม 2547 ไมใหมีการปลูกพืชจีเอ็มโอในเขตแดน

ของตัวเอง4 

2) กรณีการผลักดันกฎหมายที่สหรัฐตองการจะใหประเทศไทยยอมรับระบบกฎหมาย

สิทธิบัตรในสิง่มีชีวิตก็เปนประเด็นสําคัญทีต่องคัดคานอยางเตม็ที่ เนือ่งจากกฎหมายดังกลาวเขียน

ข้ึนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชวีภาพของสหรฐัในการเขามาใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพใน

ประเทศอื่นๆ ตลอดจนการใหสิทธิผูกขาดในยีน เซลล และเนื้อเยื่อ เพื่อผลกําไรของบรรษัทขามชาติ

เหลานั้น  ดังเปนที่รูกนัโดยทั่วไปวากฎหมายสหรัฐนัน้อนุญาตใหมกีาจดสิทธิบัตรแมกระทั่งยีนหรือ

เนื้อเยื่อของมนุษย หากสามารถสกัดเอาไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมได  แมแตยีนของขาวหอม

มะลิของไทยกส็ามารถจดสทิธิบัตรไดตามกฎหมายสิทธบัิตรของสหรัฐ ดังที่เมื่อไมนานมานี้

มหาวิทยาลยัของสหรัฐไดจดสิทธิบัตรยีน XA21 จากพันธุขาวปาของประเทศมาลีในประเทศแอฟ

ริกา เพราะทราบวายีนดงักลาวสามารถตานทานโรคขอบใบแหงได 

รัฐบาลไทยและประชาชนไทยตองไมยอมรับขอตกลงทางการคาซึ่งบีบบังคับใหประเทศไทย

ตองยอมรับกฎหมายในลักษณะดังกลาว หรืออยางนอยที่สุดตองผลักใหการเจรจาเรื่องนี้ตองอยู

ภายใตการเจรจาในเวทพีหุภาคี เปนตน 

                                                           
4 อานระเบียบเกี่ยวกับการปลูกพืชจีเอ็มโอของ Medocino County ไดที่ 
http://www.grain.org/research/contamination.cfm?id=58 
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ระบบสุขภาพสําหรับการประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ป 2546 
 
ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา(2537) การจัดการที่ดินภายใตระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา : ศึกษา
กรณีเกษตรกรผูปลูกพืชพาณิชยในเขตกิ่งอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม /  พิมพลักษณ เชียงใหม : บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ประภัสรา  พิมพพันธุ และคณะ (2533)  “การสะสมและถายทอดสารพิษผานหวงโซอาหารในอาหารในแหลงน้ํา  
กลุมงานสารพิษตกคางและพิษวิทยา”  กองวัตถุมีพิษ  กรมวิชาการเกษตร  
 
ประหยัด ปานดี (2532)  ไทยภาคเหนือ : การวิเคราะหทางภูมิศาสตร / พิมพลักษณ เชียงใหม : คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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ปตพงษ เกษสมบูรณ(2546),การเจ็บปวยของคนไทยจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช เครือขายสาขานโยบาย
การเกษตรและชนบท แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบประเมินผลกระทบทาง
สุขภาพ, สถาาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
 
ผาสุก พงษไพจิตร และคริสเบเกอร (2546) เศรษฐกิจและการเมืองไทยสมัยกรุงเทพ เชียงใหม : สํานักพิมพตรัส
วิน 
 
ผูจัดการ 14 มีนาคม 2543 
 
ผูจัดการ 14 มีนาคม 2543 
 
ผูจัดการ 23 มีนาคม 2543 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 8, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
พรปริญญา สุขวัฒนา และ บุญถิ่น อินดาฤทธิ์ (2537) ศึกษาผลกระทบจากการใชสารเคมีในการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชของชาวเขาเผามง และเผากะเหรี่ยง ณ ลุมน้ําแมกลาง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม / พิมพลักษณ 
เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
พิชิต แตประสิทธิ์และคณะ (2534), ความลมเหลวจากการสรางเขื่อนผลติกระแสไฟฟา เอกสารประกอบการ
ประชุม เวทีชาวบาน 2534 
 
ไพโรจน  ผลประสิทธิ(2530)  กวาจะมาเปนกรมวิชาการเกษตร  นสพ. กสิกร  ฉบับพิเศษครบรอบ 60 ป พ.ศ. 
2530   
 
เฟองฟา ตุลาธรรมกุล (2543) การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร : กรณีศึกษาตลาดหอมหัวใหญ จังหวัดเชียงใหม 
/ พิมพลักษณ เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
ภักดี ลัศนันท การเกษตร(2530)  อดีตสูปจจุบนั ระหวางป 2506-2517 บทความในหนังสือพิมพกสิกร ฉบับ
พิเศษครบรอบ 60 ป พ.ศ. 2530 
 
มติชน (2544) คําบรรยายของนายธนินทร เจียรวนนท  ที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2540,ในวิสัยทัศนธนินทร เจียรวนนท สํานักพิมพมติชน 
 
มติชน ฉบับวันที่ 2  มิถุนายน 2548 คําใหสัมภาษณของเดนิส กอนซาลเวส  
 
มติชนรายวัน  11  ก.พ. 2545  รองประธานวุฒิ กมธ. เกษตรดันจีเอ็มโอลมมติ ครม.   
 
มูลนิธิขาวขวัญ(2545) ทํานาน้ําตม  (นาแบบปลอย) กรณีชัยพร  พรหมพันธุ  จ.สุพรรณบุรี   
 
ยงยุทธ ยุทธวงศ (ไมปรากฎปที่พิมพ)  วิสัยทัศนสําหรับอนาคต ใน www.biotec.or.th 
 
ระพี สาคริก(2546) หอมกลิ่นกลวยไม , สํานักพิมพเกษตรกรรมยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) 
 
รัตนา  งามเจริญ (2530)  “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”  นสพ. กสิกร  ฉบับพิเศษครบรอบ 60  ป  พ.ศ.2530  
รายงานสถานการณมลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2538 
 
โลกดุลยภาพ ฉบับเดือน กรกฎาคม 2538 
 
โลกสีเขียว พฤษภาคม-มิถุนายน 2541 
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วรรณวิมล แพงประสิทธิ์, สุชีพ ละกําปน, นงคราญ เรืองประพันธ (2540) ความสัมพันธการใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชของเกษตรกรที่มีผลตอการตกคางของสารเคมี ในดิน แหลงน้ํา และในกระแสโลหิตเกษตรกร จังหวัด
พะเยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา. 
 
วลัยพร  อดออมพาณิชย  และคณะ (2542)  เอกสารเผยแพรสรุปงานสัมภาษณผูจัดการตลาดกลางสินคา
เกษตรสุพรรณบุรี  คุณสมศักดิ์ บุญดี สมโชค เมื่อ 23  ธันวาคม 2541”  ชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน 
2542  
 
วารสารสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2529 
 
วารสารสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปที่ 5 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2529 
 
วิฑูรย ปญญากุล และเจษณี สุขจิรัตติกาล (2546)  สถานการณเกษตรอินทรียไทย เกษตรอินทรียโลก, มูลนิธิ
สายใยแผนดิน 
 
วิฑูรย ปญญากุล(แปล)(2544) เกษตรยั่งยืนวิถีสูอนาคต, สํานักพิมพกรีนเน็ต 
 
วิฑูรย ปญญากุล, ตรียดา ตรีมรรคา(2539)  บนแผนดินและชีวิตเดียวกัน : บทบาทหญิง-ชายในระบบ
เกษตรกรรมทางเลือก / เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก 
 
วิฑูรย เล่ียนจํารูญ (2535)  ไปใหพนยุคปฏิวัติเขียว : เบื้องหลังปญหาการเกษตรและการแสวงหาทางเลือกใหม 
สํานักพิมพพืชพันธุ และ ศูนยเทคโนโลยีเพื่อสังคม 
 
วิฑูรย เล่ียนจํารูญ (บรรณาธิการ) 2535  เกษตรกรรมทางเลือก ทางรอดเกษตรกรรมไทย , เครือขายเกษตรกรรม
ทางเลือก  
 
วิฑูรย เล่ียนจํารูญ และนิรมล ยุวนบุณย(2545), หอมกลิ่น ขาวมะลิหอม, องคกรความหลากหลายทางชีวภาพ
และภูมิปญญาไทย 
 
วิฑูรย เล่ียนจํารูญและคณะ (2545) สิทธิชุมชนและสิทธิเกษตรกรในทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น, 
งานวิจัยสิทธิมนุษยชนไทยในสถารณการสากล, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 
วิทยากร เชียงกูล(2525)  ปญหาพื้นฐานของชาวนาไทย, สํานักพิมพสรางสรรค 
 
วิทยากร เชียงกูล(2544) แนวความคิดเรื่องความยากจนและแนวทางการพัฒนาตัวแบบชี้วัดความยากจนเชิง
โครงสราง 
 
วิลาศ  เตชะไพบูลย (2544) เมล็ดพันธุแหงความหวัง, จุลสาร ปXป  
 
ศุภรัตน เลิศพาณิชยกุล (2544)  หาอยูหากิน เพื่อคาเพื่อขาย เศรษฐกิจไทยรัตนโกสินทรตอนตน, สํานักพิมพ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (2546) รายงานสถานภาพและภาพฉายอนาคตของ
เทคโนโลยีชีวภาพสาขาการเกษตร บทบาทของเทคโนโลยีชีวภาพตอเกษตรกรรมไทย : เปาหมายที่ตองไปใหถึง 
เสนอตอคณะกรรมการกํากับโครงการแผนแมบท สถานภาพ ภาพฉายอนาคต และแผนที่การนําทางการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย 
 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (2546) เอกสารและสไลดนําเสนอประกอบ การประชุมครั้งที่ 
1 คณะกรรมการกํากับ โครงการจัดทําแผนแมบท สถานภาพ ภาพฉายอนาคต และแผนที่นําทาง การพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย วันที่ 2 เมษายน 2546, อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 
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สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร(2536), เอกสารวิชาการเรื่อง ยาง, กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2546)  หยุดสารเคมีการเกษตรเพื่อสุขภาพคนไทย, เอกสารประกอบการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ สําหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 2546 
 
สถาพร ศรีสัจจัง (ไมระบุปที่พิมพ) สถาบันทักษิณคดีศึกษา จ.สงขลา 
 
สมภพ  มานะรังสรรค (2544)  แนวโนมพัฒนาการเศรษฐกิจในชวงกอนและหลังการปฏิรูปการปกครองในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
สรชัย จําเนียรดํารงการ (บรรณาธิการ) (2547) ขอตกลงเขตการคาเสรี  ไทย-สหรัฐ, ขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-
สหรัฐอเมริกา ผลกระทบที่มีตอประเทศไทย 
 
สวนวิจัยครัวเรือนเกษตร การจัดการฟารมและปจจัยการผลิต สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2548) พืชตัดตอ
พันธุกรรมกับการเกษตรไทย  เผยแพรเมื่อ 13 กรกฎาคม 2548 
 
สาธารณสุขจงัหวัดสุพรรณบุรี (2546) ขอมูล  จปฐ . ป 2546 
 
สํานักงบประมาณ 2548 
 
สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี (ไมระบุปที่พิมพ)  เทคโนโลยีการเกษตร   
 
สํานักงานเกษตรอําเภอเมือง  สุพรรณบุรี (2546)  แผนแมบทเพื่อการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ต.บานโพธิ์  อ.
สุพรรณบุรี 
 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแหงชาติ (2543)  ความยากจนและการกระจายรายได ป 
2542  http://www.nesdb.go.th2Main_mcro/Devindex_data 
 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (2547) บทสรุปผูบริหาร  กรอบนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2547 – 2554 
 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดสุพรรณบุรี (2537)  ขอมูลการตลาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําป 2537     
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2546)  จดหมายขาวเศรษฐกิจ  ป 2546  จากเว็บไซต  www.moc.go.th 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2546) ขาวสศก. ที่ 61/2546 วันที่ 4 กันยายน 2546 สศก.รายงานหนี้สิน
เกษตรกรไทย 
 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2546) สํารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรไทยในชวงปการเพาะปลูก 
2544/45 
 
สํานักงานสถิติการเกษตร (2531,2534) การสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร  
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ  (2544) รายงานเชิงวิเคราะหเรื่องหนี้สินของเกษตรกร 2543 
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2541)  รายงานการสํารวจทัศนคติของประชากรเกี่ยวกับภาวะทางสังคม พ.ศ. 2541 
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2541) การสํารวจการเปลี่ยนแปลงทางการเกษตร  
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ(2536) สํามะโนการเกษตร 
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สุกรานต  โรจนไพรวงศ  (2542)   สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2540 – 2541, มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ
ของสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
 
สุกิตติ กระจางเยา(2531) การชลประทานแหงประเทศไทย, จุลสารธนาคารกรุงเทพ (มกราคม-มิถุนายน 2531)  
 
สุจินต จินายน สุทัศน ศรีวัฒนพงศ  (2544) สุวรรณ 1: พันธุขาวโพดจากประเทศไทยสูระดับโลก   
 
สุภา ใยเมือง และวิฑูรย ปญญากุล (2545)  “เกษตรกรรมทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืน : สถานการณใน
ประเทศไทย” เอกสารประกอบการสัมมนาประจําป 2545 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่องเผชิญ
ความทาทายจากกระแสโลกาภิวัตน 
 
สุภา ใยเมือง และวิฑูรย เล่ียนจํารูญ (2540)  พัฒนาการของเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก เอกสาร
ประกอบการประชุมประจําปคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชน 2540   
 
เสนห จามริก (2545) ปาฐกถา เนื่องในงานสัมมนา ปลูกความหลากหลายใหงอกงาม, องคกรความหลากหลาย
ทางชีวภาพและภูมิปญญาไทยรวมกับเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก และเครือขายทรัพยากร เสนอตอกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2545 
 
อภินพ ธนะสาร (2539) การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตที่สงผลตอวิถีชีวิตของชาวเขาเผากะเหรี่ยง /  พิมพ
ลักษณ เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
อรรถจักร สัตยานุรักษ (2534) การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทางการเมืองในภาคเหนือ
ของไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 / พิมพลักษณ เชียงใหม : ภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
อวยพร  สุธนธัญญากร และคณะ (2545)   ความมั่นคงทางอาหาร  สถาบันวิจัยสาธารณสุข  เอกสารปะกอบการ
สัมมนา  ป 2545  
 
อัมมาร สยามวาลา (2522) ขาวในเศรษฐกิจไทย, มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 
อานันท  กาญจนพันธุ  (2527) พัฒนาการของชีวิตและวัฒนธรรมลานนา / พิมพลักษณ เชียงใหม : โครงการ
ตํารามหาวิทยาลัย ,สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
เอนก นาวิกมูล(2533), แรกมีในสยาม เลมที่ 1 , สํานักพิมพแสงแดด. 
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ตารางที่ 1 แสดงพันธุขาว และลักษณะประจําพันธุที่ปลูกในหมูบานลุมบัว กอนยุคปฏิวัติเขียว    
 
ชื่อพันธุ วันที่เก็บ

เกี่ยว  
ประเภท ความสูง 

(ซม.) 
คุณลักษณะประจําพันธุ ครอบครัวผูปลูก 

1.ขาวขาว
หลวง 

24 ต.ค. ขาวเบา สูง เปนขาวเจาไวแสง  รวงจบ
แนน ระแงถี่  ไมทนน้ําทวม
และไมเหมาะกับที่ลุม   
ผลผลิตไมมาก มักเปนทองไข  
และไมคอยตานทานเพลี้ย
ผลผลิตปานกลาง  เมื่อหุงสุก
เมล็ดนุม  กินอรอย 

นางบุญทิ้ง ศรีสุข,  นายนิคม  
อินยิน,  นายสมคิด  นาคปาน,  
นางติ๋ม  วงษษา,  นายประมูล  
อินยิน,  นางบุญมี ใจดี,  นายสุ
เทพ  เผาพันธุ, นายวิเชียร ศรี
อ่ําพันธุ , นายยอด  อวนเจริญ, 
นายสมพร  โพธิ์แกว และนาย
สุรัตน  เขียวฉออน 

2.ขาว
ปนแกว 

29 ธ.ค. หนัก 100 - 
300 

เปนขาวเจาไวแสง และขาว
ขึ้นน้ํา ที่ปลูกในพื้นที่น้ําทวม 
1 – 3 เมตรหรือลึกกวานั้น  

นางบุญทิ้ง ศรีสุข ,นายสุเทพ  
เผาพันธุ  และนายสมพร  โพธิ์
แกว 

3.ขาวสาม
รวง 

25 พ.ย. ขาวกลาง 205 ขาวเจาไวแสง ตนสูง ทรงกอ
แผ รวงจับกันแนน เมล็ดเรียว 
เปนทองไขคอนขางมาก  

นางบุญทิ้ง ศรีสุข ,นาย
สามารถ อุมัน และนายสมพร  
โพธิ์แกว 

4.ขาวลําไย  ออกดอก
12 ธ.ค. 

ขาวหนัก 173 ขาวเจาไวแสง ทรงกอแผ  นางบุญทิ้ง  ศรีสุข  และนาง
ทองเจือ  อุมัน 

5.ขาวพญา
ชม 

23 ธ.ค. ขาวหนัก 151 เปนขาวเจานาสวน  ผลผลิต
คอนขางสูง  ทองไขนอง เมื่อ
หุงสุก ไมหอม  

นายนิคม  อินยิน  ,นายปรีชา 
ศรีอ่ําพันธุ และนายสมพร  
โพธิ์แกว 

4.ขาวกอน
แกว 

28 พ.ย. ขาวกลาง 176 เปนขาวเจาไวแสง  เมล็ดสวย 
ทนแลงดี  ปลูกที่ลุมดี หนีน้ํา
และทนน้ําทวม  รวงใหญ   แต
มักเปนทองไข 

นางบุญทิ้ง ศรีสุข,  นางทอง
เจือ อุมัน,  นายสมคิด  นาค
ปาน,  นางติ๋ม  วงษษา,  นาย
วิก  มาตศักดา,  นายละออ 
มาตศักดา,  นางแยม  ครุฑคํา,  
นางประมลู  อินยิน,  นางบุญมี  
ใจดี, นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ,  
นายวิเชียร ศรีอ่ําพันธุ, นาย
ยอด  อวนเจริญ,  นายสมพร  
โพธิ์แกว   และนายสุรัตน     
เขียวฉออน 

7.ขาวขาวตา
แหง 

21 ธ.ค. ขาวหนัก 193 เปนขาวเจาไวแสง  ตนสูง ทรง
กอแผ  เมื่อสุกแข็ง ไมหอม แต
ผลผลิตปานกลาง  

นายนิคม  อินยิน  และ
นางแยมครุฑคํา 

8.ขาวพวง
เงิน 

ออกดอก  
2 พ.ย. 

ขาวหนัก 176 ขาวเจาเจาไวแสง คอรวงยาว 
ทองไขปานกลาง  เมล็ดหุงสุก
คอนขางนุม 

นางติ๋ม  วงษษา,  นายวิก มาต
ศักดา, นายละออ มาตศักดา      
และนายสุรัตน  เขียวฉออน 

9.ขาวหาง
หมู 

3 ธ.ค. ขาวหนัก 182 เปนขาวเจาแสง ตนสูงและลม
งาย  ทนน้ําลึก  เหมาะสําหรับ
ที่ลุม ใหผลผลิตคอนมาก รวง
เปนพวงสวย 

นายสมคิด  นาคปาน,  นางติ๋ม  
วงษษา,  นายละออ  มาต
ศักดา,  นายศรันรักษ จันทร
เพ็ญโสม, นายสุเทพ เผาพันธุ 
และนายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ 
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ชื่อพันธุ วันที่เก็บ
เกี่ยว  

ประเภท ความสูง 
(ซม.) 

คุณลักษณะประจําพันธุ ครอบครัวผูปลูก 

9.ขาวหางหมู 3 ธ.ค. ขาวหนัก 182 เปนขาวเจาแสง ตนสูงและลมงาย  
ทนน้ําลึก  เหมาะสําหรับที่ลุม ให
ผลผลิตคอนมาก รวงเปนพวงสวย 

นายสมคิด  นาคปาน,  
นางติ๋ม  วงษษา,  นาย
ละออ  มาตศักดา,  นายศ
รันรักษ จันทรเพ็ญโสม, 
นายสุเทพ เผาพันธุ และ
นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ 

10.ขาวเหนียว
ชอพยอม 

  ขาวหนัก   เปนขาวเหนียวไวแสง  กินอรอย 
ใชทําขนมตางๆ เชน กระยาสารท  
เปนตน 

นางติ๋ม  วงษษา, นายสุ
เทพ  เผาพันธุ, นายวิเชียร  
ศรีอ่ําพันธุ 

11.ขาวเหลือง
ออน 

1 พ.ย. ขาว
กลาง 

165 เปนขาวนาสวนไวแสง ทรงกอต้ัง 
รวงยาว  ไมคอยเปนทองไข  หุง
สุกนิ่ม  กินอรอย 

นายละออ  มาตศักดา,  
นางบุญมี  ใจดี     และ
นายสุเทพ  เผาพันธุ 

12.ขาวนางมล 26 พ.ย. ขาว
กลาง 

140 เปนขาวเจาไวแสง  ทนแลงและ
ทนน้ําลึกได 1 เมตร ปลูกเปนขาว
ไรได  มีความนุมและหอม 
ผลผลิตคอนขางสูง 

วิเชียร  ศรีฮ่ําพันธุ 

13.ขาวเหลือง
ประทิว 

19 ธ.ค. ขาวหนัก 150 ขาวไวแสง ตานทานโรคดี   นายสุรัตน  เขียวฉออน 
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ตารางที ่2 แสดงรายไดสทุธิ และตนทนุการผลิตของเกษตรกรบานลุมบัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี

 ชื่อเกษตรกร  

รายการ  
 บุญ
ทิ้ง  

 ทอง
เจือ   อินยิน  

 
สามารถ   ละออ   สมคิด   ติ๋ม   วิก   แยม  

 
ประมูล   บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร  

 
สามารถ   ยอด   พร    สุรัตน   เฉลี่ย  

 คาเชานา  

  

16,00

0    
    

10,200  

    

11,400  

    

14,964      
      

7,200            
    

13,850        
      

1,112  

      

1,112  

 เมล็ดพันธุ  

    

4,800  

         

684  

      

9,600  

      

8,640  

    

10,320  

      

9,072  

    

1,800  

    

13,860  

       

720  

    

2,736  

      

4,257  

    

3,648  

    

12,096  

    

28,080  

    

18,135  

    

20,475  

    

17,028  

    

28,343  

    

28,343  

 ปุยเคมี  

    

6,400  

      

2,100  

    

22,950  

      

2,100  

    

22,200  

    

23,400  

    

5,700  

    

30,420  

    

1,030  

    

4,650  

    

12,420  

    

2,100  

    

26,640  

    

56,160  

    

24,300  

    

27,825  

    

45,600  

    

58,786  

    

58,786  

 กําจัด

ศัตรูพืช  

    

6,500  

      

2,490  

    

10,620  

         

990  

      

6,180  

      

6,450  

    

1,440  

      

2,205  

       

550  

    

3,640  

      

2,750  

    

5,400  

      

2,460  

    

15,480  

      

9,220  

      

2,550  

      

6,735  

    

11,486  

    

11,486  

 แรงงาน  

  

16,00

0  

      

3,900  

    

24,000  

    

18,720  

    

40,440  

    

25,200  

    

9,300  

    

26,400  

    

2,800  

  

18,150  

    

14,190  

  

10,80

0  

    

35,910  

    

57,600  

    

37,200  

    

72,600  

    

44,550  

  

152,152  

  

152,152  

 น้ํามัน  

    

3,000  

         

600  

      

4,050  

      

4,050  

      

4,500  

      

4,650  

    

4,050  

      

5,625  

       

600  

       

600  

      

2,250  

    

2,925  

    

12,600  

      

8,100  

      

1,200  

      

7,200  

      

6,750  

    

22,230  

    

22,230  

 เครื่องมือ  

       

800  

         

300  

      

1,200  

      

1,200  

      

1,800  

      

1,800  

    

1,200  

      

1,800  

    

2,600  

    

1,500  

      

3,000  

    

1,200  

      

1,800  

      

2,400  

      

9,399  

      

2,400  

      

2,400  

      

1,976  

      

1,976  

 รวมตนทุน/

ป  

  

53,50

0  

    

10,07

4  

    

82,620  

    

47,100  

  

100,404  

    

70,572  

  

23,49

0  

    

87,510  

    

8,300  

  

31,276  

    

38,867  

  

26,07

3  

    

91,506  

  

181,670  

    

99,454  

  

133,050  

  

123,063  

  

276,085  

  

276,085  

 ผลผลิต

รวม/ป  

         

24  

             

4  

           

51  

           

30  

           

42  

           

47  

         

14  

           

51  

           

3  

         

15  

           

27  

         

21  

           

48  

         

115  

           

47  

           

72  

           

78  

         

164  

         

164  

 พื้นที่ทํานา  

         

20  

             

2  

           

20  

           

12  

           

29  

           

21  

           

5  

           

22  

           

2  

           

6  

           

11  

           

8  

           

21  

           

48  

           

31  

           

35  

           

33  

           

85  

           

85  

 จํานวน

ครั้ง/ป  

           

2  

             

3  

             

3  

             

3  

             

3  

             

3  

           

3  

             

3  

           

2  

           

3  

             

3  

           

3  

             

3  

             

3  

             

3  

             

3  

             

3  

             

2  

             

2  

 ผลผลิต/ไร  

      

0.60  

        

0.60  

        

0.85  

        

0.83  

        

0.48  

        

0.74  

      

0.94  

        

0.77  

      

0.65  

      

0.84  

        

0.81  

      

0.88  

        

0.75  

        

0.80  

        

0.50  

        

0.69  

        

0.79  

        

0.78  

        

0.78  

 ราคาขาว/

ตัน  

    

4,000  

      

4,000  

      

4,000  

      

3,800  

      

4,800  

      

4,800  

    

4,800  

      

4,000  

    

4,000  

    

3,800  

      

4,100  

    

3,800  

      

4,800  

      

4,300  

      

3,800  

      

4,300  

      

4,300  

      

4,000  

      

4,000  

 รายได/ป  

  

96,00

0  

    

14,40

0  

  

204,000  

  

114,000  

  

201,600  

  

225,072  

  

67,68

0  

  

204,000  

  

10,40

0  

  

57,114  

  

109,470  

  

79,80

0  

  

228,096  

  

495,360  

  

176,700  

  

309,600  

  

335,400  

  

657,520  

  

657,520  

 รายได

สุทธิ/ป  

  

42,50

0  

      

4,326  

  

121,380  

    

66,900  

  

101,196  

  

154,500  

  

44,19

0  

  

116,490  

    

2,100  

  

25,838  

    

70,603  

  

53,72

7  

  

136,590  

  

313,690  

    

77,246  

  

176,550  

  

212,337  

  

381,435  

  

381,435  
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ตารางที ่3 แสดงตนทุนและรายไดการผลิตขาวหอมมะลิแบบปฏิวัติเขียวของเกษตรกร บานกูกาสิงห (หนวย: บาทตอไร) 
 

ชื่อเกษตรกร  นายแหลทอง นางจันทร ี  นางจักรทิพย นางลําดวน  นายบุญถม  นางเกษร  นายชํานาญ นางออนศร ี  นายเสาร  นางสํารอง นายไพจิตร เฉลีย่ 

ตนทุน พื้นที่ 24.2 ไร พื้นที่ 30 ไร พื้นที่ 30 ไร พื้นที่ 30 ไร พื้นที่ 35 ไร  พื้นที่ 45 ไร พื้นที่ 48 ไร พื้นที่ 50 ไร พื้นที่ 80 ไร พื้นที่ 133 ไร พื้นที่ 202 ไร  พื้นที่ 64.29 ไร 

คาเมลด็พันธุ 90.64 195 373.33 180 131.71 257.77 298.61 203.33 190 132.83 363.04 219.66 

คาปุยเคมี16-20-0 340 0 180 0 0 0 333.33 122.67 0 19.8 0 90.53 

คาปุยเคมี46-0-0 186 173.33 143 0 100 360 0 75 63.13 228.07 75.08 127.60 

คาปุยเคมี16-16-8 0 213.33 187 500 200 360 343.4 124 133.75 372.18 190.09 238.52 

คาแกลบ 0 0 0 0 0 0 0 0 37.50 0 39.60 7.01 

คาสารกําจดัแมลง 86.67 50 62.22 150 17.14 12.44 36.46 0 31.25 18.05 30.09 44.94 

คาสารกําจดัปู 37.43 1.33 0 0 0 0 0 0 0 1.28 0 3.64 

คาสารกําจดัหน ู 20 1.17 3.33 0 0 0.31 5 8 3.75 3.76 0 4.12 

คาไถดะ 0 0 0 120 85.71 0 0 130 100 0 0 39.61 

คาไถคราด 0 0 0 120 0 0 0 130 100 0 0 31.82 

คาน้ํามัน 0 103.88 108.33 0 8.44 93.70 120.55 0 0 78.19 65.01 52.55 

คาจางแรงงาน 0 26.66 16.66 0 0 0 0 20 28.12 27.06 0 10.77 

คารถเกี่ยวขาว 350.00 400 266.67 133.33 356.67 363.33 261.11 400 225 400 216.99 306.65 

คาขนขาว 90.00 20 50 0 8.57 36.66 0 60 33.75 0 0 27.18 

ตนทุนรวมตอไร 1200.74 1184.70 1390.54 1203.33 908.24 1484.21 1398.46 1273 946.25 1281.22 979.90 1204.60 

ผลผลติตอไร(กิโลกรัม) 220.39 333.33 333.33 140.66 247.33 244.44 127.67 200 225 230.57 198.01 227.34 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 5.45 3.55 4.17 8.55 3.67 6.07 10.95 6.37 4.21 5.56 4.95 5.30 

ราคาทีเ่กษตรกรขายไดตอกโิลกรัม 5.50 7 6.50 6.5 4.90 8.83 7.17 7 6 8.77 7 6.83 

รายไดสทุธิตอกิโลกรัม 0.05 3.45 2.33 -2.05 1.23 2.76 -3.78 0.64 1.79 3.21 2.05 1.53 

รายไดสทุธิตอไร 11.41 1149.99 776.11 -289.04 303.68 674.20 -483.07 127.00 403.75 740.88 406.17 348.95 
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ตารางที ่4 แสดงผลผลิต พื้นที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตตอไรขาวไทย 1961-2004 

 
ปค.ศ. ผลผลิต(ลานตัน) พื้นที่เก็บเกี่ยว(ไร) ผลผลิตเฉลี่ย(ตัน/ไร) 
1961 10,150,000 38,250,000                  265.36  
1962 11,250,000 40,875,000                  275.23  
1963 12,171,000 40,625,000                  299.59  
1964 11,600,000 39,437,500                  294.14  
1965 11,164,000 39,187,500                  284.89  
1966 13,500,000 45,956,250                  293.76  
1967 11,198,000 40,000,000                  279.95  
1968 12,410,000 43,375,000                  286.11  
1969 13,410,000 45,368,750                  295.58  
1970 13,850,000 42,837,500                  323.31  
1971 13,744,000 44,350,000                  309.90  
1972 12,413,000 42,375,000                  292.93  
1973 14,899,000 48,393,750                  307.87  
1974 13,386,000 45,831,250                  292.07  
1975 15,300,000 52,231,250                  292.93  
1976 15,068,000 51,043,750                  295.20  
1977 13,921,000 54,687,500                  254.56  
1978 17,470,000 55,843,750                  312.84  
1979 15,758,000 54,087,500                  291.34  
1980 17,368,096 57,500,500                  302.05  
1981 17,774,320 56,906,413                  312.34  
1982 16,878,512 55,875,106                  302.08  
1983 19,548,944 60,037,581                  325.61  
1984 19,904,816 60,185,688                  330.72  
1985 20,263,872 61,456,713                  329.73  
1986 18,868,160 57,462,631                  328.36  
1987 18,428,272 57,169,225                  322.35  
1988 21,262,896 61,912,075                  343.44  
1989 20,601,008 61,744,000                  333.65  
1990 17,193,216 54,949,281                  312.89  
1991 20,400,000 56,581,000                  360.55  
1992 19,917,000 57,248,000                  347.91  
1993 18,447,000 53,015,000                  347.96  
1994 21,111,000 56,095,181                  376.34  
1995 22,015,500 56,955,944                  386.54  
1996 22,331,600 57,920,000                  385.56  
1997 23,580,000 61,954,938                  380.60  
1998 23,450,000 59,447,000                  394.47  
1999 24,172,000 62,312,000                  387.92  
2000 25,844,000 61,820,000                  418.05  
2001 26,523,000 63,283,125                  419.12  
2002 26,057,000 62,425,563                  417.41  
2003 27,241,000 63,750,000                  427.31  
2004 25,200,000 61,250,000                  411.43  

 
ขอมูลจาก FAO STAT        
http://faostat.fao.org/faostat/collections?version=ext&hasbulk=0&subset=agriculture 
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ตาราง  5  สถิติโครงการชลประทาน ที่สรางเสร็จแลวถึงสิ้นปงบประมาณ 2544 
 

 ทั่วราชอาณาจักร ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต 

โครงการ จํานวน เก็บน้ํา พื้นที่ จํานวน เก็บน้ํา พื้นที่ จํานว
น 

เก็บน้ํา พื้นที่ จํานวน เก็บน้ํา พื้นที่ จํานวน เก็บน้ํา พื้นที่ 

 โครงการ (ลานลูกบาศก ชลประทาน โครงกา
ร 

(ลาน
ลูกบาศก 

ชลประทาน โครงก
าร 

(ลาน
ลูกบาศก 

ชลประทา
น 

โครงกา
ร 

(ลาน
ลูกบาศก 

ชลประทา
น 

โครงกา
ร 

(ลาน
ลูกบาศก 

ชลประทา
น 

  เมตร) (ไร)  เมตร) (ไร)  เมตร) (ไร)  เมตร) (ไร)  เมตร) (ไร) 

โครงการชลประทานขนาดใหญ 84 29,025.52 16,231,399 48 2,711.70 12,134,235 14 23,206.00 1,589,540 12 3,037.32 1,736,530 10 70.50 771,094 

โครงการชลประทานขนาดกลาง 727 3,019.41 6,565,839 146 662.92 1,465,332 192 537.81 2,345,653 306 1,615.78 1,443,179 83 202.90 1,311,675 

โครงการชลประทานขนาดเล็ก 8,989 1,397.24 8,769,011 1,673 210.39 1,983,638 1,951 345.79 3,362,769 4,243 827.31 2,227,961 1,122 13.75 1,194,643 

โครงการชลประทานอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 

746 305.57 844,315 152 57.11 149,479 297 161.04 376,543 176 80.91 180,080 121 6.51 138,213 

โครงการหมูบานปองกันตนเอง

ชายแดน 

334 54.30 186,961 44 24.86 53,014 144 9.67 78,655 74 19.77 32,342 72 - 22,950 

โครงการขุดลอกหนองน้าํและคลอง

ธรรมชาต ิ

11,436 47,3786,432 3,741,097 2,627 104,423,743 1,726,968 2,436 109,301,738 1,288,367 5,562 205,733,690 352,719 811 54,327,261 373,043 

โครงการจัดหาน้าํสนบัสนนุศูนย

พฒันาโครงการหลวง 

- - - - - - 40 555,273.00 62,696 - - - - - - 

โครงการถายโอนงานกิจกรรม

เกี่ยวกบัการพฒันาแหลงน้าํ 

               

และทางชนบทใหแกทองถิน่ 1,288 40,462,845.00 439,939 372 8,747,172.00 161,235 401 14,212,953 185,927 387 14,587,863 40,847 128 2,914,857 51,930 

ที่มา: กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ            
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ตารางที ่6 แสดงงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณประจาํป 2548  
ที่มา : สํานักงบประมาณ 

หนวยงานในสังกัด งบประมาณ 

สํานักปลัดกระทรวง 5,2409.9 

กรมชลประทาน 28,066.2 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ 690.9 

กรมประมง 2,675.4 

กรมพัฒนาที่ดิน 3,977.0 

กรมวิชาการเกษตร 2,842.5 

กรมสงเสริมการเกษตร 4,356.7 

กรมสงเสริมสหกรณ 2,583.8 

สํานักงานปฏิรูปที่ดิน 1,548.5 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร 2004.3 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 416.7 
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ตารางที ่7 แสดงการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในพชืตางๆของประเทศไทย 
 

 

 
จากบทความ Integrated Pest Management and Green Farming in Rural Poverty Alleviation in Thailand  โดย 
Sathorn Sirisingh, Senior Expert in Plant Pests, Department of Agriculture, Bangkok. 
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กระบวนการจัดทํานโยบายพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพของประเทศไทย 2547-2554 

สถานภาพ (Status) 

ภาพฉายอนาคต (Scenario) 

แผนที่นําทาง (Road Map) 

จัดทําประชาศึกษา 

แผนที่นําทางฉบับสมบูรณ 

เสนอคณะกรรมการเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

เสนอเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 

Steering Committee 

Steering Committee 

Steering Committee 
ผูเชี่ยวชาญ 
ภาพรวม 

มี.ค.-พ.ค. 46 

พ.ค.-มิ.ย.46 

มิ.ย. 46 

ก.ค. 46 

ส.ค. 46 

ที่มา : สไลดนําเสนอประกอบ การประชุมครั้งที่ 1 คณะกรรมการกํากับ โครงการจัดทําแผนแมบท 
สถานภาพ ภาพฉายอนาคต และแผนที่นําทาง การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  
วันที่ 2 เมษายน 2546, อาคารสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 



 
 
 

ทวิลักษณของชาวนาหมูบานลุมบัว 
การปรับตัวของชาวนาภาคกลางในกระแสปฏิวัติเขียว 

 
 
 
 
 

การศึกษาวิจยัภายใตโครงการ 
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บทที่ 1   
การปรับตัวของชาวนาภาคกลาง 

ในกระแสการคาเสรี และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม 
  

 

 ก.   ภาคกลางกับการปฏวิัติเขียว 
  
 พ้ืนที่ภาคกลาง ถือวาเปนพื้นที่แรกเริ่มในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรของไทย  โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาว
เพื่อการคาและสงออก  เนื่องดวยมีเหตุปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลงดังตอไปน้ี 
 
 

 1.สภาพพื้นทีท่ี่เหมาะสมกบัการปลูกขาว  
 
ภาคกลางมีสภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมขนาดใหญ  ซึ่งมีแมน้ําสายสําคัญ  อาทิเชน  แมน้ําเจาพระยา   แมน้ําทาจีน  แมน้ํา

นอย แมน้ําลพบุรี ฯลฯ ไหลผาน  ดินเปนดินเหนียวปนรวน  มีความอุดมสมบูรณสูง  โดยอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต พัด
ผานในชวง พฤษภาคม ถึงตุลาคม ของทุกป   ทําใหในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายนมีฝนตกชุกมากที่สุด ประกอบกับไดรับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใตฝงประเทศเวียดนาม ในชวงเวลาเดียวกันนี้  จะมีระดับน้ําสูงประมาณ 1 
– 3 เมตร     สภาพพื้นที่ดังกลาวนี้มีความเหมาะสมตอการปลูกขาว   ทําใหชาวนาในภาคกลาง อันไดแก  พ้ืนที่เขตจังหวัด
ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา  อางทอง  สุพรรณบุรี  และสิงหบุรี  ปลูกขาวนาเมือง หรือขาวขึ้นน้ํามาตั้งแตในสมัยอดีต 
 การปลูกขาวในภาคกลางยังสะทอนใหเห็นไดจากความหลากหลายของพันธุขาวพื้นบานที่ถูกคัดเลือก  และปลูกเพื่อ
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และความตองการใชประโยชนที่หลากของแตละชุมชนที่กระจายตัวในเขตภาคกลาง      จากการ
รวบรวมพันธุขาวพื้นบานทั่วประเทศไทย   โดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี ในระหวางป 2525 - 29  จาก 76  จังหวัด ซึ่งไดตัวอยาง
สายพันธุขาวพื้นบานรวมทั้งหมด    5,928   ช่ือพันธุ  จากความหลากหลายของพันธุขาวพื้นเมืองของประเทศไทยทําใหคาดเดา

วานาจะมีพันธุขาวพื้นเมืองไทยมากกวานี้ 1    (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 ) 

 
 
 
 

                                                           
1
 ฉวีวรรณ  วุฒญิาโณ  “ขาวพื้นเมืองไทย”   ศูนยปฏิบัติการและเกบ็เมล็ดเชื้อพนัธุขาวแหงชาติ  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจัยขาว  กรมวิชาการ

เกษตร  พ.ศ. 2543   



2 

ตารางที่  1  แสดง    จํานวนพันธุขาวพื้นเมืองในจังหวัดภาคกลาง  ที่ถูกเก็บรวบรวมโดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี      
                               ในระหวางป 2525 - 2529 
 

จังหวัด จํานวนพันธุ
ขาว 

 จังหวัด จํานวน
พันธุขาว 

กรุงเทพมหานคร 72  สมุทรปราการ 4 
ชัยนาท 38  สมุทรสงคราม 4 
นครนายก 90  สมุทรสาคร 4 
นครปฐม 15  สระบุรี 45 
ปทุมธานี 49  สิงหบุรี 8 
พระนครศรีอยุธยา 66  สุพรรณบุรี 95 
ลพบุรี 12  อางทอง 26 
ที่มา:   ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี สถาบันวิจัยขาว  กรมวิชาการเกษตร  พ.ศ. 2543   

 
 

2.  เปนพื้นทีใ่กลศูนยการรองรับนโยบายการผลิตขาวของประเทศ 
  

ภาคกลางยังเปนพื้นที่ใกลศูนยกลางอํานาจรัฐ  ซึ่งไดรับผลกระทบโดยตรงตอนโยบายการคาขายขาวมาตั้งแตสมัยกรุง

รัตนโกสินทร   บริบูรณ (2536) 2  ช้ีใหเห็นขอสันนิษฐาน  วากลุมผูนิยมบริโภคขาวเจานาจะเปนกลุมชนที่แตกตางจากกลุมเดิม

ที่เคยนิยมบริโภคขาวเหนียว  และมีการสงขาวเจาเปนสินคาออกราวพุทธศตวรรษที่ 23  ซึ่งตลาดขาวไดเปนสาเหตุที่ทําใหมีการ
ปลูกขาวเจาแพรหลายมากกวาขาวเหนียว   การคาขาวยังมีผลเกี่ยวเนื่องไปยังระบบการปกครองเมื่อประเทศทําการคาขายขาว
มากขึ้น    ระบบเวียง  วัง  คลัง  นา  ในสมัยกรุงศรีอยุธยาปลูกปรับเปลี่ยนไดปรับเปลี่ยนจากการเก็บขาวเขาฉางหลวง  มาเปน
การเก็บเงินคานาแทนขาวเปลือก หรือประเพณีการ  “เดินสวน”   ในสมัยรัชกาลที่ 2  ของยุครัตนโกสินทรตอนตน  (ไพโรจน, 

2530) 3  จนกระทั่งสยาม ไดทําสนธิสัญญาบาวริ่งกับอังกฤษในป 2398     ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  

ทําใหสยามเช่ือมตอกับระบบโลกาภิวัตน    ในฐานะของผูเช่ียวชาญการผลิตขาวสูตลาดโลกที่มีความตองการขาวจํานวน

มหาศาล  4   และเปนผลทําใหเกิดการขยายพื้นที่ปลูกขาวขนาดใหญ  5  ซึ่งในชวงนี้เองที่เริ่มมีการปฏิรูปการปกครองไป

                                                           
2
 อางใน สงกรานต จติรากร  และบริบูรณ สมฤทธิ์ อางแลว 

3
 ไพโรจน  ผลปะสิทธิ  “กวาจะมาเปนกรมวิชาการเกษตร”  หนา 39 – 44  นสพ.กสิกร ฉบับพิเศษครบรอบ 60 ป  พ.ศ. 2530   

4
 ในฐานะผูผลติน้ําตาลรายหนึ่งใหกับยุโรป  ซ่ึงยุโรปไดขยายฐานการผลิตน้าํตาลของตนเองในประเทศที่อยูภายในอาณตัินิคม 

5
กุลลดา เกษบุญช ู    “โลกาภวิัตน และสยามในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”   
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พรอมๆ กับการพัฒนาการเกษตรกรรมไทย  รวมทั้งไดมีการขุดคลองมากขึ้นเพื่อทําการเกษตร6   ซึ่งในชวงป 2435 และ 2453  

ตลาดตางประเทศมีความตองการขาวจากสยามสูงขึ้น  ทําใหชาวนาในภาคกลางโดยเฉพาะอยางยิ่งรอบๆ เมืองหลวง  ขยายการ
ผลิตขาวเพื่อขายมากขึ้น และมีขอสัมปทานการขุดลอกคูคลองโดยเอกชนจํานวนมากเพื่ออํานวยความสะดวกตอการขนสง
รอบๆ กรุงเทพฯ เพิ่มสูงขึ้น   คลองรังสิต  ซึ่งเปนคลองที่ขุดขึ้นเพื่อการจัดทําแหลงน้ําเพื่อการทํานาเกิดขึ้น   ในยุคนี้ (2431)  มี
การตั้ง  “กรมคลอง”  ซึ่งเปนแหลงกําเนิดของกรมชลประทานขึ้นในป 2445   กรมนาที่เคยดูแลเฉพาะเรื่องนา พืชไร และพืชยืน
ตนมาตั้งแตสมัอยุธยาไดถูกปรับปรุงเปนกระทรวงเกษตราธิการ และปรับปรุงเปนกระทรวงเกษตรพาณิชการในป 2435 ทํา
หนาที่หลักในเรื่องการทําเหมืองแร  การจัดการเกี่ยวกับที่ดิน  การเก็บแผนที่ การเก็บคานา การขุดคลอง การตั้งกองกสิการซึ่ง

ทําหนาที่เกี่ยวกับเครื่องวัดน้ํา รวมทั้งงานในสวนของสัตวพาหนะไวดวย 7  แตถึงกระนั้น ชางวนาภาคกลางยังคงมีการปลูกขาว

ตามวิถีธรรมชาติเพื่อเนนการบริโภคภายในครอบครัวเปนหลักมากกวาการมุงเนนที่จะปลูกเพื่อขาย8

 เมื่อยอนกลับมาดูในปจจุบัน  จะพบวา ในป  2542  ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทํานารวมทั้งประเทศมี 65,686,993 ไร   เฉพาะ
ภาคกลางมี พ้ืนที่ทํานา 10,433,893 ไร  จากพื้นที่ทั้งหมดของภาคกลาง 64,938,253 ไร   คิดเปนพื้นที่ทํานารอยละ  16.07 ของ
พ้ืนที่ทั้งหมดในภาคกลาง  หรือพ้ืนที่ปลูกขาวเปนรอยละ  3.25  ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ     ภาคที่มีพ้ืนที่ทํานารองลงมาคือ 
ภาคอีสาน และภาคเหนือตามลําดับ    (ดูรายละเอียดในตารางที่ 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 รัตนา  งามเจริญ   2530   “การปฏริูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม”  นสพ.กสิกร ฉบับพิเศษครบรอบ 60 ป  พ.ศ. 2530  หนา 217 - 221 

7
 ไพโรจน  ผลปะสิทธิ  “กวาจะมาเปนกรมวิชาการเกษตร”  หนา 39 – 44  นสพ.กสิกร ฉบับพิเศษครบรอบ 60 ป  พ.ศ. 2530   

8
 สมภพ  มานะรังสรรค  “แนวโนมพัฒนาการเศรษฐกิจไทยในชวงกอนและหลังการปฏริูปการปกครองในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหวั  สํานักพมิพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544 
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ตารางที่ 2 แสดง  การใชที่ดินของประเทศไทยเปนรายภาค  พ.ศ. 2538 - 2542   (ไร) 
 

เนื้อท่ีถือครองทางการเกษตร       
ภาค 

เนื้อท่ีทั้งหมด 

  
  

พ.ศ. 

  
 เนื้อท่ี 
ปาไม 

ขนาดของฟารม 
(ไร/ครัวเรือน) 

  
รวม 

ที่อยูอาศัย 
  

ที่นา 
  

% ของ 
พื้นที่ภาค 

% ของ 
พื้นที่รวม 

เหนือ 2541 45,660,825 23.1045 15,456,749 891,558 14,565,191 13.74 4.54

106,027,680 2542 45,394,696 21.8226 15,315,277 913,847 14,401,430 13.58 4.49

               

อีสาน 2541 13,114,948 23.7262 38,886,443 1,345,540 37,540,903 35.57 11.71

105,533,963 2542 13,054,854 22.2999 39,134,674 1,389,400 37,745,274 35.77 11.77
               

กลาง 2541 14,722,454 30.5991 11,363,911 743,184 10,620,727 16.36 3.31

64,938,253 2542 14,664,165 29.1027 11,185,813 751,920 10,433,893 16.07 3.25

               

ใต 2541 7,578,201 22.2608 3,698,870 511,626 3,187,244 7.21 0.99

44,196,992 2542 7,496,504 21.7456 3,630,101 523,705 3,106,396 7.03 0.97

               

รวมทั้งประเทศ 2541 81,076,428 24.4413 69,405,973 3,491,908 65,914,065 20.55 20.55

320,696,888 2542 80,610,219 23.1745 69,265,865 3,578,872 65,686,993 20.48 20.48
ที่มา : ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร  และ  กรมปาไม       
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ข.  สุพรรณบุรี  พื้นที่หัวขบวน ปฏิวตัิเขียว    
  

 1. สภาพพื้นทีท่ี่เหมาะสมกบัการปลูกขาว 
  

สุพรรณบุรี   ซึ่งอยูหางจากกรุงเทพฯ  ประมาณ 107 กิโลเมตร   ที่ต้ังอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําทาจีน หรือแมน้ํา
สุพรรณบุรี เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ในเขตภาคกลางดานตะวันตกของประเทศไทยจัดวาสุพรรณบุรีเปนจังหวัดที่มีความยิ่งใหญ
ทางประวัติศาสตรอันยาวนาน มีหลักฐานดานโบราณสถาน โบราณวัตถุต้ังแตสมัยยุคสัมฤทธิ์และเหล็ก    ปจจุบันมีโครงสราง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคทั้งระบบชลประทาน  ถนน  รถไฟ  ไฟฟา  การประปา  และการสาธารณสุขอยางครบครัน  ทําให
การคาขายและการขนสงเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 
 

 2.  สถาบันสงเสริมดานเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม 
  

ภายหลังที่ไดมีการจัดต้ังกรมการขาวของไทยเมื่อ ป 2496    และสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice 
Research Institute: IRRI) ที่ฟลิปปนส  โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟอรด และมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร  เมื่อป 2503  การขยายตัว
ของแนวความคิด  และเทคโนโลยีการการผลิตขาวเพื่อการคาไดเริ่มแผขยายออกจากศูนยกลางอํานาจกลางปกครองไปสูพ้ืนที่
ภาคกลางรอบๆ กรุงเทพฯ      

ดวยความเหมาะสมทางดานชัยภูมิของการผลิตขาวของสุพรรณบุรี ที่มีทั้งสภาพภูมิศาสตร  ภูมิอากาศ  และการขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกในชลประทานไดอยางกวางขวาง     ตามแนวทางหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  ฉบับที่ 1 (ป 2504 – 

08)    ทําใหกรมการขาวไดเลือกใหมีการจัดตั้งสถานีทดลองขาวสุพรรณบุรี   เมื่อป  2508 9     ซึ่งสถานีทดลองขาวจะทําหนาที่

วิจัยและพัฒนาพันธุขาวที่ตอบสนองกับแนวนโยบายสงเสริมการปลูกขาวเพื่อการคา   และประสบความสําเร็จกับการผสมพันธุ
ขาวใหมขึ้นเมื่อป  2510   ซึ่งไดทําหนาที่กระจายพันธุใหมที่ปรับปรุงขึ้นโดยศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  คือพันธุ กข. 1  เมื่อป 2512 
10    และพันธุขาวที่ปรับปรุงขึ้นไดเอง  คือ พันธุ กข. 7 ขาว เมื่อป 2519      ซึ่งตอมาไดผลิตพันธุขาวใหมที่ตอบสนองตอระบบ

ชลประทานที่สามารถควบคุมปริมาณน้ําในระบบแปลงนาได และจะใหผลผลิตสูงเมื่อไดรับปุยเคมี    และเปนที่นิยมของ
ชาวนาที่ทํานาปรังอีกหลายสายพันธุ  เชน   กข. 21 ,   กข. 23 ,   สุพรรณบุรี 60 ,  สุพรรณบุรี 90 ,  สุพรรณบุรี 1 ,  สุพรรณบุรี 2   

ฯลฯ 11

 

                                                           
9
 นับเปนสถานีทดลองขาวลําดับท่ี 18 ของสถานีทดลองขาวที่ไดกอตั้งข้ึนมา 26 สถานี 

10
 บริบูรณ  สัมฤทธิ์ “เบื้อหลังการปรับปรงุพันธุขาวไทย”   เอกสารประกอบการสมัมนาวชิาการครบรอบ 80 ป ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี  13 – 14 พฤศจิกายน 

2539 ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญญบุร ี จ.ปทุมธานี (หนา 1 – 15)  
11

 สถาบันวิจัยขาว  “ 3 ทศวรรษ สถานีทดลองขาวสุพรรณบุร”ี กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ป 2538 
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ตารางที่  3   แสดงชนิดพันธุขาวลูกผสมปรับปรุงใหมใหผลผลิตสูง ที่ถูกสงเสริมโดยหนวยงานรัฐในชวงเวลาตางๆ 
 

ป พ.ศ. ชื่อสายพันธุ ลักษณะเดน  
กข. 1 อายุ 120 วัน  สูง 115 ซม.   2512 
กข. 3 อายุ 120 – 130  วนั  สูง 115 – 120 ซม.  ตานทานเพลีย้กระโดดสีน้ําตาล 

2519 กข. 7 • อายุ 125 วัน  สูง 115 ซม.   

• ตานทาน  ตานทานโรคขอบใบแหง  

• ไมตานทานโรคใบหงิก โรคใบสีสม แมลง เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
หนอนกอ   

• เมล็ดรวงงาย 
กข.21 • อายุ 120 วัน  สูง 115 ซม.   

• ตานทานโรคขอบใบแหง ใบหงิก แมลงบั่ว เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

• ไมตานทานโรคใบสีสม 

2523 

กข.23 • อายุ 120 วัน  สูง 120 ซม.  ตานทาน 

• ตานทานโรคขอบใบแหง  เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 

• ไมตานทานโรคไหม 
2530 สุพรรณบุรี 60 • อายุ 120 วัน  สูง 130 ซม.  

• ตานทานเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว เพลี้ยกระโดดหลังขาว โรคไหม 

• ไมตานทานโรคใบจุดสีน้ําตาล โรคกาบใบแหง 
2534 สุพรรณบุรี 90 • อายุ 120 วัน  สูง 115 ซม.   

• ตานทานโรคไหม โรคขอบใบแหง  
2537 สุพรรณบุรี 1 • อายุ 120 วัน  สูง 125 ซม.   

• ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว  
 สุพรรณบุรี 2 • อายุ 90 – 110  วนั  สูง 112 ซม.   

• ตานทานเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรคใบหงิก โรคขอบใบแหง และโรค
ใบสีสม 

25… สุพรรณบุรี 35 • อายุ 120 วัน  สูง 115 ซม.   

• ตานทาน 
ที่มา :  สถาบันวิจัยขาว   (2538)   

 
การผลิตพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงโดยจากสถานีวิจัยขาว   ไดสงเสริมใหเกิดการขยายพื้นที่การปลูกขาวนาปรัง

ของภาคกลาง  รวมทั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี     มีผลทําใหจังหวัดสุพรรณบุรีกลายเปนแหลงเพาะปลูกขาวซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด   และเปนพื้นที่ปลูกขาวที่ใหญที่สุดในเขตจังหวัดภาคกลาง    โดยมีพ้ืนที่การเพาะปลูกพืชรวมทุกชนิดทั้งสิ้น 
2,200,189 ไร   เทากับรอยละ  66  ของพื้นที่ทั้งจังหวัด   มีพ้ืนที่ปลูกขาวอยูในเขตชลประทาน  1,717,463 ไร  คิดเปนรอยละ 51 
ของพื้นที่จังหวัด  หรือรอยละ 78 ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด   (โปรดดู ตารางที่ 3)  
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ตารางที่ 4  เนื้อที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศไทย เปนรายจังหวัดในภาคกลาง พ.ศ. 2542    (ไร) 
 

              1/ 2/   

จังหวัด ที่อยูอาศัย ที่นา พืชไร 
ที่ไมผลและ
ไมยืนตน 

ที่สวนผัก
และไมดอก 

ที่ทุงหญา
เลี้ยงสัตว 

ที่รกรางวาง
เปลา ที่อื่น ๆ รวม 

รวมทั้งประเทศ 3,578,872 65,686,993 28,786,500 26,075,492 1,025,811 802,414 2,864,219 2,521,083 131,341,384 

สระบุรี 31,479 400,042 313,521 105,352 9,281 55,269 7,460 10,967 933,371 

ลพบุรี 41,903 855,448 1,181,835 74,786 19,570 15,607 23,705 7,673 2,220,527 

สิงหบุรี 7,843 371,380 26,002 16,166 338 285 3,208 7,622 432,844 

ชัยนาท 37,204 907,471 152,002 45,377 5,933 7,065 8,439 11,672 1,175,163 

สุพรรณบุรี 70,277 1,109,776 711,134 120,339 24,814 4,854 11,718 29,482 2,082,394 

อางทอง 18,677 353,677 27,915 55,721 4,565 - 1,174 974 462,703 

อยุธยา 41,705 973,876 186 49,244 5,549 1,063 522 11,702 1,083,847 

นนทบุรี 4,691 107,902 - 51,756 15,323 - 346 4,788 184,806 

กรุงเทพฯ 4,724 105,901 - 17,703 1,518 - - 237 130,083 

ปทุมธาน ี 16,156 360,930 - 120,807 11,185 - 1,322 8,092 518,492 

นครนายก 14,993 501,766 664 83,788 5,070 320 3,145 13,395 623,141 

นครปฐม 40,993 347,828 111,167 96,233 43,043 1,260 6,011 101,706 748,241 

กาญจนบุรี 59,690 402,123 1,216,666 195,958 50,530 18,690 28,307 8,631 1,980,595 

ราชบุรี 46,521 330,702 518,021 141,527 49,611 4,344 2,290 18,256 1,111,272 

เพชรบุรี 29,184 331,456 91,940 151,918 14,346 4,254 18,802 29,110 671,010 
หมายเหตุ :  1/ ที่รกราง หมายถึง เนื้อที่ที่ไมไดทําประโยชนเลย ปลอยทิ้งไวเกิดเปนพงหญารกอยู จึงไมสามารถปลูกพืชไดในขณะนั้น หักรางถาง 
                     แตถาทําการพงออกไปก็สามารถทําการเพาะปลูกได ทั้งนี้ จะรวมหมายถึง ที่นาและที่พืชไร ซึ่งซื้อไวเพื่อการเก็งกําไรดวย (เฉพาะ 
                   ของครวัเรือนเกษตร) 
                 2/ ที่อื่น ๆ หมายถึง ถนน ทางเดิน คูน้ํา บอเลีย้งปลา สระน้ํา ฯลฯ ที่มีอยูในฟารม 
 
ที่มา:  เว็บไซตของสํานักงานสถิติแหงชาติ www.nso.go.th

 
 
 
 
 

http://www.nso.go.th/
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1.3  แหลงอุตสาหกรรมการคาขาว 
 
การปลูกขาวที่สุพรรณบุรีกอใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมจําพวกโรงสีขาวซึ่งมีทั้งหมด  235 โรง   จํานวน 50 โรงที่มี

กําลังผลิตเกินกวา 200 ตันตอวัน  12   มีการกอต้ังสมาคมโรงสีขาวสุพรรณบุรีเมื่อกันยายน 2539  โดยกอนหนานั้นจัดต้ังเปน

ชมรมเมื่อวา 30 ปมาแลว  ซึ่งนอกเหนือจากจะมีวัตถุประสงคเพื่อจัดต้ังเปนสื่อการในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวย
ราชการและโรงสีที่เปนสมาชิกแลว  อีกทั้งยังมีบทบาทในการผลักดันใหเกิดนโยบายตางๆ ผานองคกรประสานงานระหวางรัฐ

และเอกชน  (กรอ.)   มีการจัดต้ังตลาดกลางสินคาเกษตรสุพรรณบุรีขึ้น ที่ ต.วังน้ําซับ  อ.ศรีประจันต  เมื่อป 2531  13   รวมถึง

ตลาดกลางสหกรณการเกษตรศรีประจันต  จํากัด  ที่ ต.ศรีประจันต  อ.ศรีประจันต  เมื่อเดือนมีนาคม 2538 14   เพื่อขยายกําลัง

รองรับผลผลิตจากพื้นที่นาในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมไปถึงจังหวัดขางเคียง เชน อางทอง ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา และ
อุทัยธานี 
 ขาวที่ผลิตไดจากที่นาในจังหวัดสุพรรณบุรี  จะถูกสงขายใหกับมีโรงสีขนาดขนาดยอยและขนาดกลาง เกือบทั้งหมด  
เพราะสวนใหญขาดยุงฉางสําหรับเก็บขาวเปลือกไวรอราคา  ประกอบกับขาวเปลือกนาปรังสวนใหญเก็บเกี่ยวชวงฤดูฝน  ทําให
ขาวมีความชื้นสูง     กระบวนการเก็บเกี่ยวใชรถซึ่งเมื่อเกี่ยวแลวไมมีการตากขาวใหแหงกอน  ขาวเปลือกนาปรังสวนใหญเปน
ขาวสุพรรณบุรี 90,  กข.21,  กข.23   ซึ่งไมเปนที่นิยมของผูบริโภค  ทําใหโรงสีทั้งหมดในสุพรรณบุรีซึ่งมีอยูประมาณ    235  
โรง  (เปนโรงสีขนาดเล็กและปานกลาง  185  โรง   และ   อีก 50 โรงเปนโรงสีที่มีกําลังผลิตเกินกวา 200 ตันตอวัน)   ทําหนาที่
แปรรูปขาวสารเพื่อการสงออกโดยตรง       

ปริมาณขาวจากทุงนาในสุพรรณบุรี ถูกขายใหกับโรงสีโดยตรงรอยละ  35    ผานมือของพอคาขาวเปลือกในทองถิ่น
รอยละ 30   ผานตลาดกลางสินคาเกษตรสุพรรณบุรี ทั้ง 2 แหง รอยละ 20   ผานพอคาขาวเรที่รับซื้อขาวเปลือกรอยละ  10   และ
ถูกเก็บไวทําพันธุประมาณ รอยละ  5 %     ตอจากนั้น  โรงสีในจังหวัดยังทําหนาที่รวบรวมขาวและสีขายใหกับพอคาขาวสาร

คนกลางประมาณ รอยละ 20  สวนอีกรอยละ 80  นั้นจะสงใหกับหยง 15  และผูสงออกขาวในตางประเทศ   (โปรดดูแผนผังที่ 1 

ประกอบ) 16

 
 
 
 

                                                           
12

 สํานักงานพาณิชยจงัหวัดสุพรรณบุร ี  “ขอมูลการตลาด จังหวัดสุพรรณบรุี ประจําป  2537   (หนา 110) 
13

 วลัยพร  อดออมพานิช  และคณะ  “สรปุงานสัมภาษณนายกสมาคมโรงสีขาวสุพรรณบุรี  คุณพงษศักดิ์  ลิ่มทอง เมื่อ  22 ธันวาคม 2541”     ชมรมศษิยเกา

บูรณชนบทและเพื่อน  ป 2542   เอกสารเผยแพร   
14

 สํานักงานพาณิชยจงัหวัดสุพรรณบุร ี  “ขอมูลการตลาด จังหวัดสุพรรณบรุี ประจําป  2537   (หนา 103) 
15

 นายหนาพอคาสงออก  ทําหนาท่ีประสานการคาขายระหวางโรงสีกับผูสงออกขาว หรือพอคาขาวภายในประเทส  
16

 สํานักงานพาณิชยจงัหวัดสุพรรณบุร ี  “ขอมูลการตลาด จังหวัดสุพรรณบรุี ประจําป  2537   (หนา 114) 
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แผนผังที่ 1  แสดงโครงสรางตลาดขาวของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 

ชาวนาสุพรรณบุรี  
 
 
 
 
                30%         20%            10%           5% 
 
 
 
 
 
                          35 % 
 
 
 
 
 
                                                                    ขาวสาร                                    
ในประเทศ                                                20%                                     80%                                              ตางประเทศ 

พอคา

ขาวเปลือก

ในทองถิ่น 

ตลาดกลาง

ขาว 2 แหงที่ 

ศรีประจันต 

พอคาเรซื้อ

ขาวเปลือก 

เก็บไว 

ทําพันธุ 

หยงและ 

ผูสงออก 

พอคาขาวสาร 

พอคาคนกลาง 

โรงสีใน

จังหวัด

สุพรรณบุรี 

 
 

 

แมชวงตั้งแตป 2540 เปนตนมา  ประเทศไทยประสบปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง   ระบบการเงินโดยรวมทําใหธุรกิจการ
สงออกขาวขาดสภาพคลอง  การแขงขันการคาขาวของสมาชิกสมาคมโรงสีขาวในสุพรรณบุรีมีคอนขางสูง 17   เปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทําใหโรงสีขนาดเล็กและขนาดทยอยปดตัวลงต้ังแตชวงป 2537 18  มีผลทําใหมีผูนําขาวมาซื้อขายกันที่ตลาดกลางสินคา
เกษตรเพิ่มขึ้นเปน 370,000 ตัน  หรือ ประมาณ  1,014 ตัน/วัน   จากขาวเปลือกที่ขายในตลาดกลางสินคาเกษตรเมื่อป 2537  ใน

                                                           
17

  วลัยพร   อดออมพานิชย  และคณะ   “สัมภาษณนายกสมาคมโรงสีขาวสุพรรณบุรี  เมื่อวันท่ี 22 ธนัวาคม 2541”   เอกสารเผยแพร  ป 2542   (หนา 1 – 2) 
18

 สัมภาษณกลุมเกษตรกร หมูบานลุมบัว   กุมภาพันธุ 2546 
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ปริมาณ  500 ตัน/วัน   ทั้งนี้ตลาดกลางสินคาเกษตร ไดปรับบทบาทหนาที่มาใหบริการเพื่อใหเกิดการประมูลราคาขาว  ลานตาก
ขาว  รับฝากขาว บริการอบขาว    และขายพันธุขาวที่รับซื้อจากชาวนาที่เปนสมาชิก ธกส.  แตพอคาขาวยังคงเปนผูตรวจสอบ
คุณภาพเองโดยอาศัยความชํานาญ และไมไดใชเครื่องมือ อุปกรณในการตรวจสอบ   โดยตลาดกลางจะทําหนาที่ควบคุมวงเงิน
ของผูซื้อเมื่อทําการชั่งน้ําหนักขาวขาย  โดยผูซื้อจะนําเงินฝากเขาบัญชีที่ ธกส. เพื่อเปนหลักประกันใหแกผูขายขาว  ซึ่งถาผูซื้อ
มีเงินไมพอจาย ตลาดกลางจะทําหนาที่สํารองจายในรูปสินเชื่อ19    
 
 

ค.  รูปแบบการทํานาของสุพรรณบุร ี
 
 ลักษณะพิเศษของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากจะเปนพื้นที่ศูนยกลางการสงเสริมการปลูกขาวเพื่อการคาและ
สงออกตามแนวทางปฏิวัติเขียวมาตั้งแตป 2504 แลว  ยังเปนพื้นที่ที่เริ่มมีการปรับตัวของชาวนาหลังจากไดรับผลกระทบจาก
การทํานาแบบปฏิวัติเขียวอยางชัดเจนมาตั้งแตชวงป 2533  ซึ่งการศึกษาวิจัยไดศึกษาเชิงเปรียบเทียบแนวทางการผลิตได 2 
แนวทางดังนี้ 
 
 

 1.  การผลิตขาวในกระแสปฏิวัติเขียว 
 
การปลูกขาวของชาวนาในจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเปนกระบวนการผลิตแผนใหมที่มีระบบชลประทานมาสนับสนุน

การผลิตอยางคอนขางสมบูรณ  เกือบครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูกของจังหวัด    ทําใหสามารถสงเสริมการปลูกเพื่อการคาในโดย
ใชพันธุขาวลูกผสมใหผลผลิตสูง ควบคูกับการใชนําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอก อันไดแก   สารเคมีการเกษตร   เทคโนโลยี
การผลิตสมัยใหม  รวมทั้งพลังงานปโตรเลียม และเครื่องจักรกล ไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

รูปแบบการทํานาของสุพรรณบุรีจากดั้งเดิมที่อาศัยพันธุขาวพื้นบานนาปเพียงปละครั้ง     โดยมีควายชวยในการไถทํา
นาและนวดขาว   ในหมูเครือญาติหรือสมาชิกในชุมชนจะมีการการเอาแรงลงแขกดํานา  เกี่ยวขาว  นวดขาว ในยุคกอนการ

ปฏิวัติเขียว  ไดเปลี่ยนไปเปนการทํานาปรังปละสองครั้ง20  ดวยพันธุขาวปลูกลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง  ขณะที่ควายเริ่มลด

จํานวนลง  การเอาแรงชวยกันทํานาในอดีตคอยๆ สูญหายไปกับความเรงรีบที่จะตองทําและเก็บเกี่ยวขาว  แตมีระบบการจาง

แรงงานในการผลิตมาแทน แตมีรถไถนา  อุปกรณการไถเตรียมดิน เชน ขลุบ  ผาน  เทือก  ฯลฯ  รวมทั้งทอสงน้ํา 21   และ

                                                           
19

 วลัยพร  อดออมพานิช  “สรุปสัมภาษณผูจัดการตลาดกลางสินคาเกษตรสุพรรณบุรี  คุณสมศกัดิ์  บุญดีสมโชค   เมือ่วนัท่ี 23 ธันวาคม 2541 “  ชมรมศษิย

เกาบูรณชนบทและเพื่อน  เอกสารเผยแพร    ป 2542   (หนา 5 – 7 )   
20

 การทํานาป  โดยท่ัวไปหมายถึงการปลูกขาวเจาไวแสงในชวงฤดูฝนชวง พฤษภาคม – พฤศจิกายน    สวนนาปรังหมายถึงการปลูกขาวพันธุลกูผสมที่ไม

ไวแสง ชวงเวลาไหนก็ได   อาศัยนํ้าจากระบบชลประทาน     แตทางหนวยงานราชการและชาวนาสพุรรณบุรียังเรียกการปลูกขาวพันธุลูกผสมในชวงฤดูฝน
วา นาป       
21

 ทอสงน้ํา  จะนํามาใชติดตั้งเพื่อสูบน้ําเขา / ออก นา โดย ใชรวมกับเครื่องยนตของรถไถเดินตาม 
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เครื่องฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเขามาทดแทน    พรอมๆ กับนําสารเคมีการเกษตร เต็มพื้นที่ในชวงป  2520 – 2522     และ
เปลี่ยนมาสูการปลูกขาวนาปรังปละสามครั้งเต็มพื้นที่เพาะปลูกในชวงป  2536 – 2540    

เมื่อพิจารณากระแสหลักของการสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจของสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  22   พบวา  มี

รูปแบบการสงเสริมเทคโนโลยีการปลูกขาวตามแนวทางปฏิวัติเขียวมี 3  รูปแบบ  คือ  1.การปลูกขาวเจาไมไวแสง (นาปรัง) ใน
พ้ืนที่ชลประทาน    2.การปลูกขาวนาปดวยขาวหอมมะลิ 105   ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน    และ  3.การปลูกขาวนาปรังแบบ
ลดการไถพรวน (ซึ่งเปนรูปแบบการสงเสริมของบริษัทมอนซานโต ไทยแลนด)   โดยมีรายละเอียดของการผลิต และ
ผลตอบแทนทั้ง 3  รูปแบบ  ดังตารางที่ 4 ,  5  และ  6   

 
ตารางที่ 5  เทคโนโลยีการผลิตขาวของสุพรรณบุรี ที่สงเสริมโดยสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

เทคโนโลยี ขาวเจานาปรังไมไวแสง การทํานาลดการไถพรวน ขาวขาวดอกมะลิ 105 
เมล็ดพันธุ • ชัยนาท1,  สุพรรณบุรี 2. 60 , 90 50-3 และ กข. 23 

• อัตรา 20 – 30 กก./ไร 
• นําไปแชน้ํากอน 1 วัน จากนั้นสงขึ้นน้ําพักทิ้งไว 1 ชั่วโมงแลวคลุก

สารเกาโช อัตรา 10 กรัม กับน้ํา 200 ซีซี ในเมล็ดขาวหนัก 50 กก. 
เพื่อปองกันแมลงปากดูดเจาะทําลายเมล็ดพันธุ 

• หรือในกรณีที่ไมไดคลุกสารเคมีเมล็ดกอนหวาน ใหใชคารโบฟูราน
หวาน หลังหวานขาว 10 วัน 

ขาวดอกมะลิ 105 
อัตรา 20  กก./ไร 

ชวงเวลาที่ปลูก ไมจํากัด  ไมจํากัด พฤษภาคม - พฤศจิกายน 
ระยะเวลาที่ปลูก 90 – 125 วัน 100 – 130 วัน 142 วัน 
วิธีการปลูก หวานน้ําตม หวานน้ําตม หวานสํารวย 
การเตรียมดิน 
และการเพิ่ม
อินทรียวัตถุในดิน 

เผาฟางแลวเอาน้ําเขานา ทิ้งไว 5 
วัน  จากนั้นใชรถไถดะ แลวปลอย
ขี้ไถแชน้ําไว 4 วันใหตอซังเนา จึง
คราดทําเทือก และปรับหนาดินให
เรียบ ปลอยใหวัชพชืงอก 7 – 10 
วัน จึงเอาน้ําเขานา คราดและไถ ทิ้ง
ไว 1 คืน จึงหวานเมล็ดขาวที่เตรียม
ไว 

เผาฟางหลังเก็บเกี่ยว  
ใชสารเรสคิว 250 กรัม/ไร ตอน้ํา 
20 ลิตร ฉีดในแปลงที่แหง  
หลังพนสารเรสคิว 4 วัน ขังน้ําใน
นา 5 วันเพื่อใหหญาเนา และใช
คราดหรือลูกทุบย่ํา 1 – 2 รอบ ทํา
รองระบายน้ําและหวาน 

รถไถ ไถดะหลังฝนตกใหญคร้ัง
แรก แลวหวานเมล็ดถั่วเขียว 5กก./
วันแลวไถกลบเมื่ออายุถั่วเขียว          
30 – 40 วัน 
หรือหลังฝนแรก ไถดะกอนหวาน
ใหวัชพืชงอกนาน 15 – 20  วันแลว
จึงไถแปรเพื่อยอยดนิและกําจัด
วัชพืชที่ขึ้นมา จึงหวานขาว 
หรือแบบการทํานาลดการไถพรวน    

การกําจัดหอยเชอรร่ี หลังทําเทือกเสร็จ หวานขาวโดยใหน้ําสูง 5 ซม. และใชไบลุสไซด (หรือ
สารมิลาน, ธีโอขาบ) 5 ชอน แกงตอน้ํา 1 ลิตร หยดตามรองน้ําที่พบหอย
ระบาด  
และ  เมื่อขาวอายุ 15 วัน หวานสารเคมีปองกันหอยเชอรร่ีอีกคร้ัง 

 

ตารางที่ 5  (ตอ) 
                                                           
22

 สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบรุี  “เทคโนโลยีการเกษตร”  (หนา 157 – 197) 
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เทคโนโลยี ขาวเจานาปรังไมไวแสง การทํานาลดการไถพรวน ขาวขาวดอกมะลิ 105 

การกําจัดวัชพืช ใชสารชาเลนท พน 320 – 440 ซีซี/ไร หลังหวานขาว 6 – 8 วัน 
หรือ   อนิลกรด นาการด 3% อัตรา 250 ซีซี/น้ํา 60 ลิตร/ไร  หรือ   สารเอ็ค
โค หรือ โซฟต ในชวงขาวอายุ 1 – 4 วัน 
และ  เมื่อขาวอายุ 15 วัน ปลอยน้ําทวมยอดหญา อยาใหทวมคอขาว (สูง 5 
– 10 ซม.)  
และ เมื่อขาวอายุ 38 – 43 วัน ไมควรใหขาวขาดน้ํา โดยรักษาระดับความ
สูงที่ 5 – 10 ซม.สําหรับขาวตนเตี้ย และ 10 – 20 ซม.สําหรับขาวตนสูง   
เพราะวัชพืชจะขึ้นแขงกับขาว  และไมควรใหระดับน้ําสูงเกินไป       เพื่อ
ขาวจะไดแตกกอมาก และไมหนีน้ํา 

7 วันหลังหวานขาว    ฉีดพนสารชา
เลนจกําจัดวัชพืช  อัตรา 330 ซีซีตอ
ไร 
ขาวอายุ 48 – 53 วัน ฉีดพนสาร   2-
4 D กําจัดวัชพืชใบกวาง 

การเพิ่มธาตุอาหาร
ใหตนขาว 

• ขาวอายุ 25 – 45 วัน  ใชปุยเคมีสูตร 16– 20–0 หรือ สูตร 20–20–0 
อยางใดอยางหนึ่ง ในอัตรา 30 – 35 กก./ไร (ถาเปนดินทรายใช
ปุยเคมีสูตร 16–16–8 อัตราสวนเทากัน) 

• ขาวอายุ 70 วัน  ใชปุยเคมีสูตร 46–0–0 อัตรา 10 – 15 กก./ไร 
รวมปริมาณปุยเคมี ที่ใสแปลงนาตลอดฤดู  จะใสประมาณ  40 – 50 กก./ไร 

• ขาวอายุ 10 วัน  ใชปุยเคมี
สูตร 16–20–0 อัตรา 5 กก./ไร 
เมื่อ สําหรับดินเหนียว (ดิน
ทราย ใชปุยเคมีสูตร        16–
16–8 ในอัตราที่เทากัน)   

• ขาวอายุ 20 – 30 วัน ใช
ปุยเคมีสูตร 16–20–0 อัตรา      
5 – 10 กก./ไร สําหรับดิน
เหนียว (ดินทรายใชสูตร     
16–16–8)  

• อายุ 95 – 100  วัน ใสปุย 
แอมโมเนียมซัลเฟต  อัตรา 
10 – 15 กก./ไร หรือใชสูตร
ปุยยูเรีย อัตรา 5 – 7 กก/ไร 

รวมปริมาณปุยเคมทีี่ใสทั้งหมดใน 
1 ฤดู คือ  25 – 30 กก/ไร 

การปองกันและ
กําจัด โรค - แมลง
ศัตรูขาว 
 

ขาวอายุ 28 วัน ตองหมั่นดูแลและตรวจแปลงทุกๆ 3 วัน ดังตอไปนี้ 

• ใชไซเปอรควบคุมเพลี้ยไฟ  ถาเปนมากใหระบายน้ําทวมยอดขาว 
หรือใชไซเปอรมีทริน หรือคารบาริล เชน เซฟวิน 85 % 60 กรัม/น้ํา 
60 ลิตร ฉีดพนเมื่อทําลายมากกวา 20 % 

• หนอนกระทูกลา จะเกิดในแปลงขาวทีง่าม ใชเฟนนิโตรไธออน เชน 
ซูมิไธออน 40 มล./น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนเมื่อมีการระบาดและใบถูก
ทําลายมากกวา 15 % 

• โรคใบไหม จะเกิดในแปลงขาวที่งาม ใชสารบีโนมิล เชน เบนเลท 

• หนอนมวนใบ  ใชสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต เชน ควินสัฟอส อัตรา 
40 มล./น้ํา 20 ลิตร เมื่อพบวาใบถูกทําลายมากกวา 15 % 

 

 
ตารางที่ 5  (ตอ) 
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เทคโนโลยี ขาวเจานาปรังไมไวแสง การทํานาลดการไถพรวน ขาวขาวดอกมะลิ 105 

การปองกันและ
กําจัด โรค – แมลง
ศัตรูขาว (ตอ) 

ขาวอายุ 38 – 43 วัน  ตองหมั่นดูแลและตรวจแปลงทุกๆ 3 วัน ดังตอไปนี้ 

• หนอนกระทู  ใชสารกลุมออรแกโนฟอสเฟต เชน เฟนิโตรไธออน 
ไดแก ซูมิไธออน  ฉีดพนเมื่อใบขาวถกูทําลายมากกวา 15 % 

• หนอนกอขาว ใชกับดักแสงไฟลอตัวผีเสื้อ หรือใชสารกลุมคารบา
เมท ไดแก คารโบฟูราน 3 % เชน   ครูาแทรื,  ฟูราดาน อัตรา 5 กก./
ไร ถามีการระบาด (ยอดเห่ียว) สูงกวา 5 % ใชคารโบซัลแฟน เชน 
พอสซ อัตรา 80 มล./น้ํา 20 ลิตร ฉีดพนเมื่อพบแมลงระบาด 10 ตัว/
กอ 

• บั่ว ทําใหเกิดโรคหลอดหอม ใชกับดักแสงไฟ, หวานดวยคารโบฟู
ราน 3 % อัตรา 5 กก./ไร 

• เพลี้ยจั๊กจั่น พาะโรคใบสีสม และโรคหูด ใชกับดักแสงไฟลอแมลง
พนดวยคารบาริล 85 % มิฟซิน 50 % หรือ คารโบซัลแฟน 20 % 

• เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล, เพี้ยกระโดดหลังขาว พาหะโรคจู หรือโรค
ขาวเตี้ย พนดวย บพีีเอ็มซี 50 % เอ็มไอพีซี 50 % หรือคารโบซัลแฟน 
20 % 

• โรคกาบใบแหง (ขี้กลก) ใชสารวาลิดามัยซิน, เอดิเพนฟอส อัตรา 30 
ซีซี/น้ํา 20 ลิตร, เบนโนมิล อัตรา 10 – 16 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  ฟูโตลา
นิล อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร เมื่อพบตนขาวเปนโรคประมาณ 3 % 
ของพื้นที่สํารวจ 

ขาวอายุ 70 วัน หรือชวงขาวแตงตัว  หมั่นตรวจแปลงทุกๆ 3 วัน ดังนี้ 

• รักษาระดับน้ําใหคงที่ ประมาณ  15 – 20 ซม. 

• หนอนมวนใบ ทําใหเมล็ดลีบ ใชสารกลุมออรแกโนฟอสเฟต ไดแก 
ควินัลฟอส อัตรา 40 ซีซี/ น้ํา 20 ลิตร 

• โรคขีด, จุดสีน้ําตาล ใชสารดูดซึม คารเบ็นดาซิม+แมนโคเซป อัตรา 
10 – 16 กรัม ในน้ํา 20 ลิตร และกําจัดแมลงพาหนะโดยใชไตรไท
ออน, โอไมท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 (ตอ ) 
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เทคโนโลยี ขาวเจานาปรังไมไวแสง การทํานาลดการไถพรวน ขาวขาวดอกมะลิ 105 

การปองกันและ
กําจัด โรค – แมลง
ศัตรูขาว (ตอ) 

ขาวอายุ 100 วัน หรือชวงขาวออกดอก หมั่นตรวจแปลงทุกๆ 3 วัน ดังนี้ 

• รักษาระดับน้ําใหคงที่ ประมาณ  15 – 20 ซม. 

• แมลงหลา, แมลงสิง ทําลายระยะน้ํานม ใชสวิงโฉบจัยตัวแก หรือ
เมื่อพบแมลง 4 ตัว/1 ตารางเมตร พนดวยเฟนิไตรไธออน อัตรา 40 ซี
ซี/น้ํา 20 ลิตร หรือสารโมโนโคตาฟอส 60 %  

• โรคเมล็ดดาง ใชเอ็มบีซี+แมนโคเซป อัตรา 10 – 16 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  
เอดิเฟนฟอส อัตรา 25 – 30 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร โปรปโคนาโซล อัตรา 
20 ซีซี/น้ํา 20 ลิตร, โพลี่ออกซิน อัตรา 30 กรัม/น้ํา 20 ลิตร 

• โรคคอรวงเนา ใชเบนโนมิล อัตรา 10 – 16 กรัม/น้ํา 20 ลิตร,  แมน
โคเซป อัตรา 10 – 20 กรัม/น้ํา 20 ลิตร  คารเบนดาซิม อัตรา 8 – 12 
กรัม/น้ํา 20 ลิตร  งดปุยไนโตรเจนเด็ดขาด 

 

 

การเก็บเกี่ยว จางรถเกี่ยว 
จางแรงงานในการขนแบกขาว 

จางรถเกี่ยว 
จางแรงงานในการขนแบกขาว 

จางรถเกี่ยว 
จางแรงงานในการขนแบกขาว 

 
 เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว  ชาวนาจะติดตอใหรถรับจางเกี่ยวขาว  ซึ่งจะใหบริการเกี่ยวขาวดวยเครื่องเก่ียว  พรอมทั้งมี
แรงงานรับจางในการขนยกขาว  มาทําการเก็บเกี่ยว  โดยคิดอัตราจาง 400 – 500 บาท  และขายใหกับพอคาขาวในเวลานั้นโดย
สวนใหญ   
 
ตารางที่ 6  แสดง  ผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกขาว ตามรูปแบบการสงเสริมของสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ผลตอบแทน และอัตราผลตอบแทนตอการลงทุน   

ที ่ พืช ปที ่
ผลผลติ 
ตัน 

ราคาขาย  
บาท 

ตนทุน     
บาท 

รายได   
บาท 

กําไร     
บาท B/C Ratio/year 

1 ขาวเจาไมไวแสง 1 900 4,050 1,820 4,050 2,230 2.22 

2 ทํานาลดการไถพรวน 1 900 4,050 1,690 4,050 2,360 2.39 

3 ขาวขาวดอกมะลิ 105 1 400 2,560 1,338 2,560 1,222 1.91 
หมายเหตุ:   ราคาขายขณะนั้นของ  ขาวเจาไมไวแสง และ  ขาวขาวดอกมะลิ 105  คือ (4,500 และ  6,400  บาท/เกวยีนตามลําดับ) 
 
ที่มา:  ดัดแปลงจากสํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ._  (หนา 178) 

 
 

 2.   การผลิตขาวกระแสทางเลือกเพื่อลดการใชสารเคม ี
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กรณีนายชัยพร  พรหมพันธุ  ชาวนาแหงทุงนาอําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี  ที่มีประสบการณในการทํานา

ปรังตามกระแสปฏิวัติเขียวจนสามารถสอบไดเปนอันดับที่หนึ่งของจังหวัด  ซึ่งประสบปญหาโรคและแมลงแพรระบาด  
จนกระทั่งตัดสินใจลด ละ เลิกการใชสารเคมีการเกษตร  และแกปญหาการผลิตขาวที่ตองพึ่งพาสารเคมีและมีตนทุนสูงสําเร็จ
อยางสูง   เปนแบบอยางตอเกษตรกรที่สนใจตองการจะศึกษาทดลองทําอยางกวางขวางในแวดวงเกษตรกรรมยั่งยืนในยุคแรกๆ        
ซึ่งตอมาเปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ  ภาคธุรกิจการเกษตร  และองคกรพัฒนาเอกชน  ซึ่งตอมา  กรมสงเสริม
การเกษตรไดเสนอใหชัยพรไดรับรางวัลเกษตรกรดีเดนแหงชาติ  สาขาทํานา เมื่อป  2538  ซึ่งเปนรางวัลพระราชทานของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 23    

 ชัยพร   พรหมพันธุ  เกิดที่บางแมหมาย อําเภอบางปลามา เมื่อสุพรรณบุรี เมื่อป 2504  เปนบุตรชายคนโตของนาย
ประคอง – นางละเอียด พรหมพันธุ  จบการศึกษาชั้นประถมปที่ 4  ที่โรงเรียนวัดสุขเกษมจนกระทั่งอายุ 13 ป    และไดชวยพอ
แมทํานา  ซึ่งเปนการทํานาแบบหวานสํารวย  โดยใชพันธุขาวหลากหลายตางสายพันธุเพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เชน  
มะลิทอง  หอมใหญ ขาวพวง  ปนแกว  กนจุด ฯลฯ   ซึ่งขาวที่ไดสวนใหญถูกเก็บไวเพื่อกินในครอบครัว    ตอมาไดหันไป
ทํางานที่โรงกลึงใกลบาน   จนกระทั่งอายุ 22  ปจึงไดสมรสกับนางสาววิมล  ยิ้มประเสริฐ  และยายไปอยูบานภรรยาที่บานบาง
ใหญ  อําเภอบางปลามาตามธรรมเนียม   ซึ่งพอและแมทั้งสองฝายไดใหตนทุนที่ดิน รวมทั้งสิ้น 40 ไร เพื่อเริ่มตนชีวิตครอบครัว
ใหม 

 
 

ประสบการณการเรียนรูจากการทํานาตามแบบปฏิวตัิเขยีวของชัยพร  
 

พ้ืนที่อําเภอบางปลามา   มีโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาโพธิ์พระยา ตําบลบางใหญ  เมื่อป 2522 ซึ่งมีประชากรรอย
ละ  80 ของอําเภอบางปลามาเปนชาวนา     รวมทั้งพื้นที่นาของชัยพร นาของชัยพร อยูทางทิศตะวันตกของที่ลุมขนาบแมน้ํา
สุพรรณบุรี มีลักษณะเปนที่ลุมแองกระทะ   ในชวงนั้นมีหนวยงานสงเสริมของเกษตรตําบลเปดอมรม การผลิตขาวแบบใหม 
ซึ่งชัยพรไดเขารวมอบรม 3 -  4  ครั้ง  และลงมือผลิตแบบนาปรังเองตามกระแสของปฏิวัติเขียว   จนเมื่อมีการสอบ ชัยพรสา
มารตอบคําถามไดดีที่สุดจนไดรับรางวัลที่ 1     ซึ่งในป 2526 บนที่นาของชัยพรขนาด 26 ไร เมื่อป 2526  มีตนทุนในขณะนั้น
ประมาณ 2,050 บาท    ซึ่งชัยพรพยายามศึกษาหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับวิทยาการปลูกขาวแผนใหมตลอดเวลา  ไมวาจากหนวย
รัฐงานที่สงเสริม และจากตัวแทนของบริษัทเคมีการเกษตรที่มาเสนอขาย   แตเนื่องจากพันธุขาวที่ชัยพรปลูกนั้นใชปุยเคมีและ
สารกําจัดศัตรูพืชมาก  จึงกอใหเกิดการแพรระบาดของโรคและแมลงไดงายและตอเนื่อง     เชนป 2523,  2526  และ 2533  ที่
เกิดการแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคจูในแปลงนา   แมวาชัยพรจะพยายามปองกันควบคุมแกไขโดยใช
สารเคมีอยางไรเครงครัดตามแบบแผนที่ไดเรียนรู  แตผลผลิตของตนก็ยังคงไดรับความเสียหายเปนอยางมาก    

จุดเปล่ียนการเรียนรูทางเลือกใหมในการทํานา 
                                                           
23

 นิรมล  ยุวนบุณย  เกษตรกรรมไมตามสั่ง กระดูกสันหลังไมผ”ุ  ประสบการณเกษตรกรรมทางเลือกของชัยพร พรหมพันธุ  เกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขา

ทํานาป 2538  เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก หนังสือประกอบงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งท่ี 2 มหกรรมเกษตรและอาหารปลอดสรพิษ 5 – 7 
เมษายน 2539 ศูนยวฒันธรรมแหงประเทศไทย 
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ป 2533  ซึ่งมีการแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลอยางรุนแรงทั่วทุงภาคกลาง  นายประคอง  บิดาของชัยพร ได

รวมทดลองใชสมุนไพรควบคุมแมลงทดแทนการใชสารเคมีกับศูนยเทคโนโลยีเพื่อสังคม  โดยไดแบงพื้นที่ 5 ไร ใชสมุนไพร
สูตรตางๆ 3 สูตร โดยนายประคองใหชัยพรเปนผูดําเนินการทดลองแทนตน   ทําใหชัยพรสามารถเห็นผลการทดลอง
เปรียบเทียบกับการทํานาแบใชสารเมีของตัวเองไดอยางชัดเจนวา  สมุนไพรนั้นสามารถควบคุมการแพรระบาดของโรคแมลง
อยางไดผลกวาสารเคมี  ซึ่งในฤดูเพาะปลูกปตอมา (2533/34)  ชัยพรไดขยายพื้นที่ทดลองเปน 8 ไรและเลือกสูตร สะเดา + ขา  + 
ตะไครหอม ซึ่งใหผลดีและหางายไรนามาปรับใชทันที  ซึ่งผลการทดลองเปนไปดวยดี จึงขยายแปลงทดลองเปน 2 แปลง ขนาด 
8 และ 7 ไร ซึ่งไดผลดี   ตอมาชัยพรสังเกตเห็นวา แปลงขางๆ ไมไดทําการฉีดพนสารใดๆ ลงในแปลง  นอกจากเพียงแควิดน้ํา
ใสเทานั้นและใสปุยเคมี ซึ่งใหผลผลิตถึง 50  ถัง/ไร ขณะที่แปลงของตนเองไดผลผลิต 80   ถัง/ไร  ชัยพรจึงแบงแปลงนาเพื่อ
ทดลอง  4  แบบคือ  1.ทํานาแบบปลอย  ไมใชสารเคมี แตไถพรวน   2.ฉีดสมุนไพรอยางเดียว  3.ใชสมุนไพรควบคูกับสารเคมี
กําจัดแมลง   และ 4. ทํานาแบบไมไถพรวน ใชปุยเคมีแตไมใชสารเคมีกําจัดแมลง   ซึ่งตอมาชัยพรไดผลสรุปและเลือกทํานา
ปรัง  2  แบบ คือ   ทํานาแบบปลอย  และทํานาแบบไมไถพรวนบนพื้นที่ 34 ไร   ซึ่งตนทุนการผลิตเฉลี่ย 1,070 บาท/ไร และ
ใหผลผลิต 1.25 ตัน/ไร  โดยใชพันธุขาว ชัยนาท,   หอมประทุม,   สุพรรณบุรี1,    สุพรรณบุรี 60  และทุงรวงทอง 

 
 

เทคนิคทางเลือกเพื่อลดทุนการผลิตท่ีชยัพรพัฒนาขึ้นดวยตนเอง 
 
จากการปฏิบัติ และหมั่นสังเกต  ของชาวนา ประกอบกับการชางจดบันทึก และผสานความรูดั้งเดิมที่เคยไดเรียนรู  

โดยชัยพรแสดงทัศนะในความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่ลดตนทุนวา 
“เราทําอะไรตองจริงจัง  ทําใหไดดีสุดความสามารถของเรา  เครื่องมือตางๆ เราพอมีความรูเอามาปรับปรุงได  เราเปน

ชาวนาทํานาอยูกับมือเรา    เขา (นักวิชาการ)  บอกอะไรเราก็ฟงๆ เอาไว แตเราตองเชื่อตัวเองมากกวา  ที่พวกเรา (ชาวนา) ทําไม
ประสบความสําเร็จเพราะเชื่อตามที่เขาบอกเขาสั่ง เปนเกษตรตามสั่ง  แตอยางฉันไมไดเปนเกษตรตามสั่งอยางคนอื่นๆ ”    

 
ดวยประสบการณของตนเอง  ความเชื่อ ทัศนคติ และพื้นฐานความรูในการปลูกขาวตั้งแตวัยเด็กจนกระทั่งการปลูก

ขาวตามรูปแบบของปฏิวัติเขียว   เครื่องจักรกล และภูมิปญญาพื้นบานเกี่ยวกับการปลูกขาวตามตําราที่ไดรับถายทอดมาจาก
บรรพบุรุษที่มีอยูในบาน  ทําใหชัยพรพัฒนาเทคนิคทางเลือกเพื่อลดตนทุนในการปลูกขาวนาปรังของตนเองดังตอไปนี้   

 
เทคนิคทางเลือกเพื่อการลดตนทุนการปลูกขาว 
1.การจํากัดปริมาณเมล็ดพันธุขาว    
2.การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุขาวใหเหมาะสมกับนาของตนเอง 
3.การควบคุมศัตรูขาวดวยน้ํา   
4.การปรับแปลงเครื่องมือไถใหเหมาะสม   
5.การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินเพื่อลดการใชปุยเคมี 
 1.   การจํากัดปริมาณเมล็ดพันธุขาว    
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ชัยพรสังเกตวาถาหวานเมล็ดพันธุขาวหนาไปจะทําใหใชสารเคมีการเกษตรมาก และเปนแหลงอาศัยของโรคและ

แมลงศัตรูขาว  อัตราเมล็ดพันธุขาวที่ใชคือ 2 ถัง/ไร เพื่อตนขาวขึ้นกระจายพอเหมาะ  แตกกอดี และแสงแดดสองถึงพื้น    
ชัยพรยังมีการจัดการเมล็ดพันธุ โยจะคัดเมล็ดลีบและเมล็ดวัชพืชออก  โดยการใสน้ําในทอรอง สูง 1/3 ของทอ  แลว

คอยๆ เทขาวใส  เมล็ดลีบและเมล็ดวัชพืชที่เบาจะลอยขึ้นมา สวนเมล็ดที่สมบูรณจะจม  เมื่อแชเสร็จแลว 1 คืนจะนําไปใสถุงมุง
สีเขียว 2 คืน ขาวจะแตกหนอและราก  ทําใหลดการทําลายของนก มด และสัตวตางๆ  ที่มารบกวน 

 
 
2.   การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุขาวใหเหมาะสมกับนาของตนเอง 
 
ชัยพรเลือกขาวอายุสั้น   ผลผลิตดี ตานทานโรคปลูกในนาปรังเพื่อเกี่ยว  กอนน้ําทวมในชวงปลายเดือนตุลาคม – 

พฤศจิกายน  โดยจัดแบงพื้นที่ขนาด 4 ตารางวา เพื่อปลูกทดสอบพันธุที่สนใจกอนที่จะขยายปริมาณหรือนําไปปรับปรุงพันธุ 
ชัยพรยังทําการปรับปรุงพันธุขาวใชเอง  เพราะตองการใชพันธุที่ใชสารเคมีนอย โดยไดศึกษาวิธีการประณีตจากศูนย

เทคโนโลยีเพื่อสังคม  และนํามาปรับประยุกตโดยยึดหลักการปรับปรุงพันธุไว  ซึ่งชัยพรไดเลือกพันธุทรายทองซึ่งมีขอดีคือ 
เปนพันธุที่ตานทานโรคแมลง โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล   แตผลผลิตตํ่า  มาผสมกับขาว สุพรรณบุรี 5  ซึ่งใหผลผลิตสูง
แตตองใชสารเคมีมาก  นํามาปลูกในพื้นที่เดียวกันโดยกําหนดเวลาใหขาวทั้งสองพันธุบานพรอมกัน  เพราะขาวมีโอกาสในการ
ผสมขามตน 0.5 – 5.0 %  จากนั้นจึงทําการคัดเลือกขาวที่มีลักษณะตามตองการ  คือใหผลผลิตสูง 360 เมล็ดตอรวง เมล็ดยาว สี
ไมหักงาย น้ําหนักดี ไมตองการปุยเคมี (ตนลมเมื่อทดลองใสปุยเคมีให)  แลวนําไปปลูกเพื่อเลือก และขยายตอ   

ปจจุบัน ชัยพรยังคงทําการเก็บรักษาพันธุที่ดี และคัดเลือกพันธุดีจากแปลงนาของตนเองเพื่อรักษาคุณภาพและความ
สม่ําเสมอของขาวไว 

 
 
3.   การควบคุมศัตรูขาวดวยน้ํา   
 
ชัยพรสังเกตเห็นแมลงศัตรูพืชสวนใหญชอบอาศัยอยูใกลน้ํา  ตามโคนกอขาว   จึงทดลองปลอยน้ําออกจากนาเปน

ระยะๆ ในชวงแมลงแพรระบาด ซึ่งนอกจากลดแมลงศัตรูขาวแลว ยังทําใหรากขาวหย่ังรากลึกลง  ตนขาวแข็งแรงไมลมและหา
อาหารเกงขึ้น 

 
 
4.   การปรับแปลงเครื่องมือไถใหเหมาะสม   
 
ชัยพรสังเกตเห็นวัชพืชประเภทที่ชอบน้ําจะขึ้นตามแนวรอยไถ  จึงปรับปรุงเครื่องตีขลุกเพื่อใหวัชพืชเหลานี้จม

ตะกอนตาย และใชการปรับที่นาใหเรียบเสมอ เพื่อสะวกตอการควบคุมนาในแปลงนา   เมื่อขาวงอกจะตองการปริมาณน้ํานอย
กวาวัชพืช ทําใหวัชพืชตายลงภายใน 3 – 4 วัน หลังหวานขาว  เมื่อขาวอายุ 10 – 15 วัน จึงใสน้ําเขานา   นอกจากนี้ยังปรับ
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เครื่องมือไถใหสามารถประหยัดเวลาไดมากขึ้น โดยดัดแปลงจานไถใหมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 นิ้ว เรียก “ชุดไถเทอรโบ” 
จากผานกระทะ ทําใหนา 70 ไร ใชเวลาเพียง 15 วัน 

การหวานขาวของชัยพรเปนเรื่องงาย  ไว สะดวกและสนุก เพราะเขาไดนําแผนกระดานเรียบมาปรับแตงเปนสกี  ทํา
ใหไหลลื่น และลดระยะเวลาในการหวานเมล็ดขาวไปไดมาก 

 
 
5.   การเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินเพื่อลดการใชปุยเคมี 
 
ชัยพรเลือกที่จะไมเผาฟาง  โดยหลังเก็บเกี่ยวจะปลอยใหฟางเนาในแปลงนา  (ซึ่งชุดไถเอทรโบที่ชัยพรประดิษฐขึ้น

ไดชวยแกปญหาการไถยากเพราะฟางติดพันเครื่องมือ)  ทําใหดินในนาของชัยพรมีเศษซากอินทรียวัตถุเพิ่มมากขึ้น  ดินนุม  มีสี
ดําเขม  มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ อาศัยอยูในดินนามาก  เมื่อหวานขาว พบวาตนกลาแข็งแรงดี ตานทานโรคขึ้น  แตชัยพรยังคงใชปุยเคมี
โดยพยายามลดปริมาณลงจากแตเดิมอยางมาก และใสเฉพาะที่ดอน  โดยใชรวมกับปุยคอกเพื่อรักษาปริมาณผลผลิตใหได
ระดับสูง 

 
 
ปจจุบัน  ชัยพรริเริ่มที่จะทดลองฮอรโมนน้ําหมักชีวภาพจากหอยเชอรรี่ เพื่อใชบํารุงตนขาว และพัฒนาเทคนิค

ทดแทนปุยเคมี  โดยชัยพรใหความเห็นวา   
“ถาเปนไปได และรักษาผลผลิตไวได จะเลิกใชปุยเคมีในการทํานา และคิดวาตนเองคงจะเลิกใชปุยเคมีในนาไดอีกไม

นานนัก” 
 
ตารางที่ 7  แสดง การเปรียบเทียบปริมาณการใชสารเคมีการเกษตร และผลผลิตในแตละชวงป ของชัยพร พรหมพันธุ 
 
 ป 2526 ป 2533 ป 2538 ป 2543 ป 2544 อนาคต 
อัตราปุยเคมี/ไร/ฤดู (กก.) 50 70 40 30 25 ไมใช 
สารกําจัดแมลง ใช มากขึ้น ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช 
ผลผลติ/ไร (กก.) 1,000 800 1,000 1,250 1,250 ลดลงเล็กนอย 

 
 
 

การทํานาที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงของชัยพรทําใหชัยพรมีเวลาวางจากการทํานาปรัง2 ครั้งตอปบน
พ้ืนที่ 80 ไร  และใชเวลาวางนั้นสรางรายไดเสริมใหกับครอบครัว ดวยการหลอเสาปูน  และออกรถยก สงเสาปูนและทอรอง 
และรับจางขนขาว   ซึ่งทําใหชัยพรมีรายไดเพิ่มขึ้น  และมีสัดสวนรายจายของครอบครัว ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 
 

แผนภาพที่ 1 สัดสวนที่มาของรายไดของชัยพร พรหมพันธุ  (%)
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แผนภาพที่   แสดง   สัดสวนแหลงที่มาของรายไดของชัยพร พรหมพันธุ 
 

แผนภาพที่   แสดง  สัดสวนที่มาของรายไดของ ชัยพร  พรหมพันธุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่  แสดง  ส วนของรายจายในครอบครัวของชัยพร  พรหมพันธุ ัดส

แผนภาพที่  2  แสดง สัดสวนของรายจายในครอบครัวของชัยพร พรหมพันธุ (%)

28%

17%

4%5%7%

27% ลงทุนการเกษตร

คาใชจายทั่วไป, นํ้ามัน

ทําบุญ, งานสังคม

อาหาร เครื่องใชในบาน

เงินออม

12% การศึกษาบุตร

 ซื้อท่ีดิน
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บทที่ 2  
กรณีศึกษาหมูบานลุมบัว ต.บานโพธิ์  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

กลุมตัวอยางของชุมชนในพื้นที่หัวขบวนปฏิวัติเขียว 
 
 

ก.  บทนํา 
 
 
   การวิจัยเรื่อง  “ประโยชนและผลกระทบจากปฏิวัติเขียวสูพันธุวิศวกรรม”   ไดเลือกชุมชนที่อยูในพื้นที่ที่มีการปลูก
ขาวเพื่อการคาเปนหลัก   คือที่หมูบานลุมบัว  หมู 4   ตําบลบานโพธิ์   อําเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี   ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
เปนเมืองที่มีหลักฐานการกอต้ังมาตั้งแตสมัยโบราณ  มีรูปแบบการทํานาเปนอาชีพหลัก   อยูใกลศูนยกลางการปกครองและ
นโยบายของประเทศ      โดยคัดเลือกทําการศึกษาวิจัยกลุมเกษตรกรหัวกาวหนาที่ไดเริ่มปรับเปลี่ยนการทํานาในรูปแบบดั้งเดิม
ที่สามารถพึ่งตนเองไดสูงในยุคเริ่มตนปฏิวัติเขียวมาเปนการทํานาแผนใหม     จนกระทั่งเริ่มมีการรวมกลุมแสวงหาแนว
ทางการแกไขปญหาการปลูกขาวของตนเองที่มีตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น      ความอุดมสมบูรณของดินเริ่มเสื่อมสภาพลง
พรอมๆ กับปญหาพิษภัยจากสารเคมีการเกษตรที่ใชในนาขาว    ขณะที่ราคาขายไมแนนอน  การไดรับผลตอบแทนมีความเสี่ยง
สูง  และตองพึ่งพิงระบบตลาดเกือบทั้งหมด  ไมวาจะเปนการผลิต  การขาย และการบริโภค        ซึ่งในเวลาตอมาเมื่อป 2545  

เกษตรกรกลุมศึกษานี้ไดมีโอกาสไดเขาสูกระบวนการเรียนรูสภาพปญหาการปลูกขาวรวมกับองคกรในระดับพื้นที่  1   และ 

ศึกษาดูงานจาก นายชัยพร   พรหมพันธุ   เกษตรกรดีเดน  สาขาการทํานา  ป 2538    จนกระทั่งตัดสินใจเริ่มหันมาปรับเปลี่ยน
รูปแบบการปลูกขาวของตนบนเงื่อนไขของการพยายามลดสารเคมีการเกษตรเพื่อลดตนทุนการเกษตร เมื่อตนป 2545    โดย
ศึกษารูปแบบกระบวนการปรับตัวของชาวนาดีเดนที่ประสบความสําเจ็จจนกระทั่งไดรับการยอมรับจากระดับชาติที่อยูใน
สุพรรณบุรี ที่สามารถปรับลดตนทุนการการผลิตใหลดต่ําลงจนเลิกใชสารเคมีในการทํานา  
 สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของหมูบานลุมบัว  มีรายละเอียดที่ไดทําการศึกษา ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 โครงการ ……  โดยมูลนิธิขาวขวัญ  จ.สุพรรณบุรี 
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ข.  ขอมูลพืน้ฐานหมูบานลุมบัว 
 
 บานลุมบัว  หมูที่ 4   อยูในเขตอําเภอเมือง  ของจังหวัดสุพรรณบุรี   หางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี 18 กิโลเมตร    เปน
ชุมชน  ที่เกิดจากชาวไทยเชื้อสายเขมร  ที่อพยพมาจากบานสามทอง  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อ
ประมาณกวา 200 ปมาแลว 
 

 1.  อาณาเขต  
o ทิศเหนือ     ติดตอกับบานบึง เกา หมู 5  ต.บานโพธิ์   อ.เมือง 
o ทิศตะวันออก  ติดตอกับบานโพธิ์ทาทราย   และบานโพธิ์ตะวันตก  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง 
o ทิศใต   ติดตอกับบานบึงคัน  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง 
o ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ต.สนามคลี  อ.เมือง 
 

 
 แผนผังที่ 2   อาณาเขตติดตอของหมูบานลุมบัว หมูที่ 4 ต.บานโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
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2.  ประชากร 
 
มีครัวเรือนทั้งหมด  120 ครัวเรือน   ประชากรรวมทั้งหมด 537  คน  เปนเพศชาย  253 คน  และเพศหญิง 

284  คน  2  มีครัวเรือนที่เปน  เกษตรกร  118  คน   ซึ่งเปนสมาชิก ธกส. 27  คน  และสมาชิกสหกรณการเกษตร 42  

คน        ลักษณะการประกอบอาชีพในหมูบานลุมบัว  เปนตอไปน้ี   3

 
ทํานาขาว  80 % 
ไมผล  15 % 

พืชผัก    3 % 
อื่นๆ    2 % 

 
 

3.  สภาพพื้นที ่ 
 
 หมูบานลุมบัวมีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,733  ไร  ในจํานวนนี้อยูในเขตพื้นที่โครงการชลประทานสามชุก  1,590 ไร   
เมื่อพิจารณาพื้นที่ทางการเกษตร  จะพบวามีการใชประโยชนทางการเกษตร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 8  แสดง  ขนาดและสัดสวนของการใชประโยชนของพื้นที่ใน หมูบานลุมบัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ป 2545 
 
ประเภทของพื้นที่ทําการเกษตร ขนาด (ไร) รอยละของพื้นที่ทั้งหมด

1. ทํานา 1,447 91.01

2.ปลูกผัก 69 4.34

3.ทําไรออยและมัน 48 3.02

4.ไมดอกไมประดับ 14 0.88

5.ที่อยูอาศัย 12 0.75

รวม 1,590 100
 

  

                                                           
2
   สาธารณสุขจังหวดัสุพรรณบุรี     “ ขอมูล จปฐ.     ป 2546 “  

3
  สํานักงานเกษตรอาํเภอเมืองสุพรรณบรุี    “แผนแมบทเพื่อการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร ต.บานโพธิ์  อ.สุพรรณบุรี  จ.สุพรรณบุร”ี  2546 
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อยางไรก็ตามพื้นที่บานหมูลุมบัวในอดีตจะมีชวงที่น้ําทวมระหวางกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงมกราคม  แตเมื่อมี
ระบบคลองชลประทานเพิ่มขึ้นแลวทําใหพ้ืนที่ดังกลาวลดปญหาน้ําทวมลงตั้งแตป 2536   จึงเปนเหตุผลสําคัญที่ทําใหชาวนา

สวนใหญในหมูบานลุมบัว เริ่มปรับเปลี่ยนมาทํานาปรัง 3 ครั้ง ต้ังแตนั้น 4    

 
แผนผังที่  3   แสดง  บริเวณพื้นที่ที่น้ําเคยทวมกอนชวงป 2536 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  ลักษณะของดิน 
 
ที่ดินในบริเวณหมูบานลุมบัว  จัดอยูใน ชุดดินที่ 3 (พิมาย) ,  ชุดดินที่ 4 (สระบุรี),  ชุดดินที่ 7 (นครปฐม) 

และชุดดินที่ 21 (สรรพยา)  สภาพพื้นที่คอนขางราบเรียบ  เนื้อดินเปนดินเหนียว  ดินเหนียวปนทราย และดินรวนปน
ทราย  ซึ่งเกิดจากตะกอนทับถมของดินแมน้ําใหมที่ทับถมนานแลว  คุณสมบัติการระบายน้ําต่ํา  มีคาความเปนกรด
มากถึงปานกลาง  ดังรายละเอียดในตาราง ที่ 8 และแผนภาพที่ 3  
 

                                                           
4
 จากการสัมภาษณของเกษตรกรกลุมเปาหมายการวิจัย 
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ตารางที่  9  แสดง  ชุดดิน ลักษณะดินและความเหมาะสมกับการเพาะปลูก ที่ปรากฏในหมูบานลุมบัว 
  

การจัดความเหมาะสมสําหรับปลูกพืช ชื่อชุดดิน ลักษณะดนิ 
นาขาว พืชไร ไมยืนตน ทุงเลี้ยงสัตว 

พิมาย ดินรวนเหนียว, ดนิเหนียวปนดนิทราย ดินระบายน้ําเลว มีความเปน
กรดแกถึงกรดเล็กนอย  คา  ph 5.5 – 6.5  ความอุดมสมบูรณระดบัปาน
กลาง  

3 0 0 0 

สระบุรี ดินรวนเหนียว, ดนิเหนียวปนดนิทราย เกิดจากตะกอนแมใหมและ
คอนขาวใหมจากแมน้ํา     ดินระบายน้ําเลว มีความเปนกรดแกถึงกรด
เล็กนอย  คา  ph 5.5 – 6.5  ความอุดมสมบูรณระดบัปานกลางถึงสูง  

3 0 0 1 

สระบุรี 
Highphase 

ดินรวนเหนียว, ดนิเหนียวปนดนิทราย เกิดจากตะกอนแมใหมและ
คอนขาวใหมจากแมน้ํา     ดินระบายน้ําเลว  มักพบในพื้นที่น้ําทวม มี
ความเปนกรดแกถึงกรดเล็กนอย  คา  ph 5.5 – 6.5  ความอุดมสมบูรณ
ระดับปานกลางถงึสูง 

2 2 2 3 

นครปฐม สภาพพืน้ที่คอนขางราบเรียบ  ดนิเหนียวคอนขางเหนียว สีน้ําตาลปน
เทา เกิดจากตะกอนใหมที่ทับถม มคีาความเปนกรดที่ ph 6.5 – 7.5  มี
ความอุดมสมบูรณระดับต่ําถึงปานกลาง   

3 0 0 1 

 
หมายเหตุ   0 :  ไมมีความเหมาะสม  

1 :  เหมาะสมนอย  
2 :  เหมาะสมปานกลาง  
3 :  เหมาะสมอยางยิ่ง 
 

ที่มา:  สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสุพรรณบุรี  ป 2545 
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แผนผังที่  4   แสดงลักษณะดินในพื้นที่หมูบานลุมบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 5.  สาธารณูปโภค 
• อยูในพื้นที่ชลประทานสามชุก  1,590  ไร 

• ถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน สายบานลุมบัว – บานบึง และ บานลุมบัว – อ.เมือง 

• ประปาหมูบาน 

• ไฟฟา 

• ลานตากขาว 2 แหง ที่วัดบานลุมบัว  และบานผูใหญบาน 

• ไมมีโรงเรียนและอนามัยอยูในหมูบาน  
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6.  การถือครองที่ดินและการประกอบอาชพี 
 
ประชากรของหมูบานลุมบัวสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย    ประมาณ รอยละ 45.22  ของประชากร

ทั้งหมด เปนกลุมที่ไมมีที่ดินทํากินและมีสิทธิถือครองที่ดินไมเกิน 5 ไร     รอยละ 25.22 เปนครอบครัวที่มีการถือ
ครองที่ดินตั้งแต 1 งานถึง 5 ไร        รอยละ 20  เปนครอบครัวที่ไมมีที่ดิน และครอบครัวที่มีการถือครองที่ดินทํากิน
ขนาดพื้นที่ระหวาง  10 – 20 ไร    รอยละ 14.78,  10.43  และ 9.57   มีที่ดินถือครองครอบครัวอยูระหวาง 5 – 10 ไร  , 
20 – 30 ไร และ มากกวา 30 ไรขึ้นไปตามลําดับ 

สวนการประกอบอาชีพของชาวชุมชนลุมบัว   ภายในแตละครอบครัวจะมีการประกอบอาชีพซึ่งลักษณะ
ผสมผสานระหวาง การทํานาของตนเอง และเชาผูอื่น   รวมถึง การรับจางในภาคเกษตรกรรม   เชน   รับจางทํานา   
แบกขาว      การปอกแหวสงโรงงานแหวกระปองในสุพรรณบุรี  และ การรับจางนอกภาคเกษตร 
 
ตารางที่  10   แสดงขนาดพื้นที่ และสัดสวนการถือครองที่ดิน และการประกอบอาชีพ 
 

ขนาดที่ดินที่ถือครอง

จํานวน

ประชากร 

(ครัวเรือน)

ประชากรที่

ถือครองที่

ดิน  (%) การประกอบอาชีพ

1. ไมมีที่ดินทํากิน 23 15.33 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา

2.  ตั้งแต 1 งาน ถึง 5 ไร 29 19.33 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา/ทํานาของตัวเอง + ทําเกษตรอื่นๆ

3.  ตั้งแต 5.25 ไร - 10 ไร 17 11.33 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา/ทํานาของตัวเอง + ทําเกษตรอื่นๆ

4.ตั้งแต 10.25 - 15 ไร 35 23.33 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา/ทํานาของตัวเอง + ทําเกษตรอื่นๆ

5.  ตั้งแต 15.25ไร - 20 ไร 23 15.33 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา/ทํานาของตัวเอง + ทําเกษตรอื่นๆ

6.  ตั้งแต 20.25 ไร - 30 ไร 12 8.00 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา/ทํานาของตัวเอง + ทําเกษตรอื่นๆ

7.  มากกวา 30 ไร ขึ้นไป 11 7.33 รับจางในภาค-นอกภาคเกษตร/เชาที่ทํานา/ทํานาของตัวเอง + ทําเกษตรอื่นๆ

รวม 150 100

 
ที่มา:  จากการประชุมกลุมเปาหมาย และขอมูลจากผูใหญบานหมู 4  (นายณรงค  มาตรวสุคนธ)  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 
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7.  ภาวะการเปนหนี ้
 
จากการประชุมกลุมเพื่อระดมขอมูลการเปนหนี้ของประชากรโดยรวมของหมูบานลุมบัว  พบวา  มีเพียง

รอยละ 10 ที่ไมเปนหนี้  สวนกรณีที่เปนหนี้นั้น  มีรายละเอียดดังตารางที่ 11  
 
 ตารางที่ 11   ปริมาณ และสัดสวนประชากรในหมูบานลุมบัว กับชวงการเปนหนี้  ป 2545 

 
ชวงของการเปนหนี  (บาท) จํานวนประชากรทีเปนหนี (คน) สัดสวนของประชากรทีเปนหนี (%)

ไมเปนหนี 15 10.00                                               
1 - 50,0000 30 20.00                                               

50,000 - 100,000 25 16.67                                               
100,001 - 150,000 20 13.33                                               
150,001 - 200,000 20 13.33                                               
200,001 - 250,000 10 6.67                                                 
250,001 - 300,000 10 6.67                                                 
300,001 - 350,000 15 10.00                                               
350,001 - 400,000 5 3.33                                                 

รวม 150 100.00                                              
 

 
 ในการระดมความคิดเห็นในกลุม  ยังลําดับสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดหนี้ของประชากรในหมูบานลุมบัว ดัง
ปรากฏในตารางที่ 12   
 
ตารางที่ 12  แสดง สาเหตุสําคัญที่ทําใหประชากรในหมูบานลุมบัวเปนหนี้  ป 2545  (เรียงลําดับจากมากไปนอย) 
 

ลําดบัที ่ สาเหตุที่ทําใหเกิดหนี้ 
1 ขาดทุนจากการทาํนา ทํานาแลวไดกําไรนอยไมพอใชจายในครัวเรือน 
2 ลงทุนเพือ่ปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร จาก  นาเปนสวน, จากนาเปนออย, หรือจากนาขาวเปนกุง 
3 ซ้ือรถยนต, ซ้ือรถจักรยานยนต 
4 รักษาพยาบาล 
5 สงลูกเรียน 
6 ซ้ือเครื่องจักรกลการเกษตร 
7 ปลูกบานใหม 
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ค. การคัดเลือกกลุมเปาหมายในการวจิัย 
 
 งานวิจัยไดเลือกชาวนากลุมเปาหมายแบบเฉพาะ  คือจากกลุมชาวนาที่มีสิทธิถือครองที่ดินตั้งแต  1 งาน  ไปจนถึง
ชาวนาที่มีที่ดินมากกวา 30 ไร  จํานวน 18  คน  ซึ่งในจํานวนนี้แบงเปนชาวนา 2 กลุม  คือ กลุม A   เปนกลุมชาวนาที่ใชสารเคมี
ตามปกติ และสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนการทํานาแบบลดตนทุน จํานวน 8 ราย   กับกลุม B  ซึ่งเปนกลุมชาวนาที่เริ่มเห็นวาการ
ทํานาที่ผานมามีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตที่สูง และปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมีการเกษตร จึงตองการหาวิธีการผลิตที่ลด
ตนทุนและลดการใชสารเคมีการเกษตรกร  ซึ่งชาวนากลุมนี้ไดเริ่มทดลองเทคนิคเพื่อลดตนทุน โดยใชปุยน้ําหมักชีวภาพและ

สารสมุนไพรทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูขาว  โดยคําแนะนําจากมูลนิธิขาวขวัญ5 เมื่อป 2545 จนถึงปจจุบัน 

 
ตารางที่  13   แสดงสิทธิการถือครองที่ดินของประชากรทั้งหมดของหมูบานลุมบัว  

และการเลือกกลุมชาวนาเปาหมายในการวิจัย  ป 2545 
 
 

 

ขนาดที่ดินท่ีถือครอง

จํานวน

ประชากร 

(ครัวเรือน)

สัดสวนประชา

กรท่ีถือครองที่

ดิน  (%)

กลุมชาวนา

เปาหมาย

กลุม A

กลุมชาวนา

เปาหมาย

กลุมB รวม

1. ไมมีที่ดินทํากิน 23 15.33 -            -            -              

2.  ต้ังแต 1 งาน ถึง 5 ไร 29 19.33 3 1 4

3.  ต้ังแต 5 ไร - 10 ไร 17 11.33 2 2

4  ต้ังแต 10.25 -  15 ไร 35 23.33 2 2

5.  ต้ังแต 15.25ไร - 20 ไร 23 15.33 1 1 2

7.  ต้ังแต 20.25 ไร - 30 ไร 12 8.00 4 4

8.  มากกวา 30 ไร ข้ึนไป 11 7.33 4 4

รวม 150 100.00 8               10             18

 
หมายเหตุ : กลุม A หมายถึงกลุมชาวนาที่สารเคมีการเกษตรในการทํานาแบบปกติ และตองการจะลดตนทุน  8 คน 
  กลุม B    หมายถึงกลุมชาวนาที่ตองการลดสารเคมีและเริ่มใชเทคนคิสารสมุนไพรทดทนแทนสารเคมี 10 คน 

 
 
 
 

                                                           
5
 มูลนิธิขาวขวัญ  องคกรพัฒนาเอกชน ท่ีทําการสงเสริมแนวคิดและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนใหกับเกษตรกร  ซ่ึงมีสํานักงานตั้งอยูท่ี อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี  

เมื่อป 2533 
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ตารางที่ 14  แสดง  ขอมูลเบื้องตนของชาวนากลุมเปาหมายการวิจัย กลุม A และ กลุม B   ปเพาะปลูก  2545/46 
 

กรรมสิทธ์ิที่ถือครองที่ดินและการใชประโยชน (ไร) ที ่ ชื่อชาวนา 
รวม ที่อยู ผัก ผลไม ไร นา 

พื้นทีน่า
เชา (ไร) 

รวมพื้นที่ทํานาป 
2545/46 (ไร) 

กลุม A 
1 A นางบุญทิ้ง  ศรีสุข 0.5 0.5 - - - - 20 20 

2 A นางทองเจอื  อุมนั 3 - 1 - - 2 - 2 

3 A นายนิคม  อินอิน 3 - - - - 3 17 20 

4 A นายสามารถ  2.75 0.75 - - - 2 10 12 

5 A นายละออ  มาตสกัดา 24 - - - 15 19 10 29 

6 A นายสมคิด  นาคปาน 21 - - - - 21 5 21 

7 A นางติ๋ม  วงษษา 30 - - - 25 5 5 5 

8 A นายวิก  มาตศักดา 26 - - - 11 15 11 22 

กลุม  B 
1 B นางแยม  ครุฑคํา 2 - - - - 2 - 2 

2 B นายประมลู  อินยิน 6 - - - - 6 - 6 

3 B นางบุญมี  ใจด ี 11.75 0.75 - - - 11 - 11 

4 B นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 8 - - - - 8 - 8 

5 B นายสุเทพ  เผาพันธุ 21 - - - - 21 - 21 

6 B นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ 15 - - - - 15 33 48 

7 B นายสามารถ  ชาวลุมบัว 31 - - - - 31 - 31 

8 B นายยอด  อวนเจริญ 43 4 - 4 - 35 - 35 

9 B นายสมพร  โพธ์ิแกว 35 1 - 1 - 33 - 33 

10 B นายสุรัตน  เขียวฉออน 47 - - 2 - 45 40 85 
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บทที่ 3 
การทํานากอนยุคปฏิวัติเขียวที่หมูบานลุมบัว 

(ชวงเวลากอน ป 2504) 
 
 

ก.  บทนํา 
 
 เนื่องจากสภาพพื้นที่ของหมูบานลุมบัว เมื่อกวา 200 ปกอนนั้น เปนที่ราบลุม  มีนาบัวเต็มพื้นที่     และมีปารกครึ้ม  
เปนที่อยูอาศัยของสัตวปาตางๆ เชน เสือ  สุนัขจิ้งจอก  เปนตน  ซึ่งชาวบานเชื้อสายเขมรที่เปนรุนบุกเบิกจากบานสามทอง  ต.
ตลิ่งชัน  อ.ดอนเจดีย  ไดโยกยายเขามาบุกเบิกพื้นที่และจับจองที่ดินทํากิน โดยเบิกถางและปรับใหเปนพื้นที่ทํานาปลูกขาวกิน
เปนหลักและไดพ่ึงพาอาหารจากปาและสภาพธรรมชาติรอบตัว   แลวจึงนําออกแลกเปลี่ยนกับชุมชนขางเคียง เชน ใชขาวแลก
มะพราวกับชาวบานที่บานโพธิ์พระยา  เหลือจากบริโภคและแลกเปลี่ยนจึงขายใหกับพอคาที่เขามาซื้อขาวในหมูบาน 
 รูปแบบการทํานาในยุคกอนปฏิวัติเขียวนั้น เปนการทํานาป ที่อาศัยแรงควายในการไถนา  และการลงแขกเอาแรง
ชวยกันดํานา  เกี่ยวขาว  และนวดขาว ในระหวางหมูเครือญาติหรือเพื่อนบานในชุมชน    โดยในชวง ตนเดือนพฤษภาคม (เดือน
หก)  ซึ่งเปนชวงฤดูฝนที่มีฝนตกคอนขางสม่ําเสมอ  และเก็บเกี่ยวในชวงเดือนตุลาคม (เดือนสิบเอ็ด) กอนที่น้ําจะทวมนา
สําหรับขาวเบา  สวนขาวหนักหรือขาวขึ้นน้ํา จะเริ่มทําการเก็บเกี่ยวไดใชชวงเดือนธันวาคม - มกราคม   การทํานาของหมูบาน
ลุมบัวในอดีตจึงมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อและประเพณีนิยมของชุมชนอยางแนบแนน   ใหความเคารพนอบนอมตอขาวหรือ
โพสร  การจัดการแปลงนาไปจนถึงผลผลิตที่ไดหลังจากการเก็บเกี่ยวจึงเปนไปอยางประณีตพิถีพิถัน  ซึ่งมีลักษณะดียวกันกับ
การทํานาของภาคกลางทั่วไปในยุคกอนปฏิวัติเขียว 
 
 

ข. พันธุขาวที่ปลูกในยุคกอนปฏิวัติเขียว 
 
  โดยทั่วไปแลว   ชาวนา จะเลือกปลูกขาวไวแสง เพราะชวงปลายฤดูฝนจะมีชวงแสงที่คอนขางแนนอน    ซึ่งขาวแต
ละพันธุจะใหวันที่เก็บเกี่ยวผลผลิตที่แนนอน และเก็บเกี่ยวหลังฤดูฝน   ทําใหลดปญหารวงขาวเสียจากความชื้นและน้ําทวม   
ซึ่งจะใชเมล็ดพันธุในอัตราระหวาง     0.5  -  2.5  ถัง/ไร   โดยจะใชหวานสํารวยหลังจากเตรียมแปลงปลูกเสร็จในชวงที่ฝนแรก
ตกในชวงตนเดือนหก 
 การเลือกพันธุที่หลากหลายลงในแปลงนาของตัวเอง  ยังชวยเอื้อประโยชนในเรื่องการจัดการแรงงานในการเพาะปลูก
ขาวในอดีต  ไมวาจะเปนการเอาลงลงแขกถอนกลา  ดํานา  หรือเกี่ยวขาวนวดขาว     โดยทั่วไปแลวขาวเบา  ที่ใหผลผลิตเร็ว  
มักนิยมปลูกในพื้นที่ที่ตองเกี่ยวกอน  สวนขาวกลางและขาวหนักจะปลูกในพื้นที่เกี่ยวที่หลัง  ขึ้นอยูกับการจัดการของแตละราย   
หรือขาวบางสายพันธุที่มีอายุเก็บเกี่ยวยาวนาน   ทนน้ําทวม  หรือขาวขึ้นน้ํา  สวนใหญจะถูกนํามาปลูกในที่ลุม   สวนขาวที่ทน
แลงมักถูกปลูกในที่ดอน  เปนตน 
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 การคัดเลือกปลูกขาวที่ นอกจากจะพิจารณาจากความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แลว ยังมีปจจัยอื่นๆ ที่ทําใหเกิดการ
คัดเลือกพันธุขาวปลูกในพื้นที่นั้นๆ   เชน  การปลูกขาวเหนียวชอพยอม  ซึ่งแมขาวเหนียวจะไมใชอาหารหลักของหมูบานลุม
บัว  แตจะใชขาวเหนียวทําเปนขนม เชน ขาวตอก หรือกระยาสารท ซึ่งใชในการประกอบพิธีกรรมสําคัญตางๆ  ตามความเชื่อ
ของชุมชน   ซึ่งพันธุขาวที่ปลูก  อยางนอย  13  ชนิดคือ   ไดแก   ขาวขาวหลวง,  ขาวปนแกว,  ขาวสามรวง,  ขาวกอนแกว, ขาว
ลําไย,  ขาวพญาชม,    ขาวขาวตาแหง,  ขาวพวงเงิน,  ขาวหางหมู,  ขาวเหนียวชอพยอม,  ขาวเหลืองออน,  ขาวนางมน  และขาว
เหลืองประทิว   ซึ่งแตละพันธุจะมีคุณลักษณะประจําพันธุแตกตางกันไป   ชาวนาในกลุมเปาหมายงานวิจัย เลาถึงเมล็ดพันธุขาว
ในอดีตที่ตนเคยปลูกวา 
   
 “ขาวหลวงรวงมันจะใหญดีกวากอนแกว เม็ดมันจะยาว  พวงเงินไมคอยไดทํา ทําแตเหลืองประทิว  ซึ่งมันเปนขาวขึ้น
น้ําดี  ทําขาวเหนียวชอพยอม เพราะชอบกินขาวเหนียวและเอาไวตําขาวเมา”   นางติ๋ม  วงษษา   
 “ขาวกอนแกวเม็ดสั้น  หนัก  ตองทําที่ลุม  ขาวหลวงเปนขาวเบา เม็ดยาว  ตองทําที่ดอน  มันจําเปนตองใชไปตาม
สภาพพื้นที่ ที่มันเปนทั้งทุมและที่ดอน  โดยที่ลุมตองเปนขาวหนัก ที่ดอนตองใชขาวเบา แตที่ชอบกินเปนขาวหลวง”  นางบุญ
ทิ้ง  ศรีสุข  กลาว 
 “ขาวเหนียวดอกพยอม ปลูกเพื่อทําขนมกิน  ใชในงานเทศกาลตางๆ เชน ทํากระยาสารท  ขาวหลวงมีลักษณะตนสูง 
ผลผลิตไดไมมาก ไรละ 50 ถัง  ขาวเหลืองออนมันนิ่ม  เวลาหุงนิ่มดี  เม็ดสวย  ขาวคัดเม็ดสวย เวลาเกี่ยวมือเกี่ยวงาย  ขาวหาง
หมูเปนพวง เหมือนหางหมูเลย  แตมันตองใชน้ําลึก ซึ่งเหมาะสําหรับที่ลุม  ขาวที่ชอบมากที่สุดคือ ขาวหลวง  ปนแกว  
โดยเฉพาะปนแกวขึ้นหมอดี”   สุเทพ  เผาพันธุกลาว 
 “ขาวหลวงเปนขาวเบา  แกรงกวาขาวอื่นๆ  เกี่ยวกอนเขา  ขาวนางมนเม็ดดี  ใชได  เบากวาขาวหลวงหนอย  พวงหาง
หมูหนักกวา  มันเกี่ยวที่หลัง  ลักษณะเม็ดมันแหลม  โดยสวนตัวชอบขาวหลวง  เพราะเม็ดมันจะแข็ง   ชอบกินขาวแข็ง   ที่ปลูก
ขาวเหนียวก็เพราะเอาไวกิน  และก็มีเอาใชทําขนม  ขาวเมา  ทํากระยาสารท  ปลูกไวประมาณ  2 – 3 งาน  ชวงปลูกขาวป  
ตอนนี้ไมมีแลว”   นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุกลาว 
  

ลักษณะประจําพันธุของขาวที่ปลูกในยุคกอนปฏิวัติเขียว  ไดสรุปรวบรวม ดังรายละเอียดในตารางที่  15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

ตารางที่ 15 พันธุขาวที่ปลูกในหมูบานลุมบัว กอนยุคปฏิวัติเขียว   คุณลักษณะที่สําคัญ และชาวนาในกลุมเปาหมายที่ทําการ 
    เพาะปลูกในยุคกอนปฏิวัติเขียว 

 
ชื่อพนัธุ วันที่เก็บ

เกี่ยว  
ประเภท ความสูง 

(ซม.) 
คุณลักษณะประจาํพันธุ ครอบครัวผูปลูก 

1.ขาวขาวหลวง 24 ต.ค. ขาวเบา สูง เปนขาวเจาไวแสง  รวงจบแนน 
ระแงถี่  ไมทนน้ําทวมและไมเหมาะ
กับทีลุ่ม   ผลผลิตไมมาก มักเปน
ทองไข  และไมคอยตานทานเพลี้ย
ผลผลติปานกลาง  เมื่อหุงสุกเมล็ด
นุม  กินอรอย 

นางบุญทิ้ง ศรีสุข,  นายนิคม  อินยิน,  นาย
สมคิด  นาคปาน,  นางติ๋ม  วงษษา,  นาย
ประมูล  อนิยิน,  นางบุญมี ใจดี,  นายสุ
เทพ  เผาพันธุ, นายวิเชียร ศรีอ่ําพนัธุ , 
นายยอด  อวนเจริญ, นายสมพร  โพธ์ิแกว 
และนายสุรัตน  เขียวฉออน 

2.ขาวปนแกว 29 ธ.ค. หนัก 100 - 
300 

เปนขาวเจาไวแสง และขาวข้ึนน้ํา ที่
ปลูกในพื้นทีน่้ําทวม 1 – 3 เมตรหรือ
ลึกกวานั้น  

นางบุญทิ้ง ศรีสุข ,นายสุเทพ  เผาพนัธุ  
และนายสมพร  โพธ์ิแกว 

3.ขาวสามรวง 25 พ.ย. ขาวกลาง 205 ขาวเจาไวแสง ตนสูง ทรงกอแผ รวง
จับกันแนน เมลด็เรียว เปนทองไข
คอนขางมาก  

นางบุญทิ้ง ศรีสุข ,นายสามารถ อุมนั และ
นายสมพร  โพธ์ิแกว 

4.ขาวลําไย  ออกดอก
12 ธ.ค. 

ขาวหนัก 173 ขาวเจาไวแสง ทรงกอแผ  นางบุญทิ้ง  ศรีสุข  และนางทองเจือ  อุมัน 

5.ขาวพญาชม 23 ธ.ค. ขาวหนัก 151 เปนขาวเจานาสวน  ผลผลิตคอนขาง
สูง  ทองไขนอง เมื่อหุงสุก ไมหอม  

นายนิคม  อินยิน  ,นายปรีชา ศรอี่ําพันธุ 
และนายสมพร  โพธ์ิแกว 

4.ขาวกอนแกว 28 พ.ย. ขาวกลาง 176 เปนขาวเจาไวแสง  เมล็ดสวย ทน
แลงดี  ปลูกที่ลุมด ีหนีน้ําและทนน้าํ
ทวม  รวงใหญ   แตมักเปนทองไข 

นางบุญทิ้ง ศรีสุข,  นางทองเจือ อุมนั,  
นายสมคิด  นาคปาน,  นางติ๋ม  วงษษา,  
นายวิก  มาตศักดา,  นายละออ มาตศักดา,  
นางแยม  ครุฑคํา,  นางประมูล  อนิยิน,  
นางบุญมี  ใจด,ี นายปรีชา  ศรีอ่าํพนัธุ,  
นายวิเชียร ศรีอ่าํพันธุ, นายยอด  อวน
เจริญ,  นายสมพร  โพธ์ิแกว   และนายสุ
รัตน     เขียวฉออน 

7.ขาวขาวตาแหง 21 ธ.ค. ขาวหนัก 193 เปนขาวเจาไวแสง  ตนสูง ทรงกอแผ  
เมื่อสุกแข็ง ไมหอม แตผลผลิตปาน
กลาง  

นายนิคม  อินยิน  และนางแยมครุฑคํา 

8.ขาวพวงเงิน ออกดอก  
2 พ.ย. 

ขาวหนัก 176 ขาวเจาเจาไวแสง คอรวงยาว ทองไข
ปานกลาง  เมลด็หุงสุกคอนขางนุม 

นางติ๋ม  วงษษา,  นายวิก มาตศักดา, นาย
ละออ มาตศักดา      และนายสุรัตน  เขียว
ฉออน 
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ตารางที่  15  (ตอ) 
 

ชื่อพนัธุ วันที่เก็บ
เกี่ยว  

ประเภท ความสูง 
(ซม.) 

คุณลักษณะประจาํพันธุ ครอบครัวผูปลูก 

9.ขาวหางหม ู 3 ธ.ค. ขาวหนัก 182 เปนขาวเจาแสง ตนสูงและลมงาย  
ทนน้ําลึก  เหมาะสําหรับที่ลุม ให
ผลผลติคอนมาก รวงเปนพวงสวย 

นายสมคิด  นาคปาน,  นางติ๋ม  วงษษา,  
นายละออ  มาตศกัดา,  นายศรนัรักษ 
จันทรเพ็ญโสม, นายสุเทพ เผาพนัธุ และ
นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ 

10.ขาวเหนียวชอ
พยอม 

  ขาวหนัก   เปนขาวเหนียวไวแสง  กินอรอย ใช
ทําขนมตางๆ เชน กระยาสารท  เปน
ตน 

นางติ๋ม  วงษษา, นายสุเทพ  เผาพันธุ, นาย
วิเชียร  ศรีอ่าํพันธุ 

11.ขาวเหลือง
ออน 

1 พ.ย. ขาวกลาง 165 เปนขาวนาสวนไวแสง ทรงกอตั้ง 
รวงยาว  ไมคอยเปนทองไข  หุงสุก
นิ่ม  กินอรอย 

นายละออ  มาตศกัดา,  นางบุญม ี ใจดี     
และนายสุเทพ  เผาพันธุ 

12.ขาวนางมล 26 พ.ย. ขาวกลาง 140 เปนขาวเจาไวแสง  ทนแลงและทน
น้ําลึกได 1 เมตร ปลูกเปนขาวไรได  
มีความนุมและหอม ผลผลิตคอนขาง
สูง 

วิเชียร  ศรีฮ่าํพันธุ 

13.ขาวเหลือง
ประทวิ 

19 ธ.ค. ขาวหนัก 150 ขาวไวแสง ตานทานโรคดี   นายสุรัตน  เขียวฉออน 

 
 
การเก็บคัดเลือกพันธุขาว    

  
นางบุญมี   ใจดี  เลาใหฟงถึงความประณีตของการทํานาสมัยกอน ยุคปฏิวัติเขียววา  

 “ตอนที่แมยังสาว  คนที่ทําการคัดเลือกขาวพันธุเปนแม  แมจะคอยๆ คัดเลือกรวงขาวที่ละรวง  จับสองแดดที่ละรวงดู  
เพราะขาวมักมีพันธุอื่นมาปน  จะเลือกเอาเม็ดที่ลายออก  ไดพันธุแทที่ตองการก็จะนําไปยกนวดตางหากจากที่กินและที่ขาย  ฝด
เอาเศษขาวลีบและฝุนฟางออก  จากนั้นเก็บใสพอม เขียนช่ือพันธุติด  แลวนําไปเก็บไวที่ยุงของพี่สาว  สวนตัวฉันเองไมไดคัด
ขาวพันธุอยางแมหรอก มันชา” 
 
 สุรัตน  เขียวฉออน เลาใหฟงถึงการคัดเลือกพันธุขาววา 
 “การคัดเลือกสมัยกอนก็จะเจาะดูวาตรงไหนไมมีเมล็ดแดง  เลือกเกี่ยวเอาดวยสายตา  มัดเปนฟอนแลวก็นวด  โบก  
ฝด  แลวเก็บใสพอม ใสยุงแยกไวตางหาก” 
  

หากแตวิธีการของแมของสมพร  โพธิ์แกว กลับแตกตางออกไป ดังนี้ 
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 “แมเขาจะเกี่ยวเปนฟอน  แลวเอาไปแชน้ํา  แชน้ําไวคืนหนึ่ง  ตอนเชาเขาจะยกขึ้นมา  เอามาสองแดดที่ละรวง  เขาจะ
เห็นเลยวาเม็ดแดง  เม็ดดี  เม็ดเต็ม  ไมเต็ม  แลวเขาก็จะเลือก  ถารวงใดมีดีปนก็จะไมเอา  จะเลือกที่ดีทั้งหมดถึงจะเก็บเอาไว  แค 
3 – 4 ฟอน  ประมาณ 3 ป ถึงจะเลือกใหมสักครั้ง” 
 

  

ค.วิธีการปลกูขาวในยุคกอนปฏิวัติเขียว 
 

 1 การปลูกและการดแูล 
 
หลังจากฝนเริ่มตกในชวงตนเดือนหกชาวนาจะเริ่มไถดะโดยใชแรงงานควายชวย  และตกกลาโดยหวานสํารวยไว  

ระหวางที่รอตนกลาเติบโตจะไถทําเทือกแปลงนาที่เหลืออยูใหเสร็จ   เมื่อตนกลาโตในชวง 15 – 30 วันจะทําการถอนกลาดํานา 
ซึ่งชวงนี้จะอาศัยการเอาแรงลงแขกดํานา     

เมื่อตนขาวเติบโตแลวจะคอยดูวาถาขาดน้ําจะตองวิดน้ําเขานา  ซึ่งเครื่องมือที่ใชสมัยกอนเปนรางวัดน้ําจากตนนุน  
ไมมะมวง  นํามาผาครึ่งแลวเจาะเปนรอง   ถากสวนหัวใหกวาง  สวนปลายใหเรียว  บากเปนรอยใชสําหรับมัดกับไมไผที่เสียบ
ไวทางดานขวาง    บางรายใชปปน้ําตาลทํารางน้ํา     จากนั้นใชขาหยั่งสามขาตั้งบนคันนา  เอาหนาจอบที่ใหญกวาปกติเปน 2 
เทามาวิดน้ํา 

แมบุญมา  เผาพันธุ  อายุ 67 ป ยังเลาใหฟง  วา 
“เวลาวิดก็วิดตอนเดือนหงาย   วิดที 3 – 4 ทุม ก็ตองเขาบาน  เมื่อกอนเครื่องวิดมันไมใชอันใหญเลย  มันกระมองกระ

แมง  อันเล็กๆ มันจะเปนทอนๆ อันเล็กๆ  พวกกั้นน้ํา  อันไหนเปนที่ดอน เราก็จะขุดคันนา  วิดน้ําใสไปเรื่อยๆ  เมื่อกอนคันนามี
เยอะ  เพราะเราจะกั้นน้ําไว  กอนที่จะไถ  จะคราด จะปกดํา” 

 
ระหวางชวงที่รอตนขาวเจริญเติบโตจนไดชวงเวลาเกี่ยว  ชาวนาจะมีเวลาวางมาก  และเปนชวงที่น้ําเริ่มมีมากขึ้น   ซึ่ง

ชวงนี้เองที่ชาวนาจะทําเครื่องมือหาปลาและออกจับปลากิน   และเปนชวงที่ดูแลและขุนควายใหสมบูรณ 
 
 

2.โรค แมลง วัชพืช และการจัดการ 
  

โรคและแมลงขาว  ที่พบในยุคกอนปฏิวัติเขียว  ไดแก  โรคใบขาว ใบเหลือง  หนอนกอ  และปู  ซึ่งไมคอยเปนปญหา
ตอการปลูกขาวของชาวนามากนัก  ยังมีลักษณะเปนการเอื้อเฟอกับสภาพธรรมชาติและมีความเชื่อแฝงไวอยูในการจัดการซึ่ง
นายยอด  อวนเจริญ   อายุ 59 ป  เลาใหฟงถึงวิธีการปองกันกําจัดโรคใบขาวและใบเหลืองในอดีตใหฟงวา    
 “ถาเปนโรคใบขาว  จะเอาน้ําลางบาตรพระมารด  หรือใชน้ํามนตจากวันออกพรรษาผสมน้ํา  ประพรมใหทั่วนา  ซึ่ง
จะไดผลดี   สวนโรคใบขาว เอาใบตะโก  ใบสะแก ไปจุดไฟใหเกิดเปนควัน  ใบเหลืองก็จะหายไปทันที   สวนหนอนกอก็
เชนกัน  แตถามีปูก็จะจับเอา” 
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วัชพืชที่ปรากฏ ในชวงกอนปฏิวัติเขียว  ไดแก  กก  หญาเดือย  หญาแหวหมู ซึ่งจะขึ้นตามหัวไรปลายนา  และกอนที่
จะไถทํานา  แตระหวางทํานาไมคอยมี  หญาที่ขึ้นเชนหญาเดือยก็จะเกี่ยวมาใหควายกิน   กกนําไปทําเสื่อ  และหญาแหวหมู
สามารถเอาไปกินได ซึ่งชาวบานสวนใหญบอกวามีรสชาติอรอยดี และรสชาติดีกวาแหวจีนที่ขายในปจจุบัน  รวมไปถึงผัก
พ้ืนบานที่นําไปเปนอาหารโดยกินสดและสุกกับน้ําพริกชนิดตางๆ และปลาที่หลากหลาย 
 
  

 3. การเก็บเกีย่วขาว และการนวดขาว  
 
 แปลงไหนที่ขาวสุกกอนจะทําการเกี่ยวกอน  โดยจะอาศัยแรงงานภายในบานและเครือญาติหรือเพื่อนบานมาชวยลง
แขกเอาแรง  โดยใชเคียวเกี่ยวขาว   และใชคันหลาวหาบฟอนขาว  ซึ่งคันหลาวจะทําดวยฟางขาวเหลืองออน ฟนเปนเชือกแลว
มัดกับกระบุง  หาบฟอนขาวมาเก็บไวที่ลานขาว 
 เมื่อนําขาวมาวางไวที่ลานนวดขาวที่เตรียมพรอมไวแลว    จะทําการนวดโดยใหควายเดินวนไปรอบๆ ลานนวด        
ชาวนาจะชวยกันสงขาวใหฟางขาวตั้งขึ้น  และเขยาใหขาวหลุดออกจากรวง  โดยจะใชคันฉายที่ทําจากไมไผ  ลํางอๆ หรือตอมา
พัฒนาเปนตาขอซึ่งทําดวยเหล็ก 
 
 

 4. ปริมาณผลผลิตที่ได   
 
 ผลผลิตที่ไดในการปลูกขาวนาปชวงกอนปฏิวัติเขียว อยูระหวางที่ 25 – 70 ถัง/ไร   ขาวที่เปนขาวพันธุ จะเก็บใสพอม  
ปดฝาเอาไวใหมิดชิด   แยกตางหากจากสวนที่เก็บไวกิน  ซึ่งแตละบานจะเก็บไวใหพอกินไดตลอดป   ดังรายละเอียดในตารางที่    
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ตารางที่  16   แสดง  ขนาดพื้นที่ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  และราคาขายตอเกวียน ของชาวนาหมูบานลุมบัวกอนป 2504 
 
ที ่ ชื่อเกษตรกร ขนาดพืน้ทีท่ํานา 

(ไร) 
ผลผลติเฉลี่ย/ไร ในยุค
กอนปฏิวัติเขียว  (ถัง) 

ราคาขายตอเกวียน 
(บาท) 

1 A นางบุญทิ้ง  ศรีสุข 6 50 700 
2 A นางทองเจอื  อุมนั 25 20 700 
3 A นายนิคม  อินอิน* - - - 
4 A นายสามารถ อุมัน*   - - - 
5 A นายละออ  มาตสกัดา 19 40 800 
6 A นายสมคิด  นาคปาน 15 66.66 700  –  1,000 
7 A นางติ๋ม  วงษษา 8 30 400 - 700 
8 A นายวิก  มาตศักดา* - - - 
1  B นางแยม  ครุฑคํา 20 65 800 - 900 
2 B นายประมลู  อินยิน 20 60 - 70 700 – 1,000 
3 B นางบุญมี  ใจด ี 11 60 700  - 1,000 
4 B นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 20 50 700 - 800 
5 B นายสุเทพ  เผาพันธุ 21 30 400 – 1,000 
6 B นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ 20 50 700 - 800 
7 B นายสามารถ  ชาวลุมบัว 15 53.33 700 - 800 
8 B นายยอด  อวนเจริญ 24 45.83 500 - 800 
9 B นายสมพร  โพธ์ิแกว 33 40 - 50 700 – 1,000 
10 B นายสุรัตน  เขียวฉออน  70 30 – 40  600 - 800 
 
หมายเหตุ:   *  นายนิคม  อินยิน  และนายวิก  มาตศักดา  เร่ิมทํานาของตัวเองเมื่อป 2520  กอนหนานั้นชวยพอแมทํานา จึงจําไมได 

  
 

 5. การจัดการขาว
 

ทุกบานจะมียุงฉางสําหรับเก็บขาวของตัวเอง  ซึ่งขาวที่เก็บไวจะเนนการเก็บไวกินและทําพันธุเปนหลัก  หากมีเหลือ
จึงขายใหกับผูรับซื้อขาวที่มีอยูรายเดียวในหมูบานซึ่งจะเขามารับซื้อเปนประจําหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแลว   ซึ่งสมพร  โพธิ์แกว  
กลาววา  

“ในสมัยที่อยูกับพอแม จะเนนไวกิน  เหลือแลวคอยแลก  แตก็ไมไดแลกมาก  แลกพอเอามากิน  ยังมีเหลือพอขาย   
สวนมากจะไดขายดวย   ขาวที่ไดชวงนาป  ประมาณ 7 – 8 เกวียน  ไดราคา 700 – 1,000  บาท   แตสวนมาก  ตวงใหเขา  สมมติ
เขาตีให 700  เรายังไมธุระจะใชสตางค  เราก็บอกใหเอาไป เขาก็ใหเพิ่มเปน 1,000 บาท  ใหอีก 300 แลวเขาก็ขอเอาไปใชกอน 
แลวก็นัดกันเดือนนั้นเดือนนี้  แลวแตขอตกลง” 
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การที่ชาวนาสามารถตอรองราคาได   เพราะชาวนาทุกครัวเรือนจะเก็บขาวซึ่งเปนอาหารหลักของครอบครัวไวกินเอง
ใหพอเพียงกอน  จึงยังไมตองพึ่งพาระบบตลาดมากนักทั้งในดานการขายเพื่อใหไดเงิน    และการไดเงินเพื่อนําไปใชจายในสิ่ง
ที่จําเปน    ประกอบกับคุณภาพขาวที่มีอยูในยุงฉางของตนเองนั้นเปนขาวที่มีคุณภาพ เพราะตองตากใหแหงจะไดเก็บไวไดนาน   

ขาวที่เก็บไวกินนั้น  ชวงแรกใชวิธีการตําขาวลงในลําพุก  ซึ่งเปนไมมะคา  เวลาตําตองใชแรงงาน 3 คนเปนอยางนอย
ในการแปรรูปขาวเปลือกใหเปนขาวสาร    ตอมาใชวิธีการนําไปสีที่โรงสีเล็กที่ต้ังอยูในหมูบาน 
 “เก็บขาวไวในยุง  จะเก็บไวกินเปนหลัก  โดยหลังจากเอาขาวขึ้นยุง จะหามตักขาวขาย 3 วัน  จากนั้นนําไปสีที่โรงสี
เล็กในหมูบาน  โดยโรงสีจะไดรําและปลายขาว  ซึ่งถานําไปสี 1 เกวียนจะไดขาวกลับมาประมาณ 60 ถัง  ปหนึ่งจะเก็บขาวไว
กินประมาณ 2 เกวียน  จากที่ทํานา 15 ไรในสมัยกอน  ซึ่งพอวามันพอกิน”   
 
 ขาวสวนที่เหลือกิน  ชาวนาบางสวนจะหาบขาวไปแลกมะพราวและหอม กระเทียม  อาหารแหงที่ผลิตเองไมไดชนิด
ตางๆ   ที่บานโพธิ์พระยา  ซึ่งหางจากหมูบานลุมบัวไปประมาณ  10  กิโลเมตร 
 สวนขาวที่เลือกจากเก็บไวกินและแลกกับอาหารแลว  จะมีเถาแกโรงสีเพียงรายเดียวเปนเจาประจําที่เขามาซื้อขาวถึงที่
ยุงฉางของแตละครอบครัว   ซึ่งนางบุญมี  ใจดี  กลาว 
 “ถาเปนขาวเหลืองออน   ขาวพวงหางหมู  ขาวเบา จะไดราคาต่ํากวา ราคาเกวียนละประมาณ 600 – 700 บาท  เพราะ
เปนชวงที่ขาวยังมีความชื้น   แตถาเปนขาวกอนแกว  หรือขาวหลวง ซึ่งเมล็ดแกรง สวย จะไดราคาดีกวา ประมาณ 1,000 บาท
ตอเกวียน”     
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แผนผังที่ 5 แสดง  ปฏิทินกิจกรรมในการทํานา และประเพณีที่เกี่ยวกับการทํานาของหมูบานลุมบัว ในยุคกอนปฏิวัติเขียว  
 
กิจกรรมทางการเกษตรและประเพณีชุมชน                   
                         
                         
         ทําบุญหลังบานหนาบาน          
   ขึ้นสารทหนาบานหลังบาน  แรกนา       ใสขาวเบ็น   

ไหวพระแข 
และเสี่ยงทายฝน 

          •       •    •  
    ทําขวัญขาวเขายุง                  
                     ขุนควาย   
      เริ่มตวงขาวขาย เมื่อขึ้น 2 ค่ํา เดือน สี่              
    ขนขาวขึ้นยุง              น้ําทวม    
          ไถ ดํา            
 เกี่ยว นวดขาว      ไถตกกลา              
                         
                         
                       เดือน 

อาย ยี่ สาม สี่ หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง  
       แปด     

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

หมายเหตุ:   กิจกรรมทางการเกษตร  และ ประเพณีของชุมชนบานลุมบัว 
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ง. ความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการทํานา ในยคุกอนปฏิวัติเขียว 
 
 แตเดิมกิจกรรมของชาวบานในชุมชนบานลุมบัวสวนใหญเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรมเปนหลัก  
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกขาว  ซึ่งเปนการปลูกขาวนาป ซึ่งอาศัยน้ําฝน โดยมีแรงงานควาย  และการลงแขกเอาแรงชวยกัน
ระหวางเครือญาติเปนหลัก  พรอมๆ กับพิธีกรรมตามความเชื่อในการบูชาแมโพสพ  แมธรณีหรือพระภูมิเจาที่  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตางๆ  ใหชาวนาสามารถทํานาไดผลดี  และมีสิริมงคลตอตัวเองและครอบครัว 1  กิจกรรมและพิธีการตางๆ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
 
 

1.พิธีแรกไถ 
 
กิจกรรมทางการเกษตรของชาวบานลุมบัวเริ่มนับจากหลังพิธีพระนางคัลแรกนาขวัญและพิธีวันพืชมงคลเสร็จสิ้นลง

แลว  ในชวงเดือนหก (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมเปนตนไป)  ซึ่งเปนชวงที่ฝนเริ่มตกลงมาอยางสม่ําเสมอ    

ชาวนาแตละคนจะทําการเลือกดูฤกษยาม  โดยจะเลือกวันฟู 2   และวันธงชัย 3    ชาวบานจะทําการเตรียมไถดะแปลง

นาเพื่อตกกลา  โดยจะเตรียมปลอยควายลงกินหญาแตเชา   จากนั้นเตรียมไถ พรอมเครื่องบูชา ซึ่งประกอบดวย ชุดหมาก 5 คํา  
ดอกไม ธูปเทียน  ขาวเปลือก  แปงหอม และน้ํามนต    

เมื่อถึงที่นา  ใชไถพวงกับควายแลวใหคนเดินยกคราดตาม   ใหควาย จะเดินวนขวา 3 รอบ แลวเดินผากลางแปลงนา
เปนเสนกากบาท  โดยระหวางเดินตามควายชาวนาจะอธิษฐานขอใหไดผลผลิตดี  วา   

“แมทงหิง  ธรณี  พระภูมิ  เจาที่   วันนี้ฉันจะมาแรกดะแรกไถแลวนา  แรกหวาน…”   และ   “…ขอใหควายขี้แตกขี้
แตน”     

 
เสร็จแลวจะเลือกมุมหนึ่งของแปลงนาขุดหลุมเล็กๆ ไว  ใสขางเปลือกและเครื่องบูชา  เมื่อไถครบ 3 รอบ จะปลดไถ

ออกจากควายแลวนําน้ํามนต และแปงหอม ประพรมลงบนตัวควาย  

                                                           
1
 จากการใหสัมภาษณของผูเฒาผูแกในหมูบานลุมบัว ซ่ึงประกอบดวย  แมบุญมา  เผาพันธุ  (อายุ 67 ป)  แมละเมียด  อมุัน  (อายุ 60 ป)  แมจัน  อมุัน (อายุ 

63 ป)  และ แมแยม  ครุฑคํา  (อายุ 52 ป) 
2
 ตําราอุบากอง  ซ่ึงเปนตําราพยากรณของพมา ไดทํานายวนัท่ีควรเลือกทําการ  โดยมีวันฟู ซ่ึง หมายถึง วันท่ีทําการแลวรุงเรือง   สวนวันจม หมายถึงวันท่ี

ทําการแลวจะไมดี  ซ่ึงแตละป วันจม และวันฟู จะไมกาํหนดตายตัว ข้ึนอยูกับการทํานาย 
3
 วันท่ีเลือกทําการตางๆ  ไมวาจะเปนการเลือกวันไถ วันหวาน  ฯลฯ โดยดูจากวนัท่ีผูทําการเกิด (ชันษา)   เชน คนที่เกิดวนัอังคาร จะมีวันชันษาเปนอัน

อาทิตย  คนเกิดวันพธุ จะมวีันชันษาเปนวันจันทร คนเกิดวันพฤหัสบดี มีวันชันษาเปนวันอังคาร  คนเกิดวันศุกรจะมีวันชนัษาเปนวันพุธ   คนเกิดวันเสารจะ
มีวันชนัษาเปนวันพฤหัสบดี    และคนทีเ่กิดวันอาทิตยจะมีวนัชันษาเปนวันศุกร  สวนวันธงชัย จะเปนวันท่ีถือวาเปนฤกษดีมากในปน้ัน เหมาะกับการทํา
การทุกอยาง แตมักจะมีนอยวัน  ชาวนาสวนใหญจึงเลือกวนัชันษาแทน 
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การเลือกวันชันษาและเวลาในการแรกนาเปนสิ่งสําคัญมาก   โดยในตําราจะมีหลักเกณฑการเลือกวัน และชวงเวลา
ตางๆ  โดยวาเปนคํากลอนประกอบกับตารางแสดงชวงเวลาที่เหมาะสมวา 

“ศูนยหนึ่งอยาพึงจร   แมรานรอนจะอับปรา  
 สองศูนยเรงยาตรา   จะมีลาภสวัสดี   
สี่ศูนยพูนผล    จรดลลาภมากมี   
กากบาทจะอัปรีย   …”   
 
ชาวนาจะตองเลือกวันที่ดีที่สุดเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการแรกนา  เพื่อเปนขวัญและกําลงัใจ  ซึ่งผูเฒาของหมูบานที่

ใหขอมูลทั้ง 4  ไดยืนยันวา   
“ถามันไมเกิดการหักใดๆ เลย จะปลื้มใจเลย  วันนี้จะแรกนา  ไถจะไมหัก  หัวโมก็ไมหลุด  แอกนอยก็ไมหัก  ควายขี้ 

ควายเหยี่ยว  รับรองไดสมบูรณดวย  ขาวเราจะพอกินพอใช”    
สวนลักษณะที่ถือวาไมดีในวันแรกไถก็คือ 
“ลางราย  ลางไมดี ก็ถือวันไถนี่แหละ  ถาเราแรกไถ  ถือวาหามหัก  ไถหัก  แอกนอยหัก  หัวหมูหลุด เนี่ยหามเลย  จะ

ทํากินไมดีเลย  จะไมสมบูรณ  แลวมันก็ไมไดจริงๆ ดวย  น้ําจะแหง  ขาวจะมาน (ลีบ)  ตอมาเพลี้ยจะมากิน  ไมดีเลย” 
 
 

2.พิธีแรกหวาน 
 
ในวันศุกร  ซึ่งช่ือวันศุกรหมายถึงการอยูเย็นเปนสุข  และชาวลุมบัวเช่ือวาเปนวันเกิดของแมโพสพ  ซึ่งหลังจากไถ

เตรียมที่นาเสร็จแลว จะนําน้ํามนต  น้ําอบ  น้ําหอม  ไปประพรมที่นา และรองขอแมคงหิง หรือแมธรณี พรอมจุดธูป 5 ดอก 
และบูชาดวยหมาก 5 คํา  แลวจะหวานขาวไวมุมหนึ่งกอน  แลวเอาน้ํามนตรด   

ระหวางที่หวาน จะรองวา 
“ขอใหแมธงหิง ธรณี พระภูมิเจาที่ เจาทุง เจาทา  วาฉันฝากแมโพสพดวยนา ฝากเอาไว 3 เดือน  ใหแมธงหิง แมธรณี  

ปกปกรักษา ฝากไวใหดูมอด ดูเพลี้ย นกหนูใหไลไปอยูดงอยูปา  อยาไดมารบ มากวน จะไดเลี้ยงลูกได” 
 
เสร็จจากหวานขาวแลวจะนําเอาหนามปกลอมไวกันควายของคนอื่นเขามาเหยียบย่ําทําลาย   ขาวที่แรกหวานจะใช

เปนขาวเสี่ยงทาย  ซึ่งเชื่อวา   ถาขาวแรกหวานขึ้นดี  ขาวที่ปลูกทั้งหมดก็จะดี  แตถาขึ้นไมดี ปนั้นก็จะถูกนกหนูกินขาว 
 
 

3.การเอาแรงถอนกลา และดาํนา 
 
หลังจากตีเทือกและหวานขาวแบบสํารวยลงในแปลงนาแลว   ชาวนาจะเฝาคอยดูแลระดับน้ําฝนที่ตกลงมาบนผืนนา

ใหอยูในระดับที่เหมาะสม   หลังจากเมื่อตนกลาเติบโตจนมีอายุไดประมาณ 15 – 30 วัน จึงเริ่มมีการลงแขกถอนกลาดํานา   
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“ตอนดํานานั่นสนุกมาก  ตอนเราถอนกลา  ก็ใชเทาตีขาวกลาใสกัน  ใหโคลนมันกระเด็นใส  บางทีก็เอาขี้ดินเขวี้ยง  
มึงเขว้ียง กูเขวี้ยง  แกลงกัน  สวนใหญจะเปนหนุมๆ สาวๆ  มาจีบกัน  หยอกกัน  ลอกันไป ลอกันมา” 

 
นางบุญมี  ใจดี  อายุ 64  ป  ยังเลาถึงบรรยากาศชวงเอาแรงดํานาวา 
“…ตนกลายาวแลวสัก 30 วัน หลังตีเทือกเสร็จ ก็ไดถอนกลาพอดี  ก็ลงแขกกัน  ถอนกลาไวเปนกําๆ สัก 100 – 200 

กํา  แลวก็ชวยกันขน ชวยกันเอาไปดํา  คนดํายืนเรียงกันเปนหนากระดาน 20 – 30 คน  ดําเปนหนาๆ ไป  พักก็หุงขาวเลี้ยงขาว
กินกัน  เสร็จของเราก็ไปชวยของคนอื่นตอ …”  

 
 
4.ขาวตั้งทอง และพิธีใสขาวเบ็น 
 
ยางเขาเดือนสิบ  ตนขาวจะเริ่มมีลําตนอวบ พรอมที่จะตั้งทองและออกรวง  ชาวบานจะทําพิธี   “ใสขาวเบ็น”  ชาว

หมูบานลุมบัววา  แมโพสพตั้งทองและอยากรับอาหารของเปรี้ยวหวานเชนเดียวกับผูหญิงทอง   หากนําอาหารเลานี้มาใสไวใน
นาแลวจะเกิดสิริมงคลกับตัวเอง และขาวจะออกรวงสมบูรณใหผลผลิตดี  ซึ่งจะเลือกทําพิธีในวันศุกร   โดยนําชะลอมซึ่งใส
อาหารตางๆ เทาที่จะหาไดในพื้นที่ อาทิ ผลไมทุกชนิด  เกลือ ขาวตม ขาวเมากระยาสารท ขนมนมสาว  และขาวโพด  ที่ขาด
ไมได คือ สม  ออย  และกลวยไปใสไวในนา  พรอมกับธงกระดาษสี  ดอกไม ธูปเทียน  หวี  แปง  น้ํามันหอม และกระจก 

เมื่อไปถึงที่นา  จะเอาขาวของเครื่องอาหารที่จัดเตรียมไววางลง  แลวรองเรียกอันเชิญแมโพสพ  แมคงหิงธรณี พระภูมิ
เจาที่  มากินอาหารเปรี้ยวหวานใหอิ่มหนําสําราญ  จากนั้นจึงทําการ หวีผม  ผัดแปง  แตงตัว  ใหกับแมโพสพ  ขอใหสวยงาม 
และขอใหแข็งแรง จึงเปนอันเสร็จพิธี 

 
 

5.พิธีไหวพระแขเดือนสิบสอง 
 
หลังจากใสขาวเบ็นเสร็จแลวจะเปนชวงที่ฝนตกหนักที่สุดในรอบป และมีน้ําหลากมาจากที่ตางๆ  กิจกรรมหลักๆ ที่

เกี่ยวของกับการทํานาก็คือคอยดูระดับไมใหขาวทวมตนขาว  ซึ่งใชเวลาไมมากนัก  เวลาสวนใหญที่เหลือเปนขุนควายใหอุดม
สมบูรณหลังจากใชงานหนักมาตลอดหนาการเพาะปลูก  โดยจะทําการเกี่ยวหญาที่เกิดขึ้นในนา เชน หญาเดือย  หญาไซ หญา
กุมาร  
 จนกระทั่งเพ็ญเดือนสิบสอง  เปนชวงที่น้ําขึ้นมาที่สุดในรอบป หรือเรียกกันวา  “น้ําทรง” ชาวบาลุมบัวจะมีพิธีกรรม
ประจําหมูบานที่จะทํารวมกันคือการเผาขาวหลามเพื่อทําการไหวพระแข และเสี่ยงทายดวยเทียน 6 เลม   เพื่อทํานายปริมาณ
น้ําฝนในรอบปหนา   

เมื่อพิธีไหวพระแขผานพนไป ปริมาณน้ําเริมลดลงเรื่อยๆ จนกระทั้งน้ําแหงลง  ตนขาวที่ยืดตนสูงตามน้ําโนมตัวลง 
และจะลมระเนนราบลงบนผืนนาไปพรอมๆ กับการพัฒนาความสมบูรณของเมล็ดขาว  ครั้นพอถึงเดือนอายชาวบานจึงเริ่มเก็บ
เกี่ยว  
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6.พิธีแรกเกีย่ว  รับขวัญขาว และการลงแขกเกีย่วขาว 
 
เมื่อขาวสุกแลว  จะเลือกวันแรกเกี่ยว โดยเลือกเฉพาะวันศุกรเทานั้น   ชาวนาจะไปที่ทุงนา  ยกมือไหวแมโพสพวา 
“เออ   แมโพสพ  อยูตากแดดมาสามเดือนแลว  วันนี้ฉันจะมาแรกเกี่ยวแม  อยาตกอก ตกใจนา  เออ ไดเวลาเกี่ยวแม

แลว  ไปอยูยุง  อยูฉาง  ปนี้ไดงามเทานี้  ปหนาขอใหไดมากกวานี้  ฮู  ไปเนอ  แมเนอ  ไปอยูกับลูก” 
 
จากนั้นก็เกี่ยวเอามา 3 กํามือ  แลวนํามาเก็บไวที่ยุง หรือฉาง  หรือพอม  ถือวาเปนเสร็จพิธี  ชาวนาเชื่อกันวาจะตอง

รักษาขวัญของแมโพสพใหดี  เมื่อเกี่ยวและนวดขาวเสร็จจนกระทั่งขาวเขายุงแลว จะนําขาวไปไหนไมได    ตองใหขาวอยูในยุง
ครบอยางนอย 3 วัน 3 คืนกอน  และถาวันตอมา (วันที่ 4 ) เปนวันศุกรใหเก็บขาวนั้นไวกอน  ขามตักขาวกินหรือขายเด็ดขาด 
 การเรียกขวัญเขายุงยังนิยมกระทําในชวงที่จะตักขาวขายจนหมดยุงของตัวเอง  ซึ่งผูเฒาทั้ง 3 เลาวา 

“ตองทําไมใหขาวหมดยุง  จะตองเก็บขาวไวกอนจะหมดยุง ตองเหลือ 20 – 30 ถัง เพราะแมเปนเหมือนชีวิตของเรา  
เก็บเกี่ยวพอแลวเสร็จ เราตองรีบไปเรียกมิ่งขวัญเขายุง     กอนจะขายถังสุดทายที่เราจะตวงขาย  เราตองขอเขานะ  ขอไว 3 หยิบ
มือ  ขายใหเขาไปแตเปลือก  มิ่งขวัญแมโพสพยังอยูในยุง  ตองรองบอก  วา … มิ่งขวัญเอย  มิ่งขวัญมา  ไปแตเปลือกนา  มิ่ง
ขวัญอยูกับลูก” 

        
สวนการลงแขกเกี่ยวขาว  จะลงเกี่ยวขาวกันไดทันทีหลังจากทําพิธีแรกเกี่ยวและเชิญขวัญขาวเขายุง   โดยแปลงใครมี

ขาวสุกกอนก็จะเลือกลงแขกเกี่ยวขาวในแปลงนั้นกอน  ซึ่งบรรยากาศในชวงเวลาลงแขกเกี่ยวขาวจะสนุกมาก  จะรองเพลง
เกี่ยวขาวเกี้ยวกัน โตกันไปมาระหวางหญิงชาย  โดยจะมีบทรองขึ้นวา 

“เกี่ยวเอย  เถอะนะแมเกี่ยว  อยามัวชะแงแลเหลียว เดี่ยวเคียวจะเกี่ยวกอยเอย ……. 
 
อยางไรก็ตาม  ชวงเกี่ยวขาวจะทําไดแครองเพลงเกี้ยวและโตไปมา  แตจะแกลงกันเลนเหมือนชวงถอนกลาดํานา

ไมได  เพราะถือวาแมโพสพออกรวงแลว  หามแกลงกัน 
 
 

7.พิธีแรกลาน และการลงแขกนวดขาว 
 
 จะเลือกแรกลานวันศุกร  ซึ่งจะเตรียมทําความสะอาดลานขาวตั้งแตเชา  จากนั้นเอาขี้ควายมาละลายน้ําในถังแลวจน
น้ําลนออกมาบนลาน   กวาดน้ําขี้ควายใหกระจายทั่วพื้น ทําซ้ําเชนนี้ 2 ครั้ง   แลวตากลานขาวใหแหง   เมื่อลานขาวแหงดีแลว  
จึงนําเอาฟอนขาวสัก 2 ฟอนมาวางไวที่ลานขาว  เพื่อทําการแรกนวด โดยนําเอาน้ํามนตมาประพรมมัดขาว แลวรองบอกแม
โพสพวา 
 “วันนี้จะเอาขาวกองใหญมานวด  อยาตกอกตกใจนะแมนา  จะนวดแมละนะ”    
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 จากนั้นก็นําฟอนขาวจากนาทยอยมาลงแลวทําการนวดขาว  ซึ่งการนวดขาวจะตองใชแรงงานอยางมากในการขนขาว
จากนามาที่ลานนวดขาว  รวมถึงการออกแรงในการหาบขาว  ซึ่งนางบุญมี  เพ็ญจันทรโสมเลาใหฟงวา  

“หลังจากที่เกี่ยวขาว ซึ่งจะมัดขาวไวเปนฟอนๆ  จากนั้นก็จะพากันเอาแรงชวยกันหาบมาไวที่ลาน  บางทีก็หาบกัน
ตอนมืดค่ํา ตองจุดตะเกียงเจาพายุ หาบมากอง”   
 
 ทั้งนี้ผูเฒาทั้ง 3 ของบานลุมบัว เลาเสริมตอวา   
 “จะมีการรวมกองขาวไว  โดยจะมีการทํางานที่เปนการละเลน เรียก “ชักกระดาน”   ซึ่งจะมีเชือกขาว    มีแผน
กระดานยาว  จะเอาเชือกขาวมาผูกหัวผูกทายกระดาน  มีคนอยูตรงกลางแผนกระดาน 1 หรือ 2 คน  คอยกดกระดานใหชิดติด
ดิน  แลวมีคนอยูดานหัวกระดาน ทายกระดาน ขางละ 5 คน  คอยดึงเชือกทั้งสองขางเพื่อลากขาวไปกองรวมกันไว  ไมใหขาว
กระจายเรี่ยราด  ที่สนุกก็คือจะมีการรองเพลงเลนระหวางชักกระดาน  จําเนื้อทั้งหมดไมได  จําไดแค  ชักเอย แมชัก” 
 ตอนนวดขาวซึ่งแตแรกใชแรงคน  ตอมาก็จะใชควายผูกกับแกนกลางลานขาว  สวนคนจะตองชวยกันกระตุกฟางขาว
ใหฟางขาวตั้งขึ้น ใหควายนวดหมุนจนกระทั่งเมล็ดขาวตกลงและฟางขาวฟูขึ้น แลวมีคนคอยเก็บกวาดขาวที่รวงหลน   ซึ่งใน
ยุคตอมาเมื่อเขาสูกระแสปฏิวัติเขียว รูปแบบการนวดคอยๆ เปลี่ยนเปนใชรถไถแทนควาย  และใชเครื่องจักรอยางเครื่องนวด 
รถรูด และรถเกี่ยวตามลําดับ 
 
 

 8.พิธีการตักยุงขาว 
  

หลังจากเชิญขวัญแมโพสพเขายุงแลว  ตองรอจนกระทั่ง  ขึ้น 3 ค่ํา เดือน 3 จะทําพิธีตักยุงขาว  โดยจะทํากระบุงเล็ก 
หรืออาจใชกระดองเตา ตักขาวใสกระบุงพรอมตั้งจิตอธิษฐานวา   
 “พุทธัง  มีพูน  ธรรมมัง  มีพูน  สังฆัง  มีพูมา”    
 

พิธีกรรมดังกลาวนี้เกิดจากความเชื่อที่วาจะทําใหการทํามาหากินเฟองฟู มีขาวสูงเทียมเทากระดองเตา  หลังจาก
ประกอบพิธีแลวจะตักขายหรือตักกินได 
 
 

 9.พิธีขึ้นสารทหนาบานหลังบาน 
 
เปนพิธีสําคัญที่ชาวลุมบัวจะทําพิธีพรอมๆ กันทั้งหมูบาน   ชาวลุมบัวจะถือวาเปนฤกษดีที่จะนําขาวที่เหลือจากการ

เก็บไวใหพอกินในครัวเรือนครบปแลวออกขาย    ในชวงระหวางเดือนสามถึงเดือนสี่นี้ ชาวบานในหมูบานจะทําการตกลงกัน
วาจะเลือกวันทําบุญหมูบาน โดยจะเลือกวันเสารใดวันเสารหนึ่ง  เพื่อทําพิธีที่เรียกกันวา  “ขึ้นสารทหนาบานหลังบาน”   เมื่อ
เลือกวันไดแลว  แตละบานจะทําขนมจีน  และปนวัว ควาย หอม กระเทียม ขาวของทุกอยางที่มีอยูในบาน ใสถาดไปวางไวที่
ศาลของหมูบาน  เพื่อทําพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําหมูบาน 



44 

 
  

จ.  ควาย แรงงานสําคัญในยุคกอนปฏิวัติเขียว 
 
 นอกจากแรงงานภายในครอบครัว และแรงงานจากการเอาแรงชวยเหลือกันเองระหวางเครือญาติและเพื่อนบาน   
ควายถือเปนแรงงานที่สําคัญที่ชวยงานชาวนาในมาแตดั้งเดิม  จากการสํารวจขอมูลกับชาวนากลุมเปาหมายพบวาทุกบานเลี้ยง
ควายไวชวยไถนา  และนวดขาว   หากตัวเมียตกลงก็สามารถนําไปขายได   นอกจากนี้ยังมีการนําขี้ควายไปทําปุย  เทลานตก
ขาวและนวดขาว    ใชยาพอมที่ใชเก็บเมล็ดพันธุ  และตากขี้ควายแหงสุมไฟไลยุง   ซึ่งจํานวนควายเริ่มไดลดลงอยางชัดเจน
ในชวงที่มีรถไถเขามาในหมูบานและทําหนาที่เปนเครื่องทุนแรงในงานผลิตขาวที่ดีในชวงป 2517 – 22   จนกระทั่งควายตัว
สุดทายในหมูบานไดหายไปในชวงป 2536 
 
 

ฉ.  ชีวิตและความเปนอยูในอดีต 
 
 ชาวหมูบานลุมบัวในอดีตกอนยุคปฏิวัติเขียวพ่ึงพาตลาดนอย  แมจัน  อุมัน  อายุ 63 ป  เลาวา 
 “เมื่อกอนนะ  ขนาดตวงขาวขายเจก  เราก็ไมไดใชเงินเลย  แตเงินที่ใชมาจากหาย่ําแมงดามั่ง  ซื้อทองไดแลว  
สมัยกอนบาทละ 400  ไมไดแตะเงินที่ขายขาวเลย  ขาวไมซื้อซื้อแตหมาก” 
 
   อาหารการกินสมัยกอนของชาวลุมบัวจะพึ่งพิงจากธรรมชาติเกือบทั้งหมด  โดยปลาและผักพื้นบานจะเปนอาหาร
หลัก  ซึ่งนายประทีป  ใจดี บุตรชายนางบุญมี ซึ่งเริ่มทํานาตั้งแตอายุ 13 ป ซึ่งปจจุบันอายุ 31 ป  เลาใหฟงวา   
 “สมัยนั้นเอาสุมจับตามกะหลุบ (แองที่เกิดจากรอยไถ)  ลงน้ําไมทันไรก็ไดมามาก  หลังเก็บเกี่ยวขาวก็จะมีปลาตกแอง  
เหยียบมั่งยังมี” 
 
  ขณะที่สมพร  โพธิ์แกว  อายุ  46 ป และเปนชาวบานลุมบัวมาโดยกําเนิดเลาถึงวิธีการหากินสมัยกอนวา   
 “อาหารธรรมชาติ หากินตามคันนา  ปลาก็หาเอา  เมื่อกอนมีบอ ขุดไวเยอะ  พอถึงหนาเกี่ยวก็วิดไดขายไดหลาย
สตางค  ตอนนี้มีถนนเลี่ยงเมือง  ตัดไปแลวบอก็หาย  แตก็ขุดใหม  พอมีบางเหมือนกัน แตไมเยอะเหมือนเมื่อกอน เพราะ
เมื่อกอนยังขายปลาได  มีรายไดมาจุนเจือครอบครัวอีกทาง” 
 
 เมื่อทําการประชุมกลุมระดมความคิดและประสบการณของชาวนากลุมเปาหมาย และผูเฒาผูแกในหมูบาน  ที่บาน
ผูใหญบานหมู 4   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546    โดยมีอุปกรณเปนรูปภาพปลาน้ําจืดชนิดตางๆ  ใหกลุมเปาหมายชวยกันดู และ
บอกวามีปลาชนิดใดบาง   พบวา  ที่หมูบานลุมบัวในอดีตมีปลาน้ําจืดในทุงนาและใชประกอบอาหาร   74  ชนิด เปนอยางนอย   
ซึ่งปลาชนิดตางๆ นั้นมีสภาพที่อุดมสมบูรณสูงมากถึงสูง    มีเครื่องมือที่ใชในการจับปลาชนิดตางๆ  ซึ่งไดแก  สุม,  ฉมวก,  
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รอก,  เบ็ดตางๆ  (เชน เบ็ดลวก,  เบ็ดราว,  เบ็ดหยก,  เบ็ดปก  เปนตน)   แห,  อวน,  ขาย,  รอบ, ยอ  ตะของ  และไซแบบ ตางๆ  
ที่หลากหลายเพื่อใหเหมาะกับชิดและขนาดของปลาที่ตองการบริโภค 
 ในวันเดียวกันนั้น  ยังไดระดมความคิดเห็น และประสบการณของกลุมชาวนาเปาหมายถึงชนิดของนกและสัตวที่เปน
อาหารของชาวลุมบัวในอดีตและปจจุบัน   พบวามีนก และสัตวตางๆ ถึง 90 ชนิดที่ถูกลามาเปนอาหาร   ตัวอยางของนกและ
สัตวตางๆ ไดแก  นกตางๆ  กระแต  พังพอน  ชะมด ชมอย  นางอาย เสือปลา  ตะกวด กระตาย ตุน  งูชนิดตางๆ  กบ ตะพาบ  
แมงดา   ฯลฯ   ขณะที่พืชผักพื้นบานในอดีตของหมูบานลุมบัวนั้นมีอยางหลากหลาย   พืชในทุงนาประมาณ 35 ชนิดถูก
นํามาใชประโยชน ในดานตางๆ  เชน  การทอเสื่อกก ,  ใชบัวหรือสันตะวาเปนอาหาร  เลี้ยงเปด,  หญากะมานใชเลี้ยงควาย     
การบริโภคพืชพ้ืนบานอยาง ผักพริก  กวา ผักตบไทย  แพงพวย  สายบัว ผักปอง  และ อื่นๆ   เปนผักสดหรือผักสุกจิ้มน้ําพริก     
ไผและไมโสนใชทําไมใชสอย  เปนตน 
 
 

ช.  สรุป 
  

การทํานาในสมัยกอนการปฏิวัติเขียวของหมูบานลุมบัวในยุคดอน 2504   ทํานาเพียงปละหน และทําเพื่อเก็บไวกินเอง
ในครอบครัวเปนหลัก  การทํานาจึงทําอยางประณีต  และตองพึ่งพาธรรมชาติสูงมาก    สังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความ
เคารพ ออนออมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ธรรมชาติ  เชน  แมธงหิง  ธรณี    พระภูมิ  เจาที่  แมโพสพ   ซึ่งชาวลุมบัวเช่ือวา  ถา
ปฏิบัติอยางดี ดวยความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้   ก็จะชวยใหเกิดเปนสิริมงคลกับตัวเอง  ทําใหฝนฟาตกตองตามปกติ 
บริบูรณดี  และทําใหการทํานานั้นจะไดผลผลิตดี  เงื่อนไขในการเลือกพันธุขาวจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เปน
หลัก  และความชอบและการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เปนเหตุผลรองลงมา   ซึ่งนอกจากการพึ่งพิงธรรมชาติในดานการ
ทํานาแลว  ชาวลุมบัวยังอาศัยอาหารจากแหลงธรรมชาติเปนหลัก ไมวาจะเปนอาหารจากปลา  นก สัตวตางๆ  และ พืชผัก
พ้ืนบานที่ถูกนํามาใชอยางหลากหลาย 

การทํานาที่ตองเอาแรงลงแขกชวยงานกันในกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปนการถอนกลา  ดํานา  เกี่ยวขาว  นวดขาว ทํา 
ใหเห็นสภาพการพึ่งพาเอื้ออาทรระหวางชาวนากันเองในหมูบานมีอยูสูง   การทํานาในอดีต   แมจะยากลําบากแตแฝงไวดวย  
ความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางชาวนากันเอง  และมีความรื่นเริงจากการละเลนระหวางกิจกรรมมาชวยผอนคลาย สรางความ
สนุกสนาน     
 ผลผลิตของขาวอยูในระดับ 20 – 75  ถังตอไรตอป  นั้นอยูในเกณฑที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตของชาวนาในหมูบาน  
ซึ่งผลผลิตที่ไดนอกเหนือจากกินในครัวเรือนตลอดป  และเก็บเมล็ดในการปลูกในปตอไปแลว  ยังสามารถใชแลกเปลี่ยน

อาหารหรือสินคากับชุมชนภายนอกได  รวมไปถึงสวนที่เหลือขายเพื่อเกิดรายไดเปนเงินตรานําเขาครัวเรือน   ซึ่งการพึ่งพิง

ระหวางชุมชนยังมีลักษณะแบบเทาเทียมคือการแลกเปลี่ยนอาหารระหวางชาวนาในหมูบานลุมบัว กับชาวบานโพธิ์ระยา  ทําให
การพึ่งพาระบบตลาดมีในระดับที่ตํ่ามาก 
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บทที่ 4 
ทวิลักษณของชาวนาที่หมูบานลุมบัวในยุคปฏิวัติเขียว 
ชาวนานักบริหารจัดการฟารม กับ การรับจางทํานา  

 
 

ก. บทนํา 
 
 ในยุคที่ระบบชลประทานและพันธุขาวลูกผสม ไมไวแสงและใหผลผลิตสูงเมื่อสามารถควบคุมปริมาณน้ําในการปลูก
ขาวไดเขามาสูชุมชนบานลุมบัว   การปรับเปลี่ยนจากการทํานาปมาสูการทํานาปรัง 2 ครั้งตอป ในชวงป 2517 – 2535  และการ
ทํานาปรัง 3 ครั้งตอปในชวง 2536 ถึงปจจุบัน    การทํานาที่หมูบานลุมบัวในยุคปฏิวัติเขียวสามารถจําแนกออกเปน 2 ยุค   คือ
ยุคที่ชาวนาทํานาปรัง  2 ครั้ง   คือในชวงระหวางป  2517 – 2535  และยุคที่ชาวนทํานาปรัง  3  ครั้ง  คือในชวง  2536 – ปจจุบัน 
ซึ่งผลของการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิถีการผลิตนี้ ทําใหวิถีชีวิตของชาวนาที่หมูบานลุมบัวเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง      

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากระบบที่เคยทํานาเพื่ออาศัยขาวของตนเองกินไดและพึ่งตลาดนอย  โดยเนนการผลิตไวกินเปน
หลัก  เหลือจากแลกเปลี่ยนอาหารที่สําคัญแลวจึงขาย และพึ่งพาอาหารจากแหลงธรรมชาติ   ไปสูการพึ่งพาระบบการลงทุน
นําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอก เชน เมล็ดพันธุ   ปุยเคมี  สารเคมีการเกษตร  เครื่องจักรกล  และน้ํามันเชื้อเพลิง   เพื่อผลิตขาว
ขายใหไดเงินตรามาใชในการอุปโภคและบริโภค    วิถีชีวิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น    ขณะที่การปลูกขาวเพื่อกินเอง  
และการพึ่งตนเองไดในดานการผลิต   เชน   การเก็บรักษาเมล็ดพันธุไวใชเอง   ความรูและเทคโนโลยีในการผลิตในการ
แกปญหาโรคแมลงและวัชพืชขาว  รวมทั้งความสามารถในการตอรองกับระบบตลาดเริ่มลดนอยถอยลง   ขณะที่ฐานตนทุน
ทางสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับตนทุนของสารเคมีการเกษตรและพลังงานเชื้อเพลิงที่ใชในแปลงนา   ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดตอสภาพดิน  น้ํา   ตนทุนทางสุขภาพเพิ่มขึ้น   การพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติลดลงมาก  แตกลับพึ่งพาอาหาร
จากตลาดซึ่งมีราคาสูงแตคุณภาพต่ํา   ทําใหรายไดและรายจายไปสมดุล นําไปสูการเกิดภาวะเปนหนี้ เพิ่มสูงขึ้น   ชาวนา
กลายเปนนักหมุนหนี้รายวัน     ซึ่งนอกจากจะเปนนักบริหารจัดการฟารมที่กูเงินมาลงทุนในแปลงนาตัวเองแลว    ยังเปนลูกจาง
รายวันทั้งในและนอกภาคการเกษตร ซึ่งเปนการปรับตัวที่พยายามจะออกรับจางเพื่อหาเงิน มาหมุนเวียนเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน    
 ในบทนี้จะแสดงขอมูลเปรียบเทียบปริมาณของปจจัยการผลิต ปริมาณผลผลิตและผลตอบแทนของชาวนา 2 กลุม ใน
ปเพาะปลูก 2544/45 และ 2545/46 ในเชิงสถิติ   โดยกลุม A ที่มีการใชสารเคมีแบบปกติ  และกลุม B ที่พยายามลดตนทุนการใช
สารเคมีในป  ซึ่งไดผลสรุปวา กําไรจะเพิ่มขึ้นถาผลผลิตเพิ่มขึ้น  แมจํานวนครั้งในการปลูกตอปนั้นไมมีผลตอประสิทธิภาพแต
มีผลตอผลผลิตรวมคือทํามากไดมาก  อยางไรก็ตามการลงทุนสูงไมไดนําไปสูผลผลิตที่สูงขึ้นเสมอไป  ดังกรณีที่คาใชจายของ
ปุยเคมีและคาสารกําจัดศัตรูพืชที่เพิ่มสูงขึ้นก็ไมไดทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น  ขณะที่ผลผลิตตอไรแปรผันตรงตามราคาเมล็ดพันธุ 
และคาจางแรงงานในการจัดการไมวาจะเปนคาไถ คาฉีดพน และคาเก็บเกี่ยว  และเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของผลผลิตระหวาง
กลุม  A และ B ในปเพาะปลูก 2544/45 และ ปเพาะปลูก 2545/46  แลวมีคาแตกตางอยางมีนัยยะสําคัญทางสถิติ   นอกจากนี้ใน
กลุม B เองยังพบวาปการเพาะปลูกทั้งสองก็มีคาตัวเลขแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยเชนกัน 
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1.แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํานาปมาสูการทํานาปรัง  
 
โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงเมล็ดพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง  จะเปนแรงจูงใจใหชาวนาหันมาทํานาปรัง   แตที่

หมูบานลุมบัวนี้แรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการทํานาปมาเปนนาปรังกลับเกิดจากการจัดสรรระบบน้ําดวยคลองชลประทาน
ใหเหมาะสมกับการปลูกขาวนาปรังเปนหลัก  และมีเมล็ดพันธุลูกผสมใหผลผลิตสูงที่สามารถปลูกใหผลผลิตนอกชวงฤดูนาป
เปนปจจัยสนับสนุนที่สําคัญ    

หมูบานลุมบัว เริ่มมีคลองชลประทานเขามาเมื่อป 2510 – 11  ชาวบานเริ่มหักรางถางพงและขยายพื้นที่ทํานาเพิ่มมาก
ขึ้น   จนกระทั่งป 2517 -  18   เริ่มมีพันธุขาว กข.1  เขามาในหมูบาน     ซึ่งตอมาก็มีพันธุขาวลูกผสมอื่นๆ เชน  กข.7  (2519),   
กข. 21  และ กข.23  (2523)  รวมทั้งพันธุสุพรรณ 60  (2530)  และ สุพรรณบุรี 90 (2534)  และพันธุซีซีพันธุดก  เขามาใน
หมูบานลุมบัว     ประกอบกับเริ่มมีรถไถเขามาในหมูบานมาตั้งแต 2517     ชาวนาหัวกาวหนาบางรายนําเงินเก็บหรือขายที่ซื้อ
รถไถเพื่อเบิกขยายพื้นที่ทํานาเพิ่มขึ้น   บางรายขายที่นาไปแลวยายพื้นที่ทํานาไปในพื้นที่ที่หางไกลออกไป  เพราะมีราคาที่ดินที่
ถูกกวา     จนกระทั่งในป 2521 – 22  ชาวนาสวนใหญของบานลุมบัวก็หันมาทําขาวนาปและขาวนาปรัง  ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่มี
ปริมาณรถไถเพิ่มขึ้นเปนอยางมากในหมูบาน เพราะสะดวกรวดเร็ว ไถนาไดพ้ืนที่มาในเวลาสั้น    ขณะที่ควายที่มีอยูหมูบาน
เริ่มลดจํานวนลงและควายตัวสุดทายในหมูบานถูกขายไปเมื่อป 2535      

การนําเมล็ดพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูงเขามาพรอมๆ กับระบบชลประทานที่สรางขึ้นเพื่อเอื้อตอการสงเสริมการ
ผลิตขาวนาปรังในชวงป 2517 – 18  ควบคูไปกับการทํานาปนั้น   ชาวนาไดเริ่มยอมรับวาใหผลผลิตสูงขึ้นและนาจะเปนผลดีตอ
ตน จึงไดเริ่มขยายพื้นที่นาป   ไปสูการทํานาปรังควบคูกับนาป  จนกระทั่งชวงป 2517 เปนตนมามีพันธุขาวนาปรังที่สามารถ
ปลูกและใหผลผลิตสูงและเร็ว (ประมาณ  95 – 125 วัน)  หรือทําการผลิตภายในชวง 3 - 4 เดือน  คือในระหวาง  เดือนอาย ถึง 
เดือนหา (ธันวาคม – เมษายน)    และ  เดือนหา /เดือนหก  ถึงเดือนเกา/เดือนสิบ (เมษายน/พฤษภาคม  -  สิงหาคม /กันยายน)  
โดยระหวางชวงเวลาพักนานประมาณ 3 - 4  เดือน   ในชวงหนาน้ําเพราะน้ําจะทวมในชวงเดือนเกา – เดือนสิบสอง (สิงหาคม   
-  พฤศจิกายน)  สําหรับพื้นที่ลุม   สวนพื้นที่ดอน  จะอาศัยน้ําจากคลองชลประทานที่เริ่มเปดใหในเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน  
และจะเริ่มปดประตูน้ําในชวง ธันวาคม – มกราคม ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนมาปลูกนาปรังมากขึ้น จะกระทั่งมีพ้ืนที่นาปรังและ
ปลูกขาวนาปรัง 2 หน เต็มพื้นที่หมูบานลุมบัวในชวงป 2522 -2535   
 

นางบุญมี  ใจดี  อายุ 64  ป ซึ่งทํานาปมาตั้งแตยังเปนสาวรุน   เพิ่งเปลี่ยนมาทํานาปรังเมื่อป 2522  เลาใหฟงวา  
“แตกอนทํานาหนเดียว  บางชวงที่น้ํามาตองพายเรือไป  พอมีคลอง  น้ํามันก็ไมทวมจึงทํานาปรังได   ไมทําปลอยทิ้ง

ไวก็รก  ใครๆ เขาก็ทํานาปรังกันทั้งนั้น” 
“ชวงนั้นมีคลองซอยเขามา  ทําใหมีน้ําสมบูรณขึ้น  และถาเราไมทํามันก็รก ”  ซึ่งเปนเหตุผลหลักที่ชาวนาใน

กลุมเปาหมายลงความเห็นวาเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการทํานาปรัง 2 ครั้ง/ป   ซึ่งเมื่อชาวนาลุมบัวสวนใหญเห็นวาเมื่อมี
คลองชลประทาน  มีน้ําที่สมบูรณ   ทําใหสามารถปลูกขาวไดเพิ่มขึ้นจึงทําการขยายพื้นที่และปรับเปล่ียนมาทํานาปรัง  ซึ่งคํา

สัมภาษณของ นายสมพร  โพธิ์แกว  ไดชี้ใหเห็นชัดเจนวา 
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“ที่เปลี่ยนเปนทํานากัน 2 ครั้ง  ก็เขามาชวนกันทํา  เขาบอกวาจะปลอยน้ําให  ใหทํานา 2 ครั้ง  ก็เลยทํามาเรื่อยๆ  ไอ
ตอนทําหนเดียว  พอถึงเดือน ธันวาคม – มกราคม  ก็จะปดน้ํา  ทีนี้พอปดเดือนธันวาคมแลว  เคาก็เปดอีกทีเดือนมีนาคม  เพื่อให
ทํา 2 หน  น้ําก็เขามาในพื้นที่  ในเมื่อเขาใหน้ํามาทํา  ทําไดก็ทํา  ขณะที่เพื่อนๆ เขาก็ทํากัน  ก็เลยตองทําดวย” 

 
ขณะที่นายสุรัตน   เขียวฉออน  ซึ่งเคยทํานาปและทําไรออย  ไดเปลี่ยนมาทํานา 2 หน  โดยใหเหตุผลวา 
“ตอนเปลี่ยนมาเปน 2 หน  เพราะเขาทํากัน  เราก็เลยตาม  คือวาเมื่อกอนนี้ ที่บริเวณปจจุบันนี้เคยปลูกออย  ทีนี้

ผลผลิตมันไมดี ประกอบกับมีโอกาสและความสามารถที่จะทํา 2 หนได  ก็เลยหันมาทํานาแทน  เพราะอยางนอย  ก็คงดีกวาการ
ทําออย  เพราะผลผลิตที่ไดมันขายงายกวาแน  อีกอยางคนอื่นๆ ในละแวกขางๆ เขาทํากันหมด  ไมทํามันก็ชอบกล” 
 
แผนผังที่ 6 แสดง  ชวงเวลาการทํานาปรัง 2 ครั้งตอปของหมูบานลุมบัวในชวง 2517 – 2535 
 
พ้ืนที่ดอน                       
 ชวงปดประตูน้ํา      ชวงทํานาปรัง 1     ชวงทํานาปรัง 2    
                         
พ้ืนที่น้ําทวม                       
   ชวงทํานาปรัง 1       ชวงทํานาปรัง 2    ชวงน้ําทวม   
                         

                         
               แปด       เดือน 
อาย ย่ี สาม ส่ี หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง  
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  
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ตารางที่ 17  แสดง รายช่ือเกษตรกร ปที่หันมาปลูกขาวนาปรัง 2 ครั้ง/ ป ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  และราคาขายที่ได   
 
ที ่ ชื่อเกษตรกร ปที่เปลี่ยนมาปลูก

นาปรัง 2 หน 
ขนาดพืน้ทีป่ลูก 

(ไร) 
ผลผลติเฉลี่ย/ไร 

(ถัง) 
ราคาขาย/เกวียน 

(บาท) 
1 A นางบุญทิ้ง  ศรีสุข 2522 20 60 3,500  
2 A นางทองเจอื  อุมนั 2522 9 33.33 2,700 – 3,000 
3 A นายนิคม  อินยิน 2522 12 60 2,700 – 3,000 
4 A นายสามารถ  อุมนั 2522 20 80 2,700 – 3,000 
5 A นายละออ  มาตสกัดา 2522 19 80 2,700 – 3,000 
6 A นายสมคิด  นาคปาน 2522 15 60 2,700 – 3,000 
7 A นางติ๋ม  วงษษา 2522 8 100 2,700 – 3,000 
8 A นายวิก  มาตศักดา 2522 22 65 3,500 
1 B นางแยม  ครุฑคํา 2517 20 76.66 2,700 – 3,000 
2 B นายประมลู  อินยิน 2522 20 70 – 80 2,700 – 2,800 
3 B นางบุญมี  ใจด ี 2522 11 80 - 85 2,700 – 3,000 
4 B นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 2522 20 50 3,000 
5 B นายสุเทพ  เผาพันธุ 2522 21 90 2,500 – 3,500 
6 B นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ 2520 20 60 2,600 – 2,700 
7 B นายสามารถ  ชาวลุมบัว 2520 15 70 - 80 2,700 – 3,000 
8 B นายยอด  อวนเจริญ 2521 24 83.33 2,500 – 2,800 
9 B นายสมพร  โพธ์ิแกว 2522 33 70 2,500 – 3,500 

10 B นายสุรัตน  เขียวฉออน 2535  70 90 2,700 – 3,000 

 ในชวงป  2535 – 36  เปนชวงที่คลองชลประทานในโครงการ   เร่ิมขยายเต็มพื้นที่ของหมูบานลุมบัว  การเปดปด

ประตูน้ําที่จะมาสนับสนุนใหชาวนาบานลุมบัวทํานาปรังมีบทบาทมากขึ้น   ซึ่งชาวนาสวนใหญเห็นวาพื้นที่นาของตนไมเกิด

ปญหาน้ําทวมในชวงปลายป  ขณะเดียวกันก็มีน้ําสงมาจากคลองชลประทาน   การทํานา 3 คร้ังตอปจึงมีโอกาสทําไดสูงและ

ตัดสินใจทํามาต้ังแตชวงนั้น 

 “เดี๋ยวนี้เขาไมทํากนัเปนฤดูแลว  เอาเปนชวง  เกี่ยวแลวก็เร่ิมหวานตอเนื่องกันไป  บางทีบางแหงแทบไมมีพักนา  

เกี่ยวเสร็จก็ไถ  ก็หวาน  กันตอเลย   บางทีเกี่ยววันนี้ พรุงนี้เผาแลวมะรืนไถ ก็มี ”   นายสุเทพ  เผาพันธุ  ชาวนาวัย 30  

กลาวถึงสภาพการทํานาในปจจุบันของหมูบานลุมบัว  ซึ่งชาวนาสวนใหญเชื่อวายิ่งทํามากยิ่งไดมาก  และยิ่งทําไดเร็วมาก

เทาไหรยิ่งไดเงินมาหมุนเวียนใชจายไดมากเทานั้น 
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ค. จากชาวนาสูผูประกอบการฟารม กับอาชีพรับจาง   
  

 ชาวนาในหมูบานลุมบัว   โดยสวนใหญจะมีอาชีพรับจางทั้งในและนอกภาคการเกษตรดวย    ซึ่งชาวนาเมื่อวางจาก

นาของตนเองแลวจะออกรับจางทํานา  ขนขาว แบกขาวใหกับชาวนารายอื่นๆ  เพื่อเปนการหารายไดอีกทางหนึ่งมาหมุนเวียน

ใชจายภายในครอบครัว  รวมทั้งออกไปรับจางนอกภาคเกษตรเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่งดวย 

 การจางทํานา  เร่ิมตั้งแตการจางไถที่เร่ิมมีตั้งแตชวงรถไถนาเขามาในหมูบานใหมๆ   เมื่อป 2517 – 22       และแม

ชาวนาแตละบานจะมีรถไถของตัวเอง   แตก็ยังมีชาวนาบางสวนที่จางรถไถนา  ซึ่งเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นในชวงการทํานา 

3 ครั้ง หรือเมื่อป 2536 เปนตนมา  ซึ่งในปเพาะปลูก 2545/46 อัตราคาไถ  คิดมูลคาเหมาจายไรละ  130  บาท 

 นอกจากการไถนาแลว   ยังมีการรับจางฉีดพนสารเคมี  ซึ่งรับจางฉีดพนสารกําจัดโรคแมลงศัตรูพืช และสารกําจัด

วัชพืช   ในปเพาะปลูก  2545/46  ทําการสํารวจขอมูลพบวา  “ชุดรับจางฉีดยา”   หรือชุดรับจางฉีดพนสารเคมี 1 ชุด จะ

ประกอบดวยผูรับจางฉีดพนสารเคมี  3   ราย  จะมีเครื่องฉีดพนยาแบบปน   คิดอัตราจางฉีดพนในอัตราไรละ  30  บาท   

 การทํานายังสะดวกงายดายยิ่งขึ้นเมือมีเครื่องจักรกลมาชวยในการเก็บเกี่ยว   ซึ่งในชวงประมาณป 2536  

เครื่องจักรกลการเกษตรที่เรียกวา   “รถรูด”   ไดเขามาในหมูบาน   ทําใหการเก็บเกี่ยวขาวเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น    จนกระทั่ง

ในชวงป  2540  เร่ิมมี  “รถเกี่ยว”    เขามาแทนและไดรับความนิยมอยางสูงมาจนกระทั่งปจจุบัน 

   การจางรถเกี่ยวขาว   ซึ่งจะมีเจาของรถเกี่ยวที่รับจางเกี่ยวมาพรอมกับแรงงานจํานวนหนึ่ง     เมื่อชาวนาตองการ

เกี่ยวขาว  จะโทรศัพทติดตอกับเจาของรถเกี่ยวเพื่อกําหนดวันเกี่ยวลวงหนาประมาณ  1  สัปดาห   เมื่อถึงวันเกี่ยว  เจาของรถ

เกี่ยวจะเอารถเกี่ยวเขามาพรอมกับแรงงานรับจางไมจํากัดจํานวน   และคิดคาใชจายเหมาจากขนาดแปลงนา  และสภาพการ

ยืนตนของขาว   เชนในป 2545/46  คาจางเกี่ยวไรละประมาณ   400 – 450  บาทสําหรับตนขาวที่ตั้ง   แตถาเปนขาวที่ตนลม

ทั้งแปลงจะคิดคาจางเกี่ยวเพิ่มขึ้นไปอีกเปนไรละประมาณ  450 – 480  บาท   และหากแปลงนาอยูหางจากถนน   จะตองใช

แรงงานยกขนขาวขึ้นมาที่ถนน   ก็จะใชแรงงานที่ติดมากับรถเกี่ยวนี้ยกขาวขึ้นถนน  จายเปน “คาขนขาว”   ในอัตราเกวียนละ 

70 – 100  บาท ขึ้นอยูกับระยะทางระหวางนากับถนน     

 “เรียกไดวาเดี๋ยวนี้ทํานากันแบบสบาย  มีรับจางทําใหทั้งนั้น  ทั้งชุดขลุบ ย่ํา  ชุดไถ  ชุดฉีดยา  และชุดเกี่ยว   จะ

จางก็ไมตองเดินไป  ใชวิธียกหูโทรศัพทแวบเดียวก็มีคนมาทําใหแลว”    นายสมพร  โพธิ์แกว  ชี้แจง 

 ขณะที่นายยอด  อวนเจริญ  ชาวนาที่ทํานามาตั้งแตป 2509  ปจจุบันอายุ 59 ป  บอกถึงวิธีทํานาของตนเองใน

ปจจุบันวา 

 “จางทั้งหมด  จางไถ ราคาไรละ 130 บาท โดยเขาจะมีอุปกรณจากเขาเองทั้งหมด  โดยคนที่ไปจางเปนคนแถวบาน

บึง  ใชวิธีการไปหาที่บาน  ตกลงราคากันเองที่บานเลย  เวลาฉีดยาก็จางเขาฉีด  หลังหวานขาวได 7 วัน ใหมาฉีดยาคุม  

แลวถามีแมลงหรือขาวไมดี ถึงจะจางเขามาฉีดอีกทีหนึ่ง  เวลาจาง จางแคคนเดียว  แตเวลามาเขาจะมากันกี่คนก็แลวแต  

มันเปนทีมของเขา  เขาคิดคาจางไรละ 25 บาท ในกรณีที่ขาวสั้น   ถาขาวสูงไรละ 30 บาท  ยาของเรา  อุปกรณ น้ํามัน ของ

เขา  อุปกรณที่ใชในการฉีดพนก็มีถังใสยา แลวก็เครื่องติดหลัง  มีกระปองไวตักน้ําของเขาเอง  เราไมไดชวยเขา  คนที่วางจาง

ก็คนในหมูบานนี่แหละ” 
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แผนผังที่ 7  แสดงชวงเวลาในการทํานาปรัง 3 ครั้ง/ป   ชวงป 2536  - ปจจุบัน 
 
   ชวงทํานาปรัง 1       ชวงทํานาปรัง 2    ชวงทํานาปรัง 3   
                         

                         
                       เดือน 
อาย ย่ี สาม ส่ี หา หก เจ็ด แปด เกา สิบ สิบเอ็ด สิบสอง  

       แปด     
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.  

หมายเหตุ:  ชวงเวลาในการปลูก – เก็บเกี่ยวประมาณ  95 – 125 วัน  แตชวงกําหนดวันปลูก - วันเก็บเกี่ยวไมแนนอน 

 
ตารางที่ 18  แสดง รายช่ือเกษตรกร ปที่หันมาปลูกขาวนาปรัง 3 ครั้ง และ ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยตอไร  และราคาขายที่ได   
 
ที ่ ชื่อเกษตรกร ปที่เปลี่ยนมาปลูก

นาปรัง 3 หน 
ขนาดพืน้ทีป่ลูก 

(ไร) 
ผลผลติเฉลี่ย/ไร 

(ถัง) 
ราคาขาย/เกวียน 

(บาท) 
1 A นางบุญทิ้ง  ศรีสุข* - 20 55 - 65  3,200  - 4,800 
2 A นางทองเจอื  อุมนั 2536 9 60 - 75 3,200  - 4,800 
3 A นายนิคม  อินยิน 2539 12 83 - 85 3,200  - 4,800 
4 A นายสามารถ  อุมนั 2539 20 83 - 92 3,200  - 4,800 
5 A นายละออ  มาตสกัดา 2537 19 48 - 62 3,200  - 4,800 
6 A นายสมคิด  นาคปาน 2537 15 74 - 84 3,200  - 4,800 
7 A นางติ๋ม  วงษษา 2537 8 94 - 100 3,200  - 4,800 
8 A นายวิก  มาตศักดา 2537 22 77 - 75 3,200  - 4,800 
1 B นางแยม  ครุฑคํา* - 20 65 - 70 3,200  - 4,800 
2 B นายประมลู  อินยิน 2539 20 80 - 85 3,200  - 4,800 
3 B นางบุญมี  ใจด ี 2535 11 80 - 83 3,200  - 4,800 
4 B นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 2537 20 88 - 92 3,200  - 4,800 
5 B นายสุเทพ  เผาพันธุ 2537 21 75 - 80 3,200  - 4,800 
6 B นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ 2537 20 80 - 90 3,200  - 4,800 
7 B นายสามารถ  ชาวลุมบัว 2540 15 50 - 60 3,200  - 4,800 
8 B นายยอด  อวนเจริญ 2538 24 65 - 71 3,200  - 4,800 
9 B นายสมพร  โพธ์ิแกว 2536 33 75 - 77 3,200  - 4,800 

10 B นายสุรัตน  เขียวฉออน 2543  70 78 -  92 3,200  - 4,800 
หมายเหตุ:   **ยังคงทํานาปรัง 2 คร้ังตอป  เพราะแรงงานจํากัดและยังมีภาวะน้ําทวม 
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ง. รูปแบบการทํานาปรงั 2 คร้ัง และ 3 คร้ังตอป 
  

 1.  การปลูกขาวนาปรัง 2 คร้ัง/ป 
 
 เมื่อมีน้ําชลประทานจะทําการไถกลบดินดวยรถไถเดินตาม  กอนทําการไถ  ชาวนาจะเผาฟางเพื่อใหการไถสะดวก
รวดเร็วขึ้น    จากนั้นใชขลุบย่ํารอบๆแปลงนาเพื่อตีดินใหแตก  และคราดใหเรียบ   บางรายจะฉีดพนสารคุมการเจริญของวัชพืช
ในนา  แลวสูบน้ําเขานาทิ้งไวประมาณ  1 - 2 วัน  เพื่อใหวัชพืชเนา  และใชสารเคมีกําจัดหอยเชอรรี่หยดลงในนาโดยใหถูกตัว
หอยในชวงนี้    

เมื่อเตรียมแปลงนาเรียบรอยแลว  นําขาวพันธุที่แชน้ําไวกอนลวงหนา 2 คืนเพื่อใหเมล็ดแตกตุมตาพรอมที่จะงอก   นํา
เมล็ดพันธุที่เตรียมไวมาหวานลงในแปลง    จากนั้นปลอยน้ําออก ทิ้งไว 10 วันที่นาเริ่มแหง  ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชฉีดพนนา
ขาว  แลวปลอยน้ําเขา  ทิ้งไวประมาณ 15 – 20 วัน ชวงนี้บางรายอาจหวานปุยเคมี 1   ครั้ง    รักษาระดับน้ําใหทวมวัชพืชแตไม
ทวมยอดขาว      

ชวงที่ขาวเจริญเติบโตประมาณ 30 – 45 วัน จะทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช  และใสปุยเคมีอีก 1 ครั้ง เมื่อ
อายุ 55 - 65    จนกระทั่งเมื่อขาวอยูในชวงตั้งทองออกรวง ถามีแมลงรบกวนจะฉีดพนสารกําจัดแมลงอีก 1 ครั้ง  และอาจเพิ่ม
สารเคมีฮอรโมนเรงการเจริญของพืชไปพรอมๆ กับการฉีดพนกําจัดแมลงซึ่งบางรายอาจเพิ่มการใสปุยอีก 1 ครั้งเพื่อใหผลผลิต
สูง    แลวทําการเก็บเกี่ยว   
 
แผนผังที่  8 แสดง   วิธีการทํานาปรัง  2 ครั้ง/ป 
 

               
           
           
   ฉีดสารคุม

วัชพืช 
 ขังน้ํา 

ปลอยน้ํา
ทวมหญา
ไมทวม
ขาว หยด
สารกําจัด
หอยเชอรรี่ 

รักษา
ระดับน้ํา 

ใส
ปุยเคมี
ครั้งที่ 1 

รักษา
ระดับน้ํา 
10 – 20 
ซม. ใส
ปุยครั้งที่ 

2 

เผาฟาง ไถดะ ทําเทือก 5 

หยดสาร
กําจัด
หอย
เชอรรี่
และ
หวาน
ขาว 

ฉีดสารคุม

วัชพืช 

9 11 13 

รักษา
ระดับน้ํา 
15 – 20 
ซม. ฉีด
พนสาร
กําจัด
แมลง 

ขาวแก
ระบาย
น้ําท้ิง
กอน
เก่ียว 10 
วัน 

เก็บ
เก่ียว  

1 2 3 4 6 7 8 10 12 14 15 16 
         ชวงอายุขาวเจาไมไวแสง  95 – 125 วัน เกี่ยว 
                       
 1 1 1 1 1  4 10 -15 40 30 10 10 

0 1 2 3 4 5 9 25 65 90 100 110 
          วัน          
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ซึ่งนายสุเทพ  เผาพันธุ  ไดสรุปชวงเวลาการปลูกวา ในที่ประชุมขณะระดมความคิดเห็นและประสบการณเมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ วา      
 “เรียกไดวาดินแทบไมไดพัก อยางมากไมเกินเจ็ดวัน  บางทีบางคน  เกี่ยวเสร็จวันนี้  ก็เผาตอซัง  พรุงนี้ก็เริ่มไถทํากัน
ไม  มันตองเรงใหเร็วเขาไว ถึงจะทัน” 
 
 สวนการเก็บเกี่ยวไดเปลี่ยนแปลงจากการเอาแรงชวยกันเกี่ยวขาว  เปนการจางเกี่ยว  ทั้งนี้เพราะแปลงนาจะสุกพรอมๆ 
กัน ในขนาดแปลงนาที่กวาง  ทําใหชาวนาแตละคนไมสามารถจะทยอยเกี่ยวไดอยางในอดีต    ประกอบกับการทํานาเริ่มเปลี่ยน
มาสูการผลิตโดยมีเปาหมายเพื่อการคาเปนหลัก  ทําใหเพิ่มวิธีคิดเรื่องการลงทุน  และการหมุนเวียนเงินทุน   รูปแบบการจัดการ
แรงงานในแปลงนาจึงเปลี่ยนมาสูการจางงานจากชาวนาดวยกันเองในพื้นที่   เชน การจางไถ   การจางฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรู
ขาว  การจางเกี่ยว   การใชรถไถนวดขาวแทนควาย   และการใชรถรูดรูดขาวในชวง 2536 – 40   และรถเกี่ยวในป 2540 – 
ปจจุบัน     

การปลูกขาวนาปรังพันธุลูกผสมใหผลผลิตสูงแบบหวานประกอบกับการใชปุยเคมี  เพื่อเรงการเจริญเติบโตและบํารุง
ใหขาวเจริญเติบโตและใชสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช เพื่อปองกันและลดความเสียหายที่ถูกทําลายโดยโรค แมลง  และ
สัตวตางๆ  เชน หนู  ปู  และหอยเชอรรี่   และการควบคุมการเบียดเบียนหรือแกงแยงธาตุอาหารในนาของวัชพืชตางๆ  โดย
สารเคมีปราบวัชพืช   รวมไปถึงการใชสารฮอรโมนเรงการผลิต ตามแนวทางการสงเสริมของรัฐ         ทําใหไดผลผลิตที่ไดโดย
เฉลี่ยที่  70 – 80  ถัง/ไร/ฤดู   ซึ่งเพิ่มสูงกวาการทํานาปเพียงเล็กนอย      

 
2.การปลูกขาวนาปรัง 3 คร้ัง/ป  

 
จากการศึกษาวิจัยไดศึกษาขอมูลของชาวนากลุมเปาหมายซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม  คือชาวนากลุม A  ซึ่งเปนชาวนาที่

ยังคงรูปแบบการทํานาแบบเดิม  แตตองการปรับปรุงวิธีการทํานาเพื่อลดตนทุน   และชาวนากลุม B  ซึ่งเปนชาวนาที่เริ่มมีการ
ปรับเปลี่ยนเทคนิคการผลิตเพื่อลดตนทุน โดยเริ่มใชปุยน้ําหมักชีวภาพและสารสมุนไพรทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเมื่อป 
2545    

 
2.1 วิธีการผลิตของชาวนากลุม A 

  
เริ่มดวยการเ ผาฟางแลวจึงไถกลบดิน  จากนั้นใชขลุบย่ํารอบๆแปลงนาเพื่อตีดินใหแตก  และคราดใหเรียบ   บางราย

จะฉีดพนสารคุมการเจริญของวัชพืชในนา  แลวสูบน้ําเขานาทิ้งไวประมาณ  1 - 2 วัน  เพื่อใหวัชพืชเนาและใชสารเคมีกําจัด
หอยเชอรรี่หยดลงในนาโดยใหถูกตัวหอย      

เมื่อเตรียมแปลงนาเรียบรอยแลว  นําขาวพันธุที่เตรียมไวมาหวานลงในแปลง    ชวงนี้บางรายอาจหวานปุยเคมี 1   ครั้ง    
จากนั้นปลอยน้ําออก ทิ้งไว 10 วันที่นาเริ่มแหง  ใชสารเคมีกําจัดวัชพืชฉีดพนนาขาว  แลวปลอยน้ําเขา  ทิ้งไวประมาณ 15 – 20 
วัน รักษาระดับน้ําใหทวมวัชพืชแตไมทวมยอดขาว      
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ชวงที่ขาวเจริญเติบโต  จะทําการฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืช  จะใสปุยเคมีอีก 1 ครั้ง     จนกระทั่งเมื่อขาวอยู
ในชวงตั้งทองออกรวง ถามีแมลงรบกวนจะฉีดพนสารกําจัดแมลงอีก 1 ครั้ง  และอาจเพิ่มสารเคมีฮอรโมนเรงการเจริญของพืช
ไปพรอมๆ กับการฉีดพนกําจัดแมลงซึ่งบางรายอาจเพิ่มการใสปุยอีก 1 ครั้งเพื่อใหผลผลิตสูง    แลวทําการเก็บเกี่ยว   
 
 

 2.2 วิธีการผลิตของชาวนากลุม B 
  

จะไมเผาฟางแตจะทําการกระจายฟางและไถ   แลวจะปลอยน้ําเขานาเพื่อหมักฟางใฟเปอยโดยใชฮอรโมนน้ําหมักเรง
กระบวนการยอยสลาย  ซึ่งจะใชเวลาในการหมักประมาณ 5 วัน    ตอจากนั้นจะไขน้ําออกเพ่ือหวานขาว 
 เมื่อขาวอายุ 3 วัน จะใสน้ําเขานา และเมื่ออายุ 7 – 15 วัน จะเริ่มฉีดพนสารกําจัดวัชพืช 1 ครั้ง   เมื่อขาวอายุ 25 – 30 
วัน จะเริ่มหวานปุยเคมี 1 ครั้ง  และหากมีวัชพืชขึ้นก็จะทําการฉีดพนสารกําจัดวัชพืชอีก 1 ครั้ง 
 เมื่อขาวอายุ 30 - 60 วัน จะเริ่มฉีดพนสารกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช อยางนอย 1 ครั้ง  แตโดยเฉล่ียแลวประมาณ  2 – 
3 ครั้ง   ซึ่งเมื่อขาวอายุ 60 – 65 วัน ขาวจะเริ่มตั้งทอง  เริ่มใสปุยเคมีอีกครั้ง  จนกระทั่งขาวอายุ 75 – 80 วัน  ใสปุยเคมีเพื่อบํารุง
ใหตนขาวใหผลผลิตสูง  และเริ่มฉีดพนสารกําจัดเชื้อรา  สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูขาว  และฮอรโมนเพื่อเรงเมล็ดอวบใหได
น้ําหนัก  จนกระทั่งกอนขาวแก  ไขน้ําออก 10 วันกอนเกี่ยว   เมื่อขาวอายุ 110  – 120  วัน จึงเริ่มเก็บเกี่ยว   
 อนึ่งการใชเทคนิคลดตนทุนของชาวนากลุม B  ก็คือ   การใชปุยน้ําหมักชีวภาพ  ซึ่งทําจาก   เศษพืชผักผลไม และหรือ
ซากหอยเชอรรี่  หมักกับกากน้ําตาล   สวนการฉีดพนสารเคมีแมลงศัตรูพืชไดเปลี่ยนมาใช  สารสมุนไพร  เชน สะเดา ตะไคร
หอม ขา ยาสูบ หางไหล  หมักรวมกันแลวใชน้ําหมักสมุนฉีดไพรไปฉีดพนในชวงที่หนอนและแมลงระบาด       
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แผนผังที่ 9  แสดง   วิธีกาทํานา 3 ครั้ง/ป  ของชาวนากลุม A 
               
           
           
   ฉีดสารคุม

วัชพืช 
 ขังน้ํา 

ปลอยน้ํา
ทวมหญา
ไมทวม
ขาว หยด
สารกําจัด
หอยเชอรรี่ 

รักษา
ระดับน้ํา 

ใส
ปุยเคมี
ครั้งที่ 1 

รักษา
ระดับน้ํา 
10 – 20 
ซม. ใส
ปุยครั้งที่ 

2 

เผาฟาง ไถดะ ทําเทือก 5 

หยดสาร
กําจัด
หอย
เชอรรี่
และ
หวาน
ขาว 

ฉีดสารคุม

วัชพืช 

9 11 13 

รักษา
ระดับน้ํา 
15 – 20 
ซม. ฉีด
พนสาร
กําจัด
แมลง 

ขาวแก
ระบาย
น้ําท้ิง
กอน
เก่ียว 10 
วัน 

เก็บ
เก่ียว  

1 2 3 4 6 7 8 10 12 14 15 16 
         ชวงอายุขาวเจาไมไวแสง  95 – 125 วัน เกี่ยว 
                       
 1 1 1 1 1  4 10 -15 40 30 10 10 

0 1 2 3 4 5 9 25 65 90 100 110 
          วัน          
 
แผนผังที่  10 แสดง  วิธีการทํานา 3 ครั้ง/ป  ของชาวนากลุม B 

              
              
           

    
   

   

เกลี่ยฟางไถ
ดะแลวขังน้ํา
ใสฮอรโมน
ชีวภาพเรง
การยอย
สลายฟาง

ขาว 

ไขน้ํา
ออก
และ
หวาน 

ฉีดพน
สาร
กําจัด  
วัชพืช
และหยด
สาร
กําจัด
หอย
เชอรรี ่

หวาน
ปุยเคมีครั้ง
ท่ี 1 ถามี
วัชพืชฉีด
อีก1 ครั้ง 

 ขังน้ํา
ใหทวม
วัชพืช
แตไม
ทวม
ขาว 

ฉีดพนสาร
กําจัดแมลง
ประมาณ  
1 – 2  ครั้ง 

ขาวตั้งทอง 
ใสปุยเคมี
ครั้งที่ 2 

เริ่มใส
ปุยเคมีอีก
ครั้งเพื่อให
ไดผลผลิต
สูง ฉีดพน
สารกําจัด
เชื้อราและ
สารกําจัด
แมลง
ศัตรูพืช 

ขาวแก
ระบาย
น้ําท้ิง
กอน

เก่ียว 10 
วัน เก่ียว   

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   
    3 7 – 15  25-30 15 15 - 20 15 – 20  10 10    

                       
0  5 8 23 48 65 75 80 90 85 90 
     วัน     

 
การเก็บเกี่ยวของชาวนาทั้งกลุม A  และ กลุม B   จะใชวิธีเดียวกันคือจาง  โดยมีรถเกี่ยวและแรงงานรับจางขนขาวเขา

มาทําหนาที่   โดยคิดคาจางเหมาจายตามขนาดพื้นที่และการจตั้งตัวของกอขาวที่จะเกี่ยว   ซึ่งในป 2546  มีอัตราจางประมาณ  
400 – 450  บาท/ไร  สําหรับนาขาวที่ต้ังตรง   สวนนาขาวที่ตนขาวลมระเนนจะคิดอัตรา  คือ ประมาณ  450 – 480  บาท/ไร  ซึ่ง
ขาวที่ขายได    และหากที่นาอยูไกลถนนจะตองจายคาจางขนขาวขึ้นถนนโดยเสียคาจางประมาณ  70 – 100 บาทตอเกวียน 
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 การเก็บขอมูลการผลิต  สามารถเก็บตัวเลขปจจัยการผลิตยอนกลับไปในชวงปการเพาะปลูกที่ 2544/45  และป 
2545/46  ซึ่งมีรายละเอียดและการวิเคราะหดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 19 แสดง  ขอมูลการผลิต  ของชาวนากลุม A  ป 2544/45  
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รายการ

 1.บุญ

ทิ้ง  ศรีสุข

 2.ทอง

เจือ อุมัน

 3.นคม 

อินยิน
 4.

สามารถ   

 5.ละออ   

มาตศักดา

 6.สมคด 

นาคปาน

 7.ตม 

วงษษา

 8.วก 

มาตศักดา เฉล่ีย
ตนทุน
1.คาเชานา 16,000     -           10,200     11,400     14,964      -           -          7,200       7,471           
2.คาเมล็ดพันธุ 4,800       684          9,600       8,640       10,320      9,072        1,800      13,860     7,347           
3.คาปุยเคมี 6,400       2,100       22,950     21,000     22,200      23,400      5,700      30,420     16,771         
4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง 1,400       1,170       2,190       -           450           450           525         525          839              
5.คาสารกําจัดวัชพืช 4,500       840          7,950       300          5,250        6,000        750         1,200       3,349           
6.คาสารกําจัดหอยเชอรรี 1,600       480          480          690          480           -           690         480          613              
7.คาอินทรียวัตถุบํารุงดิน/อาหารขาว -          -           -           -           -           -           -          5,625       703              
8.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมีฯ -          -           -           -           -           -           -          -          -               
9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เกียวและขน 16,000     3,900       24,000     18,720     40,440      25,200      9,300      26,400     20,495         
10.คานํามันเชือเพลิง 3,000       600          4,050       4,050       4,500        4,650        4,050      5,625       3,816           
11.คาเครืองมือ ซอมบํารุง นํามันเครือง 800          300          1,200       1,200       1,800        1,800        1,200      1,800       1,263           

รวมตนทุน/ป 54,500     10,074     82,620     66,000     100,404    70,572      24,015    93,135     62,665         

ขอมูลการผลิต
พืนทีผลิตรวม 20            2              20            12            29             21             5             22            16                
จํานวนครังทีปลูก/ ป (ครัง) 2              3              3              3              3               3               3             3              3                  
ขนาดพืนทีนาของตนเอง (ไร) -          2              3              2              19             21             5             11            8                  
ขนาดพืนทีนาทีเชา (ไร) 20            -           17            10            10             -           -          11            9                  
จํานวนขาวทีไดทังหมด (เกวียน) 24.00       3.60         51.00       30.00       42.00        46.89        14.10      51.00       33                
ผลผลิตเฉลียตอไรตอป  (ถัง) 120.00     180.00     255.00     250.00     144.83      223.29      282.00    231.82     211              
ตนทุนเฉลียตอไรตอฤดู (บาท) 1,363       1,679       1,377       1,833       1,154        1,120        1,601      1,411       1,442           
ตนทุนเฉลียตอเกวียน (บาท) 2,271       2,798       1,620       2,200       2,391        1,505        1,703      1,826       2,039           
ราคาขาว/เกวียน (บาท) 4,000       4,000       4,000       3,800       4,800        4,800        4,800      4,000       4,275           
ราคาขายขาวรวมทังหมด 96,000     14,400     204,000   114,000   201,600    225,072    67,680    204,000   140,844       
กําไรสุทธิ (บาท) 41,500     4,326       121,380   48,000     101,196    154,500    43,665    110,865   78,197         
กําไรตอเกวียนตอฤดู (บาท) 1,729       1,202       2,380       1,600       2,409        3,295        3,097      2,174       2,236           
กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 1,038       721          2,023       1,333       1,163        2,452        2,911      1,680       1,665           
ผลผลิตเฉลียตอไรตอฤดู (ถัง) 60.00       60.00       85.00       83.00       48.00        74.00        94.00      77.00       73.00           
มูลคาขาวทีผลิตไดตอไรตอฤดู (บาท) 2,400       2,400       3,400       3,167       2,317        3,573        4,512      3,091       3,017           
กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 1,038       721          2,023       1,333       1,163        2,452        2,911      1,680       1,665           
Cost Component (บาทตอไรตอฤดูปลูฏ)
1.คาเมล็ดพันธุ 120          114          160          240          119           144           120         210          153              
2.คาปุยเคมี 160          350          383          583          255           371           380         461          368              
3.คาสารกําจัดโรคและแมลง 35            195          37            -           5               7               35           8              40                
4.คาสารกําจัดวัชพืช 113          140          133          8              60             95             50           18            77                
5.คาสารกําจัดหอยเชอรรี 40            80            8              19            6               -           46           7              26                
6.คาอนทรยวตถุบารุงดน/อาหารขาว -          -           -           -           -           -           -          85            11                
7.คาอนทรยวตถุทดแทนสารเคม -          -           -           -           -           -           -          -          -               
8.คาจางไถ พนสารเคมี เกียวและขน 400          650          400          520          465           400           620         400          482              
9.คานามนเชอเพลง 75            100          68            113          52             74             270         85            104              
10.คาเครืองมือซอมบํารุง นํามันเครือง 20            50            20            33            21             29             80           27            35                
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เห็นไดชัดวากําไรที่เกษตรกรได

ขึ้นอยูกับผลผลิตตอไรตอฤดู 

 
 
 
 
 
 

 

กราฟที่ 1 แสดงผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู 

(ถัง) และกําไรตอไรตอฤดู (บาท) ของ

ชาวนากลุม A  ปเพาะปลูก 2544/45  

 
กราฟแสดงใหเห็นวา

ลงทุนสูงอาจไมไดนําไปสู

ผลผลิตที่สูงเสมอไป ลง

สูงไดนอยคือ 2 ลงนอย

ไดมากคือ 3,6 ตองดู

เฉพาะรายเทียบกันเพื่อ

อธิบายวาผลผลิตดี

เพราะอะไรแน จะได

ลงทุนใหถูกเรื่อง 
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กราฟที่ 2 แสดง ตนทุนเฉลี่ยตอไรตอฤดู (บาท) กับผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง) ของชาวนากลุม A  ปเพาะปลูก 2544/45 
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 ดูเหมือนวารูปแบบ

ผลผลิตจะกระจาย

ในลักษณะเดียวกัน

ไมวาจะปลูกคนละ

กี่ crop 

เพราะฉะนั้น

จํานวน crop ไมมี

ผลตอประสิทธิภาพ

ในการผลิต แตมี

ผลตอผลผลิตรวม

คือทํามากไดมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ 3 แสดง  ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอป (ถัง) และผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง) ของชาวนากลุม A ปเพาะปลูก 2544/45 
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3.คาปุยเคมี ผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)
 

 
 
 
 
 
 

ใสปุยเคมีมากก็ดู

เหมือนไมไดนําไปสู

ผลผลิตเพิ่มขึ้นกับ

ทุกรายเชนเกษตรกร

รายที่ 4 และ 8 

 
 
 

 
กราฟที่ 4 แสดงผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง) เปรียบเทียบกับคาปุยเคมีที่ใช (บาท)   

ของชาวนากลุม A  ปเพาะปลูก 2544/45 
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รายที่ 8 ดูเหมือน

ลงทุนในเมล็ดไม

คอยไดผลเหมือน

รายอื่น ทั้ง 2 ปและ

ผลผลิตก็ไมเพิ่มขึ้น

ในป 2545-6 

 กราฟที่ 5  แสดงความสัมพันธระหวางคาเมล็ดพันธุ กับผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู 

ของชาวนากลุม A  ปเพาะปลูก 2544/45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 20    แสดง  ขอมูลการผลิตของชาวนากลุม A ป 2545/46  
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รายการ

 1.บุญทง 

ศรีสุข

 2.ทอง

เจือ อุมัน

 3.นคม 

อินยิน

 4.

สามารถ 

 5.ละออ 

มาตศักดา

 6.สม

คิด นาค

 7.ตม 

วงษษา

 8.

วิก          เฉล่ีย
ตนทุน
1.คาเชานา 18,000       -            10,965      13,200    15,660     -          -          7,740         8,196                
2.คาเมล็ดพันธุ 5,400         720           10,800      9,360      10,800     8,316      2,025      15,015       7,805                
3.คาปุยเคมี 7,040         2,100        22,950      21,600    22,200     23,400    5,700      30,420       16,926              
4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง 1,400         1,170        2,190        -          450          450         525         600            848                   
5.คาสารกําจัดวัชพืช 4,500         840           8,580        300         5,880       6,720      750         1,200         3,596                
6.คาสารกําจัดหอยเชอรรี 1,600         480           480           690         480          -          690         480            613                   
7.คาอินทรียวัตถุบํารุงดิน/อาหารขาว -            -            -           -          -           -          -          6,000         750                   
8.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมีฯ -            -            -           -          -           -          300         -            38                     
9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เกียวและขน 16,000       4,200        24,000      19,080    43,350     25,200    9,450      26,400       20,960              
10.คานํามันเชือเพลิง 3,400         600           4,500        4,500      4,800       4,500      4,500      6,000         4,100                
11.คาเครืองมือ ซอมบํารุง นํามันเครือง 800            300           1,200        1,200      1,800       1,800      1,200      1,800         1,263                

รวมตนทุน/ป 58,140       10,410      85,665      69,930    105,420   70,386    25,140    95,655       65,093              

ขอมูลการผลิต
พืนทีผลิตรวม 20              2               20             12           29            21           5             22              16
จํานวนครังทีปลูก/ ป (ครัง) 2                3               3               3             3              3             3             3                3
ขนาดพืนทีนาของตนเอง (ไร) -            2               3               2             19            21           5             11              8
ขนาดพืนทีนาทีเชา (ไร) 20              -            17             10           10            -          -          11              9
จํานวนขาวทีไดทังหมด (เกวียน) 22.00         4.50          51.00        33.00      42.00       52.89      15.00      49.50         34
ผลผลิตเฉลียตอไรตอป (ถัง) 110.00       225.00      255.00      275.00    145.00     252.00    300.00    225.00       223
ตนทุนเฉลียตอไรตอฤดู (ถัง) 1,454         1,735        1,428        1,943      1,212       1,117      1,676      1,449         1,502                
ตนทุนเฉลียตอเกวียน (บาท) 2,643         2,313        1,680        2,119      2,510       1,331      1,676      1,932         2,026                
ราคาขาว/เกวียน (บาท) 4,500         4,500        4,300        4,400      4,400       4,400      4,500      4,300         4,413                
ราคาขายขาวรวมทังหมด 99,000       20,250      219,300    145,200  184,800   232,716  67,500    212,850     147,702            
กําไรสุทธิ (บาท) 40,860       9,840        133,635    75,270    79,380     162,330  42,360    117,195     82,609              
กําไรตอเกวียนตอฤดู (บาท) 1,857         2,187        2,620        2,281      1,890       3,069      2,824      2,368         2,387                
กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 1,022         1,640        2,227        2,091      912          2,577      2,824      1,776         1,884
ผลผลิตเฉลียตอไรตอฤดู (ถัง) 55              75             85             92           48            84           100         75              77
มูลคาขาวทีผลิตไดตอไรตอฤดู (บาท) 2,475         3,375        3,655        4,033      2,124       3,694      4,500      3,225         3,385
กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 1,022         1,640        2,227        2,091      912          2,577      2,824      1,776         1,884
Cost Component (บาทตอไรตอฤดูปลูก)
1.คาเมล็ดพันธุ 135            120           180           260         124          132         135         228            164
2.คาปุยเคมี 176            350           383           600         255          371         380         461            372
3.คาสารกําจัดโรคและแมลง 35              195           37             -          5              7             35           9                40
4.คาสารกําจัดวัชพืช 113            140           143           8             68            107         50           18              81
5.คาสารกําจัดหอยเชอรรี 40              80             8               19           6              -          46           7                26
6.คาอินทรียวัตถุบํารุงดิน/อาหารขาว -            -            -           -          -           -          -          91              11
7.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมี -            -            -           -          -           -          20           -            3
8.คาจางไถ พนสารเคมี เกียวและขน 400            700           400           530         498          400         630         400            495
9.คานํามันเชือเพลิง 85              100           75             125         55            71           300         91              113
10.คาเครืองมือซอมบํารุง นํามันเครือง 20              50             20             33           21            29           80           27              35

 

 

1002, 9285 84

55
75

48

75

1,500
2,000

500
3,000

80
60
40

100
120



63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กราฟที่ 6  แสดงความสัมพันธของผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง) กับ กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 

ของชาวนากลุม A ปเพาะปลูก  2545/46 
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กราฟที่ 7   แสดงความสัมพันธของผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง) กับ ตนทุนเฉล่ียตอไรตอฤดู (บาท) 

ของชาวนากลุม A ปเพาะปลูก  2545/46 
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 กําไรตอเกวียน 

กับกําไรตอไรตอ

ฤดูมีรูปแบบ

เหมือนๆกันแสดง

วาสามารถใช

แทนกันได 
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กราฟที่ 9 แสดง ราคาขาวตนทุน/เกวียน (กําไรตอ

เกวียน – บาท)  กับ กําไรตอไรตอฤดู (บาท)  ของ 

ชาวนากลุม A ปเพาะปลูก  2545/46 
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กราฟที่ 8 แสดง  ความสัมพันธของผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู  

                          กับผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอป  (ถัง)    

                         ของชาวนากลุม A ปเพาะปลูก  2545/46 
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กราฟที่  10  แสดง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง) กับคาปุยเคมี (บาท) ของชาวนากลุม A ปเพาะปลูก  2545/46  
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กราฟที่ 11  แสดง  คาผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู  กับคาเมล็ดพันธุ  ของชาวนากลุม A ปเพาะปลูก  2545/46  
 
ตารางที่ 21  แสดง  ขอมูลการผลิตของชาวนากลุม  B ป 2544/45 
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รายการ

 1.

แยม 

 2.

ประมูล 

 3.บุญ

มี   ใจดี
 4.ปรีชา 

ศรีอํ่าพันธุ

 5.สุเทพ  

เผาพันธุ
 6.วิเชียร 

ศรีฉํ่าพันธุ

สามารถ 

ชาวลุม

 8.ยอด 

อวนเจริญ

พร  โพธ์ิ

แกว

 10.สุรัตน 

เขียวฉออน เฉล่ีย
ตนทุน  
1.คาเชานา -       -       -         -          -          23,850   -       -       -       1,112       2,496        
2.คาเมล็ดพันธุ 720      2,736    4,257     3,648      12,096    28,080   18,135   20,475   17,028   28,343     13,552      
3.คาปุยเคมี 1,030   4,650    12,420   2,100      26,640    56,160   24,300   27,825   45,600   58,786     25,951      
4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง 110      1,200    1,100     2,100      660         12,480   420      1,350    1,800    3,483       2,470        
5.คาสารกําจัดวัชพืช 280      750       270        1,200      840         3,000     8,400   1,200    4,410    6,521       2,687        
6.คาสารกําจัดหอยเชอรรี 160      690       1,380     2,100      960         -         480      -       525       1,482       778           
7.คาอินทรียวัตถุบํารุงดิน/อาหารขาว -       -       -         -          -          -         -       -       -       -           -           
8.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมีฯ -       -       -         -          -          -         -       -       -       840          84             
9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เกียวและขน 2,800   18,150   14,190   10,800    35,910    57,600   37,200   72,600   44,550   152,152   44,595      
10.คานํามันเชือเพลิง 600      600       2,250     2,925      12,600    8,100     1,200   7,200    6,750    22,230     6,446        
11.คาเครืองมือ ซอมบํารุง นํามันเครือง 2,600   1,500    3,000     1,200      1,800      2,400     9,399   2,400    2,400    1,976       2,868        

รวมตนทุน/ป 8,300   30,276   38,867   26,073    91,506    191,670   99,534   133,050 123,063 276,925   101,926    

ขอมูลการผลิต
พืนทีผลิตรวม 2          6           11          8             21           48          31        35         33         85            28             
จํานวนครังทีปลูก/ ป (ครัง) 2          3           3            3             3             3            3          3           3           2.47         3               
ขนาดพืนทีนาของตนเอง (ไร) 2          6           11          8             21           15          31        35         33         45            21             
ขนาดพืนทีนาทีเชา (ไร) -       -       -         -          -          33          -       -       -       40            7               
จานวนขาวทไดทงหมด (เกวยน) 2.60     15.03    26.70     21.00      47.52      115.20   46.50   72.00    78.00    164.38     59             
ผลผลิตเฉลียตอไร (ถัง) 130.00   250.50   242.73   262.50    226.29    240.00   150.00   205.71   236.36   193.39     214           
ตนทุนเฉลีตอไรตอฤดู  (บาท) 2,075   1,682    1,178     1,086      1,452      1,331     1,070   1,267    1,243    1,319       1,370        
ตนทุนเฉลียตอเกวียน (บาท) 3,192   2,014    1,456     1,242      1,926      1,664     2,141   1,848    1,578    1,685       1,874        
ราคาขาว/เกวียน (บาท) 4,000   3,800    4,100     3,800      4,800      4,300     3,800   4,300    4,300    4,000       4,120        
ราคาขายขาวรวมทังหมด 10,400   57,114   109,470   79,800    228,096  495,360   176,700 309,600 335,400 657,520   245,946    
กําไรสุทธิ (บาท) 2,100   26,838   70,603   53,727    136,590  303,690   77,166   176,550 212,337 380,595   144,020    
กําไรตอเกวียนตอฤดู (บาท) 808      1,786    2,644     2,558      2,874      2,636     1,659   2,452    2,722    2,315       2,246        
กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 525      1,491    2,139     2,239      2,168      2,109     830      1,681    2,145    1,813       1,714        
ผลผลิตเฉลียตอไรตอฤดู (ถัง) 65        84         81          88           75           80          50        69         79         78            75             
มูลคาขาวทีผลิตไดตอไรตอฤดู (บาท) 2,600   3,173    3,317     3,325      3,621      3,440     1,900   2,949    3,388    3,132       3,084        
กําไรตอไรตอฤดู (บาท) 525      1,491    2,139     2,239      2,168      2,109     830      1,681    2,145    1,813       1,714        
Cost Component (บาทตอไรตอฤดูปลูก)
1.คาเมล็ดพันธุ 180      152       129        152         192         195        195      195       172       135          170           
2.คาปุยเคมี 258      258       376        88           423         390        261      265       461       280          306           
3.คาสารกําจัดโรคและแมลง 28        67         33          88           10           87          5          13         18         17            36             
4.คาสารกําจัดวัชพืช 70        42         8            50           13           21          90        11         45         31            38             
5.คาสารกําจัดหอยเชอรรี 40        38         42          88           15           -         5          -       5           7              24             
6.คาอินทรียวัตถุบํารุงดิน/อาหารขาว -       -       -         -          -          -         -       -       -       -           -           
7.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมี -       -       -         -          -          -         -       -       -       4              -           
8.คาจางไถ พนสารเคมี เกียวและขน 700      1,008    430        450         570         570        400      691       450       725          582           
9.คานํามันเชือเพลิง 150      33         68          122         200         200        13        69         68         106          89             
10.คาเครืองมือซอมบํารุง นํามันเครือง 650      83         91          50           29           29          101      23         24         9              108           
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กราฟที่ 12  แสดง  ความสัมพันธของผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)  กับกําไรตอไรตอฤดู (บาท)  

ของชาวนากลุม B ปการเพาะปลูก 2544/45 
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 กราฟที่ 13 แสดง ความสัมพันธระหวางผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง) กับตนทุนเฉลี่ยตอไรตอฤดู 

(บาท) ของชาวนากลุม B ปการเพาะปลูก 2544/45  
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กราฟที่ 14 แสดง ผลผลิตเฉล่ียตอไร (ถัง) กับผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)  ของชาวนากลุม B ปเพาะปลูก 2544/45  
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3.คาปุยเคมี ผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กราฟที่ 15  แสดง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง) และคาปุยเคมี (บาท)  ของชาวนากลุม B ปเพาะปลูก 2544/45 
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กราฟที่ 16  ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)  และคาเมล็ดพันธุ (บาท) ของชาวนากลุม B ปเพาะปลูก 2544/45 
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ตารางที่  22  แสดง  ขอมูลการผลิต ของเกษตรกรกลุม B ป 2545/46  

รายการ 
 1.แยม ครุฑ

คํา  
 2.ประมูล 
อินยิน   3บุญมี ใจด ี

 4.ปรีชา ศรี
อ่ําพันธุ  

 5.สุเทพ     
เผาพันธุ  

 6.วิเชียร ศรีฉ่ํา
พันธุ  

 7.สามารถ
ชาวลุมบัว  

 8.ยอด อวน
เจริญ  

 9.สมพร    
โพธิ์แกว  

 10.สุรัตน 
เขียวฉออน เฉลี่ย 

ตนทุน                      
1.คาเชานา                -                   -                   -                   -                   -          26,499                 -                   -                   -            1,112          2,761  
2.คาเมล็ดพันธุ            780          2,880          4,455          4,128        11,340        30,240        21,621        22,050        17,820        28,343        14,366  
3.คาปุยเคมี         1,030          4,650        12,420          2,100        26,640        56,160        24,300        27,825        45,600        58,786        25,951  
4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง            230                 -            1,100                 -                   -          12,480             210          1,350                 -                   -            1,537  
5.คาสารกําจัดวัชพืช            280             300             270             870             840          3,600             480          1,200          4,410          6,521          1,877  
6.คาสารกําจัดหอยเชอรร่ี                -               690             690          2,100             960                 -               480                 -               600          1,482             700  

7.คาอินทรียวัตถุบํารงุดนิ/อาหารขาว                -                   -                  75             150             150                 -                   -                   -         1,125                 -               150  

8.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมีฯ                -                  60                45          450                45                 -               150          900                 -            840             249  
9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เกี่ยวและขน         2,800        18,150        14,190        11,280        36,540        57,600        37,200        74,700        44,550     152,152        44,916  
10.คาน้ํามันเชือ้เพลิง            600             600          2,520          3,000        13,500          9,000        12,600          7,500          7,497        22,230          7,905  
11.คาเครื่องมือ ซอมบํารุง น้าํมันเครื่อง         2,600          1,500          3,000          1,200          1,800          2,400          9,399          2,400          2,400          1,976          2,868  

รวมตนทุน/ป        8,320        28,830        38,765        25,278        91,815     197,979     106,440     137,925     124,002     273,442     103,280  

ขอมูลการผลิต             

พ้ืนที่ผลิตรวม             2              6            11              8            21            48            31            35            33            85            28  

จํานวนครั้งที่ปลูก/ ป (ครั้ง)                 2                  3                  3                  3                  3                  3                  3                  3  3 2.47                 3  

ขนาดพื้นที่นาของตนเอง (ไร)                 2                  6                11                  8                21                15                31                35                33                45                21  
ขนาดพื้นที่นาที่เชา (ไร)                -                   -                   -                   -                   -                  33                 -                   -                   -                  40                  7  
จํานวนขาวที่ไดทัง้หมด (เกวียน)           2.80          15.12          26.88          21.96          50.52        129.00          56.01          75.00          76.62        194.02                65  

ผลผลิตเฉลี่ยตอไร (ถัง)            140             252             244             275             241             269             181             214             232             228             228  
ตนทุนเฉลี่ยตอไร ตอฤดู (บาท)         2,080          1,602          1,175          1,053          1,457          1,375          1,145          1,314          1,253          1,302          1,375  
ตนทุนเฉลี่ยตอเกวียน (บาท)         2,971          1,907          1,442          1,151          1,817          1,535          1,900          1,839          1,618          1,409          1,759  
ราคาขาว/เกวียน (บาท)         4,400          4,000          4,100          4,300          4,500          4,100          4,300          4,400          4,500          4,300          4,290  
ราคาขายขาวรวมทั้งหมด       12,320        60,480     110,208        94,428     227,340     528,900     240,843     330,000     344,790     834,286     278,360  
กําไรสุทธิ (บาท)         4,000        31,650        71,443        69,150     135,525     330,921     134,403     192,075     220,788     560,844     175,080  

กําไรตอเกวียนตอฤด ู(บาท)         1,429          2,093          2,658          3,149          2,683          2,565          2,400          2,561          2,882          2,891          2,531  

ตนทุนเฉลี่ยตอไรตอฤดู (บาท)         2,080          1,602          1,175          1,053          1,457          1,375          1,145          1,314          1,253          1,302       1,375  

กําไรตอไรตอฤด ู(บาท)         1,000          1,758          2,165          2,881          2,151          2,298          1,445          1,829          2,230          2,671          2,043  

ราคาขาว-ตนทุน /เกวียน (กําไรตอเกวียน-บาท)         1,429          2,093          2,658          3,149          2,683          2,565          2,400          2,561          2,882          2,891          2,531  

ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤด ู(ถัง)           70            84            81            92            80            90            60            71            77            92            80  

มูลคาขาวที่ผลิตไดตอไรตอฤด(ูบาท)         3,080          3,360          3,340          3,935          3,609          3,673          2,590          3,143          3,483          3,974          3,418  

กําไรตอไรตอฤด ู(บาท)         1,000          1,758          2,165          2,881          2,151          2,298          1,445          1,829          2,230          2,671          2,043  

Cost components (บาทตอไรตอฤดูปลูก)                     
2.คาเมล็ดพันธุ            195             160             135             172             180             210             232             210             180             135             181  
3.คาปุยเคมี            258             258             376                88             423             390             261             265             461             280             306  
4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง               58                 -                  33                 -                   -                  87                  2                13                 -                   -                  19  
5.คาสารกําจัดวัชพืช               70                17                  8                36                13                25                  5                11                45                31                26  
6.คาสารกําจัดหอยเชอรร่ี                -                  38                21                88                15                 -                    5                 -                    6                  7                18  

7.คาอินทรียวัตถุบํารงุดนิ/อาหารขาว                -                   -                    2                  6                  2                 -                   -                   -                  11                 -                    2  

8.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมีฯ                -                    3                  1                19                  1                 -                    2                  9                 -                    4                  4  
9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เกี่ยวและขน            700          1,008             430             470             580             400             400             711             450             725             587  
10.คาน้ํามันเชือ้เพลิง            150                33                76             125             214                63             135                71                76             106             105  
11.คาเครื่องมือ ซอมบํารุง น้าํมันเครื่อง            650                83                91                50                29                17             101                23                24                  9             108  
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กราฟที่ 17 แสดง ความสัมพันธของผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)   กับกําไรตอไรตอฤดู (บาท) 

ของชาวนากลุม B ป 2545/46  
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 กราฟที่ 18  แสดง  ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)  กับตนทุนเฉล่ียตอไรตอฤดู (บาท)  ของชาวนากลุม B ป 2545/46 
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กราฟที่  19 แสดง  ผลผลิตเฉลี่ตอไร (ถัง) กับผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)  ของชาวนากลุม A ป 2545/46 
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กราฟที่  20  แสดง  ผลผลิตเฉลี่ตอไรตอฤดู (ถัง)   กับคาเมล็ดพันธุ  (บาท)  ของชาวนากลุม A ป 2545/46 
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3.คาปุยเคมี ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กราฟที่  21  แสดง  ผลผลิตเฉลี่ตอไรตอฤดู  (ถัง) กับ คาปุยเคมี  (บาท)   ของชาวนากลุม A ป 2545/46  
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ตารางที่  23  แสดง   คาเฉลี่ยแตละกลุมมาหาความสมัพันธ 
 

 กลุม 

  A-2545-6 A-2544-5 B-2545-6 B-2544-5 

 ตนทุนเฉล่ียตอไรตอฤดู (บาท)            1,502              1,442              1,375              1,370 

 ผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)             77               73               80               75  

 กําไรตอไรตอฤดู (บาท)            1,884              1,665              2,043              1,714 

 พ้ืนที่ผลิตรวม(เฉล่ีย)             16               16               28               28  

 Cost components (บาทตอไรตอฤดูปลูก)    

 2.คาเมล็ดพันธุ               164                  153                181                 170 

 3.คาปุยเคมี               372                  368                306                 306 

 4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง                  40                   40                  19                   36 

 5.คาสารกําจัดวัชพืช                  81                   77                  26                   38 

 6.คาสารกําจัดหอยเชอรร่ี                  26                   26                  18                   24 

 7.คาอินทรียวัตถุบํารุงดิน/อาหารขาว     

 8.คาอินทรียวัตถุทดแทนสารเคมีฯ     

 9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เกี่ยวและขน               495                  482                587                 582 

 10.คาน้ํามันเชื้อเพลิง               113                  104                105                   89 

 11.คาเครื่องมือ ซอมบํารุง น้ํามันเครื่อง                  35                   35                108                 108 
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กราฟแสดงใหเห็นวา

ผลผลิตตอไรตอฤดูแปร

ตามคาใชจายเพื่อซื้อ

เมล็ดพันธุ หรือการใช

เมล็ดพันธุที่ดีมีผล 

164
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181
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2.คาเมล็ดพันธุ ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)
 

กราฟที่ 22  แสดง  ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู  (ถัง)   กับคาเมล็ดพันธุ  (บาท) 

                            ของชาวนากลุม A ป 2544/45 และ 2545/46  และ ชาวนากลุม B ป 2544/45 และ 2545/46   

คาปุยเคมีดูเหมือน

จะไมทําใหผลผลิต

เพิ่มขึ้นเสมอไปแต

ตองดูรายละเอียด

แตละรายอีกที 

372 368

306 306

77
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300
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370
380

A-2545-6 A-2544-5 B-2545-6 B-2544-5
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82

3.คาปุยเคมี ผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)
 

 

 

 

 

 กราฟที่ 23  แสดง       คาผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)  กับคาปุยเคมี  (บาท)                           

                                 ของชาวนากลุม A ป 2544/45 และ 2545/46  และ ชาวนากลุม B ป 2544/45 และ 2545/46   
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คาสารเคมีดู
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ใหผลผลิตเพิ่มขึ้น

เสมอไปแตตองดู

รายละเอียดแตละ

รายอีกที 

40 40

19

36
77

73

80

75

-

10

20

30

40

50

A-2545-6 A-2544-5 B-2545-6 B-2544-5

68
70
72
74
76
78
80
82

4.คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง ผลผลิตเฉลี่ยตอไรตอฤดู (ถัง)
 

 

 

 

กราฟที่  24  แสดง   คาสารเคมีกําจัดโรคและแมลง (บาท)   และผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู  (บาท) 

                             ของชาวนากลุม A ป 2544/45 และ 2545/46  และ ชาวนากลุม B ป 2544/45 และ 2545/46   
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9.คาจางไถ ฉีดพนสารเคมี เก่ียวและขน ผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)
 

กราฟแสดงให

เห็นวาผลผลิต

ตอไรตอฤดู

แปรตามคาใช

จางไถ ฉีดพน

สารเคมี 

 
ตารางที่ 43  แสดง   ผลผลิตตอไรตอฤดู(ถัง) 

กราฟที่ 25  แสดง   ผลผลิตเฉล่ียตอไรตอฤดู (ถัง)  กับคาจางไถ ฉีดพนสารเคมี และคาเกี่ยวขนขาว 

                            ของชาวนากลุม A ป 2544/45 และ 2545/46  และ ชาวนากลุม B ป 2544/45 และ 2545/46   
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ตารางที่ 24  แสดง คาเฉลี่ยของปริมาณผลผลิตที่ไดของกลุม A และ B ป 2544/45 และป 2545/46 

 

กลุม A  1.บุญทิ้ง 

ศรีสุข  

 2.ทองเจอื 

อุมัน  

 3.นิคม อิน

ยิน  

 4.

สามารถ 

อุมัน  

 5.ละออ 

มาต

ศักดา  
 6.สมคิด 

นาคปาน  

 7.ต๋ิม  

วงษษา  

 8.วิก มาต

ศักดา  เฉล่ีย 

2544-5          60             60             85           83            48             74             94             77          73  

2545-6          55             75             85           92            48             84           100             75          77  

กลุม B 

 1.แยม 

ครุฑคํา  

 2.ประมูล 

อินยิน  

 3.บุญมี 

ใจดี  

 4.ปรีชา  

ศรีอ่ําพันธุ 

 5.สุเทพ  

เผาพันธุ  

 6.วิเชียร 

ศรีฉ่ําพันธุ  

 7.

สามารถ 

ชาวลุมบัว 
 8.ยอด 

อวนเจริญ  

 9.สมพร 

โพธิ์แกว  

 10.สุรัตน 

เขียว 

ฉออน  เฉล่ีย 

2544-5          65             84             81           88            75             80             50             69              79             78          75  

2545-6          70             84             81           92            80             90             60             71              77             92          80  

 

 

 A-2544-5 A-2545-6 B-2544-5 B-2545-6 

  
  

คา standard deviation

         

 

15.4         17.6        11.0         10.4  
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กราฟ 2 รูปนี้อาจเปนตัวชวยบอกวา

ผลผลิตของแตละคน ในแตละกลุม

ไมแตกตางกันนักระหวางป 2544-5 

กับป 2545-6 

40

50

60

70

80

90

100

110

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2544-5 2545-6
 

 

 

กราฟที่ 26.1  แสดงผลผลิตของกลุม A ป 2544/45 และ 2545/46 
กราฟที่ 26.2  แสดงผลผลิตของกลุม  B  ป 2544/45 และ 2545/46 
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ตารางที่ 26 แสดง การเปรียบเทียบผลผลิตตอไรของกลุม AและB ป2544/45 และ ป 2545/46  โดยคํานวณคา  t – test 

  

 

กลุม A กลุม B 

 2544-5  2545-6  2544-5  2545-6 

              60                55                65                70  

              60                75                84                84  

              85                85                81                81  

              83                92                88                92  

              48                48                75                80  

              74                84                80                90  

              94             100                50                60  

ผลผลิตตอไร 
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตตอไร    

คําช้ีแจง: เราจะยอมรับวาขอมูลทั้ง

สองชุดมีความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญ ก็ตอเมื่อระดับความ

แตกตางมีนัยสําคัญที่ระดับนอย

กวาหรือเทากบั 0.05 หรือ คา t ที่

ไดจากการคํานวณมากกวา คา t 

จากตาราง 

              77                75                69                71  

คาเฉลี่ย           73            77                79                77  

                 78                92  

คาเฉลี่ย               75                80  

เปรียบเทียบผลผลิตป 44-5 กับ ป 45-6 กลุม A กลุม B 

ระดับความมีนัยสําคัญ         0.146 0.010 

คา t จากการคํานวณ         1.635 3.225 

คา t .05,n-1=7,one tail จากตาราง         1.895 2.821 
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ตารางที่ 27 แสดง การเปรียบเทียบผลผลิตของกลุม A และ B ป 2544 /45 

 

เปรียบเทยีบผลผลิตกลุม A  กับ B 
ป 44-5 คา t 

 ระดับความมีนัยสําคัญ         0.750  

คา t จากการคํานวณ         0.324  

คา t .05,n1+n2-2=16,one tail จากตาราง 1.746

 

 

 

ตารางที่ 28แสดง การเปรียบเทียบผลผลิตของกลุม A และ B ป 2545/ 46 

 

เปรียบเทยีบผลผลิตกลุม A  กับ B 
ป 45-6

 

ระดับความมีนัยสําคัญ        0.325  

คา t จากการคํานวณ        1.016  

คา t .05,n1+n2-2=16,one tail จากตาราง 1.746

 

 

 

ตารางที่ 47  แสดง การเปรียบเทียบผลผลิตของกลุม A   ป 2544 / 45  กับ B 2545/ 46 

สรุป 

หากเปรียบเทียบระหวางปไม

สามารถสรุปไดวามีความ

แตกตางอยางมีนัยสําคัญ 

 

เปรียบเทยีบผลผลิตกลุม A ป 44-5 
กับ B ป 45-6  

ระดับความมีนัยสําคัญ         0.265  

คา t จากการคํานวณ         1.156  

คา t .05,n1+n2-2=16,one tail จากตาราง 1.746
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บทที่ 5 
แนวโนมการใชปจจัยการผลิต 

ของบานลุมบัวจากอดีตสูอนาคต 

 
 

ก.บทนํา  
 
 จากพันธุขาวพื้นบานประมาณ 13 สายพันธุที่มีปลูกในหมูบาน   ซึ่งพันธุขาวในหมูบานจะเปลี่ยนไปตาม    ไปตาม
กระแสการสงเสริมพันธุขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงที่ตอบสนองตอระบบชลประทานที่รัฐไดผลิตออกมาในชวงเวลาตางๆ    ใน
ปจจุบันเหลือเพียง 2 พันธุ คือ สุพรรณบุรี 1 และ สุพรรณบุรี 35  ซึ่งชาวนาสวนใหญจะไมเก็บพันธุไวใชเอง แตจะใชวิธีการ
เปลี่ยนแหลงที่มาของพันธุ  ซื้อจากเพื่อบานหรือจากรานคาเปนสวนใหญ   ปริมาณเมล็ดพันธุที่ใช เพิ่มจาก 0.5 – 2 ถัง ในชวงการ
ทํานาดํากอนปฏิวัติเขียว  มาเปน  2 – 3 ถังในชวงทํานา 2 ครั้งตอป และเพิ่มเปน  3 – 4 ถัง ในชวงการทํานา 3 ครั้งตอป 

สวนสารเคมีการเกษตร ซึ่งเริ่มเขาสูหมูบานลุมบัวในเวลาเดียวกับการปลูกขาวนาปรังไมไวแสง   คือในชวงป 2517  ซึ่ง
เปนชวงที่เริ่มมีการปลูกขาวนาปรัง   สารเคมีการเกษตร  ซึ่งเริ่มดวยปุยเคมี   สารกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช   และสารกําจัด
วัชพืช  มีเริ่มไดนับความนิยมมากขึ้นเมื่อป  2522   ซึ่งเกิดจากการบอกตอๆ กันของชาวนาในหมูบานลุมบัว  และชาวนามัก
ปรึกษากับพอคาที่ขายสารเคมีการเกษตร   ซึ่งตอมาสารเคมีกําจัดหอยเชอรรี่  ไดเริ่มเขามามีบทบาทอยางมากในการทํานาใน
หมูบานลุมบัวราวป  2542 – 43 จนถึงปจจุบัน   จากขอมูลของกลุม A และ B ในปเพาะปลูก 2544/45 มีสัดสวนคาใชจายที่
เกี่ยวกับสารเคมีสูงถึงรอยละ 39.43   และ 29.86  และในป 2545/46  มีคารอยละ  38.73 และ 27.21  ตามลําดับ 

การไดมาของสารเคมีการเกษตรนั้นพบวา    ชาวนาสวนใหญจะใชวิธีการทําปุยเคมีจากรานคาสารเคมีการเกษตรมาใช
กอนแลวชําระคาปุยเคมีเมื่อเก็บเกี่ยวแลว  ซึ่งราคาสารเคมีการเกษตรที่นํามาใชในลักษณะนี้จะมีราคาแพงกวาปกติเล็กนอย  และ
ราคาขึ้นอยูกับปริมาณของสารเคมีเคมีที่ชาวนานํามาใช  บวกกับความนาเชื่อถือ  หรือ “ เครดิต”  ของชาวนาแตละราย  วาเคยเกิด
ปญหาในการผอนชําระคาปุยเมื่อเก็บเกี่ยวหรือไมอยางไร     สวนชาวนาที่เปนสมาชิกของ ธกส. และสหกรณ  ก็จะใชวิธีการกู
โดยอาจใชโฉนดหรือกลุมชาวนาในหมูบานคําประกันกันเอง  ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะแตกตางไปตามระยะเวลาการผอนชําระหนี้
และยอดวงเงินกู    นอกจากนี้ยังมีพอคาสารเคมีการเกษตรเขาไปเรขายถึงในหมูบานอีกทางหนึ่งดวย 
 แนวโนมของปริมาณการใชสารเคมีการเกษตร มีอัตราเพิ่มขึ้นตั้งแตชวงป 2517 จะกระทั่งถึงป 2544  ทั้งนี้นอกจากจะมี
เปลี่ยนพื้นที่นาปรังมาทํานาป และการขยายพื้นที่ทํานาปรัง  รวมทั้งการเพิ่มรอบการผลิตตอปจาก 2 ครั้งมาเปน 3 ครั้งแลว   ยัง
พบวาชาวนาใชการใสปุยเคมีเพื่อตองการเพิ่มปริมาณผลผลิตใหสูงขึ้น   และในบางชวงที่มีโรคและแมลงแพรระบาดอยาง
กวางขวาง   การใชปุยเคมีซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกขาวจากนาดํามาเปนนาหวานน้ําตม  เปนสาเหตุอันหนึ่งทําใหปญหาวัชพืช
เพิ่มความรุนแรงขึ้น  และชนิดวัชพืชที่เกิดขึ้นนั้นควบคุมไดยากขึ้น  ซึ่งเปนผลทําใหชาวนาเลือกใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมากขึ้น 

ปจจุบันผลผลิตเฉลี่ยของชาวนาอยูในชวง 73 – 80 ถัง/ไร  ทั้งนี้ชาวนามีความพยายามที่จะนําสารเคมีมาใชในการ
แกปญหา  เพื่อมิใหผลผลิตลดลงและเสียหาย  จนกระทั่งในป 2544  ชาวนามีความตองการลดตนทุนจากการใชสารเคมีเริ่ม
เกิดขึ้นอยางกวางขวางในสังคมไทย  รวมทั้งความตื่นตัวของชาวนากลุมเล็กๆ ในหมูบานจนเกิดมีการทดลองนําเทคโนโลยี
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ทางเลือกเพื่อลดตนทุนการใชสารเคมีการเกษตร เชน การใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูขาว และการใชน้ําปุยหมัก
ชีวภาพชวยยอยสลายฟางเพื่อฟนฟูคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใชสารเคมีการเกษตรในปริมาณมากและเปนระยะเวลา
ตอเนื่อง  โดยไดมีโอกาสศึกษาดูงานจากชาวนาที่ประสบความสําเร็จจากการลดละเลิกสารเคมีอยางนายชัยพร  พรหมพันธุ  และ
ไดรวมกระบวนการศึกษาเรียนรู ทดลองกับมูลนิธิขาวขวัญ ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่สงเสริมแนวทางเกษตรยั่งยืนในจังหวัด
สุพรรณบุรี   
  ในดานการใชเครื่องจักรกลและน้ํามันเชื้อเพลิง พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  รถไถเดินตามได
กลายมาเปนเพื่อนคนใหมของชาวนาแทนควาย   ซึ่งชาวนาเล็งเห็นวารถไถเปนอุปกรณที่ทันสมัย   ใชงายสะดวกรวดเร็ว  และ
สามารถพวงกับทอสูบน้ําใชสูบน้ําเขานาไดเปนอยางดี    ขณะที่ควายนอกจากจะทํางานไดชากวาแลว ยังไมเปนภาระในการดูแล  
ซึ่งเมื่อพ้ืนที่นาถูกนําไปใชปลูกขาวอยางตอเนื่องก็ทําใหหญาซึ่งอาหารของควายหาไดยากมากขึ้น    

เครื่องจักรกลยังเขามามีบทบาทมากขึ้นในการปลูกขาวนาปรังในเรื่องของการจัดการดานอื่นๆ   เชน เครื่องฉีดพน
สารเคมีแบบปมซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบโยกมือ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการใชงานใน
พ้ืนที่กวางและถี่ขึ้น     รวมไปถึงการพัฒนาเครื่องนวดขาว เครื่องรูดขาว มาสูเครื่องเกี่ยวขาวที่ใชปจจุบัน  ซึ่งการพัฒนา
เครื่องจักรกลตางๆ เหลานี้มีผลทําใหมีการใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น  ซึ่งเครื่องจักรกลและน้ํามันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นนี้
สัมพันธกับการจางแรงงานในการไถ  ฉีดพนสารเคมี การเก็บเกี่ยวผลผลิต   และการขนยายที่เพิ่มขึ้น  เมื่อวิเคราะหสัดสวนของ
คาเฉลี่ยของคาใชจายดานคาจางแรงงาน คาน้ํามันเชื้อเพลิง  คาเครื่องมือ และการคาซอมบํารุงของชาวนากลุม A และ B ในป 
2544/45  มีคาสูงถึงรอยละ   47.91 และ 57.57    และในป 2545/46  มีคาสูงถึงรอยละ  47.98 และ 59.00  ตามลําดับ 

ในดานของผลผลิตและการจัดการผลผลิต   พบวาสัดสวนของชาวนาที่เคยมียุงฉางไวสําหรับเก็บขาวไวกินเอง  และทํา
พันธุ และเหลือจึงขายในยุคกอนปฏิวัติเขียว ในอัตรารอยละ 100  เมื่อชาวนาไดหันมาทํานาปรังสองครั้ง  ปริมาณของชาวนาที่ยัง
เก็บขาวไวกินเอง  ไดเปลี่ยนไปเปน  รอยละ 10 ของชาวนาทั้งหมด  มีปริมาณชาวนาที่ยังเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง    รอยละ 15     
เมื่อทํานาปรัง  3 ครั้ง  และปริมาณของชาวนาที่เก็บขาวไวกินเองและเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเองไดเปลี่ยนไปเปน รอยละ 5  และ 
รอยละ 10  เปนปริมาณของชาวนาทั้งหมด ในหมูบาน   และเมื่อศึกษาจากกลุมเปาหมายพบวา     ชาวนาในกลุมเปาหมายทั้งหมด  
18 ราย   มีชาวนาที่เก็บขาวไวทําพันธุเอง  6 ราย  คิดเปนรอยละ 33.33   และมีชาวนาที่เก็บขาวไวกินเอง  4 ราย คิดเปนรอยละ  22    
 
 

ข.การใชเมล็ดพันธุขาวลูกผสมใหผลผลิตสูง 
 
ในชวงแรก  ประมาณชวงป 2517 – 22  ที่การปลูกขาวนาปรังยังใชวิธีการดํานา   แตเปลี่ยนแคพันธุขาวเปนพันธุขาว

ลูกผสม เพื่อทํานาปรัง 2 หน      วิธีการดํานาในอดีตจึงถูกเปลี่ยนมาเปนการหวานน้ําตมแทนในชวงเวลานี้   ซึ่งมีพัฒนาการจาก
การทํานาปรัง (ดํา) ของ มาเปนการทํานาปรัง (หวาน) ทั้งหมดทุงนาบานลุมบัวในชวงป 2522 – 2535   บริเวณนาในพื้นที่นาลุม
นิยมปลูกขาวนาปรัง 2 ครั้งติดตอกัน  หรือในชวง  ธันวาคม -  สิงหาคม  กอนที่ชาวนาจะพักนาในชวงที่น้ําทวมระหวาง เดือน
กันยายน – พฤศจิกายน  เปนเวลานานประมาณ   3 – 4 เดือน      สวนพื้นที่ดอน  การทํานาปรัง 2 ครั้งติดตอกันจะอาศัยน้ําจาก
คลองชลประทานที่เริ่มเปดใหในเดือนมีนาคม - พฤศจิกายน  และจะพักนาในชวงที่ปดประตูน้ําในชวง ธันวาคม – มกราคม   
ดวยระบบการปลูกที่มีเง่ือนไขจากการใชเมล็ดพันธุลูกผสมเพียง 1 – 2 ชนิดที่ใหผลผลิตในชวงอายุสั้นเชนนี้  จึงทําใหไมสามารถ
กระจายแรงงานและเอาแรงจากกลุมชาวนาเพื่อนบานเพื่อการถอนกลา  ดํานา  และเก็บเกี่ยวไดอยางแตเดิมอีกตอไป 
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การใชเมล็ดพันธุในยุคกอนปฏิวัติเขียวซึ่งเปนการทํานาดํา จะใชเมล็ดพันธุประมาณ 0.5 – 1  ถัง/ตอไรไร    ซึ่งในยุค
ปฏิวัติเขียวนั้น เปนการทํานาแบบหวานน้ําตม   จะใชในอัตรา  2.5 – 3  ถังตอไร ในยุคทํานาปรัง 2 ครั้งตอป   และอัตรา 3 – 4 ถัง 
ในยุคการทํานาปรัง 3 ครั้งตอป    โดยเมล็ดพันธุที่ใชในการปลูกขาวนาปรัง  จะถูกนําไปแชในน้ํากอนที่จะหวาน 2 วัน เพื่อให
เมล็ดขาวงอก  ปองกันการถูกทําลายของนกและแมลงตางๆ     

พันธุขาวที่ชาวนากลุมเปาหมายใช สวนใหญจะใชพันธุเดิมๆ  ซ้ําๆ กัน  แตจะเปลี่ยนแหลงที่มาของพันธุนั้นๆ เมื่อเริ่ม
สังเกตเห็นวาขาวที่ปลูกเริ่มจะมีความไมสม่ําเสมอ  ลักษณะตนขาวในแปลงนาจะมีลักษณะสูงๆ ตํ่าๆ  และผลผลิตเริ่มลดลง   

 
การมีพันธุขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง ซึ่งเปนขาวไมไวแสง  จึงเปนปจจัยสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่สนับสนุนใหชาวนา

บานลุมบัวปลูกขาวนาปรัง 2 หน   โดยชาวนาในกลุมเปาหมายไดบอกเลาใหฟงวา  สอดคลองกับที่บุตรชายนางบุญมี  นาย
ประทีป  ใจดี  อายุ 32   ป  ซึ่งชวยแมทํานามาตั้งแตอายุ 12 ปกลาววา 
 “…. (พ้ืน)ที่ใกลเขื่อนแถวๆ ดอนเจดียเขาปลูกกอน   เห็นเขาปลูกแลวไดผลผลิตดี ก็ทดลองเอามาปลูกบาง  น้ําทาเราก็มี
แลว   ปลูกก็ไดดีอยางที่เขาทําก็เลยทําเรื่อยมา…”   ขณะที่นางบุญมี  แมนายประทีป ขยายความใหฟงเพิ่มเติมวา 
 “แตกอนซื้อพันธุซีซีพันธุดกมาใช   ก็ซื้อจากชาวนาเพื่อนบาน  เห็นเขาทําตนสวย  รวงใหญ  การเจริญเติบโตดี ตอน
ทองตนอวบใหญ  อายุการใหผลสั้น”    

นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ   อายุ 38 ป  ทํานามาตั้งแตป 2517  เลาวา 
 “เวลาไดพันธุก็ลองเอา กข. 5  กข. 7   ของเราไปแลกพันธุกับเพื่อนบานของเรานี่แหละ  พันธุที่แลกก็ กข.5, กข.7 
เหมือนเดิม ที่ไปแลกเพราะดูแลวเห็นเสมอกันดี  เนื่องจากของเรามันไมดี   ตอมาก็ซื้อ  ซึ่งก็ไมไดซื้อพันธุขาวทุกป   เวลาซื้อบาง
หนาจะเปลี่ยนพันธุ  เพราะมันแดง  ดูเหมือนจะกลาย  แตสวนใหญจะไมเปลี่ยนพันธุ” 
 นายสมคิด  นาคปาน  อายุ  45  ป  ซึ่งในชวงที่ปลูกขาวนาปรัง 2 หน  จะคัดพันธุขาวปลูกเอง โดยเดินคัดตามทองนา ดู
วารวงไหนสวย แข็งแรงก็ขอซื้อจากชาวนาดวยกัน  ซึ่งนายสมคิดไดบอกถึงขอเดนและขอดอยของขาวพันธุใหมวา   
“กข. 21  มันตานทานโรคเกง  แข็งแรงดี  ไดผลผลิตดี  แตมีขอเสียคือทําบอยๆ แลวมันจะปนกัน  ตองเปลี่ยนพันธุบอยๆ” 

 
แหลงของพันธุขาวลูกผสมของชาวนาบานลุมบัวในชวงนี้สวนใหญจะไดจากเพื่อนบานที่ปลูกแลวใหไดผลผลิตดี  ซึ่ง

ชาวบานจะขายใหกันเองในราคาเทาๆ กับราคาขายขาวเปลือกทั่วๆ ไป ซึ่งนายนิคม  อินยิน  อายุ 31 ป  เลาใหฟงถึงแหลงที่มาของ
พันธุขาวของตัวเองวา 

“ตอนออกไปรับจางขนขาวกับรถเกี่ยว  ไปเห็นตามนาตางๆ    เราจะดูวานาไหนสวย  ก็จะไปขอซื้อแบงของเขามา” 
 
หากแตมีบางรายจะไปซื้อเมล็ดพันธุขาวที่รานจําหนายเมล็ดพันธุ  ซึ่งเขาเชื่อวาเมล็ดพันธุที่จําหนายที่รานคามีคุณภาพดี  

เมื่อนํามาปลูกแลวจะใหผลผลิตที่ดี  ดังกรณีของ  นายวิก  มาตศักดา 
 “ไปซื้อพันธุที่รานขายเมล็ดพันธุ   ก็จะมีเมล็ดดี  แข็งแรง บรรจุใสกระสอบมาดี   ก็เอามาปลูก  มีใหมๆ มาก็เปลี่ยน
ใหม ก็ไดผลดี ราคาแพงกวานิดหนอยแตก็ถือวาไดผลคุม ”   
 
 สวนนายสามารถ  อุมัน ซึ่งเคยเก็บพันธุ กข. 7 ขาวไวเองในชวงทํานาปรัง 2  ครั้ง  แตปจจุบันจะใชวิธีการซื้อพันธุขาว
ช้ีแจงวา   
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 “ซื้อเมล็ดพันธุทุกป  เพราะไมไดเก็บ  เนื่องจากขาวในนามันรก  มันผสมกัน  พันธุที่ซื้อเปนพันธุเดียวกันตลอดคือ กข.
7  เพราะตอนนั้นมันมี กข.7 อยางเดียว  ซึ่งลักษณะมันไมเปนโรคและจูๆ ก็เปลี่ยนพันธุและหายไปเลย  พอทํา (นาปรัง) 3 หน 
เปน (พันธุ) สุพรรณ 35 แลวก็ไมไดเก็บไว  ก็ตองซื้อ  ไมมีที่ตาก  ไมมีรถเข็น”     
 
 ขณะที่นายสมพร  โพธิ์แกว  บอกวิธีการเก็บรักษาพันธุของตัวเองในยุคปจจุบันวา 
 “เมื่อกอนไมเปลี่ยนพันธุขาว  พอเปน 3 ครั้งตอป ตองเปลี่ยนทุกหน  แตเปลี่ยนเปนพันธุเดิม  สวนใหญจะไปเอามาจาก
รานวินัยพันธุขาว ที่ดงกระเชา  ที่ตองเปลี่ยนเพราะเมื่อเอาสุพรรณ 35 มาปลูกที่พ้ืนที่  มันไมคอยเสมอ  สูงบาง ตํ่าบาง ก็เลยตอง
เปลี่ยนทุกหนา  แตละหนาที่เปลี่ยน ไมไดเอาขาวมาเยอะ  เอามาประมาณ 20 ถัง  แลวก็เอามาทําไว  แลวงวดหลังเราก็ทําเต็มหมด 
ใชพันธุนี้รูสึกวาดี ไมวาจะเปนรวง หรือตน มันดีหมด ไมเคยมีประเด็นวาพันธุขาวไมพอ หรือตองซื้อเพิ่ม เพราะจะเก็บตุน
สํารองๆ ไว” 
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ตารางที่   30 แสดง  ปที่ขาวลูกผสมถูกเผยแพร   คุณสมบัติของขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงที่ถูกปลูกทดแทนพันธุขาวนาปไวแสง   
                               และชาวนาที่ปลูกพันธุขาวลูกผสมในชวงระหวางทํานาปรัง 2 – 3  ครั้ง (ป  2517 –ปจจุบัน) 
 

ป ช่ือพันธุขาว คุณสมบัติประจําพันธุ ชาวนาที่นํามาปลูก 
กข.1 อายุ 125 - 135 วัน  สูง 115 ซม.  ตานทานโรคใบจุดและ

เพล้ียจั๊กจั่นสีเขียวปานกลาง ไมตานทานโรคจู และหนอน
กอ ไมเหมาะกับท่ีลุม เหมาะกับท่ีควบคุมน้ําได 

นางทองเจือ  อุมัน, นางแยม ครุฑคํา, นางบุญมี  ใจดี, นายวิเชียร  
ศรีอํ่าพันธุ และ นายยอด  อวนเจริญ 

2512 

กข.3 อายุ 120 – 130  วัน  สูง 115 – 120 ซม.  ตานทานเพลี้ย
จั๊กจั่นสีเขียว ไมตานทานโรคจู และหนอนกอและแมลงบั่ว 

นางทองเจือ  อุมัน, นางแยม ครุฑคําและนายประมูล  อินยิน 

 กข. 5 อายุ 140 – 160 วัน สูง 145 ไมตานทานเพลี้ยกระโดสํา
น้ําตาล หนอนกอ โรคจู และคอรวงเนา นวดยาก 

นายประมูล  อินยิน และ นายวิเชียร  ศรีอํ่าพันธุ 

2519 กข. 7 อายุ 125 - 130 วัน  สูง 115 ซม.  ตานทาน  ตานทานโรค
ขอบใบแหง  ไมตานทานโรคใบหงิก โรคใบสีสม แมลง 
เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล หนอนกอ  เมล็ดรวงงาย ระยะพัก
ตัวของเมล็ด 1 สัปดาห 

นางบุญท้ิง  ศรีรีสุข,  นายสามารถ  อุมัน, นางแยม ครุฑคํา, นาย
ปรีชา  ศรีอํ่าพันธุ,  นายวิเชียร  ศรีอํ่าพันธุ,  นายสามารถ  ชาวลุม
บัว และนายสุรัตน เขียวฉออน 

กข.21 อายุ 120 วัน  สูง 115 ซม.  ตานทานโรคขอบใบแหง ใบ
หงิก แมลงบั่ว เพล้ียกระโดดสีน้ําตาล  ไมตานทานโรคใบ
สีสม ระยะพักตัวของเมล็ด 4 สัปดาห 

นายนิคม  อินยิน,  นายสมคิด  นาคปาน, นางติ๋ม  วงษษา, นายวิก  
มาตศักดา, นางบุญมี  ใจดี, นายปรีชา  ศรีอํ่าพันธุ, นายสุเทพ  
เผาพันธุ,  นายสามารถ  ชาวลุมบัว, นายยอด  อวนเจริญ  และ 
นายสุรัตน  เขียวฉออน 

2523 

กข.23 อายุ 120 วัน  สูง 120 ซม.  ตานทานโรคขอบใบแหง  เพล้ีย
กระโดดสีน้ําตาล  ไมตานทานโรคไหม 

นางบุญท้ิง  ศรีรีสุข, นายสามารถ  อุมัน, นายปรีชา  ศรีอํ่าพันธุ, 
นายสามารถ  ชาวลุมบัว และนายยอด  อวนเจริญ 

2530 สุพรรณบุรี 60 อายุ 120 วัน  สูง 130 ซม.  ตานทานเพลี้ยจั๊กจั่นสีเขียว 
เพล้ียกระโดดหลังขาว โรคไหม  ไมตานทานโรคใบจุดสี
น้ําตาล โรคกาบใบแหง 

นางทองเจือ  อุมัน,  นายนิคม  อินยิน , นายสมคิด  นาคปาน, นาย
ประมูล  อินยิน, นางบุญมี  ใจดี, นายสามารถ ชาวลุมบัว, นาย
ยอด  อวนเจริญ และนายสุรัตน เขียวฉออน 

- ซีซีพันธุดก* ผลผลิตดี  ตนต้ังดีไมคอยลม  แตมีปญหาเพลี้ยกับหนอน
กอ  หุงสุกไมคอยแข็ง 

นางบุญมี  ใจดี และนายยอด  อวนเจริญ 

2534 สุพรรณบุรี 90 อายุ 120 วัน  สูง 115 ซม.  ตานทานโรคไหม โรคขอบใบ
แหง 

นายนิคม  อินยิน, นายสมคิด  นาคปาน, และนายวิก  มาตศักดา, 
นายวิเชียร ศรีอํ่าพันธุ 

สุพรรณบุรี 1 อายุ 120  วัน  สูง 120 ซม.  กอตั้ง ระแงถ่ี แนะนําใหปลูก
สลับกับพันธุอ่ืนเพื่อแกปญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล โรค
ไหมโรคใบหงิก ระยะพักตัวของเมล็ด 3 สัปดาห 

นางบุญทิ้ง ศรีสุข, นายนิคม  อินยิน, นายสมคิดนาคปาน, นาย
ละออ  มาตศักดา, นายประมูล  อินยิน, นางบุญมี ใจดี, นายปรีชา 
ศรีอํ่าพันธุ, สุเทพ เผาพันธุ, นายวิเชียร ศรีอํ่าพันธุ 

2537 

สุพรรณบุรี 2 อายุ 90 – 110 วัน สูง 112 ซม. ระแงถ่ี รวงแนน  ระยะพัก
ตัวของเมล็ด 6 สัปดาห 

ไมนิยมปลูกในหมูบานลุมบัว 

2540 สุพรรณบุรี 35  นางบุญท้ิง ศรีสุข, นางทองเจือ  อุมัน, นายนิคม  อินยิน, นางติ๋ม  
วงษษา,  นายวิก  มาตศักดา,  นายละออ  มาตศักดา,  นางแยม 
ครุฑคํา, นายประมูล  อินยิน, นางบุญมี ใจดี, นายปรีชา ศรีอํ่า
พันธุ, นายสุเทพ  เผาพันธุ,  นายวิเชียร ศรีอํ่าพันธุ, นายสามารถ 
ชาวลุมบัว,  นายยอด อวนเจริญ, นายสมพร  โพธิ์แกว และนายสุ
รัตน  เขียวฉออน 

2540 ชัยนาท 1  นายวิเชียร ศรีอํ่าพันธุ 
หมายเหตุ:      เปนชื่อทางการคา  ไมทราบปท่ีออกเผยแพรในหมูบานลุมบัว  คาดวาอยูในชวงป 2522 – 2535  
ท่ีมา:          สถาบันวิจัยขาว   (2538) และการสัมภาษณชาวนากลุมเปาหมายประชุมรวม และรายบุคคล 
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ตารางที่ 31.1  แสดง  ชนิดพันธุขาว อัตราการใชเมล็ดพันธุในการปลูกขาวนาปรัง 2 -3 ครั้ง/ป  และแหลงที่มาของพันธุขาว  
    ของชาวนากลุม A 

 
พันธุขาวที่ใชทํานาปรัง อัตราที่ใช (ถัง) ที ่

 
ชื่อเกษตรกร 

 2 คร้ัง/ป 3 คร้ัง/ป 2 คร้ัง/ป 3 คร้ัง/ป 
แหลงที่มาของพันธุ 

 1 A    นางบุญทิ้ง  ศรีสุข * กข.7, กข.23 สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

3 3 ซื้อที่รานคาเมล็ดพนัธุ   

2 A นางทองเจือ  อุมัน กข.1, กข.3 และ
สุพรรณบุรี 60 

สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

4 3 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน 

3 A นายนิคม  อินยิน กข.21,  
สุพรรณบุรี 60 
และ สุพรรณบุรี90 

สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

3 4 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน 

4 A นายสามารถ  อุมัน กข.7 และ กข.23 สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

2 4 ซื้อที่รานคาตลาดบานบึง 

5 A นายละออ  มาตสักดา กข.21 สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

3 4 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน 

6 A นายสมคิด  นาคปาน กข.21,  
สุพรรณบุรี 60 
และ สุพรรณบุรี90 

สุพรรณบุรี1 3 3 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน / ซื้อที่
รานคาเมล็ดพันธุ   

7 A นางติ๋ม  วงษษา กข.21 สุพรรณบุรี35 3 3 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน / ซื้อที่
รานคาเมล็ดพันธุ   

8 A นายวิก  มาตศักดา กข.21,  
สุพรรณบุรี 60 
และ สุพรรณบุรี90 

สุพรรณบุรี35 3 3.5 ซื้อที่รานคาเมล็ดพนัธุ   

หมายเหตุ:  นางบุญทิ้ง  ศรีสุข   ทํานา 2 คร้ัง ตั้งแต ป  2522 – ปจจุบัน    
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ตารางที่ 31.2  แสดง  ชนิดพันธุขาว อัตราการใชเมล็ดพันธุในการปลูกขาวนาปรัง 2 / 3 ครั้ง/ป  และแหลงที่มาของพันธุขาว  
    ของชาวนากลุม B 

 
พันธุขาวที่ใชทํานาปรัง อัตราที่ใช (ถัง) ที่ ชื่อชาวนา 

2 คร้ัง/ป 3 คร้ัง/ป 2 คร้ัง/ป 3 คร้ัง/ป 
แหลงที่มาของพันธุ 

1 B นางแยม  ครุฑคํา* กข.1, กข.3 
และกข.21 

สุพรรณบุรี 35 3 3 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน/ซื้อจาก
แปลงนาของเพื่อนบาน 

2 B นายประมูล  อินยิน กข.1, กข.5 และ
สุพรรณบุรี 60 

สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

2 4 เก็บจากนาตนเอง / ซื้อจากแปลงนาของ
เพื่อนบาน 

3 B นางบุญมี  ใจดี กข.1, กข.21 และ
สุพรรณบุรี 60 

สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

3 3 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน/ซื้อจาก
แปลงนาของเพื่อนบาน 

4 B นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ กข.7, กข.21 และ 
กข.23 

กข.3,  
สุพรรณบุรี1, และ
สุพรรณบุรี35 

3 4 เก็บจากนาตนเอง / ซื้อจากแปลงนาของ
เพื่อนบาน 

5 B นายสุเทพ  เผาพันธุ กข.21 สุพรรณบุรี1 3 4 เก็บจากนาตนเอง – เพื่อนบาน / ซื้อที่ราน
ขายเมล็ดพันธุ 

6 B นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพนัธุ กข.1, กข.7, และ 
กข.5 

สุพรรณบุรี1, 
สุพรรณบุรี 35, 
สุพรรณบุรี 90 
และชัยนาท 1 

1.5 3 เก็บจากนาตนเอง / แปลงนาที่ทําขาวพันธุ
ขาวซึ่งอยูที่ทาชาง 

7 B นายสามารถ  ชาวลุมบัว กข.7, กข.21 และ 
กข.23 

สุพรรณบุรี 35 3 3 ซื้อที่รานคาเมล็ดพนัธุ/ซื้อที่รานคาเมลด็
พันธุ 

8 B นายยอด  อวนเจริญ กข.1, กข.21 และ
ซีซีพันธุดก 

สุพรรณบุรี 35 1.5 3 ซื้อจากแปลงนาของเพื่อนบาน / ซื้อที่
รานคาเมล็ดพันธุ 

9 B นายสมพร  โพธิ์แกว กข.1, กข.21 กข.
23  และ
สุพรรณบุรี 60 

สุพรณณบุรี 35 3 3 เก็บจากนาตนเอง /ซื้อจากรานคาเมล็ดพันธุ
สวนหนึ่ง เอามาปลูกขยายในนาตนเอง เมื่อ
ไมคงที่ก็ชื้อมาทําพนัธุและขยายใหม 

10 B นายสุรัตน  เขียวฉออน กข.21 และ
สุพรรณบุรี 60 

สุพรรณบุรี 35 3 3 เก็บจากนาตนเอง /ซื้อจากรานคาเมล็ดพันธุ
สวนหนึ่ง เอามาปลูกขยายในนาตนเอง เมื่อ
ไมคงที่ก็ชื้อมาทําพนัธุและขยายใหม 

หมายเหตุ:  นางแยม  ครุฑคํา   ทํานา 2 คร้ัง ตั้งแต ป  2517 – ปจจุบัน    
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ตารางที่ 32.1  ชนิดและปริมาณเมล็ดพันธุที่ชาวนากลุม A  ใชในปเพาะปลูก 2544- 46 

 

กลุม A  บุญทิ้ง   ทองเจือ   นิคม   สามารถ   ละออ   สมคิด   ติ๋ม   วิก  เฉล่ีย 

ป 2544 - 46                   

ปริมาณทั้งหมด/ฤดู 60 6 80 48 116 63 15 77 58.13 

อัตราสวน/ไร/ฤดู 3 3 4 4 4 3 3 3.5 3.44 

ช่ือพันธุ 

สุพรรณบุรี 

1 

สุพรรณบุรี 

35 

สุพรรณบุรี 1 

และ 35 

สุพรรณบุรี 

35 

สุพรรณบุรี 1 

และ 35 

สุพรรณบุรี 

1 

สุพรรณบุรี 

35 

สุพรรณบุรี 

35   

 
ตารางที่ 32.2  ชนิดและปริมาณเมล็ดพันธุที่ชาวนากลุม B   ใชในปเพาะปลูก 2544-46 

 

กลุม B  แยม   ประมูล   บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร   สามารถ   ยอด   สมพร   สุรัตน   เฉลี่ย  

ป 2544/45                       

ปริมาณ

ทั้งหมด/ฤดู 6 24 33 32 84 144 93 105 45 255 82.10 

อัตราสวน/

ไร/ฤดู 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3.30 

ช่ือพันธุ 

สุพรรณบุ

รี 35 

สุพรรณบุรี 

1 และ 35 

สุพรรณบุรี 

1 

สุพรรณบุรี 

1 และ 35 

สุพรรณบุรี 

1 

สุพรรณบุรี

1และ 35 

สุพรรณบุรี 

35 

สุพรรณบุรี 

35 

สุพรรณบุรี 

35 

สุพรรณบุรี 

35   

 
 อัตราเมล็ดพันธุโดยเฉลี่ยของกลุม A  และ กลุม B  คือ  3.44 และ 3.30   ถัง/ไร   ซึ่งแนวโนมการใชเมล็ดพันธุของ
ชาวนากลุมเปาหมายทั้งกลุม A และ B จึงมีแนวโนมที่จะมีการแสวงหาพันธุใหมๆ ที่ใหผลผลิตสูง และมีความสม่ําเสมอดี มาใช   
ทั้งนี้เพราะการเรงรีบในการปลูกขาว นอกจากจะทําใหชาวนาละเลยที่จะเก็บพันธุขาวไวใชเองแลว  ยังมีปญหาในเชิงเทคนิคที่
สัมพันธกับชวงเวลาที่ทําใหชาวนาไมสามารถเก็บพันธุไวใชเองไดอีกดวย  เพราะ   โดยปกติเมล็ดพันธุขาวจะมีระยะพักประมาณ  

1 – 6 สัปดาห 1  ซึ่งประเด็นดังกลาว  นางบุญมี  ใจดี  ไดสะทอนใหฟงจากแนวคิดในการตัดสินซื้อเมล็ดพันธุขาวจากเพื่อนบานที่

ปลูกแลวใหผลผลิตดีและสม่ําเสมอวา  
“เกี่ยวไดก็ขายหมด ไมไดเก็บไวทําพันธุ  เพราะเก็บทําไปนานๆ ไมคอยสวย  นานไปหนอยรวงขาวไมคอยใหญ  รวงที่

เคยยาวๆ ก็จะสั้นๆ เล็กๆ   อีกอยางคือขาวที่เกี่ยวเชียวเมื่อเอามาปลูกมันไมดี  ไมเหมือนเมื่อกอนปลูกนาปจะเก็บไว พออีกปถัดมา
ก็นํามาปลูก แตทํานาปรังมันไมมีชวงพักตัว   เราก็จะไปดูจากนาไหนที่เกี่ยวกอนเรา  ไปวาเขาไวกอนเลย  ราคาที่ขายใหเราก็
เทากับที่เขาขายใหกับพอคาที่มาซื้อขาวนั่นแหละ ”   

                                                           
1
 สถาบันวิจัยขาว  “ 3 ทศวรรษสถานีทดลองขาวสุพรรณบุร”ี  กรมวชิาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ป 2538  (หนา 39 – 45) 
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ค.   สารเคมีการเกษตร 
 

1.  ปุยเคม ี

 
ปุยเคมีเริ่มเปนที่รูจักของชาวนาหมูบานลุมบัว  ใกลเคียงกับการมีคลองชลประทานและมีพันธุขาวลูกผสมนาปรัง   หรือ

เมื่อประมาณป  2517  และไดรับความนิยมจากชาวนาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเมื่อการทํานาปรัง 2 ครั้งขยายเต็มพื้นที่ในชวงป 2522 – 
23   ชาวนาแตละรายมีการใชปุยเคมีในปริมาณที่เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เพื่อหวังผลผลิตใหไดสูง     แนวโนมการใชปุยเคมีจึงเพิ่มขึ้นจาก
เมื่อเริ่มรูจักใชปุยเคมีจนกระทั่งชาวนาทํานาปรัง 3 ครั้ง     และเริ่มมีการชะลอตัวโดยมีการใชในปริมาณที่คงที่เมื่อประมาณป 
2544 – 2545  และมีแนวโนมวาตองการลดปริมาณการใชปุยเคมีลงในอนาคต   
จากการศึกษาชาวนากลุมเปาหมายพบวาสัดสวนของคาปุยเคมีเฉลี่ยในชาวนากลุม  A และ B ป 2544/45  มีคารอยละ 28.40  และ 
22.62    สวนในป 2545/46  มีคารอยละ  27.76  และ 22.62  ตามลําดับ  สาเหตุหลักที่ทําใหชาวนาสวนใหญตองการลดปริมาณ
การใชปุยเคมีลดลง  เพราะมีปุยเคมีมีราคาสูงขึ้น  ขณะเดียวกันดินเริ่มเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆ   อันเนื่องมาจากการขาดการบํารุง
ดินดวยอินทรียวัตถุ  การเผาฟาง  และการใชปุยเคมีเพื่อเรงผลผลิตเพียงอยางเดียว มีผลทําใหตนขาวอวบไมแข็งแรงและไม
ตานทานตานโรคแมลง   การใชปุยเคมีซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกขาวจากนาดํามาเปนนาหวานน้ําตม  ยังเปนสาเหตุอันหนึ่งทํา
ใหปญหาวัชพืชเพิ่มความรุนแรงขึ้น  และชนิดวัชพืชที่เกิดขึ้นนั้นควบคุมไดยากขึ้น  ซึ่งเปนผลทําใหชาวนาเลือกใชสารเคมีกําจัด
วัชพืชมากขึ้น 

       
 นายสมคิด  นาคปาน   อายุ  45 ป  ชาวนากลุม A กลาวถึงการใชปุยเคมีของตนเองวา   
“เมื่อกอนแนวโนมการใชปุยจะเพิ่มทุกป  เพราะเราทําบอยมาก  ทําไปแลวมันไดไมดี  อาจเปนเพราะดินไมดี  ก็ตอง

เพิ่มเรื่อยๆ และก็เพิ่มทุกป   สภาพดินไมดีบอกไมถูก  ไมไดสังเกตวาดินดีไมดีเปนยังไง   แตวา  พอเห็นขาวไมดีก็ใสปุยและฉีด
ยาเลย  เมื่อกอนถาดินดีมันจะรวน ดํา  แตเดี๋ยวนี้ที่ไมรูวามันดี ไมดี ก็เพราะวาเราไมมีเวลาดู  เสร็จแลวก็ทําตอ  จึงไมไดสังเกต  
เวลาใสปุย เห็นขาวไดปุยแลวดี  เราก็เหมาเอาวาดินคงดีขึ้นแลว    แตถาใสไปแลวขาวมันไมดี  ก็สันนิษฐานเลยวา  ดินมันคงไมดี   
ไมไดไปคลําไปจับ   แตตอนนี้คิดวามันคงไมดีแน  เพราะทําหลายหน  ดินไมไดพัก  ถาพักบางก็คงจะดี”   

 
 นายสามารถ   อุมัน  ชาวนากลุม A  อายุ  38 ป  อธิบายถึงแรงจูงใจที่ใชปุยเคมี   วิธีการใช  และสาเหตุที่ตองการลด

ปริมาณการใชปุยเคมีลง  วา    
“เวลาที่ซื้อปุย  จะไดรับคําแนะนําจากเพื่อน  พอดีเปนคนชอบทดลอง  ถามันดีเราก็เปลี่ยนมาใช  สวนใหญถาเพื่อนวาดี  

ทดลองแลว  มันก็ไมดี  ก็กลับมาใชของเดิม  มีตัวอยางเห็นชัดคือเมื่อป 45  เพื่อนแนะนําปุยตราปลาทอง  เพื่อนบอกวามันทําให
ตนขาวเขียว  ลองทดลองแลวไมเปนอยางที่เพื่อนวา     เวลาใสปริมาณการใชไมมีเกณฑกําหนด  แตจะมีสูตร เชน ชวงแรกที่ใส 8 
ลูก 13 ไร  จะเอายูเรียผสมปุยสูตร  ผสมกันมันชวยใหขาวโตไว  หนีหญาได  ชวงที่สอง ใสปุยอยางเดียว หรือบางรายจะผสมก็
แลวแต   แตของผมจะไมใสยูเรียเพราะจะทําใหตนขาวลม   ที่วาจะลดตนทุนก็เพราะปุยมันแพง  สูไมไหว  ตันหนึ่งประมาณ  
7,000 กวา  ขายขาวตั้ง 2 เกวียนครึ่งไดปุยแคตันเดียว” 
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ขณะที่นายประทีป   ใจดี อายุ 31 ป  บุตรชายคนรอง  ของนางบุญมี ใจดี   เลาถึงพัฒนาการใชปุยเคมีจากอดีตจนถึง
ปจจุบันวา 

“แตกอนก็ใชไมมาก  เมื่อกอนทํานา 2 หน  ที่ 5 ไร ใสปุยแค 2 ลูกครึ่ง ถึง 3 ลูก (ลูกละ 50 กก.)  ถาพักดินนานก็ใสแค 2 
ลูก  แตเดี๋ยวนี้ 5 ไร  ใช 4 – 5 ลูก ระยะพักดินนอย ไดขาวก็ 4 เกวียนกับอีก 20 ถึง 30 ถัง  แตเดี๋ยวนี้ไมอัดปุย จะใสตอน 30 วัน กับ 
50 วัน จากแตกอนใส 3 ครั้ง เพราะถาขาวงามแลวแมลงจะลง”   

 
เมื่อจําแนกตามกลุมเปาหมายวิจัย    พบวา  การใสปุยเคมี  สวนใหญใชปุยเคมีสูตรผสม (16-20-0)  และยูเรีย  (46-0-0)  

ผสมรวมกันแลวหวาน   ซึ่งจะมีการหวานตั้งแต 1 – 3 ครั้ง  ระหวางที่ตนขาวเริ่มเจริญเติบโตทางลําตนและใบไปสูชวงการตั้ง
ทองละออกรวง  (ตนขาวอายุ 15 – 65 วัน) 

• กลุม A  มีอัตราการใชปุยเคมี/ไร/ฤดู  ในป 2544/45  และ ป 2545/46  คือ  78.06  กก. โดยใชปุยสูตร            
16 – 20 –0  และ  ในอัตราสวน 39.03  และ 39.03 กิโลกรัมตอไรตอฤดูตามลําดับ     มีชาวนาที่ตองการใช
ปุยเคมีคงที่   2   ราย     และ  ตองการลดปริมาณการใชปุยเคมีลง  6  ราย 

• กลุม B  มีอัตราการใชปุยเคมี/ไร/ฤดู  ในป 2544/45  และ ป 2545/46  คือ  50.02  กก. โดยใชปุยสูตร             
16 – 20 –0  และ  ในอัตราสวน 29.50  และ 20.52 กิโลกรัมตอไรตอฤดูตามลําดับ     จํานวนชาวนาที่ตองการ
ลดปริมาณการใชปุยเคมีลงทั้งหมด 10 ราย 

 
ตารางที่ 33.1 แสดง  ชนิด และ ปริมาณการใชปุยเคมีของชาวนากลุม A  ในปเพาะปลูก 2544-46 
 

กลุม A  บุญทิ้ง   ทองเจอื   นิคม   สามารถ   ละออ   สมคิด   ต๋ิม   วิก  เฉลี่ย 

ปริมาณปุยเคมีทีใ่ชตอฤดู ป 44/45      5,000      1,000     10,000      1,000         500         500        250          650      2,362.50  

ปริมาณปุยเคมีทีใ่ชตอฤดู ป 45/46      5,000      1,000     10,000      1,000         500         500        250          650      2,362.50  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ป 2544/45    250.00      50.00       50.00      83.33     34.48      47.62     50.00       59.08            78.06  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ป 2545/46    250.00      50.00       50.00      83.33     34.48      47.62     50.00       59.08            78.06  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ปุย 16-20-0    125.00             -         25.00  41.66    17.24      23.81     50.00       29.54            39.03  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ปุย 46-0-0    125.00      50.00       25.00      41.66     17.24      23.81            -        29.54            39.03 

ขนาดพื้นที่นา  (ไร) 20 2 20 12 29 21 5 22 16.38 

แนวโนมการใชปุยเคมี ลดลง เทาเดิม เทาเดิม ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 
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ตารางที่ 33.2 แสดง ชนิดและปริมาณการใชปุยเคมีของชาวนากลุม B ในปเพาะปลูก 2544-46 
 

กลุม B  นางแยม   ประมูล  บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร   สามารถ  ยอด   สมพร   สุรัตน   เฉลี่ย  

ปริมาณปุยเคมีทีใ่ชตอฤดู ป 44/45         100       200       600        100       600   1,200     1,000   1,750    2,000    4,250     1,180  

ปริมาณปุยเคมีทีใ่ชตอฤดู ป 45/46         100       200       600        100       600   1,200     1,000   1,750    2,000    4,250     1,180  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ป 2544/45    100.00    33.20    54.54     12.50    57.14   50.00     32.23   50.00    60.60    50.00     50.02  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ป 2545/46    100.00    33.20    54.54     12.50    57.14   50.00     32.23   50.00    60.60    50.00     50.02  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ปุย 16-20-0      50.00    24.90    27.27          -      28.57   25.00     16.13   42.86    30.30    50.00     29.50  

อัตราสวน/ไร /ฤดู ปุย 46-0-0      50.00      8.30    27.27     12.50    28.57   25.00     16.13     7.14    30.30         -       20.52  

ขนาดพื้นที่นา  (ไร) 2 6 11 8 21 48 31 35 33 85 28 

แนวโนมการใชปุยเคมี ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง ลดลง 

 
 

ขณะที่นางติ๋ม  วงษษา  ชาวนาในกลุม A   ช้ีแจงถึงอุปสรรคในการที่จะลดปุยเคมีลง  เกิดขึ้นกับ  นายศรันรักษ  จันทร
เพ็ญโสม   บุตรชายคนโตของนางบุญมี  ใจดี  ที่เพิ่งหันมาทํานาเองเปนครั้งเมื่อป 2544  และเริ่มเทคนิคการลดตนทุนโดยการไม
เผาฟาง  การใชฮอรโมน  และสารสมุนไพรทดแทนสารเคมีปราบศัตรูพืช  ไดเลาใหฟงวา 

“นาผมเริ่มทําแบบลดตนทุนในเมื่อปลายป  2545    วิธีการก็ศึกษาการที่มูลนิธิขาวขวัญแนะนํา  พอตนขาวออกมาแลว
ยังไมใสปุยเคมี  ใสแตปุยหมักชีวภาพ  แมก็บอกวาให (บรร) ทุกปุย(เคมี) ไปใสขาว  ผมก็ตองใสไป 2 ลูก  เดี๋ยวแมเอาที่นาคืน
เพราะไมไดผลผลิต   พอปนี้ก็ตองเพิ่มปุย(เคมี)อีกหนอยเพราะ ผลผลิตที่ไดมันนอยกวาที่เคย  แตก็จะพยายามลดปุยเคมี” 
 
 อยางไรก็ตาม  เมื่อทําการวิเคราะหตัวเลขการใชปุยเคมี   พบวา การใสปุยเคมีมากก็ไมไดนําไปสูผลผลิตเพิ่มขึ้นกับทุก
รายเสมอไป  (ซึ่งรายละเอียดจะอยูในประเด็นการวิเคราะหการลงทุนและผลผลิตที่ได)   
  
 

2. สารเคมีกําจัด ศัตรูขาว 
  

ชาวนาหมูบานลุมบัว  เริ่มรูจักสารเคมีกําจัดศัตรูขาว  และแมลงหลังจากที่เริ่มใชเมล็ดพันธุขาวลูกผสมนาปรังปลูกใน
พ้ืนที่  และใชปุยเคมี   ซึ่งสารกําจัดโรคและแมลงจะมาพรอมๆ กับสารกําจัดวัชพืช   ในชวงป  2518 – 19   จากการประชุมกับ
ชาวนากลุมเปาหมายเมื่อวันที่ 21 เมษายน  2546  ที่ผานมา  ในหัวขอ  ชวงระยะเวลาในการเกิดโรคและแมลงแพรระบาด  
ผลกระทบและการแกไขปญหาของชาวนา  พบวา การใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาว  ซึ่งไดแก สารกําจัดโรคและแมลง
ศัตรูพืช   รวมถึงสารเคมีกําจัดวัชพืชนั้น    ที่ผานมาตั้งแตเริ่มรูจักใชสารเคมีประมาณ  ป 2518  จนถึงป  2544  อัตราการใช
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สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นตลอดเวลา     สวนสารกําจัดหอยเชอรรี่  นั้นเริ่มมีเมื่อประมาณป 2539   และไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในป 2543  เพราะเปนปที่หอยเชอรรี่แพรระบาดอยางหนักในนาขาวของหมูบาน 

การแพรระบาดของโรค แมลง และศัตรูพืชเกิดขึ้นในทุงนาของหมูบานลุมบัวเปนระยะๆ          ดังกรณีการแพรระบาด
ของโรคจู หรือขาวมาน ในป 2524 ,   หนู ในป 2533,  เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล ในชวงป  2533 – 35 ,  แมลงสิง ในชวงป 2537 – 42 
และ  หอยเชอรรี่ ต้ังแตป 2539 – ปจจุบัน   โดยจาการชาวนา  ซึ่งไดสรางผลกระทบตอชาวนาอยางรุนแรงในระดับ รอยละ 80,  
80,   75,  60  และ  45  ตามลําดับ 

 
 จากการสัมภาษณรายบุคคลกอนหนานั้นพบวา   ชาวนามีทัศนะในการใชสารเคมีกําจัดศัตรูขาว  ดังนี้ 
 
 

 2.1  สารเคมีกําจัดโรคและแมลง 
  

นางบุญทิ้ง  ศรีสุข  อายุ  52  ป  กลุม A  กลาวอยางปลงตกในการแกปญหาโรคและแมลงศัตรูขาววา 
 “ยาฆาแมลง  ไมชอบก็ตองชอบ  เพราะมันจําเปนตองใช  สูตรที่ใชก็เปลี่ยนไปแลวแตวาอะไรจะดี”  
 
 นางทองเจือ  อุมัน  อายุ 43 ป   กลุม A   เลาวา   
 “เมื่อเห็นแมลงนิดๆ หนอยๆ จะไมฉีดยา  แตจะใชฮอรโมนสารเคมี  ซื้อมาจากตลาด  มาฉีด  ยิ่งตอนนี้ยิ่งไมมีปญหา
เรื่องแมลง  เพราะตอนนี้ใชแรซูเปอรเทอรโบ (ผง)  ถุงละ 390 บาท  จะมีบริษัทของทางชอง 9 มาสง  ซึ่งในชวงแรกที่เขาเขามา  
เขามาประกาศในหมูบาน  ชวนใหนําไปทดลองกับผัก  พอลองดูแลว  ปรากฏวาใช ดี  ก็เลยทดลองเอามาใชกับนาขาว   
คุณสมบัติมันทําใหตนพืชแข็งแกรงดี  ไมคอยมีแมลง หรือหนอนมากวน  วิธีใชคือผสมกับปุย  สัดสวนปุยลูกครึ่ง แรไมถึงครึ่ง
ลูก  หมักไวไมถึงครึ่งวัน  แลวเอาไปใช  จะมีคุณสมบัติทําใหใบมันแข็ง  แมลงไมมาเกาะ  หนาตอไป หนาตอไปจะใชหรือไมใช
ยังไมรู  รูแควาทํากับผักแลวสวยมาก  ถาจะใชคงนํามากับผักเทานั้นเพราทําใหผักสวย  ไดราคา  หนาที่แลวทําผัก  ลงทุน 1,000 
บาท  ไดกําไร  5,000 – 6,000 บาท” 
 
 นายสามารถ  อุมัน  ชาวนาอายุ  38 ป กลุม A  บอกถึงวิธีการสังเกตและตัดสินใจกอนฉีดสารกําจัดแมลงศัตรูขาววา 
 “จะฉีดยาฆาแมลง ก็ตอเมื่อเห็นวามีนกกระยางเขามาในนา   ซึ่งเปนสิ่งที่บอกวา  มีหนอนในตนขาว  เพราะนกกระยาง
จะมากินหนอนตัวเขียว  ชวงนี้ตนขาวยังตนเล็ก   ถาไมมีนกกระยางลงนาก็จะไมฉีด” 
 
 จากการะดมความคิดเห็นและประสบการณของกลุมทําสามารถจัดทําประวัติการเกิดโรคแมลงแพรระบาดในทุงนา
หมูบานลุมบัวในชวงเวลาตางๆ  รวมทั้งผลกระทบและการแกไขปญหา   (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่   34) 
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ตารางที่  34  แสดง ประวัติการแพรระบาดอยางรุนแรงของศัตรูขาวชนิดตางๆ ในหมูบานลุมบัว 
 
พ.ศ. โรค / แมลง  

ศัตรูพืช 
อาการ ผลกระทบตอผลผลิต การแกไขปญหา 

2524 โรคจู หรือขาว
มานในขาวที่ปลูก 
(กข.7, กข.21) 

ตนเตี้ย  แตกพุมแจ  ไม
ออกรวง หรืออกรวงไม
สุด  ใบเปนสีสม  เมื่อ
ถอนรากดูเปนสีดํา เกิด
อาการตอนขาวตั้งทอง
และออกรวง   
เปนทั่วทุงนาภาคกลาง 

ผลผลิตลดลงจนแทบไมได
เก็บเกี่ยว  หรือเสียหาย
ประมาณรอยละ 80 

ใชสารเคมี แกไขไมคอยไดผล จึง 
หยุดทํานาปในฤดูถัดมา 1 ฤดู  โดยทาง
ชลประทานไมไดปลอยน้ํามาใหชาวนาทํา  เมื่อ
เร่ิมปลูกขาวนาปรังใหมในปถัดมา ทําการเปลี่ยน
พันธุขาวเปน กข.23 แทน 

2533 หนูระบาดกัดกิน
ขาว 

กัดกินตนขาวชวงขาวตั้ง
ทอง   

นาขาวประมาณ 10 ไรถูกหนู
กัดกินหมดภายในเวลา 2 วัน 
หรือเสียหายประมาณ  80 

เชื่อวาเกิดจากการทํานาตอเนื่องกันไมหยุดพัก ทํา
ใหหนูมีอาหารกินตลอดเวลา  จึงแกไขกันโดยลา
หางหนูขึ้นรางวัลกับหนวยงานรัฐ  ฝาย
ชลประทานไมปลอยน้ํามาใหทํานา และแนะนํา
ชาวนาในที่ดอนเปลี่ยนไปทําไรออย 

2533 - 
35 

เพลี้ยกระโดดสี
น้ําตาล / โรคจู 
ขาวที่ปลูก กข.7  
กข.21  กข.23 และ
สุพรรณบุรี 60 

เชนเดียวกับชวงป 2524 
แตมีอาการรุนแรงกวา 
มีเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
เกาะแนนตามกอขาว 
เปนทั่วทั้งทุงนาภาคกลาง 

ขาดทุนอยางหนักเพราะเกิด
ชวงขาวตั้งทองออกรวง  
ผลผลิตไดประมาณ 10 – 20 
ถังตอไร  บางรายขายที่นาใช
หนี้และไปทําอาชีพอื่นเพราะ
ชวงนั้น ที่ดินมีราคาสูง  
เสียหายประมาณ 75 %  

ใชยาฝุนฉีดพนเพื่อกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
เปลี่ยนไปใชพันธุ กข.21 และ กข.23 ซึ่งทนโรค
ดีกวา กข.7 
ชลประทานปดประตูน้ําชวงนาปรัง 

2537 - 
42 

แมลงสิง ดูดกินน้ําเลี้ยงตนขาวตอ
ชวงขาวออกรวง 

ผลผลิตเสียหายปานกลาง 
โดยเฉลี่ยไดผลผลติ 50 ถังตอ
ไร  เสียหายประมาณรอยละ   
60 %  

ฉีดยากันแมลงสิงกอนชวงขาวออกรวง 15 วันตอ
คร้ัง หรือประมาณ 2 – 4 คร้ัง 

2539 - 
ปจจุบัน 

หอยเชอรร่ี แพร
ระบาดมาตามน้ํา 

กัดกินตนขาวชวงเริ่มงอก
จนอายุได 15 วัน 

กัดกินตนขาว  ตองปลูกซอม
ใหม เพิ่มตนทุนคาเมล็ดพันธุ 
และยาฆาหอย  เสยีหาย
ประมาณรอยละ  45  

อดีต  คือ  1.หลังหวานขาวแลวปลอยน้ําออกให
แหง  แลวหยดยาเอ็นโดซัลแฟน ซึ่งมีผลทําให
พวกปลิง ปู ปลา ตายไปพรอมกับ  หอยเชอรร่ี  
และ 2.นํามาทําเปนอาหาร กิน 
ปจจุบัน (2545-46)
1.ใชสารเคมีเหมือนเดิม 
2.ปลอยเปดลงทุงกอนหวานขาว  
3.นําหอยเชอรร่ีมาทําปุยหมัก  
2.ทํานาไมเผาฟาง แตย่ําตอฟางแทน  เมื่อมี
อินทรียวัตถุทําระคายตอหอยเชอรร่ี  
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โรคจูแพรระบาด เมื่อป  2524 
  

เปนโรคที่ทําใหเกิดผลเสียหายกับชาวนาลุมบัวอยางรุนแรง และทั่วถึง  ซึ่งชวงนั้นเปนชวงที่พันธุขาว  กข.7 , กข. 21  

เริ่มถูกนํามาปลูกอยางแพรหลายในพื้นที่     อาการโดยทั่วไปของโรคจู  คือ  ตนเตี้ย  แตกพุมแจ  ไมออกรวง หรือออกรวงไมสุด  

ใบเปนสีสม  เมื่อถอนรากดูเปนสีดํา  เกิดอาการตอนขาวตั้งทองและออกรวง  ทําใหไดผลผลิตตํ่า ซึ่งสาเหตุเกิดจากการแพร
ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล (Nilaparvala lugens (Stal.) – Brow planthopper)   ที่เขาทําลายขาวชวงตนฤดูหนาว ซึ่งเพลี้ย
กระโดดนี้เปนพาหะของโรคจู    ชาวนาที่ประสบปญหาโรคจูแตละรายยังจดจําและบอกเลาประสบการณของตนเองได  

เมื่อสัมภาษณรายบุคลในการแกไขปญหา  โรคและแมลงตางๆ  จะพบวาแตละรายจะเกิดสภาพปญหาโรคและแมลง
ใกลเคียงกัน   ดังรายละเอียดตอไปในตารางที่  35.1   
 
ตารางที่ 35.1  ความรุนแรงในการเกิดโรคจู  ป 2524  และการแกไขปญหาของชาวนากลุม A  
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางบุญทิ้ง   
ศรีสุข 

มาก “ตอนเปนโรคจู  ไดคร่ึงเสียคร่ึง  ก็ใชยาฆาแมลงตามที่พอคาบอก  บางทีก็หาย  บางทีกไ็มหาย  ฉีด  2 – 
3 หน  ไดขาวมา 50  ถัง/ไร    ชวงนั้นมีนา 10 ไร   ถอืวาขาดทุนเพราะเขาใหราคาเกวียนละ 3,000 บาท  
ขาวไมไดราคาเพราะเมล็ดดาํ” 

2.ทองเจือ   
อุมัน 

มาก “ขาวไมไดผลผลติ  ไมไดทาํอะไรกับมัน  ปลอยมันไป  แตตองออกไปรับจางตางถิ่นเพือ่หารายได
แทน” 

3.นายนิคม      
อินยิน 

มาก “กาบแดง ตนกลม เหมือนจะตั้งทองแตไมออกเม็ด ใชสารเคมีที่ซ้ือตามตลาด จําชือ่ไมได เขาวามนัชวย
ใหออกดอก  แตไมไดผล  เสียหายหมด” 

4.นายสามารถ   
อุมัน 

มาก “ปลอยมัน  ผลผลิตเสียหายหมด” 

5.นายละออ    
มาตศักดา 

มาก “ใชสารเคมี  แตไมดีข้ึน แตก็เปนเพียงปเดียวตอนชวงหนาหนาว  แลวก็ไมเปนอีก” 

6.นายสมคิด    
นาคปาน 

มาก “ตนแดง กาบแดง เม็ดไมมี  ใชสารเคมีตามทองตลาดฉีดก็ไมไดใชยามาก   ไมไดผล ขาวก็ไมออกรวง  
ผลผลติทีไ่ดลดลงจานา 21 ไร  ไดขาวประมาณ 7 เกวยีน/ป  คิดตนทนุแลวขาดทุน  เพราะถือวาตนทุน
สูง  ราคาขาวที่ไดขายได เกวียนละ 4,000 บาท” 

7.นางติ๋ม  
วงษษา 

มาก “ลูกชายก็เอายาฝุนมาฉีด  ซ่ึงมาสักครึ่งกิโล มันเวียนหัวกันก็เลยเลิก เรือ่งมันเริ่มจากวาลกูชายเห็นพอ
ฉีด ก็เลยไปเอามาเปลี่ยน พอเปลี่ยนไปสักพกั  ฉนัก็ลากสายอยู ลูกกถ็ามวาแมเปนอยางไรบาง ฉันกว็า
มึนๆ หัว ลกูชายกเ็ลยบอกพอวาเลิกเหอะ ยานี่มันจะฆากันตายหมด กาํลงัฉีดไดคร่ึงแหง ไมรูวาไปซือ้ที่
ไหนเปนผงสีขาวผสมกับน้ําวาเปนสูตรเด็ด ฉันจะตายเลยขนาดถอดเสื้อเหลือแตตัว” 

8.นายวกิ 
มาตศักดา 

มาก “ใชยาเรียกยาจี๊บ จะทําใหยอดขาวยืด แตไมไดทําใหอะไรดีข้ึน ก็เลยปลอยเลยตามเลย” 
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ตารางที่  35.2  ความรุนแรงในการเกิดโรคจู  ป 2524 และการแกไขปญหาของชาวนากลุม B 
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางแยม 
ครุฑคํา 

มาก “ตอนเกิดโรคจูไมไดทาํอะไรกบัมนั ปลอยไวเรื่อยๆ ไมไดขาว ปญหาที่เจอคือ กระทบความรูสึก หมดเรี่ยวแรง
เลย ขาวไมพอกิน  แกปญหาโดยสรางกําลังใจ เริ่มตนทําใหมกับลกูๆ โดยลูกก็จะบอกวา เราตองทําไดดีกวานี้ 
เพราะปกติเวลามปีญหาก็คุยกับลูก” 

2.นาย
ประมูล 

มาก “ตอนนั้นไดไรละ 30 ถัง  เปนก็ไมไดจัดการอะไร เพราะชวงนั้นไมมดีานการเกษตรที่จะมาดูแลหรือมาให
ขอมูลอะไร เกษตรกรก็เควงควาง พอทําไปมองวาตรงนี้เสียแลว เกษตรกรก็ตองทําใจวาเสียแลวนะ หนาหนาก็
ตองทําใหม เพราะมันเปนของเราเอง คือวายังไมมีจดุที่พึ่งวาใครจะใหความหวัง แตราคาขาวในชวงนั้น 
ประมาณ 2,700 – 2,800 บาท ความเปนอยูขัดสน เปนหนี้ตามขึ้นมาเรื่อยๆ เมื่อขาวไมไดผล ไมพอกินพอใช 
ตองหาเพิ่ม บางทกีูนอกระบบ พอไดผลผลิตหนาถัดไป ก็เอาไปใชหนีท้ั้งในและนอกระบบ  พอป 27-28 ก็ขาย
ที่ 20 ไรเหลอืเพียง 6 ไร ใชหนี้สหกรณเพราะเอาเงินมาซื้อรถ (จักรยานยนต)  กูมาเปนภาระผูกพัน เจอภัยแลง  
น้ําทวม และโรคจู มันกระทบมาเรือ่ยก็เลยตัดสินใจขายที่ 

3.นางบุญมี   
ใจดี 

มาก “เปนมาก  ใชยาฉดี  (สารกําจัดแมลง)ก็เปลี่ยนไปเรื่อย จําชื่อไมได  เสียหายไปมากพอสมควร” 

4.นายปรีชา 
ศรฉ่ําพนัธุ 

ปานกลาง “ขาวตั้งทองแตกาบไมเปด ไมมีรวงขาว  ถา ออกก็เมด็ลีบ ตอนนั้นใชโพลิดอน ซูมไิซออน และเอ็นโดซัลแฟน 
ผสมกัน 60 ซีซีกบัน้ํา 20 ลิตร  ขาวก็เริ่มออกรวง พอไดขาว 

5.นายสุเทพ 
เผาพันธุ 

มาก “ตอนนั้นทํานาเยอะ ยังไมไดแบง มี 40 ไร ขาวไมออก อยาง 10 ไร ไดเกวียน 2 เกวียน ลงทุนปุยยาเยอะ
เหมือนกัน แตตอนนั้นราคามนัถูกกวาตอนนี้ ฉีดประมาณ 3 คร้ัง มันขาดทุน แตก็ตดัสินใจทําใหม จริงแลวก็มี
ปญหาแคคร้ังเดียว ปหลังกไ็มมีอะไร เพราะมียาตวัหนึ่งมาชวยมันแกโรคหนาว ไมใหขาวจู เปนขวดยืดยอด 
คลายๆ กับที่ใชชวยยืดยอดมะมวงปรากฏวาไดผล แตราคาแพง ตอนที่ใชคือประมาณ 2 – 3 ขวด เวลาหนา
หนาว ก็เตรียมฉีดปองกันเลย” 

6.นายวิเชียร 
ศรีฉ่ําพนัธุ 

มาก “เปนมาก ไดขาวนอย ประมาณ 50 – 60 ถัง/ไรไดราคาประมาณ 3,500 บาท แกไขโดยใชสารเคมีจัดการฉดี
ประมาณ 3 เที่ยว เมื่อเปรียบเทียบความคุมทุน ไหม ชวงนั้นฉวิเฉียด มนัเสมอตัว” 

7.นายสามารถ 
ชาวลุมบัว 

ไมเปนโรคจู - 

8.นายยอด 
อวนเจริญ 

มาก “ขาวเขียว เปนเมด็ลีบคารวง ตอนเปนตองปลอยทิ้งเพราะสภาพมันจู มันหดลงไปเรื่อยๆ แลวกต็ายไป ทีไ่มตาย
ก็ออกไมได ก็เลยปลอยทิ้ง ตอนนัน้ไดขาว 10 กวาเกวยีนจากพื้นที่ 20 ไร 

9.นายสมพร 
โพธ์ิแกว 

มาก “ตอนแรกดูเหมือนจะดี แตพอถึงตอนจะออกมันไมกิน กินโคน กอมนัจะแบะ ขาวมันไมออก เตงเหมือนจะ
ออก โผลมานิดๆ หนอยๆ  ก็หยุดทาํนาเตี้ย(ปรัง) 4 ป แตทํานาป เพราะเขาหยุดใหน้ําผานไปแลวพอกลับมาทํา
อีกมันกด็ีเลย ก็ยาวตอมเรื่อยๆ ไมมปีญหาแลว 

10.นายสุรัตน    
เขียวฉออน 

มาก “ฉีดยา เปนสารเคมีที่เขาวาดี ไดขาวไรละ 5 ถังถึงไหมยังไมแนใจ รวมไดขาวประมาณ 22 เกวียน ไดราคา
เกวียนละ 3,200 บาท เมื่อหักตนทนุก็พอดีของมัน ” 
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 การแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล และโรคจู ชวงป 2533 – 35 
 

 ทั่วทั้งทุงนาภาคกลางรวมทั้งที่ทุงนาหมูบานลุมบัวในขณะนั้น  เปนชวงที่นาปรังใชพันธุขาวปลูก กข.7  กข.21  กข.23 
และสุพรรณบุรี 60    การแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคจู  มีอาการเชนเดียวกับชวงป 2524 แตมีอาการรุนแรง
กวา  มีเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลเกาะแนนตามกอขาว    

การแกไข  มีการนํา “ยาฝุน”  ซึ่งเปนสารเคมีกําจัดแมลงมีลักษณะเปนผงสีเหลืองออน ฉีดพนเพื่อกําจัดเพลี้ยกระโดด

สีน้ําตาล  ชาวบานบางสวนเปลี่ยนไปใชพันธุ กข. 21  และ กข. 23  ซึ่งทนโรคดีกวา กข.7  ขณะที่ทางชลประทานหยุดเปด

ประตูน้ําในชวงนาปรัง  ทําใหชาวนาบางรายที่อยูในที่ดอนหยุดปลูกนาปรังไป 1 ป 

 
ตารางที่ 36.1 แสดง การแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคจู ชวงป 2533 –35 และการแกไขปญหาของชาวนากลุม A 
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางบุญทิ้ง   
ศรีสุข 

มาก “เกาะที่รวงเหลืองไปหมด  ฉีดยายังไงก็ไมหาย เปนเยอะมาก ฉีด 2 – 3 หน ไมหายก็เลิกฉีด ผลผลิตต่ํา ไมคอยมี
เม็ดแข็ง ไรละ 40 ถัง ราคาชวงนัน้ประมาณเกวียนละ 3,000 บาท” 

2.ทองเจือ   
อุมัน 

ไมเปน - 

3.นายนิคม      
อินยิน 

มาก “เจาะตน  ขาวทรุดตัว ใชยาเปนผงสีเหลืองออน เอาเครื่องพน และซือ้เอ็นโดซัลแฟนกับไซเปอร ฉดี 2 – 3 
เที่ยว ระวังไดชั่วคราวไดผลก็รูสึกสบายใจ แตก็เขาใจวามันอันตราย แตจําเปนตองใชมัน” 

4.นายสามารถ   
อุมัน 

นอย “ไมคอยเปนเพลี้ยกระโดด พอมันเปนเราก็ออกไปฉดียาแลวก็เลิกเลย ปลอยมัน ขาทีไ่ดก็ปกติ คือ 2 เกวียนกวา 
จาก 3 ไร  สมัยนัน้ยังมีนา 3 ไร ไมมีนาเชา ไดราคาเกวียนละ 3,500 บาท” 

5.นายละออ    
มาตศักดา 

มาก “มันลงที่ตน กนิตนขาวจนขาวทรุด ใชเครื่องพนพนยาฝุน  แมลงหายไปแตตองใชหลายเที่ยว รูสึกไมดีเลย ไม
ชอบยา” 

6.นายสมคิด    
นาคปาน 

มาก “เสียหายรุนแรง คือเวลามันลงแลวทําใหตนฟบุ เม็ดในไมมี ผไุปเลย  ใชสารเคมีฉีด 2 ครั้งไมหาย  ไดขาว
ประมาณ 5 เกวียน ราคา 3,500 บาท ไมคุมเลย” 

7.นางติ๋ม  
วงษษา 

มาก “เอาปุยอีโกดานมาใช มันเปนปุยยา เม็ดเล็กๆ เหมือนปุยเรานี่แหละ แตเปนเม็ดทรายเล็กๆ ปกติลกูชายเปนคน
หวาน มันกินแลวขาวเปอย ใบแดง ตนขาวฟบุ ตอนนัน้เปนทุกข คิดวา กูเปนหนี้เขาอีกแลว ซ่ึงผลผลิตตอนนั้น
ไดนอย ประมาณเกวียน 2 เกวียน จากทั้งหมดทกุแปลง ตนทนุจัดการแมลงตั้งหลายสตางค ถุงละ 520 บาท  
ขาวที่ไดขายหมด หักตนทุนแลวไมเหลือเลย  ใชหนี้เขาตาย เอาเงินรับจาง เอาเงินไรมาปนกันไป แตถาเปน
เฉพาะขาวถอืวาขาดทุน” 

8.นายวกิ 
มาตศักดา 

มาก “เพลี้ยลง กนิตน กินใบ ทําใหขาวลม  ใชพาแดนฉดี เพลี้ยก็หายไปแตไมหมด ทุเลาลงบาง  แตผลผลิตไมได
อยางตั้งใจ  ชวงนัน้ไมสบายใจเลย” 
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ตารางที่ 36.2 แสดง การแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรคจู ชวงป 2533 –35 และการแกไขปญหาของชาวนากลุม B 
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางแยม 
ครุฑคํา 

มาก “ตอนเกิดเพลี้ย  รุนแรงจนกลวัเพราะมันจับตนขาวจนใบขาวหมดเปนจุดๆ กลวัมาก กลวัจะไมพอกิน ตอนนั้น
ใชยาเบื่อปูจดัการ ใชแคคร่ึงขวด ราคา 100 บาท  ขายขาวไดราคาเกวียนละ 3,800 บาท ไดขาวตอนนั้นไมถึง
เกวียนพอหักตนทุนแลวเสมอตัว เพราะไมลงทนุมา”  

2.นาย
ประมูล 

มาก “ใชยาฝุนจดัการเพลี้ยกระโด ชวงนั้นไมไดประเมินความคุมทุนอะไร เพราะกอนหนานัน้มันมีหนี้สะสมอยู
กอนแลว  แบบวาของเราจะเสีย เราทํามาลงทุนเลยโดยที่วาเราไมไดคิดตนทุนเลยวาจะไดมากนอย  เราคิดแควา
ใหไดตรงนั้นมา แตวาที่เราจายนี่ไมไดคิด  ตัวเองแพยาฝุน  เกิดอาการมึนหัวตาลาย อซีก เพราะตอนนัน้เรา
ไมไดปองกนัอะไร ไดแตปดหนา ปดปาก แตงตัวใสเส้ือผาธรรมดาไมมีอะไรปองกัน” 

3.นางบุญมี   
ใจดี 

- ชวงนั้นปดเขื่อน  ไมไดทํา  สวนใหญเพลี้ยกระโดดจะมาชวงหนาหนาว ระบาดหนักทุกป อาการจะมียอดแดงๆ 
กาบเหลือง ใชเมธาฟอส 5 ไร คร่ึงขวดฉีด 2 – 3 หน บางทีก็เปลี่ยนเปนสารดูดซึมซ่ึงแรงและแพงกวา ยาที่ใชก็
เปลี่ยนไปเรื่อยๆ แลวแตวาอะไรจะดี 

4.นายปรีชา 
ศรฉ่ําพนัธุ 

- “ไมมีปญหาเพราะใกลแถวโพธิท์าทราย ใชสารเคมีนอยอยูแลว แมลงไมมารบกวนเหมือนทางลุมบวั” 

5.นายสุเทพ 
เผาพันธุ 

มาก “แปลงหนึ่งพื้นที่ 16 ไร ไดขาวประมาณ 4 – 5 เกวียน  พื้นที่ทั้งหมด 40 กวาไร เหมือนเดมิ เพลี้ยมันเลนงานทุก
แปลง รวมทุกแปลงได 11 เกวียน ถอืวาขาดทุนมาก เปนหนี้ แตก็ยังพออยูได ทําไปใชไป” 

6.นายวิเชียร 
ศรีฉ่ําพนัธุ 

มาก “ตอนเพลี้ยเลนงาน  ใชสารเอ็นโด (ซัลแฟน) ฉีดประมาณ 3 คร้ัง สภาพมันคือโดนกินคอรวง แตก็กําจดัทนั 
ขาวไดไมเต็มที่นกัแตก็พอมีเงินเหลืออยูบางดูคุมทุน  ทีแรกเห็นแลวกลัวเพระมันเยอะมาก เห็นแลวก็ฉีดเลย 
กลัววามนัจะกินเม็ดขาวหมด จะสงผลใหผลผลติต่ํา” 

7.นายสามารถ 
ชาวลุมบัว 

- - 

8.นายยอด 
อวนเจริญ 

มาก “ตอนเจอเพลี้ยกระโดด เอายาฆาแมลงมาฉีดหลายครั้งกวาจะอยู  แตไดไมดีเทาที่ควร ตนทุนสูงเพราะซื้อยามา
หลายรอบ  ไดขาว 12 เกวียนเหมือนกัน ไมสามารถคํานวณไดวามีเพลี้ยเยอะแคไหน มนักระจายกันไปทัว่ ได
ราคา 3,000 – 4,000 บาท/เกวียน พอหักตนทุนแลวยังพอเหลือบาง”  

9.นายสมพร 
โพธ์ิแกว 

นอย “ตอนที่เปนเพลี้ยนั้น ทาํนา 40 ไร ไดขาว 30 กวาเกวยีน ไดราคา 2,000 – 3,000 บาท ที่นาไมคอยไดฉีดยาเลย
ไมคอยมีปญหาเหมือนคนอื่นเขา 

10.นายสุรัตน    
เขียวฉออน 

นอย “ไมไดเลนงานในพื้นทีลุ่มบวั แตเลนงานทีพ่ื้นที่ทีอ่ยูอยุธยา ประมาณ 20 ไร ใชอีโกดาน ฟอเดน ปนั้นผลผลิต
เสียหาย เพราะปลกูขาว 3 เดือน ไดผลผลติประมาณ 60 – 70 ถัง/ไร  ไดราคาเกวีนละ 3,500 บาท พอคุม” 
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การแพรระบาดของแมลงสิงในชวงป 2537 – 42 
  
 จากการประชุมกลุม  พบวา  แมลงสิง (Leptocrisa oratoria (Fabricius) – Rice ear bug, Stink bug)   เริ่มแพรระบาดใน
แปลงนาโดยจะเขาทําลายขาวดวยการดูดกินน้ําเลี้ยงตนขาวตอนชวงที่ขาวออกรวง  เริ่มเมื่อป 2537     สงผลใหผลผลิตขาวลดลง
โดยเฉลี่ย 50 ถังตอไร  ในปตอมาชาวนาแกไขดวยการฉีดพนสารเคมีกอนชวงขาวจะเออกรวง 15 วัน  โดยฉีดพนสารเคมีกําจัด
แมลงประมาณ  2- 4 ครั้ง  เมื่อสัมภาษณรายบุคคลจะพบรายละเอียดของสภาพปญหาและการแกไขดังนี้ 
 

ตารางที่  27.1  แสดง  การแพรระบาดของแมลงสิงและการแกไขปญหา ในชวงป 2537 – 42  ของชาวนากลุม A 
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางบุญทิ้ง   
ศรีสุข 

ปานกลาง “ดูดน้าํนมขาวจนลีบ  ฉีดยา 2 คร้ังก็หายไป” 

2.ทองเจือ   
อุมัน 

- - 

3.นายนิคม      
อินยิน 

ปานกลาง “มันดนิน้ํานมขาวตนขาวลีบมีแตเปลอืกไมมีเมลด็  แกโดยฉีดมาลาไธออนกบัไซเปอร 2 ครั้ง  แมลงสิงหนีไป  
ตายก็มี  ตนขาวกก็ลับมาสภาพเหมอืนเดิม” 

4.นายสามารถ   
อุมัน 

ปานกลาง “ใชยาโพลดิอนฉดี 2 ครั้ง  ก็จัดการได  บางครั้งก็มาบางหนา  บางหนาก็ไมม”ี 

5.นายละออ    
มาตศักดา 

ปานกลาง “ขาวลบี ไมมีเมลด็  โคนจุด  เห็นแลวเปนกังวล  ฉีดยา 3 ครั้งก็พอกําจดัได” 

6.นายสมคิด    
นาคปาน 

มาก “กินน้าํนมขาว  ทาํใหขาวไมมีเม็ดขางใน  ใชอาโมเรฉีด 2 หน  แมลงหายไป  ตนขาวกฟ็นตัว ไดผลผลิต 7 
เกวียน (จาก 21 ไร) ขายเกวียนละ 4,000 บาท  พอคุม” 

7.นางติ๋ม  
วงษษา 

มาก “มันจะดูดเม็ดขาวจะลบี ดาํ เสียหายมาก ตีคาเสียหายไป 60 เปอรเซ็นต ฉีดยาไป 3 รอบ ถอืวาขาดทุน  เครียด
จัดเลย ทุกขเร่ืองจะเปนหนี้ เพราะเราตองเอามาใชและลูกหลายคน แกปญหาโดยไถทําใหม  

8.นายวกิ 
มาตศักดา 

มาก “มันกินขาวชวงเปนน้ํานม เห็นแลวกังวล กลัวไมมีเงินชําระหนี้ แกปญหาดวยการฉีดสารเคมี ตนขาวก็ฟนมา
ได  แมลงหายไปไมมีอีกเลย” 
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  ตารางที่  37.2  การแพรระบาดของแมลงสิงและการแกไขปญหา ในชวงป 2537 – 42  ของชาวนากลุม B 
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางแยม 
ครุฑคํา 

ปานกลาง “แมลงสิงระบาด   มาตอนขาวออกตอนเปนน้ํานม  ขาวที่เหลอืไมเต็มเม็ดเต็มหนวย  กลวัวาจะไดผลผลิตไมดี  
ฉีดยาไมเยอะ  แค 2 ครั้ง  ตนทุนกไ็มเทาไหร เพราะใชยานอย ไดขาวเกวียน 20 ถัง ขายเกวียนละ 3,950 ตอน
นั้นไมขาดทุน” 

2.นาย
ประมูล 

มาก “ดูดขาวจนลบีหมด   จนกลัวและตองรีบจัดการ  เสียหาย 20 – 30  %  ก็ฉีดยามันก็ไปบางตายบาง” 

3.นางบุญมี   
ใจดี 

ปานกลาง “ปกตฉิีดยา 2 หนกันไวกอนแลวชวง 60 วันหนหนึ่งกนัแมลง เพลี้ย ไรแดง  พอ 80 วันกฉ็ีดอีกหนใชอาโมเร 
มันเปนฮอรโมนฉดี กันเชือ้รา  บางทีก็เปลี่ยนเปนยาอื่น  แมลงสิงก็ไมมากวน” 

4.นายปรีชา 
ศรฉ่ําพนัธุ 

มาก “กินใบขาว เม็ดลาย เจาะคอรวงกนิน้ํานมทาํใหขาวไมมีเม็ด  ตอนนั้นหงุดหงิด เห็นแลวตองรีบจดัการ ใชยา
เอ็นโดฟาเซตกับโพลิดอนผสมกันฉดี แกไขไดชัว่ขณะ หนาตอไปก็มาอีก” 

5.นายสุเทพ 
เผาพันธุ 

- - 

6.นายวิเชียร 
ศรีฉ่ําพนัธุ 

ปานกลาง “ดูเม็ดจนขาวไมมีเม็ดขาวขางใน  กลัวไมไดขาว ใชยาฉีด ยานอ็ค  มันก็หายไป” 

7.นายสามารถ 
ชาวลุมบัว 

- - 

8.นายยอด 
อวนเจริญ 

มาก “มันมาดดูชวงน้าํนมขาว เม็ดขาวจะลีบเหลอืแตเปลอืก เห็นแลวไมดี หนักใจกลัวไมพอกิน   ก็ฉดียา 4 – 5 คร้ัง 
เปนยา 359  แมงหนี ตายไปก็มี ผลผลิตทีไ่ด 11 เกวียน ขายขาวไดแลวพอเหลอืเงินเมื่อหักตนทนุ” 

9.นายสมพร 
โพธ์ิแกว 

ปานกลาง “มันจะดูน้ํานมขาวจนขาวลบี  เปนตอนชวงกอนจะเกี่ยว  ใชสารเคมีฉีด 2 หนแลวมันกห็ายไปเลย” 

10.นายสุรัตน    
เขียวฉออน 

มาก “มันทาํใหเม็ดขาวลีบ  เราเครียดจัด  ใชยาฟลอริดอนฉีด  แลวก็ใชอีโกดาน ตัวที่โดนยาก็ตาย  ตัวไมโดนก็หนี
ไป  แลวก็รูวาตวัเองแพยาอีโกดาน”  

 
 
 ปจจุบันชาวนาบางรายยังฉีดพนสารเคมีเพื่อปองกันและกําจัดโรคและแมลงเอง ขณะที่บางรายใชวิธีการจาง   ซึ่งในป
การเพาะปลูกที่ 2544/45  และ 2545/46  มีรายละเอียดในการใชสารเคมีในการปลูกขาวโดยประมาณการดังตารางที่ 38.1 (กลุมA )  
และ  38.2  (กลุม B)   
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ตารางที่ 38.1  ชนิดและปริมาณสารกําจัดโรคและแมลง ที่ชาวนากลุม A ในปเพาะปลูก 2544/45  และปเพาะปลูก 2545/46 
 

กลุม A  บุญทิ้ง   ทองเจอื   นิคม   สามารถ   ละออ   สมคิด   ต๋ิม   วิก  เฉลี่ย 

ป 2544/45                   

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี      2,000       1,000        4,000      1,000     1,000      1,000      1,000      1,000      1,500  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี    100.00     500.00      200.00      83.30     34.48      50.00    200.00      45.45    151.65  

 ชื่อสารเคมี  

 เอ็นโดซัล

แฟน  

 ซูเปอร

เทอรโบ  

 เอ็นโดซัล

แฟน+ไซ

เปอร+มา

ลาไธออน   โพลิดอน  

 ฮาฬา

ดาน   ไซเปอร   อีโกดาน   อีโกดาน    

ป 2545/46                   

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี      2,000       1,000        4,000      1,000     1,000      1,000      1,000      1,000      1,500  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี    100.00     500.00      200.00      83.30     34.48      50.00    200.00      45.45    151.65  

 ชื่อสารเคมี  

 เอ็นโดซัล

แฟน  

 ซูเปอร

เทอรโบ  

 เอ็นโดซัล

แฟน+ไซ

เปอร+มา

ลาไธออน  โพลิดอน 

 ฮาฬา

ดาน   ไซเปอร   อีโกดาน   ฟาแดน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  38.2 แสดงชนิดและปริมาณสารกําจัดโรคและแมลงชาวนากลุม B ในปเพาะปลูก 2544/45 และปเพาะปลูก 2545/46 
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กลุม B   แยม   ประมูล   บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร   สามารถ  ยอด   สมพร   สุรัตน   เฉลี่ย  

ป 2544/45                       

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี         500       2,000  

  

1,783.33      2,000     1,000      9,600      2,000      3,000      3,000     3,400      2,828  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250.00 333.00 356.66 250.00 47.62 199.80 133.33 85.00 90.00    45.00  179.04 

 ชื่อสารเคมี  

พลอริ

ดอน ไซเปอร 

ฟอส + อา

โมเร บาเลตตา ฟาแดน 

เอ็นโดซัล

แฟน+อา

โมเร+ยู

ดีโฟร 

พลอริ

ดอน 

พลอริ

ดอน 

เอ็มไรซ+

ริชเชอร 

 บูเร็ต+

ไซ

เปอร+

อาโมเร    

ป 2545/46                       

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี   500           -    1783.33           -             -             -        1,000      3,000           -            -      628.33  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250           -    356.66           -             -             -        66.66      85.00           -            -        75.83  

 ชื่อสารเคมี  

ฟาสแท

คดี           -    

ฟอส + อา

โมเร           -             -             -    

 พลอริ

ดอน  

 พลอริ

ดอน           -            -      

 
 

2.2  สารเคมีกําจัดหนู 
  
 เปนชวงที่หนูนาเริ่มแพรระบาดและทําลายตนขาวอยางรุนแรงทั่วทั้งทุงาภาคกลางเมื่อป 2533  ที่หมูบานลุมบัวก็
ประสบปญหาเชนกัน   ความรุนแรงของการเขาทําลายของหนูนานั้น ชาวนากลุมเปาหมายชวยกันสรุปวา  ภายในเวลา 2 วัน หนู
นาสามารถเขาทําลายไดประมาณ 10 ไร    สวนสาเหตุที่เกิดการแพรระบาดของหนูเพราะเกิดจากการทํานาตอเนื่องไมหยุดพัก  
ทําใหหนูมีอาหารกินตลอดเวลา   ชวงนั้นการแพรระบาดรุนแรงถึงขั้นที่หลายๆ หนวยงานตองประสานความรวมมือในการ
แกปญหา   มีประกาศจากทางราชการที่ต้ังรางวัลใหกับผูลาหนู   ซึ่งชาวนาใชวิธีดักลอมแลวตี   บางใชสารเคมีเบื่อ   (และตอมา
จนถึงปจจุบันใชเครื่องช็อตไฟฟา)   ขณะที่ฝายชลประทานไมปลอยน้ํามาใหชาวนาทํานาปรัง  และแนะนําใหเปลี่ยนไปทําไรออย 
ซึ่งมีชาวนาที่มีพ้ืนที่ดอนบางรายเปลี่ยนไปทําไรออยในชวงเวลานั้น 
 
 
 
 
 

 2.3  สารเคมีกําจัดหอยเชอรร่ี 
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 เนื่องดวยสภาพพื้นที่นาของหมูบานลุมบัวเปนที่ลุม   หอยเชอรรี่ซึ่งแพรระบาดมาตามน้ําไดเขามาแพรระบาดในทุงนา
ของหมูบานเมื่อชวงป 2539  ซึ่งหอยเชอรรี่จะกัดกินตนขาวตั้งแตชวงเริ่มงอกจนกระทั่งขาวอายุไดประมาณ 15 – 20 วัน   ทําให
ตองปลูกซอมใหม  เพิ่มตนทุนคาเมล็ดพันธุ และยาฆาหอย    จนในป 2543 เริ่มแพรระบาดอยางรุนแรงโดยหอยเชอรรี่ไดเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้นจนกระทั่งชาวนาตองหาวิธีกําจัดดวยสารเคมี    เชน  เอ็นโดซัลแฟน,  บาเร็ต ฯลฯ  ซึ่งสงผลกระทบตอสัตวน้ํา
ตางๆ เชน ปลิง ปู ปลา ตายไปพรอมๆ กับหอยเชอรรี่  ขณะที่ชาวนาบางรายจับหอยเชอรรี่มาทําเปนอาหาร  แตกระนั้นหอยเชอรรี่
ยังมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและเปนปญหาที่สําคัญอีกปญหาหาหนึ่งของชาวนาหมูบานลุมบัวมาจนถึงปจจุบัน 
 
  ตารางที่  39.1   การแพรระบาดของหอยเชอรรี่และการแกไขปญหา  ต้ังแตป 2539 - ปจจุบัน ของชาวนากลุม A 
 

รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางบุญทิ้ง   
ศรีสุข 

มาก “มันกินขาวหมด  ตองสารเคมีจัดการ ชื่อเทก็ซาน  ขวดละ 50 ซีซี 1 ฤดูใช 5 ขวด หยดเมื่อมันมา ตอนนี้กยั็งมี
อยู  และยังใชสารเคมีนี้อยู ไมไดรูสึกวายาฆาหอยมีปญหา  ใชได เพราไมรูวาจะจัดการอยางไร” 

2.ทองเจือ   
อุมัน 

มาก “มันกัดตนขาวจนหมด  เห็นแลวกงัวลตองหาวิธีกาํจดั  ใชเอ็นโดซัลแฟนหยดเองเมื่อเห็นตัวไมผสมเจือจาง
อะไร ชาวบานดวยกันเปนคนแนะนํา  มันใชไดดีจริง  ตอนนี้ถาเห็นกต็องหาทางกาํจัดใหได” 

3.นายนิคม      
อินยิน 

มาก “มันกัดตนขาว กย็าเอ็นโดซัลแฟน หยดเอง รูสึกวามันไมดีแตตองใช พอใชก็ตายเรียบ ตัวไหนหลบไดกไ็มทัน 
รูสึกดีที่แกได  แตมันก็ยังมีอยู รูสึกวาเยอะ เพราะมันแพรกระจายไว  แตใช (สารเคมี) กน็าจะใชเทาเดิม” 

4.นายสามารถ   
อุมัน 

มาก “เห็นมันกัดตนขาวแลวรูสึกวาตองจัดการใหหมด ก็ใชเอ็นโดฟาเซทหยด มันก็ตาย หนาหนึ่งใช 3 ขวด  1,050 
บาท ไมชอบแตไมรูจะจัดกรอยางไร ก็อยากใชนอยลง แตหอยดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น”  

5.นายละออ    
มาตศักดา 

มาก “มันกัดตนขาว  กใ็ชเอ็นโดซัลแฟน ซ่ึงเพื่อนบานแนะนํา มนัใชได หอยตาย  แตไมชอบใช ตอนนี้หอยก็ยังมี
อยู” 

6.นายสมคิด    
นาคปาน 

- - 

7.นางติ๋ม  
วงษษา 

ปานกลาง “ใชเอ็นโดหนาหนึ่งใช 1 ขวด 230 บาท พอจัดการได” 

8.นายวกิ 
มาตศักดา 

มาก “กัดกนิตนขาวเสยีหายมาก  เห็นแลวตองกาํจัดใหหมด ใชเอ็นโดซัลแฟน หนาละ 2 ขวด มันตายสนทิแตก็ตอง
หยดเรื่อยๆ พยายามจะไมใช(สารเคมี) ไมคอยชอบ แตพังพบหอยเชอรร่ีอยู” 

 
 
 
 
 
 
  ตารางที่  39.2   การแพรระบาดของหอยเชอรรี่และการแกไขปญหา  ต้ังแตป 2539 - ปจจุบัน  ของชาวนากลุม B 
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รายชื่อ 
ชาวนา 

ระดับ 
ความรุนแรง 

ผลกระทบที่เกิด และการแกไขปญหา 

1.นางแยม 
ครุฑคํา 

มาก “ลูกหลานแนะนาํ ใชเอ็นโดซันแฟน ตอนนั้นขาวออน กําลังขึ้นมนัก็มากินก็เลยใชยาหยอด  หอยก็ตาย รูสึกดี 
รูสึกวามันใชได ไมไดเปนคนหยดเองใชลูกชายทํา แตตอนนี้ไมคอยมหีอย ถามนัมีมีอกก็ปลอยนกกระปดูมา
เก็บกินหมด หรือไมก็ใชยาหยดอีก ไมชอบหรอก ใหมๆ ก็ไมคิดทาํ แตพอเขาจะมากินขาเราจนหมดก็ตองรีบ
จัดการกอน” 

2.นายประมูล 
อินยิน 

มาก “กินตนกินเม็ดกนิหนอ ใชเอ็นโดซัลแฟนหยดดวยตัวเอง หอยก็ตายเรียบ ปราบไดแตมันก็มาอกี แตไมมาก
เหมือนเมื่อกอน  ยาจะไมใชแลวแพยา มีอาการเมื่อไดกลิ่น หนามืดเวียนหัว อาเจียน ปวดหัว ทองเสีย  ตอนนี้
คิดจะใชแบบชีวภาพ ทาํน้ําหมัก และถาเจอไขจะขยี้ทิง้ หรือไมก็เก็บหอยมาทําน้ําหมักบาง รูสึกวาไดผลอยู 
ตอนนีไ้มรูสึกกลวัมันแลว ถาใชยามันจะเปนการทําลายสิ่งแวดลอม” 

3.นางบุญมี   
ใจดี 

นอย “เดี๋ยวนี้ไมมแีลว” 

4.นายปรีชา 
ศรฉ่ําพนัธุ 

มาก “มันกินตนขาวตดิน้ํา เห็นแลวคิดวาตองกําจดัใหหมด เพื่อนแนะนําใหใชเอ็นโดซัลแฟนผสมน้ําหยด 3 ขวดตอ
หนา  มันกต็ายเรียบแตคนหยดแพยามาก เปนลม วาจะไมใชอีกแลว แตหอยก็ยังอยู”  

5.นายสุเทพ 
เผาพันธุ 

มาก “เพื่อนบานแนะใหใชยาอีโกดาน กไ็ดยาคอยชวยมันตายเกลี้ยง กลัวอนัตรายจากยาเหมือนกนั แตมนัก็
จําเปนตองใช เพราะเวลามนักินตนขาวเล็กๆ เนี่ย เต็มเลย ตอนนีก้็ยังมีปญหา เต็มเลย ใชวิธีจัดการคือใหนกกิน
หอยกับใหเปดมันจัดการ” 

6.นายวิเชียร 
ศรีฉ่ําพนัธุ 

มาก “เห็นตอนแรกแลวกลัวมนักินตนขาว  เพือ่นแนะใหใชยาอีโกดาน แกก็รีบวิดน้ําออก หยดยามันตายเรียบก็เอา
มาหมักใสโองเอาไปทาํน้ําหมักฉีดกันแมง ตอนนี้มหีอยบางๆ ไมนากลัวแลว  แตถามมีากอีกก็จะใชอีกจนกวา
จะมีตัวอื่นมาทดแทน  ถาเปนสมุนไพรก็ด”ี 

7.นายสามารถ 
ชาวลุมบัว 

มาก “มันกินขาวตอนหวานใหม เคยใชยาทีโอดาน 35  หนาละ 1 ขวด  เหมน็ไมชอบ  แตตอนนี้ปลอยใหเปดจดัการ
หอยเชอรร่ี  พอเราจะเก็บเกี่ยวขาวในนา คนที่เขาเลี้ยงเปดในหมูบานเขาจะมาขอเอาเปดลง เราก็วามาเลย เกี่ยว
เสร็จสรรพแลวมาเลย ชวยกระจายฟางใหดวย ชวงหลงัเก็บเกี่ยวแลวเขาก็เอาเปดมาลงทอียางนอย 2 – 3 พนั 
เกี่ยวแปลงไหนเสร็จก็ลงเปนแปลงนั้น  เปดชวยกินหอยแลวไดข้ีเปดลงนา บางทีก็ใหไขมาบางถาเขามีน้ําใจ” 

8.นายยอด 
อวนเจริญ 

- - 

9.นายสมพร 
โพธ์ิแกว 

มาก “ใชอีโกดาน หรือไมก็นอ็กไดซกําจดั หนาละขวด หยดลงน้ําใหถูกตัว มันก็ตาย ไมอยากใชแตก็ไมรูจะทํา
อยางไร” 

10.นายสุรัตน    
เขียวฉออน 

มาก “มันกินตนขาว  ใชอีโกดานสลบักบัน็อกไดซ หอยกต็าย แตรูสึกแยเพราะแพยาอีโกดาน มันปวดหัว ไมชอบ  
ตอนนีไ้มใชในนา แตใชหยดปลาไหล เพราะมนัเจาะคันนา ทาํใหคันนามีรู น้ําเลยรั่ว ใชนาจัดการปลาไหลเอา
ยาหยดในคู นาไมไดเขาไปในนา เลยไมมีปญหาอะไร” 

 
 
 
 ปจจุบัน  ปญหาหอยเชอรรี่ยังมีอยู   วิธีการแกปญหาในปจจุบัน มี 4 แบบ คือ   
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1. ใชสารเคมีเหมือนเดิม 
2. ปลอยเปดลงทุงกอนหวานขาว  
3. นําหอยเชอรรี่มาทําปุยหมัก  
4. ใชวิธีทํานาไมเผาฟาง  แตใชวิธีการย่ําตอฟางและใชน้ําหมักชีวภาพชวยเรงขบวนการหมักยอยสลาย

แทน  ซึ่งนอกจากชวยฟนฟูดินใหมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นแลว   อินทรียวัตถุยังสรางความระคายเคืองตอ

หอยเชอรร่ี  ทําใหปากหอยเชอรร่ีเปนแผล  กินขาวไดชาลงและนอยลง 

 
อยางไรก็ตาม วิธีการกําจัดหอยเชอรรี่แบบทางเลือกที่จะไมใชสารเคมีนั้นเพิ่งไดรับการทดลองโดยตัวชาวนาบางราย  

ในกลุม B  ซึ่งยังไมเปนที่แพรหลาย   ในปการเพาะปลูกที่ 2544/45  และ 2545/46  มีปริมาณการใชสารเคมีกําจัดหอยเชอรรี่ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 30.1   ชนิด และปริมาณการใชสารเคมีกําจัดหอยเชอรรี่ของชาวนา กลุม A  ปการเพาะปลูกที่ 2544/45  และ 2545/46   
 

กลุม A  บุญทิ้ง   ทองเจอื   นิคม   สามารถ   ละออ   สมคิด   ต๋ิม   วิก  เฉลี่ย 

ป 2544/45                   

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี       5,000      1,000     1,000      3,000            -              -        1,000     1,000      1,500  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250.00 50.00 83.30 34.45           -              -    200.00 45.45 82.90 

 ชื่อสารเคมี  เท็กซาน ฮาฬาดาน 

เอ็นโดซัล

แฟน ฮาฬาดาน           -              -    

เอ็นโดซัล

แฟน ฮาฬาดาน   

ป 2545/46                   

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี       5,000  1000.00    1,000      3,000            -              -        1,000     1,000      1,500  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250.00 50 83.30 34.45           -              -    200.00 45.45 82.9 

 ชื่อสารเคมี  เท็กซาน เท็กซาน 

เอ็นโดซัล

แฟน ฮาฬาดาน           -              -    

เอ็นโดซัล

แฟน ฮาฬาดาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 30.1   ชนิด และปริมาณการใชสารกําจัดหอยเชอรรี่ของชาวนา กลุม B  ปการเพาะปลูกที่ 2544/45  และ 2545/46   
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กลุม B  นางแยม  ประมูล   บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร   สามารถ   ยอด   สมพร   สุรัตน   เฉลี่ย  

ป 2544/45                       

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี   500     1,000     2,000      2,000       2,000            -        1,000           -        1,000         100            960  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250 166 181.8 250 25.24           -    32.26          -    30 11 94.63 

 ชื่อสารเคมี  

เอ็นโดซัล

แฟน อีโกดาน อีโกดาน บาเล็ตตา 

เอ็นโดซัล

แฟน           -    

อีโกดาน 

35          -    อีโกดาน อีโกดาน   

ป 2545/46                       

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี            -        1,000     1,000      2,000       2,000            -        1,000           -        1,000      1,000            900  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี            -    166 90.9 250 25.24           -    32.26          -    30 11 960.54 

 ชื่อสารเคมี           -    อีโกดาน อีโกดาน บาเล็ตตา 

เอ็นโดซัล

แฟน           -    

อีโกดาน 

35          -    น็อกไดซ น็อกไดซ   

 
 

 2.4  สารกําจัดวัชพืช 
  
 สารกําจัดวัชพืช เริ่มเปนที่รูจักของชาวนาลุมบัวหลังจากเมล็ดพันธุขาวนาปรังถูกนํามาใชเพียง 1 – 2 ป หรือประมาณป 
2520 - 22  ทั้งนี้เนื่องจากการทํานาหวานน้ําตมไดเปลี่ยนรูปแบบการไถเตรียมแปลงนาจากแตเดิมที่ชาวนาจะไถเมื่อฝนตกหนัก 1 
ครั้งแลวปลอยใหตนหญาแหงตาย จนกวาฝนจะตกมาใหมอีกรอบตนหญาก็เหี่ยวและเปอยไปพรอมๆ กับตอนตีเทือกเพื่อเตรียม
หวานสํารวย   นอกจากนี้การใชเมล็ดพันธุขาวไมไดถูกจัดการอยางละเอียด ประณีตดังแตเดิม ซึ่งมีการคัดเลือกรวงขาวที่ละรวง
และฝดทิ้ง   นางบุญมาสะทอนใหเห็นวาการใชเมล็ดพันธุสัมพันธกับการเกิดวัชพืชในนาวา 
 “เมล็ดพันธุเวลาจะใช  เราก็ไปดูวานาใครไดผลดี มีหญานอยก็ไปจองและซื้อของเจานั้นไว  พอจะใชก็ไมไดฝดอะไร  
ใสถุงปุยแลวแชน้ําไวอยางนั้น  ไมไดเอาขี้ลีบออก  แชสองวันพอ งอกก็เอาไปหวานเลย” 
  
 เมื่อเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของวัชพืช  รวมถึงการใชประโยชนจากวัชพืชในนา ในชวงกอนปฏิวัติเขียว (นาดํา)  
และหลังปฏิวัติเขียว  (หวาน) ของหมูบานลุมบัว จะพบรายละเอียดดังตารางที่ 41 
  
 
 
 
 
ตารางที่ 41  แสดงการเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของวัชพืชในนา  รวมถึงการใชประโยชนจากวัชพืช ในชวงกอนและหลัง 
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    ปฏิวัติเขียว  ของหมูบานลุมบัว  จากการระดมของชาวนากลุมเปาหมายเมื่อ  26 มีนาคม 2546  
 

ช่ือวัชพืช ปริมาณ การใชประโยชน 
หญาดอกขาว (เดือย) นอย เกี่ยวใหควายกิน 
หญากุมาร นอย เกี่ยวใหควายกิน 
หญาไซ ปานกลาง เกี่ยวใหควายกิน 
กก มาก บางสวนเอามาทอเสื่อ 

 
กอน 
ปฏิวัติ 
เขียว 
กอน  
2505 หญาแหวหมู,       

แหวนา 
นอย กินได  อรอยกวาแหวจีน  ใชทําเปนสมุนไพรได (ใชนอย)  ขุดเอาไปขาย

หรือแลกกับมะพราว 
หญาดอกขาว (เดือย) นอยมาก - 
หญากุมาร - - 
หญาไซ นอยมาก - 
กก มาก ไมไดใชประโยชนอะไร  กําจัดดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช 
หญาแหวหมู,       
แหวนา 

มาก ไมไดใชประโยชนอะไร  กําจัดดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช 

ผักบุงไทย มาก อยูในนาทําใหเปลืองปุยเคมี  บังสารกําจัดแมลง  ตองกําจัดดวยสารเคมี
กําจัดวัชพืช 

หญาคอมมิวนิสต ปานกลาง ไมไดใชประโยชนอะไร  กําจัดดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช 
หญาคา ปานกลาง ทนน้ําทวมและทนแลงไดดีมาก เกี่ยวเลี้ยงวัว 

 
 
หลัง
ปฏิวัติ
เขียว 
ต้ังแต 
2505 

หญาลิเก (พุมพวง) มาก ไมไดใชประโยชนอะไร  กําจัดดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช 
 
 
 ต้ังแตเมื่อป 2522  การใชสารเคมีกําจัดวัชพืชมีแนวโนมวาจะมีปริมาณการใชเพิ่มสูงขึ้น   กลาวคือชาวนาในรายที่เคย
เฉพาะตอนคุมไมใหเกิดวัชพืช  ก็จะฉีดเพิ่มอีก 1 หนเมื่อวัชพืชเกิดหลังหวานขาวชวงขาวอายุ 1 – 15 วัน    
 นางบุญมีเลาใหฟงถึงการนําสารกําจัดวัชพืชมาใชในตอนแรก  และใชมาจนถึงปจจุบัน วา      
 “เขาวาฆากกตาย ก็เอามาใช  ฆางายเอาหมาแดงฉีดก็ดีอยางวา ตายยังกับหนากลอง  ไอหญาพุมพวงกับหญาดอกเพิ่งจะ
มีตอนทํานา 2  นี่แหละ ไมรูมันมาจากไหน  คงจะมากับพันธุขาว สมัยนั้นดินมันก็ไมมี แตกอนหญาขนที่ใชเลี้ยงวัวนี่ก็ไมมี  แต
เอาหมาแดงฉีดกับหญาดอกกับหญาพุมพวงไมยักกับตาย  เราทํานา ไหนๆ ก็ทําก็ใหสะอาด แตมันมแีตหญาทั้งนั้น  ถายังไมขึ้น
เลยฆาไวนะอยู  3 – 4 คืนกอนขาวขึ้น  แตหญาขึ้นเสียแลวก็คุมไมอยู  เดี๋ยวนี้ก็คุมไมอยู บางทีตองเอามีดไปเฉือนดายไมง้ันมอง
ไมเห็นขาว  นาเกลียด  หญามันออกดอกสะพรั่ง  ขาวยังเพิ่งโผเผ  รวงใหญ  ดอกเปงๆ งามๆ  นาจะราคาเดียวกับขาวนะ” 
  
 
 
 นายสุเทพ  เผาพันธุ  บอกถึงความรูสึกที่มีตอสารกําจัดวัชพืชวา 
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 “ไมชอบยาฆาหญา  เวลาเราฉีดไปแลวมันจะรัดดิน  ทําใหดินไมฟู นาผุ เวลาขาวมันใหญ เหมือนวารากมันเดินไมได  
ถาไมใชสารเคมี ก็ไมรูวาจะหาทางออกยังไง เพราะตอนนี้ยังใชยาคุมอยู” 
 ขณะที่นายประมูล  อินยิน  ซึ่งเริ่มหาทางออกในการกําจัดวัชพืชโดยไมใชสารเคมีเสนอความคิดเห็นวา   
 “ไมชอบสารเคมี เพราะมันอันตราย  และคิดวาทํานาเที่ยวหนาจะเริ่มใชวิธีลอหญาขึ้นมากอน โดยการตีเทือกแลวให
มันขึ้นมา แลวตีรอบสอง หญาจะไมขึ้น” 
 
 ปริมาณของสารเคมีกําจัดวัชพืชที่ชาวนากลุมเปาหมายใชในปการเพาะปลูก 2544/45  และ ป2545/46  มีดังตารางที่ 
42.1  (กลุม A)  และ 42.2 (กลุม B) 
 
ตารางที่  42.1  แสดง  ชนิด และปริมาณสารกําจัดวัชพืชของชาวนา กลุม A  ปเพาะปลูก 2544/45 และ ป 2545/46 
 

กลุม A  บุญทิ้ง   ทองเจอื  นิคม   สามารถ  ละออ   สมคิด   ต๋ิม   วิก  เฉลี่ย 

ป 2544/45                   

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี      5,000      1,000     9,000     1,000     7,000     8,000      1,000      2,000     4,250  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   100.00 50.00 450.00 83.30 241.37 350.00 200.00 90.90 195.70 

 ชื่อสารเคมี  ฟลูเร งูเหา 

งูเหา+ชัต

เตอร หมาแดง ชัตเตอร ชัตเตอร ฟลูเร มารเก็ต   

ป 2545/46                   

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี      5,000      1,000     9,000     1,000     7,000     8,000      1,000      2,000     4,250  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   100.00 50.00 450.00 83.30 241.37 350.00 200.00 90.90 195.7 

 ชื่อสารเคมี  ฟลูเร งูเหา 

งูเหา+

ฟลูเร หมาแดง งูเหา งูเหา ฟลูเร มารเก็ต   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  42.2  แสดง  ชนิด และปริมาณสารกําจัดวัชพืชของชาวนา กลุม B  ปเพาะปลูก 2544/45 และ ป 2545/46 
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กลุม B  นางแยม  ประมูล   บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร   สามารถ  ยอด   สมพร   สุรัตน   เฉลี่ย  

ป 2544/45                       

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี   500     2,000     1,000     2,000     1,000     1,000    10,000      2,000     7,000   12,180     3,868  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250 232 90.9 250 47.62 104.17 322 57 212 143 170.87 

 ชื่อสารเคมี  ชาเลนจ 

ฟลูเร+

หมาแดง หมาแดง 

ทัด

ดาวน+

หมาแดง ชัตเตอร 

ไกรโฟ

เซต 48 งูเหา มารเก็ต 

แซนทา

นิน 

ชัต

เตอร+

ฟลูเร+

วิป   

ป 2545/46                       

 ปริมาณ/ฤดู ซีซี   500     1,000     1,000     2,000     1,000     1,000      2,000      2,000     7,000   12,180     2,968  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ซีซ ี   250 166 90.9 250 47.62 145.83 64.51 57 212 143 142.69 

 ชื่อสารเคมี  ชาเลนจ โซตัส หมาแดง 

มารเก็ต+

หมาแดง ชัตเตอร 

ไกลโฟ

เซต48+

แพน งูเหา มารเก็ต 

แซนทา

นิน 

ชัต

เตอร+

ฟลูเร+

วิป   

 
 

ง. แรงงาน  และเครื่องจักรกลการเกษตร 
 

1.รถไถเดินตาม เพื่อนใหมของชาวนาลุมบวั 
  

ดวยภาวะการปลูกขาวที่เรงรีบมากขึ้น และลักษณะของพันธุขาวมีความหลากหลายนอยลง ทําใหเครื่องจักรกล
การเกษตรเขามามีบทบาทในการปลูกขาวที่หมูบานลุมบัวมากขึ้น  รถไถเดินตามที่เขามาตั้งแตชวงป 2517 – 18  เริ่มมีบทบาท
มากยิ่ง   เพราะสามารถไถเตรียมแปลงนาไดเร็วขึ้น  นอกจากนี้ยังมีการนํารถไถไปใชนวดขาว   ขณะที่ควายซึ่งเคยเปนแรงงาน
สําคัญของครอบครัวชาวนากลับลดบทบาทลง  ถูกขายและเลิกเลี้ยงไป  จนกระทั่งป 2536  ควายตัวสุดทายไดสูญหายไปจาก
หมูบาน    ซึ่งเมื่อทําการสํารวจการเลี้ยงควาย  และปสุดทายที่ชาวนาแตละครัวเรือนเลี้ยง  จะพบรายละเอียดดังตารางที่  43 
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ตารางที่  43  แสดง จํานวนควายที่แตละครอบครัวชาวนาในกลุมเปาหมายเลี้ยง  และปที่เลิกเลี้ยง 
 

ที ่ รายชื่อชาวนา ขนาดพืน้ทีป่ลูก 
(ไร) 

จํานวนควายที่
เลี้ยง (ตัว) 

ปที่เลิกเลี้ยง 

กลุม A    
1   นางบุญทิ้ง   ศรีสุข 20 1 2522 
2   นางทองเจอื  อุมนั 9 10 2522 
3   นายนิคม  อินยิน 12 5 2529 
4   นายสามารถ  อุมนั 20 3 2525 
5   นายละออ  มาตสกัดา 19 5 2525 
6   นายสมคิด  นาคปาน 15 2 2525 
7   นางติ๋ม  วงษษา 8 4 2524 
8   นายวิก  มาตศักดา 22 4 2525 

กลุม B    
1   นางแยม  ครุฑคํา 20 5 2517 
2   นายประมลู  อินยิน 20 4 2527 
3   นางบุญมี  จนัด ี 11 1 2522 
4   นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 20 3 2522 
5   นายสุเทพ  เผาพันธุ 21 5 2527 
6  นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ 20 4 2526 
7   นายสามารถ  ชาวลุมบัว 15 8 2524 
8   นายยอด  อวนเจริญ 24 2 2523 
9   นายสมพร  โพธ์ิแกว 33 5 2527 

10   นายสุรัตน  เขียวฉออน  70 5 2527 
 หมายเหตุ:     พื้นที่ปลูก  เปนพื้นที่ปลูกขาวในป ที่แตละครอบครัวหันมาทํานา 2 คร้ัง 

  
นายสามารถ  ชาวลุมบัว  ชาวนาหนุมวัย 33 ป  บอกถึงสาเหตุที่ทําใหเลิกเลี้ยงควาย   วา 

 “เมื่อกอนเลี้ยงควายเอง  เลิกเลี้ยงเทื่อป 2524  เพราะใชรถไถ  มันวองไวกวา รวมทั้งสถานที่เขาออกลําบาก  ไมมีที่เลี้ยง
วัวเลี้ยงควายมักยาก  หญาก็ไมมี  โดนฉีดยาตายหมด  ตองเล้ียงตามชายถนน  ชายคลอง” 
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 ขณะที่นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ  อายุ 38 ป  ใหเหตุผลในการเลิกเลี้ยงควาย 4 ตัวที่เคยใชไถนาในพื้นที่นา 20  ไร   วา

 “ที่เลิกเลี้ยงเพราะมีขลุบเหล็ก 2 เขามา  เปนเครื่องจักรกล  ไดไวกวาพวกควายหนอย  แตถาใหเปรียบเทียบกับควาย คือ
รถมันไว  แตกินน้ํามัน  ซึ่งถาใชควายตอนนี้มันไมทันเขา  จะทําแบบเดิมไมได” 

  นายสมคิด  นาคปาน   อายุ 45 ป  มีที่นา 15 ไร เลี้ยงควายไว 2 ตัว   ขายควายไปเมื่อป 2525  และซื้อรถไถมาใชไถนา
เมื่อป 2530    ใหเหตุผลประกอบเพิ่มเติมวา   
 “เวลาเลี้ยงลําบาก  คนอื่นเขาทํานากันหมด  จะเอาไปเลี้ยงก็เจอคนทําขาวกิน  เปนนาไปหมด  และถาเปรียบเทียบกับรถ
ไถ  มันไวกวา  มันทันเขา  และที่สําคัญ ไมตองเอาไปเลี้ยงเหมือนควาย”  
 
 สวนนายประมูล  อินยิน  ซึ่งมีที่นา  ซึ่งแตเดิมกอนทํานาปรังมีที่นา 20 ไร  เลี้ยงควายชวยไถนา 4 ตัว และตัดสินใจขาย
ควายทั้งหมดไปเมื่อป 2527  ขณะที่ตัดสินใจซื้อรถไถเมื่อป 2538  เพื่อนํามาไถนาของตนเองและรับจางไถนาในหมูบาน  ให
เหตุผลวา  
 “ควายใชงานแทนเรา  มีขี้ไวเปนปุยตามไร ตามนา    ใชทาลาน ทาพอม  แตที่เลิกเลี้ยงเพราะเทคโนโลยีเขามา  ถาไม
ตามก็จะไมทันคนอื่นเขา  เราเองก็จะลาชา  คือวา เรามองวาเราชากวาเขา  ควายเรายังอยู แตเราก็ยังตองจางเขามา  ใหมันไวทันเขา   
เราก็มองตามกระแสเพื่อนบานวาเขาทําเร็วก็เลยตาม  และตอนนั้น  พอแมก็เห็นวาไมทันเขาแลว  เราก็เปนเด็กเพิ่งเริ่มโตขึ้นมามี
ความคิดที่  อยากจะชวย ก็เลยใหพอแมซื้อรถ ซื้อขลุบเขามันไวดี  เราก็เลยตามกระแสไป” 
 
 รถไถถูกนําเขามาใชในหมูบาน ซึ่งกอนหนานั้นมีการรับจางไถนาไดสะดวกและรวดเร็ว      จนกระทั่งสวนใหญเห็นวา
ตองมีรถเปนของตนเอง   
 
 การนําเขารถไถของชาวนาในกลุมเปาหมายพบรายละเอียดดังตอไปนี้  (โปรดดูตารางที่ 44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 ขลุบ หรือขลุบเหลก็  เปนอุปกรณท่ีพวงกับรถไถเดินตาม  ใชตีดิน   มีลักษณะเปนทอนเหล็กเสนผาศูนยกลางประมาณ 6 – 8 น้ิว  ยาวประมาณ  1.5 – 2 เมตร  

เมื่อมองดานตัดขวางเสนผาศูนยกลาง  จะมีลักษณะคลายเฟองเกียร  เรียงตอกันเปนทรงกระบอก 
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ตารางที่  44  แสดง รายช่ือชาวนาในกลุมเปาหมายที่ทําการซื้อรถไถนา และทอสงน้ํา เพื่อนํามาใชในการปลูกขาวนาปรัง  
 
ที ่ ชื่อชาวนา ขนาดพืน้ทีป่ลูก 

(ไร) 
ปที่ซ้ือ ราคาที่ซ้ือ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

กลุม A     
1 นางบุญทิ้ง   ศรีสุข 20 2522 25,000 กูสหกรณการเกษตร 
2 นางทองเจอื  อุมนั 9 - - ยืมเพื่อนบานสูบน้ํา**   จางไถ* 
3 นายนิคม  อินยิน 12 2538 40,000 เงินสด 
4 นายสามารถ  อุมนั 20 2528 20,000 ใชสูบน้ํา  - จางไถ*  
5 นายละออ  มาตสกัดา 19 2523 26,000 จางไถ*   
6 นายสมคิด  นาคปาน 15 2530 25,000  
7 นางติ๋ม  วงษษา 8 2524 26,000 จางไถ*   
8 นายวิก  มาตศักดา 22 2521 14,000  

กลุม B     
1 นางแยม  ครุฑคํา 20 2543 15,000 เงินสด (รถไถมือสอง)  จางไถ*   
2 นายประมลู  อินยิน 20 2538 34,500 รับจางไถ 
3 นางบุญมี  จนัด ี 11 2522 และ 2545 25,000  
4 นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 20 2537 15,000  
5 นายสุเทพ  เผาพันธุ 21 2520และ2530 36,000 จางไถ*   
6 นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ 20 2522 40,000  
7 นายสามารถ  ชาวลุมบัว 15 2522 / 2524 -/ 42,500  
8 นายยอด  อวนเจริญ 24 2522 30,000 จางไถ*   
9 นายสมพร  โพธ์ิแกว 33 2522 27,000  

10 นายสุรัตน  เขียวฉออน  70 2522 46,000 พื้นทีบ่างสวนจางไถ*   

 
หมายเหตุ:  ** ไมมีรถไถเปนของตัวเอง  เมื่อจะสบูน้ําจะขอยืมเพื่อนบานใช   และเมื่อจะไถใชวิธีการจาง 
   * ใชรถไถในการสูบน้ําเพียงอยางเดียว  สวนการไถจะจางจากชาวนาในหมูบาน 
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รถไถนอกจากจะใชในงานไถเตรียมเตรียมดินแลว  ชาวนาสามารถใชรถไถเล็กนวดขาวแทนควายในยุคแรก  และสูบ
น้ําเขา – ออก นาได   ซึ่งชาวนาทุกบานมีทอสูบน้ําที่ใชพวงกับเครื่องไถใชสูบน้ําเขานา 1 – 3 ทอ   โดยราคาที่ซื้อประมาณ  1,500 
บาท  (ยกเวนกรณีนางทองเจือ อุมัน  ซึ่งไมมีรถไถ  เมื่อจะไถและสูบน้ําจะใชวิธีหยิบยืมจากเพื่อนบาน)  ซึ่งนอกจากคาใชจายใน
เรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงที่ใชในการทํางานซึ่งแตกตางตามสภาพพื้นที่ลุม ดอน และปริมาณน้ําฝนที่ตกแลว ยังมีคาใชจายในการ
ซอมแซมสวนที่สึกหรอและคาเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง   ดังรายละเอียดในตารางที่ 45.1 (กลุม A)  และ 45.2 (กลุม B)  
  
ตารางที่  45.1  ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของชาวนา กลุม A ปเพาะปลูก  2544/45  และ ป 2545/46 
 

กลุม A  บุญทิ้ง   ทองเจอื  นิคม   สามารถ   ละออ   สมคิด   ต๋ิม   วิก  เฉลี่ย 

ป 2544/45                   

 ปริมาณ/ฤดู ลิตร   100.00           -        90.00      93.75    100.00      93.75       93.00     125.00      86.94  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ลิตร  5.00          -    4.50 7.80       3.45        4.46  18.60 5.68 6.19 

ป 2545/46                   

 ปริมาณ/ฤดู ลิตร   106.00           -        93.75      90.00    100.00      90.00       90.00     125.00      86.84  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ลิตร  5.30 0 4.69 7.50       3.45        4.29  18.00 5.68 6.11 

 
ตารางที่  45.2   ปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิงของชาวนา กลุม B  ปเพาะปลูก  2544/45  และ ป 2545/46 
 

กลุม B  นางแยม  ประมูล   บุญมี   ปรีชา   สุเทพ   วิเชียร   สามารถ   ยอด   สมพร   สุรัตน   เฉลี่ย  

ป 2544/45                       

 ปริมาณ/ฤดู ลิตร  18.75     12.50           50      65.00    280.00    180.00     266.66     160.00    150.00     562.25    174.52  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ลิตร  9.38 2.08 4.55 8.12 13.33       3.75  8.60        4.57  4.55 6.61 6.55 

ป 2545/46                       

 ปริมาณ/ฤดู ลิตร     20.00      12.50      52.50      62.50    281.25    187.50     262.50     165.25    156.23     562.25    176.25  

 อัตราสวน/ไร/ฤดู ลิตร     10.00  2.08 4.77 7.81 13.39       3.91  8.47        4.72  4.73 6.61 6.65 

 
 
 เครื่องมือที่ใชในการอํานวยความสะดวกของชาวนา  นอกจากจะมีรถไถและทอสูบน้ําแลว  อุปกรณที่ชาวนามีใชกับทุก
ครัวเรือนคือ  เครื่องพนสารเคมีโดยมือ  ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชาวนาใชแบกสะพายหลังแลวใชมือโยกฉีดพนสารเคมีเพื่อกําจัดโรค
แแมลงและวัชพืช  ซึ่งจากการประชุมกลุมพบวาชาวนาทุกรายในกลุมซื้อมาใชเมื่อประมาณป 2522  หรือเปนชวงเดียวกับที่
ปรับเปลี่ยนมาปลูกขาวนาปรัง    ซึ่งสวนใหญซื้อในราคาประมาณ  1,200 – 1,500 บาท   จนกระทั่งเมื่อมีการแพรระบาดของเพลี้ย
กระโดดสีน้ําตาลอยางหนักในป 2533 – 35  มีการนําเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบปมมาใชภายฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลงในหมูบาน  
ซึ่งฉีดพนสารเคมีไดอยางรวดเร็วกวามาใช   และตอมามีชาวนาบางรายตัดสินใจซื้อมาใชเอง   ขณะที่บางรายใชวิธีการวาจาง



112 

ชาวนารายอื่นมาฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชให   (โปรดดูรายละเอียดในตารางที่ 40) ซึ่งนายสามารถ  ชาวลุมบัว  อธิบายถึงความ
จําเปนในการซื้อเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบปมวา 
 “เมื่อกอนมีเครื่องฉีดยาแบบสูบมือ  ถาอยากประหยัดเวลา ก็ไปหยิบยืมเครื่องแบบปมจากญาติพ่ีนอง ที่เปลี่ยนเพราะ
เครื่องพนลากสายมันวองไว ประหยัดเวลา มันชวยไดเยอะ ถึงแมจะลงทุนจากการเสียคาน้ํามันแตก็ยอม เพราะคุมกวา อีกอยางขี้
เกียจไปยืมของเขาบอยๆ มีของเราเองดีกวา จึงตัดสินใจซื้อของตนเองมาเมื่อป 2545” 
 
ตารางที่ 46  แสดง  รายช่ือชาวนาที่มีเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบปม  และการจางฉีดพนสารเคมี 
 
ที ่ ชื่อชาวนา มีเครื่องฉีดพน

แบบมอื 
เครื่องฉีดพนสารเคมีแบบปม จางฉีดพน 

กลุม  A  มี ปที่ซ้ือ  จางฉีดพน คาจางป 2545/46 

1 นางบุญทิ้ง   ศรีสุข  - - ยืม - 
2 นางทองเจอื  อุมนั  - - ยืม - 
3 นายนิคม  อินยิน  - - - - 
4 นายสามารถ  อุมนั  - - - - 
5 นายละออ  มาตสกัดา  - - - - 
6 นายสมคิด  นาคปาน  - - - - 
7 นางติ๋ม  วงษษา  - - - - 
8 นายวิก  มาตศักดา  - - - - 

กลุม  B      
1 นางแยม  ครุฑคํา   2540 - - 
2 นายประมลู  อินยิน   2540 - - 
3 นางบุญมี  จนัด ี   2545 - - 
4 นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ   2536 - - 
5 นายสุเทพ  เผาพันธุ   2533 - - 
6 นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ   2545 - - 
7 นายสามารถ  ชาวลุมบัว   2545 - - 
8 นายยอด  อวนเจริญ  - -  3,150  
9 นายสมพร  โพธ์ิแกว  - - - - 

10 นายสุรัตน  เขียวฉออน   2540 - - 
 
หมายเหตุ:   ในป 2545/46คาจางฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคแมลง และวัชพืช  มีอัตราคาจางเดียวกันคือ 30 บาทตอไร   
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จ. ผลผลิตที่ได  และการจัดการผลผลิต 
 

จากการประชุมกลุมเปาหมายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 พบวา  สัดสวนของชาวนาที่เคยมียุงฉางไวสําหรับเก็บขาวไว
กินเอง  และทําพันธุ และเหลือจึงขายในยุคกอนปฏิวัติเขียว ในอัตรารอยละ 100  เมื่อชาวนาไดหันมาทํานาปรังสองครั้ง  ปริมาณ
ของชาวนาที่ยังเก็บขาวไวกินเอง  ไดเปลี่ยนไปเปน  รอยละ 10 ของชาวนาทั้งหมด  มีปริมาณชาวนาที่ยังเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง    
รอยละ 15     เมื่อทํานาปรัง  3 ครั้ง  และปริมาณของชาวนาที่เก็บขาวไวกินเองและเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเองไดเปลี่ยนไปเปน 
รอยละ 5  และ รอยละ 10  เปนปริมาณของชาวนาทั้งหมด ในหมูบาน 

เมื่อทําการสํารวจเก็บขอมูลจากการสัมภาษณชาวนาในกลุมเปาหมาย    พบวา   กลุม A  มีชาวนาที่เก็บขาวไวทําพันธุ
เอง 1 ราย คิดเปนรอยละ 12.5 และ  มีชาวนาที่เก็บขาวไวกินเอง 1 ราย หรือเทากับ 12.5 ของสมาชิกกลุม A        ขณะที่กลุม B  มี
ชาวนาที่เก็บขาวไวทําพันธุเอง 5 ราย  คิดเปนรอยละ 50  และมีชาวนาที่เก็บขาวไวกินเอง  3 ราย คิดเปนรอยละ  30    หรือสรุป
จากกลุมเปาหมายไดวา   มีชาวนาที่เก็บขาวไวทําพันธุเอง  6 ราย  คิดเปนรอยละ 33.33   และมีชาวนาที่เก็บขาวไวกินเอง  4 ราย 
คิดเปนรอยละ  22   ของชาวนาในกลุมเปาหมายทั้งหมด  18 ราย 
 
 เมื่อสัมภาษณรายบุคคลถึงสาเหตุที่ทําใหชาวนาเลือกที่จะซื้อขาวกินเอง  แทนที่จะเก็บขาวของตัวเองไวสีกินแตกอนนั้น
พบวา  มี 2 ปจจัยเรียงลําดับความสําคัญจากมาก ไป นอย  ได 2 ประการ คือ  1.  เมล็ดพันธุขาวที่ปลูกแข็ง  เมื่อสีกินแลวไมอรอย   
ตองซื้อขาวนาปจากที่อื่นกิน   และ  2.ไมมีโรงสีขนาดเล็กที่อยูใกลหมูบานรับสีขาวใหชาวนา   แตเมื่อสอบถามถึงระยะทางของ
แหลงที่ซื้อขาวกับโรงสีเล็กที่ใกลที่สุดที่รับสีขาว  พบวา  มีโรงสีเล็กรับสีขาวที่หมูบานจรา ซึ่งหางหมูบานลุมบัวไป  คือ 15
กิโลเมตร  รวมทั้งมีโรงสีเรจากจราที่เขามารับจางสีในหมูบานในบางชวง    ขณะที่รานคาขายขาวซึ่งมีอยูหลายแหง  เชน  รถเรที่
เขามาขายในหมูบาน   ในตลาดที่บานบึงที่หางประมาณ 1 กิโลเมตร  และรานคาขาวที่ขายในตัวเมืองสุพรรณบุรี  รวมไปถึงจาก
หางสรรพสินคาในเมืองสุพรรณบุรี ที่หางออกไปประมาณ 15 กิโลเมตร   จึงทําใหสรุปไดวา ชาวนาที่บานลุมบัวเลือกที่จะซื้อ
ขาวกินเพราะพันธุขาวที่ปลูกไมอรอย และความสะดวกสบายในการหาซื้อขาวมากิน    
 สวนกลุมชาวนาที่ยังสีขาวกินเอง  ตางใหเหตุผลวา   
 “ขาว กข.7  และสุพรรณบุรี1  ยังพอกินได  แตถาเปนสุพรรณบุรี 35  ถาสีกินจะแข็งมาก แตตานทานโรคดี”   

 
นางบุญทิ้ง  ศรีสุข ใหเหตุผล ซึ่งใกลเคียงกับของนายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุวา 

 “พอกินได  เคยทดลองเอามาสีกิน อยาง กข.7 ก็พอกินได   เวลาสี  ใชบริการโรงสีเคลื่อนที่มาจากจรา  เพราะติดตอกัน
เรื่อยโดยผานทางผูใหญบานชวยโทรประสานงานให” 
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ขณะที่นายสามารถ  ชาวลุมบัว  กลาววา 
 “ กข.21 นิ่ม ออนดี กข.23 แข็งแตตานทานโรคไมคอยได  ขณะนี้ปลูกสุพรรณ 35 ตานทานโรคดีเอาไปสีกิน นิ่ม ไม
แข็งเกินไป  แตปที่แลว (2545)  เก็บขาวไวไมพอกินตองไปซื้อขาวที่ตลาดบานบึง 1 ทอน” 
  
 
 

สวนนายสมพร  โพธิ์แกว  เลาวา 
 “แตกอนตองไปสีขาวที่โรงสีเล็กที่จรา  แตเดี่ยวนี้มีโรงสีเคลื่อนที่เขามาในหมูบาน มีมา 2 ปแลวมาจากจรา  เราจะเอา
ขาวสาร เขาจะเอาคาตอบแทนเปนขาวปลายกับรําเปนมาตรฐาน  แตถาจะคิดเปนสตางคจะตีเปนเงิน เกวียนละ 800 บาท   ในหมู
บานจะมีโรงสีเคลื่อนที่มาใหบริการประมาณ 2 – 3 เจา  จะมีนายหนาในหมูบานติดตอมาสี” 
 
ตารางที่ 47   แสดง  ขนาดพื้นที่ ปริมาณผลผลิตที่ได  การจัดการผลผลิตของแตละฤดู ในป 2545/46 
                                และราคาขายผลผลิต  ป 2544/45 และป2545/46 
 

ราคาขายตอเกวียน 
(บาท) 

ที ่ ชื่อชาวนา ขนาด 
พื้นทีน่า 

(ไร) 

ปริมาณ
ผลผลติ
ทั้งหมด  
(เกวียน) 

ขาย 
(เกวียน) 

เก็บทําพันธุ 
ฤดูหนา 
(เกวียน) 

กินเอง 
(เกวียน) 

ป 2544/45 ป 2545/46 

กลุม  A        

1 นางบุญทิ้ง   ศรีสุข 20 11 10 - 1  4,000 4,500 
2 นางทองเจอื  อุมนั 2 1.5 1.5 - - 4,000 4,500 
3 นายนิคม  อินยิน 20 17 17 - - 4,000 4,300 
4 นายสามารถ  อุมนั 12 11 11 - - 3,800 4,400 
5 นายละออ  มาตสกัดา 29 14 14 - - 4,800 4,400 
6 นายสมคิด  นาคปาน 21 17.63 17 0.63 - 4,800 4,400 
7 นางติ๋ม  วงษษา 5 5 5 - - 4,800 4,500 
8 นายวิก  มาตศักดา 22 16.5 16.5 - - 4,000 4,300 

กลุม  B        

1 นางแยม  ครุฑคํา 2 1.4 1.4 - - 4,000 4,400 
2 นายประมลู  อินยิน 6 5.04 4.8 0.24 - 3,800 4,000 
3 นางบุญมี  จนัด ี 11 8.96 8.96 - - 4,100 4,100 
4 นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ 8 7.32 7 0.32 - 3,800 4,300 
5 นายสุเทพ  เผาพันธุ 21 16.84 16 0.84 - 4,500 4,800 
6 นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ 48 43 42.5 - .50 4,100 4,300 
7 นายสามารถ  ชาวลุมบัว 31 18.67 18 - 0.666 3,800 4,300 
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8 นายยอด  อวนเจริญ 35 25 25 - - 4,400 4,400 
9 นายสมพร  โพธ์ิแกว 33 25.54 24 1.32 22 4,300 4,500 

10 นายสุรัตน  เขียวฉออน 85 78.55 76.5 2.55 - 4,500 4,500 

 
 
 
 
 สวนการขายขาวของชาวนามีการปรับเปลี่ยนจากแตเดิมในยุคกอนปฏิวัติเขียว ซึ่งชาวนาจะขายใหกับพอคาขาวใน
ทองถิ่นซึ่งมีเพียงรายเดียว   แตในยุคปฏิวัติเขียวซึ่งมีการทํานาปรัง 2 ครั้ง  ชาวนาในหมูบานจะขายขาวใหกับพอคาในทองถิ่น ซึ่ง
มี 3 ราย  และ  ขายใหพอคาเรที่เขามาในหมูบานเปนปะจํา 2 ราย   และเมื่อเขาสูชวงของการทํานาปรัง  จํานวนผูรับซื้อขาวจะมี
มากขึ้น  จําแนกได ดังตอไปนี้ 

1. ทาขาวบานบึง  หางจากหมูบานประมาณ  2 กิโลเมตร  มีลานตากขาว2  ลาน  และมีพอคารับซื้อขาวประมาณ  10  
ราย 

2. โรงสีดอนตะกู   หางจากหมูบาน   2 กิโลเมตร 
3. โรงสีกํานันหนวย  หางจากหมูบาน  2 กิโลเมตร 
4. สหกรณบานสามเหลี่ยม   หางจากหมูบาน 7 กิโลเมตร 
5. สหกรณการเกษตร  หางจากหมูบาน 15 กิโลเมตร 

 
ชาวนาสวนใหญจึงมักสํารวจราคาจากแหลงตางๆ กอนแลวจึงนําไปขาย  แหลงรับซื้อสวนใหญแลวจะมีราคารับซื้อขาว

ไมแตกตางกันมากนัก   แตระยะทางจะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหชาวนาเลือกตัดสินใจนําขาวไปขาย   หากระยะทางที่นําขาวจาก
นาไปขายตามที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น  คาใชจายในการวาจางรถเพื่อบรรทุกขาวไปขายจะเพิ่มขึ้น  ซึ่งอยูในชวง  70 – 150 บาท   ซึ่ง
ชาวนาจะเปนคนแบกรับภาระคาขนสงนี้    

สวนปญหาในการซื้อขายขาวที่ชาวนา  ประสบในปจจุบันก็คือ  ขาวของชาวนาจะถูกพอคาที่รับซื้อกดราคาเพราะมี
ความชื้นมากเกินกวา 14 %   ซึ่งในความเปนจริงพบวา  โดยทั่วแลวเมื่อชาวนาเกี่ยวขาวโดยจางรถเกี่ยว  จะทําการขายขาวภายใน
วันนั้น   ขาวจึงไมไดถูกตากแหง  ขณะที่พอคามักจะเปนผูตรวจสอบคุณภาพขาวเองโดยไมมีเครื่องมือและอุปกรณใรการ
ตรวจสอบความชื้น  ซึ่งหากเปนชวงเศรษฐกิจฝดเคือง  จนเกิดภาวะเงินตึงตัว  รัฐบาลไมสามารถปลอยเงินกูใหกับผูซื้อ
ขาวเปลือกก็จะเปนผลทําใหการคาขายขาวในระดับทองถิ่นตกอยูในภาวะ  คนซื้อขาวไมอยากซื้อ และ ขายขาวก็ไมอยากขายขาว
3   มีผลทําใหราคาขายขาวดิ่งลง  และในที่สุดชาวนาตองยอมขายขาวในราคาต่ํา  เพราะตองนําเงินไปหมุนเวียนลงทุนชําระคา

ปจจัยการผลิตใหกับเถาแกรานคา หรือแหลงทุนที่ใหสินเชื่อที่ขายที่ขายปจจัยการผลิตในฤดูการผลิตที่เพิ่งผานพนไป  กอนที่จะ
เปนหนี้อีกครั้งในการที่จะลงทุนทํานาในรอบการเพาะปลูกที่กําลังจะมา 

 

                                                           
3
 วลัยพร  อดออมพาณิช  “สรุปสัมภาษณผูจัดการตลาดกลางสินคาเกษตรสุพรรณบุรี คุณสมศักดิ ์บุญดีสมโชค เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2541”  ชมรมศษิยเกา

บูรณะชนบทและเพื่อน เอกสรเผยแพร ป 2542 
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บทที่ 6 
วิถีชีวิตชาวนาหมูบานลุมบัว 

ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสของปฏิวัติเขียว 
 
 

ก. บทนํา 
 
 ในการประชุมกลุมของชาวนากลุมเปาหมาย  เพื่อประมวลภาพเหตุการณเปลี่ยนแปลงที่สําคัญภายในหมูบานและผล
ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดตอสมาชิกชุมชน  พบวา เมื่อกวา 200 ป ที่ชาวบานยายถิ่นฐานมาจากหมูบานสามทอง  ตําบลตลิ่งชัน  
อําเภอดอนเจดีย เขามาอยูอาศัยที่หมูบานลุมบัว ซึ่งมีสภาพอุดมสมบูรณ มีปาที่อุดมสมบูรณ และมีที่ราบลุม  มีอาหารธรรมชาติ
ทั้งสัตว ปลา และพืชผักหลากหลาย  ชาวบานลุมบัวสามารถเบิกไถทํานาตามกําลังแรงงานในครัวเรือนซึ่งมีสัตวเลี้ยงอยางควาย
ชวยผอนแรง  และอาศัยน้ําฝนทํานาป  ทําใหชีวิตในชวงนั้นแมจะมีความลําบากในการเดินทาง แตก็สามารถพึ่งพาตนเองและ
ธรรมชาติไดอยางเต็มที่  ชาวนารอยละ 100  ปลูกขาวเก็บไวกินเองเปนหลัก  มีเมล็ดพันธุเปนของตัวเอง  และสามารถขายขาวที่
เหลือกินเหลือไวทําพันธุปลูกในปถัดไปใหกับพอคา โดยใหเครดิตแกพอคาได      
  แตเมื่อมีคลองชลประทาน ซึ่งเริ่มสรางขึ้นในหมูบานเมื่อป 2500  และขยายคลองเพิ่มเติมในป 2510 – 11  ทําใหมีการ
ขยายพื้นที่ทํานาปเพิ่มขึ้นมาก   และตอมาเมื่อป  2517 – 18  ชาวนาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทํานาปรังสลับกับการทํานาป   จนกระทั่ง
ป 2522 มีการขยายพื้นที่ทํานาปรัง 2 ครั้งตอปเต็มพื้นที่นาของหมูบาน   ซึ่งในชวงเวลานี้เองที่เครื่องมือ เครื่องจักรทุนแรง   และ
การจางแรงงาน  ไดเขามาแทนที่แรงงานในครอบครัว   ควาย แรงงานสําคัญที่ชวยเหลือชาวนาเริ่มลดจํานวนลง และควายตัว
สุดทายที่อยูในชุมชนถูกขายไปเมื่อชวงป 2536   ซึ่งเปนชวงเดียวกับที่คลองชลประทานไดขยายเสร็จสมบูรณ  ทําใหการจัดการ
น้ําในหมูบานสามารถตอบสนองตอความตองการของชาวนาที่จะสามารถปลูกขาวนาปรังเพิ่มไดเปนปละ 3 ครั้ง   จนกระทั่งใน
ป 2544 – 2545  มีผลทําใหชาวนาไมมีเวลาพัก  ขณะเดียวกันกับที่โรคและแมลงยังมีการแพรระบาดและตองใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูขาว   มีผลทําใหตนทุนในการปลูกขาวเพิ่มสูงขึ้นและสารเคมีก็สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ   จึงทําใหเริ่มมีการ
รวมกลุมเกษตรกรประมาณ 10 กวาครอบครัว  สนใจศึกษาการทํานาแบบลดตนทุน ลดการใชสารเคมีการเกษตร รวมกับมูลนิธิ
ขาวขวัญ 
 ในดานสาธารณูปโภค   พบวา  มีไฟฟาเขามาในหมูบานเมื่อป  2524  สงผลใหมีอุปกรณและเครื่องอํานวยความ

สะดวกตางๆ คอยๆ เขามาในหมูบาน  เชน  โทรทัศน   พัดลม  ตูเย็น  หมอหุงขาวไฟฟา  ฯลฯ   และในป 2539  จากถนนลูกรัง

สายเล็กๆในหมูบาน เร่ิมกลายเปนถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน จากหมูบาน – บานบึง – ศรีสะเกษ  ทําใหการ

คมนาคมเริ่มสะดวกมากขึ้น    

  ภาวะทางการเงินของชาวนาซึ่งเกิดจากการกูเงินเพื่อลงทุนปลูกขาว ตามความเชื่อที่วาผลิตในพื้นที่มาก และผลิตให

ไดรอบการปลูกมากๆ จะทําใหมีรายไดมากขึ้นนั้นกลับทําใหชาวนามีการสะสมหนี้เนื่องจากผลตอบแทนของผลผลิตที่ขายตอ

ฤดูต่ํา  ขณะที่รายจายของชาวนาเพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบวาชาวนาในกลุมเปาหมายทั้งสองกลุมมีคาใชจายเพิ่มขึ้นใน
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หลายๆ ดาน นอกเหนือจากคาอาหาร ที่ตองซื้อจากตลาด ไมวาจะเปนเนื้อสัตว  ปลา  ไก  ไข  ผักตาง  หรือแมกระทั่ง

เครื่องปรุงรส   รวมทั้งขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่ม   ขณะที่การผลิตขาวเพื่อการบริโภคในครัวเรือนไดลดความสําคัญลง   

ภาวะการเปนหนี้ของชาวนาเกิดจากการลงทุนในดานการเกษตรเปนหลัก  ซึ่งสวนใหญใชระบบกูยืมเงินเพื่อซื้อ

ปจจัยการผลิตมาลงทนกอนและผอนชําระหลังเก็บเกี่ยว   ดังนั้นเมื่อเกิดการแพรระบาดของโรคแมลงอยางรุนแรงในชวงปการ

เพาะปลูกตางๆ  นับตั้งแตการแพรระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและโรจูในป 2524   และเพลี้ยกระโดดเขาทําลายซ้ําอีก

ครั้งในป 2533 – 35  รวมไปถึง การเขาทําลายของแมลงสิง หนู  หอยเชอรร่ี  ตางๆ เหลานี้ลวนมีผลกระทบรุนแรงตอปริมาณ

ผลผลิตซึ่งหมายถึงรายไดของชาวนา  ทําใหเกิดเปนภาระที่ตองแบกรับหลังจากจากประสบปญหาดังกลาว 

อยางไรก็ตาม การเกื้อหนุนของชาวนาในหมูบานลุมบัวไดเกิดในรูปของกลุมสงเคราะห  กลาวคือยังมีการเกื้อหนุน

ระหวางกลุมสมาชิกตางๆ เชน สมาชิก ธกส.  และสหกรณการเกษตร  รวมไปถึงภายในหมูบาน  ซึ่งจะทําการเก็บเงินออมใน

รูปของกองทุนสงเคราะหฌาปณกิจ   และกลุมออมทรัพย  ขณะที่บางรายที่พอมีรายไดเหลืออยูบางก็จะเก็บสะสมในรูปของ

เงินสด ซื้อที่ดิน และทําประกันชีวิต 

 

 

ข.  ชาวนากับการพึ่งตนเองในดานอาหาร 
 

จากการระดมความคิดเห็นและประสบการณของชาวนาในกลุมเปาหมาย  ซึ่งรวมกันประเมินปริมาณของชาวนาที่

เก็บขาวไวกินเองภายในครัวเรือน   พบวาสัดสวนของชาวนาที่เก็บขาวกินในชวงกอนปฏิวัติเขียว มาสูการปลูกขาวนาปรัง 2 

และ 3 ครั้งตอป เปล่ียน ไป      กลุม A มีเพียง 1 ใน 8 รายที่เก็บขาวไวกินเอง  สวน กลุม B มีชาวนา  3 ใน 10 รายที่เก็บขาวไว

กินเอง  ซึ่ง 1 ใน 3 ราย บางชวงเวลาตองซื้อขาวกินเพราะเก็บขาวไวไมพอกิน  (ดูตารางที่ 49 ประกอบ) ดังรายละเอียดตาราง

ที่ 48     

 

ตารางที่  48  แสดง  สัดสวนของชาวนาในหมูบานลุมบัวที่เก็บขาวไวกินเองในยุคการผลิตชวงตางๆ 

 

 ยุคกอนปฏิวัติเขยีว 

กอน ป 2504 

ยุคทํานาปรัง 2 คร้ัง/ป 

ป 2522 - 2536 

ยุคทํานาปรัง 3 คร้ัง/ป 

ป 2536 - ปจจบุนั 

สัดสวนของชาวนาที่เก็บขาวไวกินเอง : ซื้อจากตลาด 100 : 0 10 : 9 5 : 95 
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ตารางที่ 49 แสดง ชาวนาในกลุมเปาหมายที่เก็บขาวไวกินเอง  กับชาวนาที่ซื้อขาวกิน 
 
ที ่ ชื่อชาวนา เก็บขาวไว

กินเอง 
ซ้ือขาวกิน ปที่เร่ิม 

ซ้ือขาวกิน 
หมายเหตุ 

กลุม  A     

1 นางบุญทิ้ง   ศรีสุข     
2 นางทองเจอื  อุมนั   2536  
3 นายนิคม  อินยิน   2530  
4 นายสามารถ  อุมนั   2537  
5 นายละออ  มาตสกัดา   2537  
6 นายสมคิด  นาคปาน   2537  
7 นางติ๋ม  วงษษา   2540  
8 นายวิก  มาตศักดา   2540  

กลุม  B     

1 นางแยม  ครุฑคํา   2535  
2 นายประมลู  อินยิน   2539  
3 นางบุญมี  จนัด ี   2537  
4 นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ   2537  
5 นายสุเทพ  เผาพันธุ   2537  
6 นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ     
7 นายสามารถ  ชาวลุมบัว    เก็บขาวทีป่ลูกไวกินเอง แตป2545 ตองซ้ือขาวมา

กินเพิ่ม เพราะที่เกบ็ไวไมเพียงพอ 
8 นายยอด  อวนเจริญ   2540  
9 นายสมพร  โพธ์ิแกว     

10 นายสุรัตน  เขียวฉออน   2543  

 
 
ค. คาใชจายในครัวเรือน 

เมื่อพิจารณาคาใชจายภายในครัวเรือนในปจจุบัน  ซึ่งจะพิจารณา 2 สวนคือ  
1. คาใชจายเกี่ยวกับอาหาร    เพื่อพิจารณาความสัมพันธของคาใชจายกับประเภทอาหารที่บริโภคกับความสามารถ

ในการพึ่งพิงอาหารในธรรมชาติในหมูบาน  การผลิตอาหารของตนเอง และจากตลาด 
2. คาใชจายทั้งหมด  เพื่อพิจารณาสัดสวนของการใชจายในดานตางๆ ของชาวนากลุมเปาหมาย   
จากการสัมภาษณชาวนา 2 กลุม   มีรายละเอียดคาใชจายภายในครัวเรอืนดังตอไปนี้ 
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ตารางที่   50 แสดง  คาใชจายเรื่องอาหารในครัวเรือนของกลุม A  ป  2545/46 
 

รายการ 
  1.  บุญทิ้ง ศรี

สุข   
  2.  ทองเจือ อุ

มัน   
  3.นิคม   อิน

ยิน   
  4. สามารถ 
อุมัน   

  5.ละออ     
มาตศักดา   

  6.สมคิด   
นาคปาน   

  7.  ติ๋ม    
วงษษา   

  8.  วิก     
มาตศักดา   เฉลี่ย 

1.คาเนื้อหมู/วัว            6,000             2,400             2,880            2,340            5,850          4,680          7,800         6,240         4,773.75  

2.คาเนื้อไก            4,800                300             1,000               900            1,500          1,000             600         1,000         1,387.50  

3.คาเนื้อปลา                  -                     -                     -              3,600                  -               500             600            300            625.00  

4.ผักตางๆ            3,600             1,000             3,600            1,800            5,400             600             500            600         2,137.50  

5.ไข                  -               1,000                540               360               300             400             240              -              355.00  

6.เครื่องปรุง            7,200             3,600             6,000            3,600            6,000          6,000          6,000         6,000         5,550.00  

7.ผลไม            4,800             3,600             7,200            4,800               500             600          1,500            700         2,962.50  

8.ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม            7,200           10,800             7,200            7,200            3,600        18,000          5,400       10,800         8,775.00  

9.ขาวที่ซื้อ                  -               6,900             6,600            4,400            7,600        11,400        11,400       10,800         7,387.50  

10.รวมรายจายทีซ่ื้อ          33,600           29,600           35,020          29,000          30,750        43,180        34,040       36,440       33,953.75  

11.คาขาวจากนาตนเอง            4,400                   -                     -                    -                    -                  -                  -                -              550.00  

12.รวมคาอาหารทั้งหมด          38,000           29,600           35,020          29,000          30,750        43,180        34,040       36,440       34,503.75  

13.จํานวนสมาชิก                    5                    5                    4                   5                   4                 5                 7                4                     5  

14.คาใชจายอาหารเฉลี่ยรายวัน          104.11             81.10             95.95            79.45            84.25        118.30          93.26         99.84              94.53  

15.คาใชจานอารเฉลี่ยรายวัน/คน            20.82             16.22             23.99            15.89            21.06          23.66          13.32         24.96              19.99  
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คาอาหารโดยเฉลี่ยของกลุม A ป 2545/46
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กราฟที่ 28 แสดง  คาอาหารชนิดตางๆ โดยเฉลี่ยของกลุม A  ป 2545/46 
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ตารางที่   52   แสดง  คาใชจายเรื่องอาหารในครัวเรือนของกลุม B  ป  2545 
 

รายการ 
  1.แยม 
ครุฑคํา   

  2.ประมูล 
อินยิน   

  3.บุญม ี   
ใจดี   

  4.ปรีชา 

ศรีอ่ําพันธุ   
  5.สุเทพ 
เผาพันธุ   

  6.วิเชียร 
ศรีฉ่ําพันธุ   

  7.สามารถ
ชาวลุมบัว   

  8. ยอดอวน
เจริญ   

  9.สมพร 
โพธิ์แกว   

  10.สุรัตน เขียว
ฉออน   เฉลี่ย 

1.คาเนื้อหมู/วัว        3,600           7,800          4,000            780          6,240          4,800          4,800         7,200        1,000         8,400             4,862  

2.คาเนื้อไก        2,400                -                  -           1,000             400                -               500               -                -           2,400                670  

3.คาเนื้อปลา              -                500                -           1,200             400                -                 -           2,400              -           6,000             1,050  

4.ผักตางๆ        1,200           3,600          1,000         1,200             500          2,400          2,880            500              -           7,200             2,048  

5.ไข           660                -            2,000         1,440          2,400          2,400               -           2,400           300         2,800             1,440  

6.เครื่องปรุง        3,600           3,600          2,500         2,400          6,000          6,000          8,400         7,200        6,000         4,200             4,990  

7.ผลไม        3,000              600             500         1,800          1,500          3,600          1,200         6,000              -           9,600             2,780  

8.ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม      10,800           4,800          2,000         5,400        10,800        18,000          7,200       16,200        3,600         7,200             8,600  

9.ขาวที่ซื้อ        5,280           4,400             140         2,000        11,400                -                 -           6,000              -         12,600             4,182  

10.รวมรายจายที่ซื้อ      30,540         25,300        21,140       17,220        39,640        37,200        24,980       47,900      10,900       60,400           31,522  

11.คาขาวจากนาตนเอง              -                  -                  -                 -                 -            2,050          2,150               -          2,970               -                  717  

12.รวมคาอาหารทั้งหมด      30,540         25,300        21,140       17,220        39,640        39,250        27,130       47,900      13,870       60,400           32,239  

13.จํานวนสมาชกิ                6                  3                 5                5                 4                 6                 7                7  6 7                   6  

14.คาใชจายอาหารเฉลี่ยรายวัน        83.67           69.32          57.92         47.18        108.60        107.53          74.33       131.23        38.00       165.48             88.33  

15.คาใชจายอาหารเฉลี่ยรายวัน/คน        13.95           23.11          11.58           9.44          27.15          17.92          10.62         18.75          6.33         23.64             16.25  
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คาอาหารโดยเฉลี่ยของกลุม B   ป 2545
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กราฟที่ 28 แสดง  คาอาหารชนิดตางๆ โดยเฉลี่ยของชาวนากลุม B  ป 2545/46 
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ตารางที่  52 แสดง  สัดสวนคาใชจายเรื่องอาหารในครัวเรือนของกลุม A  ป  2545/46 
 

รายการ 

  1.  บุญทิ้ง 

ศรีสุข   

  2.  ทองเจอื 

อุมัน   

  3.นิคม   

อินยิน   
  4. สามารถ   

อุมัน   

  5.ละออ     

มาตศักดา   
  6.สมคิด   

นาคปาน   

  7.  ติ๋ม    

วงษษา   

  8.  วิก     

มาตศักดา    เฉลี่ย  

1.คาเนื้อหม/ูวัว          15.79             8.11             8.22             8.07          19.02         10.83           22.91           17.12          13.76  

2.คาเนื้อไก          12.63             1.01             2.86             3.10            4.88            2.31             1.76             2.74            3.91  

3.คาเนื้อปลา               -                  -             10.28           12.41               -              1.16             1.76             0.82            3.30  

4.ผักตางๆ            9.47             3.38             1.54             6.21          17.56           1.39             1.47             1.65            5.33  

5.ไข               -               3.38           17.13             1.24            0.98            0.93             0.71                -              3.05  

6.เครื่องปรุง          18.95           12.16           20.56           12.41          19.51         13.90           17.63           16.47          16.45  

7.ผลไม          12.63           12.16           20.56           16.55            1.63            1.39             4.41             1.92            8.91  

8.ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม          18.95           36.49           18.85           24.83          11.71         41.69           15.86           29.64          24.75  

9.ขาวที่ซือ้               -             23.31             15.18          24.71         26.40           33.49           29.64          19.09  

10.รวมรายจายที่ซื้อ          88.42         100.00         100.00         100.00        100.00       100.00         100.00         100.00          98.55  

11.คาขาวจากนาตนเอง          11.58                -                   -                  -                 -                  -                  -                  -              1.45  

12.รวมคาอาหารทั้งหมด        100.00         100.00         100.00         100.00        100.00       100.00         100.00         100.00        100.00  
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คาเฉลี่ยสัดสวนคาอาหาร ของกลุม A  ป 2545

13.76

3.91

3.3

5.33

3.05

16.45

8.91

24.75

19.09

1.45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1. คาเนื้อหมู / วัว 
2. คาเนื้อไก 
3. คาเนื้อปลา 
4. คาผักตางๆ 
5. คาไข 
6. คาเครื่องปรุง 
7. คาผลไม 
8. คาขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่ม 
9. คาขาวที่ซื้อจากตลาด 
10. คาขาวที่มาจากนาของชาวนา 

แผนภาพที่ 3    แสดง สัดสวนของคาใชจายอาหารเฉลี่ยของชาวนา

กลุม A  ป 2545/46 

 

จะเห็นวา  คาเฉลี่ยของสัดสวนคาใชจายอาหารในครัวเรือนของชาวนากลุม A ในป 2545 นั้นจะตองพึ่งพิงจากตลาด  คือตองใชเงินในการซื้ออาหารสําหรับครอบครัวสูง
ถึง รอยละ   98.55   เปนสัดสวนของคาขาวที่ตองซื้อจากตลาดรอยละ 19.09   ขณะที่ชาวบานสามารถพึ่งพิงตัวเอง จากอาหารที่ผลิตขึ้นเองมีเพียงรอยละ 1.45  
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ตารางที่  53 แสดง   สัดสวนคาใชจายเรื่องอาหารในครัวเรือนของกลุม B  ป  2545/46  (%) 
 

รายการ 

  1.แยม 

ครุฑคํา   

   ประมูล 

อินยิน   

  3.บุญม ี   

ใจดี  

  4.ปรีชา ศรี

อ่ําพันธุ   

  5.สุเทพ 

เผาพันธุ   

  6.วิเชียร ศรี

ฉ่ําพันธุ   

  .สามารถ

ชาวลุมบัว   

  8.ยอด 

อวนเจริญ   

 9.สมพร 

โพธิ์แกว  

 10.สุรัตน 

เขียวฉออน   เฉลี่ย  

1.คาเนื้อหม/ูวัว         11.79          30.83          32.95            4.53           15.74           12.23            17.69          15.03           7.21         13.91          16.19  

2.คาเนื้อไก           7.86                -                  -              5.81             1.01                -                1.84               -                 -             3.97            2.05  

3.คาเนื้อปลา              -              1.98                -              6.97             1.01                -                   -              5.01               -             9.93            2.49  

4.ผักตางๆ           3.93          14.23            8.24            6.97             1.26             6.11            10.62            1.04               -           11.92            6.43  

5.ไข           2.16                -            16.47            8.36             6.05             6.11                 -              5.01           2.16           4.64            5.10  

6.เครื่องปรุง         11.79          14.23          20.59          13.94           15.14           15.29            30.96          15.03        43.26            6.95          18.72  

7.ผลไม           9.82            2.37            4.12          10.45             3.78             9.17              4.42          12.53               -           15.89            7.26  

8.ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่ม         35.36          18.97          16.47          31.36           27.25           45.86            26.54          33.82        25.96          11.92          27.35  

9.ขาวที่ซือ้         17.29          17.39            1.16          11.61           28.76                -                   -            12.53               -           20.87          10.96  

10.รวมรายจายที่ซื้อ       100.00        100.00        100.00        100.00         100.00           94.77            92.07        100.00          78.59         100.00          96.54  

11.คาขาวจากนาตนเอง              -                  -                  -                  -                  -               5.23              7.93               -            21.41                 -              3.46  

12.รวมคาอาหารทั้งหมด       100.00        100.00        100.00        100.00         100.00         100.00          100.00        100.00        100.00         100.00        100.00  
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คาเฉลี่ยสัดสวนคาอาหาร ของกลุม B  ป 2545
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แผนภาพที่ 4    แสดง สัดสวนคาใชจายเฉลี่ย

อาหารของชาวนากลุม B  ป 2545/46 

จะเห็นวา  คาเฉลี่ยของสัดสวนคาใชจายอาหารในครัวเรือนของชาวนากลุม B ในป 2545 นั้นจะตองพึ่งพิงจากตลาด  คือตองใชเงินในการซื้ออาหารสําหรับครอบครัวสูง
ถึง รอยละ   96.54   เปนสัดสวนของคาขาวที่ตองซื้อจากตลาดรอยละ 10.96   ขณะที่ชาวบานสามารถพึ่งพิงตัวเอง จากอาหารที่ผลิตขึ้นเองมีเพียงรอยละ 3.46

1. คาเนื้อหมู / วัว 
2. คาเนื้อไก 
3. คาเนื้อปลา 
4. คาผักตางๆ 
5. คาไข 
6. คาเครื่องปรุง 
7. คาผลไม 
8. คาขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่ม 
9. คาขาวที่ซื้อจากตลาด 

10. คาขาวที่มาจากนาของชาวนา 
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เมื่อพิจารณาในดานรายไดของชาวนา   พบวา  ชาวนาทั้ง 2 กลุม  มีรายไดเฉลี่ย  จากกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 
1. (สีน้ําเงิน) จากการทํานา 
2. (สีแดง) จากการทําเกษตรกรรมอื่นๆ ที่ไมใชการทํานา 
3. (สีเหลือง) การรับจางในภาคเกษตร  เชน  เข็นขาว  แบกขาว ปอกแหว ฯลฯ 
4. (สีฟา) การรับจางนอกภาคเกษตร  
 ในกลุม A  มีรายไดรวมเฉลี่ย  ในป  2545/46  มีคือ  168,657  บาท   เปนรายไดจากการทํานาเฉลี่ย 66,087 บาท   จาก

การทําการเกษตรอื่นๆ 14,400 บาท   จากการรับจางในภาคเกษตร  38,790 บาท  และจากการรับจางนอกภาคเกษตร  38,790 
บาท   หรือคิดเปนรอยละ    39.18,   8.54,  23.00  และ 29.28  ของรายไดรวมเฉล่ียทั้งหมด 

สําหรับกลุม B มีรายไดรวมเฉล่ีย  ในป  2545/46  มีคือ  220,189   บาท   เปนรายไดจากการทํานาเฉลี่ย 175,080 บาท   
จากการทําการเกษตรอื่นๆ 9,260  บาท   จากการรับจางในภาคเกษตร  27,929 บาท  และจากการรับจางนอกภาคเกษตร  7,920  
บาท   หรือคิดเปนรอยละ    79.51   4.21,  12.68  และ 3.60  ของรายไดรวมเฉลี่ยทั้งหมด 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนภาพที่ 5  แสดง  การเปรียบเทียบที่มาของรายไดเฉล่ียของชาวนากลุม A (ซาย)  และกลุม B (ขวา) ป 2545/46 

แสดงสัดสวนของรายไดโดยเฉล่ียของชาวนากลุม A ป 2545/46

39.18

8.5423

29.28

4

3

2

1

 

สัดสวนรายไดเฉลี่ยของชาวนากลุม B ป 2545/46
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ตารางที่  54 แสดง รายรับ – รายจาย  ของครอบครัวชาวนากลุม A และ B ป 2545/46 

รายรับ – รายจาย  ชาวนากลุม A 
  1.  บุญทิ้ง 
ศรีสุข   

  2.  ทองเจือ อุ
มัน   

  3.นิคม   อิน
ยิน   

  4. สามารถ  
อุมัน   

  5.ละออ    
มาตศักดา   

  6.สมคิด   
นาคปาน   

  7.  ติ๋ม    
วงษษา   

  8.  วิก     มาต
ศักดา   เฉลี่ย รอยละ 

ก.  รวมรายรับ     118,860       225,840      203,535     165,390      178,580    220,410      356,760       217,195      168,657           100.00  
1.ทํานา       40,860          9,840      133,635       75,270       79,380    162,330       42,360       117,195        66,087             39.18  

2.เกษตรอื่นๆ             -          36,000              -               -         20,000            -         48,000         40,000        14,400              8.54  
3.รับจางในภาคเกษตร       78,000       180,000        69,900             -               -              -               -           60,000        38,790             23.00  

4.รับจางนอกภาคเกษตร             -                -                -         90,120       79,200      58,080      266,400               -          49,380             29.28  
                     

ข. รวมคาใชจาย กรณีที่ไมซื้อขาวกิน       60,500        56,600        61,560       55,660       55,030      85,380       58,900         63,700        49,733             89.38  

1.คาไฟฟา        3,000          2,400         1,800         2,400         1,920        1,800         3,000           1,800         1,812              3.26  

2.คาน้ําประปา        3,600             900            240           360            360        3,600            360             360            978              1.76  

3.คาโทรศัพท             -                -           2,400             -               -              -           7,200               -              960              1.73  

4.คาอาหาร เครื่องปรุง ผลไม(ไมรวมขาวสาร)       33,600        29,600        28,420       25,600       23,150      31,780       22,640         25,640        22,043             39.62  

5.คาเชื้อเพลิงหุงตมอาหาร        3,000          3,000         3,000         3,000         3,000        3,000         3,000           3,000         2,400              4.31  

6.คาเสื้อผา        3,600          3,600         3,600         3,600         3,600        3,600         3,600           3,600         2,880              5.18  

7.คาเทมอ             -                -                -               -               -              -               -                 -                -                   -    

8.คาอาหารที่โรงเรียน             -            7,200         4,800         3,600             -        18,000         3,600           9,600         4,680              8.41  

9.คาใชจายพิเศษดานการศึกษาบุตร             -               800         2,400         1,000             -          8,400         3,000           3,600         1,920              3.45  

10.คารักษาพยาบาล           500             500            500           500         5,000        2,000            500             500         1,000              1.80  

11.คานันทนาการ (บุหรี,หวย,เครื่องดื่ม,เที่ยว)        6,000          3,600         6,000         3,600         6,000        3,600         6,000           6,000         4,080              7.33  

12.คาทําบุญและภาษีสังคม       3,600          2,400         6,000         6,000         6,000        3,600         2,400           6,000         3,600              6.47  

13.คาจิปาถะในครัวเรือน (ผงซักฟอก, แชมพู, ฯลฯ)        3,600          2,600  2400       6,000         6,000        6,000         3,600           3,600         3,380              6.07  

14.รวมคาใชจายทั้งหมด และเงินที่ซื้อขาวกิน       60,500        63,500        68,160       60,060       62,630      96,780       70,300         74,500        55,643           100.00  

15.คาขาวสารที่ซื้อจากตลาด             -            6,900         6,600         4,400         7,600      11,400  11400       10,800         5,910             10.62  

16.คาเฉลี่ยของคาใชจายในแตละวัน       165.75        173.97        186.74       164.55       171.59      265.15       192.60         204.11            152                           - 
                              -      

17.คงเหลือ       58,360       162,340      135,375     105,330      115,950    123,630      286,460       142,695      113,014    
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รายรับ – รายจาย  ชาวนากลุม B 
  1.แยม ครุฑ

คํา   
  2.ประมูล 
อินยิน   

  3.บุญมี  ใจ
ดี  

  4.ปรีชา ศรี
อ่ําพันธุ   

  5.สุเทพ 
เผาพันธุ   

  6.วิเชียร 
ศรีฉ่ําพันธุ   

  7.สามารถ
ชาวลุมบัว   

  8.ยอด 
อวนเจริญ   

  9.สมพร 
โพธิ์แกว   

  10.สุรัตน 
เขียวฉออน   เฉลี่ย รอยละ 

ก.  รวมรายรับ          83,200          55,650         197,886         134,700       135,525       368,921      134,400        247,075       253,688        590,844       220,189             100  

1.ทํานา             4,000         31,650           71,443           69,150       135,525       330,921      134,400        192,075       220,788        560,844       175,080          79.51  

2.เกษตรอื่นๆ                    -                    -           27,000                     -                    -            2,000                  -          55,000            8,600                   -          9,260            4.21  

3.รับจางในภาคเกษตร                    -          24,000           99,443           65,550                    -         36,000                   -                    -         24,300          30,000        27,929          12.68  

4.รับจางนอกภาคเกษตร          79,200                    -                     -                     -                    -                   -                   -                    -                   -            7,920            3.60  

                                   -      

ข. รวมคาใชจาย กรณีที่ไมซื้อขาวกิน          48,860          35,520           36,856           44,360          57,640         87,720         49,520          83,560         24,600          98,500        56,714          93.35  

1.คาไฟฟา             1,500               660             5,856             3,600           4,200            3,600          3,000             3,000           1,600            3,600         3,062            5.04  

2.คาน้ําประปา                600               360                300             2,040               600              360              240               360              600            6,000         1,146            1.89  

3.คาโทรศัพท                    -                    -                     -              3,600                   -               360                  -             3,600                  -             2,400            996            1.64  

4.คาอาหาร เครื่องปรุง ผลไม(ไมรวมขาวสาร)          25,260          20,900           10,200           15,220          28,240         37,200         24,980          41,900         10,900          47,800        26,260          43.22  

5.คาเชื้อเพลิงหุงตมอาหาร             3,000            3,000             3,000             1,500           3,000            3,000          3,000             3,000           1,500            1,500         2,550            4.20  

6.คาเสื้อผา             3,600            2,400                    -              3,200                   -            3,600                  -             3,600           2,400            6,000         2,480            4.08  

7.คาเทมอ                     -                     -                     -                    -                   -                   -                    -               400                   -              40            0.07  

8.คาอาหารที่โรงเรียน                    -                    -                     -              2,400                   -            9,600          2,400                    -            2,400            9,600         2,640            4.35  

9.คาใชจายพิเศษดานการศึกษาบุตร                    -                    -              1,400                200                   -            3,600          2,400             3,600                  -             2,400         1,360            2.24  

10.คารักษาพยาบาล                500            4,000                500                600           6,000            6,000          1,500                500           1,200            1,200         2,200            3.62  

11.คานันทนาการ (บุหรี,หวย,เครื่องดื่ม,เที่ยว)             6,000               600             3,600             6,000           6,000            7,200          6,000             6,000                  -             6,000         4,740            7.80  

12.คาทําบุญและภาษีสังคม 3600            1,200             6,000             1,200           6,000            7,200          2,400             6,000           2,400            6,000         4,200            6.91  

13.คาจิปาถะในครัวเรือน (ผงซักฟอก, แชมพู, ฯลฯ)             4,800            2,400             6,000             4,800           3,600            6,000          3,600          12,000            1,200            6,000         5,040            8.30  

14.รวมคาใชจายทั้งหมด และเงินที่ซื้อขาวกิน          54,140          39,920           43,996           46,360          57,640         87,720         49,520          89,560         27,570        111,100        60,753             100  

15.คาขาวารที่ซื้อจากตลาด             5,280            4,400             7,140             2,000                   -                   -                   -             6,000           2,970         12,600          4,039            6.65  

16.คาเฉลี่ยของคาใชจายในแตละวัน          148.33          109.37           120.54           127.01          157.92         240.33         135.67          245.37            75.53         304.38             166               -    

                                   -                 -    

17.คงเหลือ          29,060          15,730         153,890           88,340          77,885       281,201         84,880        157,515       226,118        479,744       159,436               -    



131 

 และเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของรายจายทั้งหมดในครัวเรือนป 2545/46  ของชาวนากลุม A และ B  ซึ่งมีคาใชจาย 12 
รายการดังตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 55  แสดง  การเปรียบเทียบคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ย ของชาวนากลุม A และ B  ป 2545/46 

 

รายการคาใชจายทั้งหมดเฉลี่ยของ  ป 2545/46 คาใชจายเฉลี่ย (บาท) คาเฉลี่ยรอยละ (%) 
 กลุม A กลุม B กลุม A กลุม B 

1.คาไฟฟา 1,812 3,062 3.26 5.04 
2.คาน้ําประปา 978 1,146 1.76 1.89 
3.คาโทรศัพท 960 996 1.73 1.64 
4.คาอาหาร เครื่องปรุงรส ผลไม (ไมรวมขาวสาร) 22,043 26,260 39.62 43.22 
5.คาเชื้อเพลิงหุงตมอาหาร 2,400 2,550 4.31 4.20 
6.คาเสื้อผา 2,880 2,480 5.18 4.08 
7.คาเทอม 0 40 0 0.07 
8.คาอาหารที่โรงเรียน 4,680 2,640 8.41 4.35 
9.คาใชจายพิเศษดานการศึกษาบุตร 1,920 1,360 3.45 2.24 
10.คารักษาพยาบาล 1,000 2,200 1.80 3.62 
11.คานันทนาการ (บุหร่ี, หวย, เครื่องดื่ม, เที่ยว) 4,080 4,740 7.33 7.80 
12.คาทําบุญและภาษีสังคม 3,600 4,200 6.47 6.91 
13.คาจปิาถะในครัวเรือน 3,380 5,040 6.07 8.30 

รวมรายการที่ 1 - 13 49,733 56,714 89.38 93.35 
14.คาขาวสารที่ซ้ือจากตลาด 5,910 4,039 10.62 6.65 

รวมทั้งหมด  (รายการที่ 1 – 14) 55,643 111,100 100 100 
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กราฟที่ 29  แสดง  คาเฉลี่ยของรายจายภายในครัวเรือนของชาวนากลุม A และ B ป 2545/46 

กราฟแสดงคาเฉลี่ยของรายจายของชาวนากลุม A และ B ป 2545/46
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 เมื่อดูคาเฉลี่ยของสัดสวนรายจายภายในครัวเรือนทั้งหมดของชาวนากลุม A และกลุม B  คาเฉลี่ยของคาจายในเรื่อง
อาหาร เครื่องปรุง ผลไม (ไมรวมขาวสาร) (4) มีมากที่สุด คือสูงถึงรอยละ  39.62  และ  43.22    และมีคาเฉลี่ยของคาขาวสารที่
ซื้อจากตลาด (14) รอยละ 10.62  และ 6.65  ตามลําดับ  (รายละเอียดโปรดดู  แผนภาพที่ 6 ) 
 

 

 

 
สัดสวนโดยเฉลี่ยของคาใชจายทั้งหมดในครัวเรือนป 2545 ของชาวนากลุม B
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สัดสวนโดยเฉลี่ยของคาใชจายทั้งหมดในครัวเรือนป 2545 ของชาวนากลุม A
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แผนภาพที่ 6   แสดง  การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสัดสวนของรายจายทั้งหมดในครัวเรือนป 2545/46  

ของชาวนากลุม A (ซาย) และ B (ขวา)  
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ง. หนี้สินของชาวนา 
 
 เมื่อทําการเก็บขอมูลรายบุคคลโดยการสัมภาษณ  พบวา  ชาวนาในกลุมเปาหมายทั้งหมด  เปนหนี้เพราะกูมาลงทุนทํา
การเกษตร  และใชเปนเงินหมุนเวียนภายในหมูบาน   ซึ่งมีแหลงเงินกูจาก 5 แหลงดังนี้ 

1. สหกรณการเกษตร   
2. ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) 
3. กองทุนหมูบาน 
4. ญาติ 
5. พอคา - นายทุนภายในหมูบาน 

 

จากการสัมภาษณ พบวา การกูยืมจาก สหกรณการเกษตร และ ธกส.  จะมีอัตราดอกเบี้ยแตกตางไปตามชวงเวลาของ
การผอนชําระ ต้ังแต  1 ฤดูเพาะปลูก ไปจนถึง 5 ป  มีอัตราดอกเบี้ยต้ังแต 2.5 – 15 บาท/ป   ทั้งนี้จะมีการค้ําประกันการกูโดยใน
โฉนด  สน.3  และ กลุมชาวนาจํานวน 5 คน เปนผูค้ําประกัน  
 สําหรับกองทุนหมูบาน  ซึ่งอยูในโครงการของรัฐบาล  มีนโยบายใหเงินกูกับประชาชนชนทั่วไป โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5   โดยชําระเมื่อครบกําหนด 1 ป   ซึ่งสวนใหญมักจะกูยืมมาลงทุนและใชจายเปนคาอุปโภคบริโภคใน
ครัวเรือน  สวนการกูยืมจากญาติ  อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาในการผอนชําระ   รวมทั้งสิ่งค้ําประกัน    จะขึ้นอยูกับขอตกลง
ของทั้งสองฝาย   ขณะที่การกูยืมจากนายทุน  หรือพอคาขายปจจัยการผลิตทางการเกษตรนั้น  มักมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 24 – 36 
บาท/ป    ขึ้นอยูกับจํานวนเงินตนที่กู    (ราคาปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี และสารเคมีการเกษตร)   และจะผอนชําระเมื่อขาย
ผลผลิตที่ไดหลังเก็บเกี่ยว 
   โดยสวนใหญ  ชาวนากลุม A  และ  B  มีหนี้สินโดยมีคาเฉลี่ยของเงินตน  คือ  87,625  และ  67,620  บาท  ซึ่งเมื่อรวม 
2 กลุมแลวมีคาเฉลี่ยของเงินตน  เปน  76,511  บาท 
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ตารางที่  56  แสดง  ภาวะหนี้สินชองชาวนากลุม A ป 2545/46 
 

ท่ี ช่ือชาวนา เงินตน แหลงเงินกู ระยะเวลาในการผอนชําระ
1 นางบุญท้ิง  ศรีสุข 7,000       สหกรณ ชําระเม่ือขายผลผลิตแลวกูใหม
2 นางทองเจือ  อุมัน 87,000     ธกส / พอคา 2ป / ชําระเม่ือขายผลผลิตแลวกูใหม
3 นายนิคม  อินยิน 60,000     สหกรณ/พอคา/กองทุนหมูบาน/กองทุนเงินลาน 1 ป / ชําระเม่ือขายผลผลิตแลวกูใหม
4 นายสามารถ  อุมัน 40,000     ธกส./ กองทุนเงินลาน  ชําระเม่ือขายผลผลิตแลวกูใหม / 1 ป 

5 นายละออ  มาตศักดา 152,000   สหกรณ / พอตา / กองทุนเงินลาน 5 ป / ไมมีกําหนดแนนอน / 1 ป
6 นายสมคิด  นาคปาน -           -                                                                        -                                                                 
7 นางติ๋ม  วงษษา 325,000   สหกรณ / ธกส. / กองทุนเงินลาน 5 ป / ชําระเม่ือขายผลผลิตแลวกูใหม / 1 ป
8 นายวิก  มาตศักดา 30,000     ธกส. / พอคา ชําระเมื่อขายผลผลิตแลวกูใหม

87,625     คาเฉล่ีย

 

 

ตารางที่  57   แสดง  ภาวะหนี้สินชองชาวนากลุม B ป 2545/46 

 

ที่ ชื่อชาวนา เงินตน แหลงเงินกู ระยะเวลาในการผอนชําระ
1 นางแยม  ครุฑคํา -             -                                                                 -                                                               
2 นายประมูล  อินยิน 137,000     สหกรณ / กองทุนหมูบาน / พอคา 1 ป/ 1 ป / ชําระเมื่อขายผลผลิตแลวกูใหม
3 นางบุญมี  ใจดี -             -                                                                 -                                                               

4 นายปรีชา  ศรีอ่ํา 64,200       ธกส. / พอคา ชําระเมื่อขายผลผลิตแลวกูใหม / ไมมีกําหนดแนนอน

5 นายสุเทพ  เผาพันธุ 10,000       กองทุนเงินลาน 1 ป
6 นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ 207,000     สหกรณ /  พอคา / กองทุนเงินลาน  5 ป / ชําระเมื่อขายผลผลิตแลวกูใหม  / 1 ป

7 นายสามารถ  ชาวลุม 70,000       พอคา / สหกรณ ชําระเมื่อขายผลผลิตแลวกูใหม / 5 ป
8 นายยอด  อวนเจริญ 78,000       สหกรณ 5 ป
9 นายสมพร  โพธิ์แกว 100,000     สหกรณ 5 ป

10 นายสุรัตน  เขียวฉออน 10,000       สหกรณ 5 ป
67,620       คาเฉลี่ย  

 

คาเฉลี่ยเงินตนของทั้งสองกลุม   =  76,511  บาท 
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  กราฟแสดงจํานวนเงินตนที่ชาวนากลุม A (1) และ B (2) เปนหนี้ในป 2545/46
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กราฟที่ 30  แสดง  จํานวนเงินตนที่ชาวนากลุม A (1) และ  B (2)  เปนหนี้ในป 2545/46 
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เมื่อนําตารางแสดงจํานวนประชากรของลุมบัวที่เปนหนี้ในชวงตางๆ  มาเปรียบเทียบกับจํานวนหนี้ของชาวนาใน
กลุมเปาหมายจะพบวามีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 58  แสดง  เปรียบเทียบจํานวนครอบครัวของหมูบาน กับชาวนาเปาหมายในกลุม A และ B  
                            ที่เปนหนี้ในชวงตาง ๆ ป 2545/46 
 

ลําดับชวง ชวงการเปนหนี้

จํานวนประชากร

ในชวงการเปนหนี้ 

(ครอบครัว)

รอยละของ

หมูบาน (%)

จํานวนสมาชิก

กลุม A ที่เปน

หนี้  (คน)

จํานวนสมาชิก

กลุม B ที่เปน

หนี้  (คน)
1 ไมเปนหนี้ 15                           10.00          1                          2                          
2 1 - 50,000 30                           20.00          3                          2                          
3 50,001 - 100,000 25                           16.67          2                          3                          
4 100,001 - 150,000 20                           13.33          -                      1                          
5 150,001 - 200,000 20                           13.33          1                          1                          
6 200,001 - 250,000 10                           6.67            -                      1                          
7 250,001 - 300,000 10                           6.67            -                      -                      
8 300,001 - 350,000 15                           10.00          1                          -                      
9 350,001 - 400,000 5                             3.33            -                      -                      

150 100 8 10                        รวม  
 

 

จ. การออมเงิน 
 

 ในหมูบานลุมบัวมีระบบการออมทรัพยโดยอาศัยกลุมสมาชิกในชุมชน  2 ลักษณะ คือ 

 1.  กลุมออมทรัพย   มีจํานวนสมาชิกประมาณ รอยละ 50 ของประชากรในหมูบาน  ที่รวมกลุมกันออมทรัพยและให

กูเงินกันเองภายในกลุมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอเดือน   

 2.กลุมฌาปณกิจศพ   พบวามีจํานวนสมาชิกรอยละ 100  ของประชากรในหมูบาน   ซึ่งมี 3 กลุมยอยคือ 

2.1 ฌาปณกิจกับ ธกส.   สมาชิกจะจายเงินใหกับ ธกส.ในกรณีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ตายในอัตราศพละ  

5 บาท  สวนครอบครัวของผูเสียชีวิตจะไดรับเงินตอบแทน 100,000 บาท 

2.2 ฌาปณกิจกับ สหกรณการเกษตร   สมาชิกจะจายเงินใหกับ สหกรณฯ ในกรณีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง 

ตายในอัตราศพละ  10 บาท  สวนครอบครัวของผูเสียชีวิตจะไดรับเงินตอบแทน 60,000 บาท 

2.3 ฌาปณกิจกับกลุมหมูบาน   สมาชิกจะจายเงินใหกับ กลุม ในกรณีสมาชิกคนใดคนหนึ่ง ตายในอัตรา

ศพละ  20 บาท  สวนครอบครัวของผูเสียชีวิตจะไดรับเงินตอบแทน 25,000 บาท 

 นอกจากนี้แลว จะมีการเก็บสะสมเงินในรูปของการทําประกันชีวิตและเงินออมกับธนาคาร    
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ตารางที่ 59  แสดงการออมเงินของชาวนากลุมเปาหมาย ป 2545/46 

 
สมาชิกฌาปณกิจ   

หมูบาน ธกส. สหกรณ 

ประกัน

ชีวิต* 

เงินสด ซ้ือ 

ที่ดิน 

กลุม A 8 1 2 2 1 1 
1   นางบุญทิ้ง   ศรีสุข       70,000 
2   นางทองเจือ  อุมัน    60,000   
3   นายนิคม  อินยิน       
4   นายสามารถ  อุมัน       
5   นายละออ  มาตสักดา       
6   นายสมคิด  นาคปาน    100,000 20,000  
7   นางติ๋ม  วงษษา       
8   นายวิก  มาตศักดา       

กลุม B 10 1 3 2 - - 
1   นางแยม  ครุฑคํา       
2   นายประมูล  อินยิน       
3   นางบุญมี  จันดี       
4   นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ       
5   นายสุเทพ  เผาพันธุ       
6  นายวิเชียร  ศรีอ่ําพนัธุ       
7   นายสามารถ  ชาวลุมบัว    60,000   
8   นายยอด  อวนเจริญ    100,000   
9   นายสมพร  โพธิ์แกว       
10   นายสุรัตน  เขียวฉออน       
หมายเหตุ:   * ประกันชีวิต  หมายถึง วงเงินที่จะไดรับเมื่อมีการเสียชีวิตหรือครบกําหนดตามเวลาของกรมธรรม 

 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของการออมทรัพยของชาวนา พบวา   

• นางบุญทิ้ง  ศรีสุข ปจจุบันไมมีที่ดินเปนของตนเอง  มีรายไดต่ํา  พยายามเก็บเงินออมไวเพื่อตองการมีที่ดินเปนของ

ตัวเอง   ขณะที่ภาระหนี้สินมีแคเพียง 7,000 บาท ซึ่งเปนหนี้ที่เกิดจากการการลงทุนซื้อสารเคมีการเกษตร 

• นางทองเจืออุมัน มีรายไดสวนหนึ่งจากการการทํานา  และการรับจางทั้งในและนอกภาคเกษตร การออมจะเก็บสะสมใน

รูปของประกันชีวิตในวงเงินตอบแทน 60,000 บาท  แตขณะเดียวกันก็มีหนี้ที่เปนเงินตนผูกพันอยูถึง 87,000 บาท 

• นายสมคิด  นาคปาน  มีรายไดจากการทํานาอยางเดียว ไมเปนหนี้ และมีทําประกันชีวิตมีผลตอบแทนวงเงิน 100,000 

บาท และเงินสด 20,000 บาท 

• นายสามารถ ชาวลุมบัว  ทํานาอยางเดียวเชนกัน นอกจากมีเงินประกัน 60,000 บาท แลวยังมีหนี้จากการลงทุน 70,000 

บาท 

• นายยอด  อวนเจริญ มีรายไดจากการทํานาและเกษตรผสมผสาน มีเงินประกัน 100,000 บาท และมีหนี้ 78,000 บาท 
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บทที่ 7 
ประโยชนและผลกระทบของการปฏิวัติเขียวที่หมูบานลุมบัว 

 

 

ก. บทนํา 
 

ชาวนามีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น   มีเครื่องอํานวยความสะดวกในดานตางๆ    แตตองเหนื่อยมากขึ้น เพราะชาวนา
เช่ือวาหากผลิตไดมากและเร็วจะยิ่งทําใหเกิดรายไดเขามาหมุนเวียนไดมากและเร็วขึ้น   เปนผลทําใหชาวนาเรงการผลิตขาว
เพื่อใหเกิดรายไดที่จะนํามาใชจายในสินคาอุปโภค -  บริโภคประเภทตางๆ   ชาวนาสวนใหญอาศัยการบริโภคอาหารและขาว
ที่มาจากตลาด แทนการอาหารจากธรรมชาติและปลูกกินเอง   ซึ่งอาหารประเภทพืชผักจากตลาดสวนใหญมีกระบวนการปลูกที่
ใชสารเคมีการเกษตร เชนเดียวกับการปลูกขาวนาปรังตามกระแสปฏิวัติเขียว  มีผลทําใหคุณภาพอาหารที่ชาวนาใชบริโภคมี
คุณภาพต่ํา  มีการปนเปอนสารเคมี  และมีความหลากหลายนอยกวาอาหารธรรมชาติที่ตนเคยบริโภค แตกลับมีชองทางใชจาย
ในสินคาบริโภคท่ีไมเกิดประโยชนสูง เชน  เครื่องปรุงแตงรสอาหาร  ขนมขบเคี้ยว  และเครื่องดื่มตางๆ เปนตน        

ดวยภาวะความเครียดที่เกิดจากระบบการผลิตที่เรงตอบสนองตอตลาดที่มีความเสี่ยงสูง   นอกเหนือไปจากภาวะความ
เสี่ยงที่เกิดจากธรรมชาติอยางเชนในอดีต   ซึ่งระบบการผลิตในกระแสปฏิวัติเขียวนี้ไดคอยๆ หลอหลอมวิถีคิดจาการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อใหไดผลผลิตเพื่อการคาเปนหลักนั้น    ทําใหเกิดการแขงขันกับขอจํากัดของธรรมชาติต้ังแตปจจัยการผลิตเบื้องตน  
คือน้ํา   ดิน และเมล็ดพันธุ   รวมไปถึงทัศนคติที่เห็นสิ่งที่ไมตองการเปนศัตรู อยางแมลง  สัตว  พืชตางๆ  ที่ไมตองการจะตอง
ถูกกําจัด   โดยขาดการเรียนรูถึงความสัมพันธในระบบธรรมชาติที่มีผลเช่ือมโยงกันในระบบหวงโซอาหาร  และการรักษา
สมดุลของธรรมชาติ      โดยการผลิตที่ตองเรงรัด   ซึ่งนอกจากจะทําใหสิ่งมีชีวิตในระบบธรรมชาติถูกทําลายลงจนทําใหดิน
เสื่อมความอุดมสมบูรณ   เกิดการแพรระบาดของโรคแมลง        ความสนุกสนานจากการชวยงานกันทําระหวางเจาของนากับ
เพื่อนบานในรูปการเอาแรงลงแขกก็ไดเสื่อมหายไป   ขณะเดียวกันตนทุนในการผลิตก็จะเพิ่มสูงขึ้นเ พราะการเอื้อเฟอแรงงาน
ในระบบการปลูกขาวกอนการปฏิวัติเขียวไดเปลี่ยนมาสูระบบธุรกิจการจางงาน  จนกระทั่งชาวนาไดเปลี่ยนวิถีคิด วิธีปฏิบัติ 
และเปลี่ยนจิตวิญญาณชาวนา  ไปสูนักบริหารกิจการฟารมขาว  พรอมๆ กับการเปนนักหมุนหนี้รายวันไปในที่สุด 
 ผลที่ตามมา สามารถจําแนกใหชัดเจนได    ดังตอไปนี้ 
 
 

ข.ดานเศรษฐกิจ 
  

คาใชจายที่เปนตนทุนการผลิตเพิ่มขึ้น  ทั้งในดานที่เปนตัวเงิน เชน ปริมาณและราคาปจจัยการผลิตจากภายนอก อัน
ไดแก เมล็ดพันธุ  สารเคมีการเกษตร  น้ํามันเชื้อเพลิง  รวมไปถึง คาจางแรงงาน   ขณะที่คาใชจายที่เปนตนทุนการผลิตไมเปน
ตัวเงินก็เพิ่มขึ้น เชน  คาใชจายในการสูญเสียความอุดมสมบูรณของอินทรียวัตถุในดิน   คาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพอัน
เนื่องมาจากการใชสารเคมีและการบริโภคสารเคมีที่ปนเปอนในอาหาร และสิ่งแวดลอม  และความเครียดที่เกิดจากหนี้สินที่
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สะสมจากการขาดสมดุลของรายไดที่ไดจากผลิตและการบริโภคในครัวเรือน    รวมไปถึงตนทุนทางดานความหลากหลายทาง
พันธุกรรมขาว พืช และสัตวตางๆ ซึ่งเปนฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพที่มีมูลคามหาศาลในการพัฒนาอาหารและ
ยารักษาโรคในโลกอนาคต   การพิจารณาผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ จําแนกไดดังนี้คือ 
 
 

1  ระบบการผลิตทําใหมีแนวโนมเพิ่มตนทุนปจจัยการผลิตภายจากนอก    
 
 แนวโนมการใชสารเคมีการเกษตร อันไดแก  ปุยเคมี  สารกําจัดโรคและแมลง  สารกําจัดวัชพืช  และสารกําจัดหอย
เชอรรี่  รวมไปถึงฮอรโมนสังเคราะหเพื่อเรงการเจริญเติบโตของขาว  มีแนวโนมเพิ่มขึ้นต้ังแตเริ่มทําการเพาะปลูกขาวนาปรัง
ในชวงป  2517 – 22   และมีแนวโนมการใชสารเคมีเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งถึงปเพาะปลูก 2544/45  ที่เริ่มมีชาวนาตื่นตัวกับ การ
ลดตนทุนจากการใชสารเคมีใน การปลูกขาว  เพราะชาวนาเห็นวาราคาปจจัยการผลิตเหลานี้มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ   
ขณะที่ราคาขาวต่ํา  ไมแนนอน  และชาวนาไมมีอํานาจตอรองราคาขาวไดเลย 
 จากการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณของการผลิตของชาวนาหมูบานลุมบัว   พบวา  ผลกําไรของเกษตรกรขึ้นอยูกับ
ปริมาณผลผลิตตอไรตอฤดู   แตเมื่อพิจารณาการลงทุน    พบวาการลงทุนสูงอาจไมไดนําไปสูการไดผลผลิตที่สูงเสมอไป  และ
ไมวาจํานวนฤดูการผลิตจะมากหรือนอยในแตละป  ก็จะไมมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต  แตจะมีผลตอปริมาณผลผลิต
โดยรวม    ซึ่งเมื่อพิจารณารายละเอียดของการใชปจจัยการผลิตตางๆ แลวจะพบวา 

ก. อัตราการใชปุยเคมี  และสารเคมีกําจัดศัตรูขาว ไมไดแปรผันตรงกับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น   หากแตชาวนายัง
เช่ือวาปริมาณของปุยเคมีนั้นทําใหผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น 

ข. คุณภาพของเมล็ดพันธุมีผลตอปริมาณผลผลิตของขาวที่ปลูกในแตละฤดู  แตการพึ่งพาตัวเองในเรื่องเมล็ดพันธุ
ขาวชาวนามีแนวโนมในลดต่ําลงจนเห็นไดชัด  ทั้งนี้เนื่องเพราะชาวนาตองการความสะดวก รวดเร็วในการ
ดําเนินการเพาะปลูกขาว  ทําใหละเลยที่จะทําการคัดเลือกคุณภาพเมล็ดพันธุไวใชเอง  อีกทั้งการเรงรอบการปลูก  
ขาวหลังจากเก็บเกี่ยวในชวงเวลาไมเกิน   0 – 7 วัน นั้น  ทําใหชาวนาไมสามารถเก็บพันธุขาวของตัวเองไวใชอีก
ตอไปได เพราะขาวใหมที่ไดจากการเก็บเกี่ยวในแปลงของตนนอกจากมีคุณภาพต่ํา  ไมสม่ําเสมอ  และอาจให
ผลผลิตลดลงในฤดูถัดไปแลว  ในทางเทคนิคขาวนั้นก็ยังไมสามารถปลูกไดเมื่อยังไมพนระยะพักตัว  

 
 

2  ปญหาความเสี่ยงของชาวนาในระบบการตลาดขาวเพิ่มขึ้น 
 
ชาวนาเชื่อวา   หากผลิตไดปริมาณมาก  จะทําใหมีรายไดมาก   แตในความเปนจริงพบวาการผลิตมากไมไดเพิ่ม

ประสิทธิภาพของการผลิต และระบบการตลาดพบวาปริมาณผลผลิตมาก  มักมีผลทําใหราคาผลผลิตตกต่ํา   ทําใหชาวนาเรง
ผลิตเพื่อใหไดรายได แตลืมที่จะปดชองทางที่สูญเสียจากคาใชจายที่ตองจายเพิ่มเมื่อชาวนาตองซื้อขาว และอาหารตางๆ จาก
ตลาด  ซึ่งคาใชจายในดานอาหารนี้มีสัดสวนที่สูงมากเมื่อเทียบกับคาใชจายอื่นๆ   นอกจากนี้ยังพบอีกวา  ราคาขาวเปลือก และ
ราคาขาวสาร   ไมไดแปรผันตามกัน   กลาวคือ ราคาขาวสารมักจะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ  ในขณะที่ราคาขาวเปลือกที่
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ชาวนาขายมักจะมีคาแกวงตัวขึ้นๆ ลงๆ  ซึ่งขึ้นอยูกับ  (ขณะที่ราคาขาวเปลือกอินทรียและราคาขาวกับมีทิศทางไปในทาง

เดียวกันเสมอ) 1  ทั้งนี้เพราะกลไกการกําหนดราคาขาวภายในประเทศ ขึ้นอยูกับราคาขาวสงออก   ซึ่งมีผูสงออกขาวจํานวน

ไมกี่คนเปนคนกําหนดราคา   ถึงแมราคาขายขาวของชาวนาลุมบัวในปจจุบันจะเปนที่พอใจของชาวนาในระดับหนึ่งเพราะอยู
ในอัตราที่รัฐประกันราคา   แตราคาขายขาวเปลือกโดยรวมของประเทศไทยยังถือวาต่ํามาก 

ปจจัยสําคัญอีกประการที่เกิดจากเงื่อนไขของชาวนาเองก็คือ   ชาวนาซึ่งเรงผลิตเพื่อขาวขาวมักจะเก็บขาวไว แตจะ
ขายทันทีเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ  เพราะตองการเงินไปหมุนเวียนลงทุนใหมในรอบการเพาะปลูกหนา  มีผลทําใหราคาขาวที่ขาย
ในชวงตนฤดูการเก็บเกี่ยวมีราคาถูกกวาชวงปลายของการเก็บเกี่ยว  โดยที่ชาวนาไมมีอํานาจในการตอรองราคากับผูซื้อ ซึ่งผูซื้อ
สวนหน่ึงก็เปนนายทุนจําหนายปจจัยการผลิตทางการเกษตร เชน ปุยเคมี  สารเคมีกําจัดพืชใหกับชาวนาในพื้นที่นั่นเอง  และ
หากปไหนที่ผลผลิตถูกโรค แมลงและศัตรูพืชรบกวนมากก็จะมีความเสี่ยงในการเพิ่มตนทุนการใชสารเคมีเพิ่มขึ้น  ปริมาณผล
ผลผลิตลดลง  ขณะที่ราคาของผลผลิตไมแนนอน   จากการสํารวจพบวา  ที่สุพรรณบุรีมีพ้ืนที่นาขาว 6.9  ลานไร ตนทุนการทํา
นาประมาณ  2,600 บาท  มีการจายเงินคาสารเคมีทุกชนิดสูงถึง 1,650 บาทตอไร  รวมเปนเงินประมาณ 3,000 ลานบาท  ไมรวม

คาเกี่ยวขาวอีกราว 200 ลานบาทตอป คาแรงอีกสวนหน่ึงอีกสวนหนึ่ง  เมื่อเทียบราคาขาวที่ขายแลวชาวนาแทบไมเหลือกําไร  2

 ในการศึกษาปริมาณการใชสารเคมีของชาวนากลุมเปาหมาย ทั้งกลุม A และ B  ปเพาะปลูก 2544/45  และ ปเพาะปลูก 
2545/46 พบวามี   สัดสวนคาเฉลี่ยของปจจัยการผลิตของชาวนากลุม A และ B ดังรายละเอียดในตารางที่ 60  และกราฟที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Alternative Agriculture Network “Food Price Study A Case of Thailand – A Report Submitted to Consumer International 20025”   

2
 สถาบันวิจัยสาธารณสุข “หยุดสารเคมีเพื่อสุขภาพของคนไทย” เอกสารประกอบการปฏิรูประบบสุขภาพ สําหรับการประชุมเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 

2546  หนา 16 
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ตารางที่  60 แสดง สัดสวนคาเฉลี่ยของปจจัยการผลิตของชาวนากลุม A  และ B (%) 
 

ชาวนากลุม  A ชาวนากลุม  B ตนทุนปจจัยการผลิต 
ป  2544/45 ป  2545/46 ป  2544/45 ป  2545/46 

1.คาเมล็ดพันธ 11.81 12.24 12.56 13.56 
2.คาสารเคมีการเกษตร 39.43 38.73 29.86 27.21 
  2.1 คาปุยเคมี 28.40 27.76 22.62 22.56 
  2.2 สารกําจดัโรคและแมลง 3.07 2.99 2.66 1.40 
  2.3 สารกําจดัวัชพืช 5.94 6.04 2.81 1.92 
  2.4 สารกําจดัหอยเชอรร่ี 2.01 1.94 1.77 1.33 
3.อนิทรียวัตถ ุ 0.85 1.05 - 0.44 
   3.1  เรงกระบวนการยอยสลายเพือ่บํารุงดนิ 0.85 0.83 - 0.15 
   3.2 ทดแทนสารกําจัดศตัรูขาว - 0.22 - 0.29 
4.คาจางไถ, ฉีดพนสารเคมี,เกี่ยว 37.19 36.94 43.01 43.30 
5.เครื่องจักรกลและน้ํามนั 10.72 11.04 14.56 15.7 
    5.1 น้ํามันเชือ้เพลิง 8.02 8.43 6.58 7.74 
    5.2 ซอมบาํรุง, น้ํามันเครื่อง 2.70 2.61 7.98 7.96 

รวม 100 100 100 100 
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แผนภาพที่ 7   แสดง   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสัดสวนรายจายตนทุนการผลิตของชาวนากลุม A และ B ปเพาะปลูก 2544/45 

สัดสวนคาเฉลี่ยปจจัยการผลิตของชาวนากลุม B  ป  2544/45

13%

30%

0%

42%

15%

1

2

3

4

5

 

สัดสวนคาเฉลี่ยปจจัยการผลิตของชาวนากลุม A ป  2544/45

12%

39%

1%

37%

11%

1.คาเมล็ดพันธ

2.คาสารเคมีการเกษตร

3.อินทรียวัตถุ

4.คาจางไถ, ฉีดพนสาร
เคมี,เก่ียว
5.เครื่องจักรกลและน้ํามัน

 

 
จะเห็นวาคาใชจายในสวนของสารเคมีการเกษตรของชาวนากลุม A และ  B  ในปเพาะปลูก 2544/45 มีสูงถึงรอยละ  

39 และ  30 ของคาเฉลี่ยของตนทุนการผลิตทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สัดสวนคาเฉลี่ยปจจัยการผลิตของชาวนากลุม B ป  2545/46
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สัดสวนคาเฉล่ียปจจัยการผลิตของชาวนากลุม A ป  2545/46

12%
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แผนภาพที่ 8   แสดง   เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของสัดสวนรายจายตนทุนการผลิตของชาวนากลุม A และ B ปเพาะปลูก 2545/ 46 

   
ในปเพาะปลูก 2545/46 คาใชจายในสวนของสารเคมีการเกษตรของชาวนากลุม A และ  B  มีสูงถึงรอยละ  39 แตกลุม 

B  จะมีสัดสวนลดลงจากรอยละ 30  เหลือรอยละ  27 ของคาเฉลี่ยของตนทุนการผลิตทั้งหมด 
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ค. สิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
 

แมลงศัตรูพืชกลุมเปาหมายถูกทําลายต่ํา และผลเสียหายตอสิ่งแวดลอมสูงกวา  จากสถิติการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช

ราว 1,6000 ชนิดกวา 3 ลานตัน ในปจจุบันนั้น  เมื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคมี 3  พบวา มีนอยกวารอยละ 10 ที่ทราบ

ผลกระทบชัดเจน โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดจากการตกคางในสิ่งแวดลอม       กรมวิชาการศึกษาพบวา สารกําจัดแมลง 100 
กิโลกรัมที่ถูกฉีดพนไป  มีเพียง 1 กิโลกรัมเทานั้นที่ถูกตัวและสามารถออกฤทธิ์ทําลายแมลงศัตรูพืช ที่เหลือตกคางอยูใน
สิ่งแวดลอมทั้งหมด โดยปลิวอยูในอากาศมากถึง 30 กิโลกรัม  ระเหยไป 10 กิโลกรัม  และพลาดพืชเปาหมาย 10 กิโลกรัม  ไม
โดนแมลงและตกคางอยูบนพืชอีก 41 กิโลกรัม  นอกนั้นโดนแมลงบางสวนแตไมใชจุดสําคัญอีก 3 กิโลกรัม 

 การแพรกระจายของสารกําจัดศัตรูพืชนอกจากจะกําจัดศัตรูพืชที่อยูในเปาหมายแลว  ยังมีผลขางเคียง ซึ่งกอใหเกิด
ปญหาตอมนุษย  สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนหลายประการ  ไดแก    แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติไมสมดุล  อาจทํา
ใหมีแมลงหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดแพรขยายพันธุไดรวดเร็วขึ้น  ขณะเดียวกันก็ทําใหแมลงหรือสิ่งมีชีวิตบางพันธุหมดไป  อาจ
กอใหเกิดศัตรูพืชพันธุใหมที่ผิดไปจากเดิมแตระดับความรุนแรงอาจเทาเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น  แมลงศัตรูพืชดื้อยา  ทําใหมีการใช
ปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น   ลดแรงจูงใจในการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีปะโยชนในการหมุนเวียนสารอาหารใน
ดิน   และลดปริมาณการสะสมของโรคและแมลงในพื้นที่และในดิน   นอกจากนี้ยังมีผลทําใหตนพืชทนทานตอโรคนอยลง  
การสะสมของสารเคมีการเกษตรในหวงโซอาหาร (food chain)  อาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตนอกกลุมเปาหมายที่ไมใช
ศัตรูพืช    นอกจากนี้ยังพบวา  กรณีไสเดือนฝอย (nematode) ในดิน  เปนสัตวที่กําจัดไดยาก  นอกจากการกําจัดโดยตรงแลว  
สารกําจัดศัตรูพืชไมเจาะจงสวนใหญไมเปนอันตรายตอไสเดือนฝอย  กรใชสารกลุมออรแกโนคลอรีน  เชน บีเอชซี   ดีดีที   
และแอลดริน   มักชวยเพิ่มปริมาณไสเดือนฝอยในดิน เพราะกลับไปทําลายตัวห้ําของไสเดือนฝอย   สารกลุมคารบาเมตสวน
ใหญเปนพิษตอไสเดือนในระดับสูงมาก และแมสารกลุมอื่นๆ ไมทําใหไสเดือนดิน ตาย แตจะสะสมไวโดยไสเดือนดินที่อยูใน
ระดับหนาดินจะมีสารพิษสะสมสูงกวาไสเดือนดินที่อยูในระดับลึก  ซึ่งไสเดือนดินเปนแหลงอาหารของนกและสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมหลายชนิด   ขณะเดียวกันก็เปนตัวยอยสลายอินทรียวัตถุในดินและทําใหวัฏจักรคารบอนในดินหมุนเวียน ซึ่งยอมตอง
สงผลกระทบตอโครงสรางของดินและความอุดมสมบูรณของดิน 

 ปญหาสิ่งแวดลอมยังสงผลกระทบ เกี่ยวเนื่องสัมพันธกันอยางชัดเจนกับปญหาสุขภาพ      พิษของสารเคมี

การเกษตร   โดยเฉพาะอยางยิ่งสารกําจัดแมลงมีพิษตอผูใชและสิ่งแวดลอมไดกอปญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ซึ่ง

นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหากมิไดเรงรีบแกไขโดยดวน  ซึ่งความเปนพิษ หมายถึงอาการที่แสดงออกมาในลักษณะที่สอ

ใหเห็นอันตราย  ซึ่งเกิดตอมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่ไดรับสารพิษเขาไปโดยทางใดก็ตาม จะรุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับ

องคประกอบหลายอยาง  ซึ่งองคประกอบที่สําคัญที่สุดไดแก  ปริมาณของสารพิษที่ไดรับและระดับความเปนพิษของสารนั้นๆ   

ลักษณะของอากาศพิษที่เกิดขึ้นจะสามารถจําแนกออกตามระยะเวลาหรือความรวดเร็วที่ปรากฎ  คือ  อาการเปนพิษ

เฉียบพลัน (Acute Toxicity) และอาการเปนพิษเรื้อรัง (Chronic Toxicity)  ซึ่งสารพิษทางการเกษตรจะสามารถเขาสูรางกาย

ไดโดยตรง จาก การสัมผัส และสูดดม การใชภาย  ในครัวเรือนและในแปลงนา  หรือทางออมโดยดินจากอาหารหรือน้ําดื่มที่มี

                                                           
3
 สถาบันวิจัยสาธารณสุข “หยุดสารเคมีเพื่อสุขภาพของคนไทย” เอกสารประกอบการปฏิรูประบบสุขภาพ สําหรับการประชมุเวทีสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 

พ.ศ. 2546  หนา 15 
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สารพิษเจือปน    ปญหาของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการปลูกขาวตามกระแสปฏิวัติเขียวโดยการใชสารเคมีเพื่อเรงการ

เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณผลผลิต  จนกระทั่งเกิดปญหาตอสุขภาพทั้งทางตรงและทางออมดังนี้ 

 

1. ความอุดมสมบูรณของดินลดลง 
  

ระบบการปลูกขาวนาปรังในชวงเวลาเรงรัด โดยการปลูก 2 – 3 ครั้ง/ป  ทําใหมีเวลาพักดินนอย   ยิ่งเมื่อทําการเผาฟาง  
ยิ่งมีผลทําใหดินเสื่อมคุณภาพลงไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   เพราะนอกจากดินจะขาดอินทรียวัตถุจากการเปอยยอยสลายของฟาง
แลว   จุลินทรียและสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชนในดินจะถูกทําลายลงอยางรวดเร็วและรุนแรง   อีกทั้งปริมาณของปุยพืชหลักอยาง 
ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส และโปแตสเซี่ยมที่ใสลงไปในดินจะมีผลเรงการเจริญเติบโตของพืช  ทําใหพืชโตเร็ว  อวบเตง แตไม
แข็งแรงเพราะไดรับธาตุอาหารที่ไมสมดุล  ขาดธาตุอาหารรองอื่นๆ ที่มีอยูในอินทรียวัตถุ   นอกจากนี้การใชสารเคมีการเกษตร
อื่นๆ  อาทิเชน  สารกําจัดโรคและแมลง  รวมถึงสารปราบวัชพืชและหอยเชอรรี่ก็มีผลตอสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในระบบแปลงนา  ยัง
สงผลกระทบโดยตรงตอสิ่งมีชีวิตที่อยูในดิน   เชน  จุลินทรียที่มีประโยชน   ไสเดือน  แมลงหางหนีบ    ฯลฯ    ซึ่งทําหนาที่ยอย
สลายเศษซากพืชซากสัตวในดิน   การใชสารเคมีในการปลูกขาวตามกระแสปฏิวัติเขียวจึงมีผลทําใหดินเสื่อมคุณภาพ 
 ในป 2540 การปลูกขาวในประเทศไทยมีการใชปุยเคมีประมาณ 1,545,369 ตัน คิดเปนสัดสวนรอยละ  44  ของปุยเคมี

ทั้งหมดที่ใชในการเกษตร4   ซึ่งสุกรานต (2544)  ไดประมวลผลกระทบของการใชปุยเคมีตอการขาดอินทรียวัตถุในดินวา   มี

พ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุตํ่า คือนอยกวารอยละ 1.5  มีอยู    98,734,630 ไร คิดเปนรอยละ  30.79 พ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุปานกลาง คือ
มีอยูระหวางรอยละ 1.5 – 3.5  มีอยู  109,641,340 ไร     ขณะที่ขนาดที่ดินที่ประสบปญหาขาดอินทรียวัตถุ มีสูงถึง 208,375,970 

ไร คิดเปนรอยละ  64  ของพื้นที่ทั้งหมด 5     

 

ตารางที่  61  แสดง   ปริมาณและสัดสวนของดินที่มีระดับอินทรียวัตถุตางๆ (%) 

ลักษณะปญหา 
เนื้อที ่
(ไร) 

รอยละของพื้นที่
ประเทศ     % 

สัดสวนดิน 
ทั้ง 2 ป ระเภท (%) 

1. ดินที่มอีินทรียวัตถุต่ํา (นอยกวา 1.5 %) 98,734,630 30.79 47.38

2. ดินที่มอีินทรียวัตถุปานกลาง (1.5 - 3.5 %) 109,641,340 34.19 52.62

3. รวมพื้นที่ประสบปญหาทีด่ินขาดอินทรียวัตถ ุ 208,375,970 64.98 100.00

ที่มา:  กรมพัฒนาที่ดิน  2543 

 

                                                           
4
 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป    

5
 สุกรานต  โรจนไพรวงศ  2544  “สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2542 – 2543”  มลูนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถมัภของสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  (หนา 16 – 21) 
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แผนผังแสดง สัดสวนของดิน

ที่มีอินทรียวัตถุต่ํา (1) และปานกลาง (2)  (%)

47.38

52.62

1

2

4

 

 

แผนภาพที่ 9 แสดง สัดสวนของขนาดพื้นที่ที่มีดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า  กับดินที่มีอินทรียวัตถุปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัดสวนของดินที่

ขาดอินทรียวัตถุ (1) : กับดินที่ไมมีปญหา (2)

65%

35%
1

2

แผนภาพที่  13  แสดง   สัดสวนของขนาดพื้นที่ที่ดินที่มีปญหาขาดอินทรียวัตถุ กับดินที่ไมมีปญหา  (%) 

 

เมื่อคํานวณหามูลคาการสูญเสียธาตุอาหารของดินในประเทศไทยพบวา   แตละปมีมูลคาสูงถึง 3,774.37 ล

                                                          

านบาท  ซึ่ง
สรางความเสียใหกับกับเกษตรกรสูงถึง 38 ลานคน6

 

 
6
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ 2543  “ความยากจนและการกระจายรายได ป 2542  

http://www.nesdb.go.th/Main_menu/macro/Devindex_data     

http://www.nesdb.go.th/Main_menu/macro/Devindex_data
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 สําหรับที่หมูบานลุมบัวนั้น  ชาวนาในกลุมเปาหมายบรรยายถึงสภาพดินที่เสื่อมคุณภาพลง ดังนี้  
 

 กลุม A  
 “ดินในนาเมื่อกอนที่ใชปุยมันดี มันเหนียว ดํา นิ่ม   ปจจุบันดินไมดี  พอจับแลวรวน ในพื้นที่นาจะมีกรวดมาปน ดู
เหมือนไมคอยดี เปนสีแดงๆ”   นางทองเจือ  อุมัน  กลาวเปรียบเทียบสภาพดินกอนใชปุยเคมีกับลักษณะดินนาที่ปรากฏใน
ปจจุบัน 
 
 สวนนายสามารถ  อุมัน   อธิบายลักษณะของดินในนาเชาที่ตนไดเชาเพื่อปลูกขาว ไววา 
 “ที่ดินบริเวณที่นาเชา  มันเหมือนจะดี  เพราะสังเกตวา พอเริ่มไถ วิเคราะหวาขาวนาจะงาม ดินมีสีขาว  ตอนไถมันจะ
เหนียว ตีไปสักเที่ยวมันจะรวน ตีไดสักพักน้ําใสแจว  แตพอหวานขาวมันกลับไมขึ้น  เนาตายไปเลยก็มี  สงสัยวา นาเชานี้จะ
ผานการใชสารเคมีมาเยอะ  สวนที่ดิน 2 ไรของตนเองมีลักษณะสีดํา นิ่ม  คิดวายังดีอยู” 
 
 

กลุม B 
 
กลุม B ซึ่งเปนกลุมชาวนาที่พายามลดการใชสารเคมีการเกษตร เพราะทําใหตนทุนสูง  ขณะเดียวกันคุณภาพดินก็เริ่ม

เสื่อมลง    ซึ่งนายสมพร  โพธิ์แกว  ช้ีแจงปญหาของการใชสารเคมี และแนวคิดที่ตองการลดลงวา 
“แตกอนดินไมดิน  ถาไมใสปุยแลวขาวจะไมงาม   แตตอนนี้สภาพหนาดินมันดูดีขึ้น  ดูมีขุย  ดินไมแข็ง มีสีดํา  ซึ่ง

ตอนนี้หยุดใชสารเคมีทุกอยาง แตยังคงใชปุยอยู ซึ่งใชนอยมากแลวเมื่อเทียบกับแตกอน  พยายามลดใหมากที่สุด แตยังไมทราบ
วาจะเลิกใชตอนไหน  แตที่รูคืออยากหยุด เพราะมันแพง อยากลดตนทุนใหตํ่าลง” 

 
นายประมูล  อินยิน อธิบายถึงลําดับการเปลี่ยนแปลงของลักษณะดินตั้งแตกอนใชปุยเคมี  มาสูการใชปุยเคมีจนดินมี

สภาพเสื่อมโทรม  แลวเริ่มฟนฟูคุณภาพดินดวยเทคนิคปุยน้ําหมักชีวภาพและเลิกเผาฟาง  วา     
“เมื่อกอนดินดี  คือดินรวนซุย  เวลาไถจะงาย   ดินออน  มันไมเหนียวอยางแตกอน  ถาเมื่อกอนนะ ไถแลวดินมันจะ

มันเลื่อมแปลบไปเลย    พอใชปุยเคมีไปเหมือนมันจะเสีย  ดินมันเหนียว  ขาวไมโต แคระแกร็น  ไมมีรวง บางครั้งไมโต  มัน
เหนียว  ตอนนั้นบริษัทมาปุยมาโฆษณาราวป 43 และวัดคาดินเรา บอกวาคาพีเอช มันนอย มีแค 4.7  ก็เอาสารตราใบโพธิ์มาให
ทดลองปรับสภาพดิน พรอมหวานปุย  โดยใหเราทําสัญญาวา  ถาไมดีขึ้น  เราจะไมตองเสียเงิน  ปรากฏวามันไมดีขึ้น  เราก็
ไมไดจายสตางค แตก็ไมรูจะแกปญหาตัวเองอยางไร จนมาทดลองใชปุยหมักชีวภาพและไมเผาเริ่มประมาณป 2545  ดินก็เริ่มดี
ขึ้น” 

 
ปญหาคุณภาพดินเสื่อม เริ่มมีแนวทางออกมากขึ้นเมื่อลดการใชสารเคมี ซึ่งปรีชา  ศรีฉ่ําพันธุ  เลาวิธีการฟนฟูดินให

ฟงวา 
“เมื่อกอนดินดี ดํา รวน ซุย เดินไปนี่จะไมติดตีนและไมลื่น  แลวถาหนาแลง ฝนตกใหมดินจะนิ่มตีน  พอเริ่มทํานา

แลวฝนตกนี่ดินจะนิ่ม   มาทีหลังนี่ดินเริ่มแข็งและเปนดาน จะเหนียวติดตีน  หนาดินแข็ง  จอบไปฟนแลวไมเขา  เวลาไถไปดิน
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ที่พลิกจะไมแตก เปนแผนยาว คลายเสนกวยเต๋ียว  ปจจุบันดินดีขึ้น นิ่มขึ้น เพราะปรับปรุงใหม  ไมใชสารเคมีอยางสิ้นเชิงมา
เปนเวลา 9 เดือนแลว  แตดินยังดีไมถึง 50 %  แตแนวโนมอาจจะดีขึ้นถึง 50 %  เพราะคิดวาหนาดินตอนนี้มี 15 เซ็น (ติเมตร)  
ดินเริ่มนิ่ม เดินไปไมหนึบตีน  ตองรอดูผลอีก 2 เดือนขางหนา” 

 
นายสุเทพ  เผาพันธุ   เลาใหฟงถึงการฟนคืนของดินและสิ่งมีชีวิตในดินหลังจากทําการหมักฟาง ดวยปุยหมักชีวภาพ 

และพยายามลดปริมาณปุยเคมีลงวา 
“เมื่อกอนดินมันดี ดํา เวลาจับรวน เวลาเหยียบในน้ําเหมือนฟูๆ  เปนหลมๆ  ดี   พอใชปุยเคมีมันเสื่อม  รูสึกวาดินมัน

แข็ง นากลัวจะเปนกรด เปนดาง  อาจเปนเพราะเราใชพวกยาคุมและปุยที่ใสมันมากเกินไป  ตอนนี้ดินที่นาของตนเองมีการ
เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือ  เมื่อกอนนี้ตอนที่ไมหมักฟาง  จะไมมีไสเดือนเลย  แตตอนนี้ชักมีไสเดือนขึ้นมา ตอนนี้เริ่มคิดที่จะ
เลิกใชสารเคมีแลว” 
 
 นายวิเชียร  ศรีฉ่ําพันธุ  บอกถึงผลการทดลองจากการลดละใชสารเคมีการเกษตรเพื่อการฟนฟูคุณภาพดินวา 
 “เมื่อกอนดินมันดี มันฟู ปุย หนาดินไมมับ ไมแนน เหยียบไปนี่มันฟูเลย  พอใชสารเคมีมันจะเสื่อม มีลักษณะมับแนน
เปนกอนเหนียวแข็ง  ยิ่งถาจุดฟางจะมับทันที แตตอนนี้สภาพดินที่บานมันฟูขึ้นเนื่องจากปรับหนาดิน เริ่มจากไมเผาฟาง ตี ไถ 
ปลอยมันตามธรรมชาติ  ฟางจะเปนปุยอยางดี แตถาเผาดินมันจะตายดาน” 
 
 เชนเดียวกับที่สามารถ  ชาวลุมบัว  อธิบายถึงการฟนฟูดินหลังจากที่ดินเริ่มเสื่อมคุณภาพลงในชวงที่ใชสารเคมีวา 
 “ในอดีต  ดินดี  …แบบเราไมไดมีสารเคมีลงเยอะ มันเปนธรรมชาติ มีลักษณะเปนดินเหนียวดํา ดูไมมีกรด ไมมีอะไร
เลย  แตมาใชสารเคมีแลวมันเสีย ที่วาเสียมันแย ดูแนน เปนไต มีสีจางๆ ไมดํา  คาดวาเกิดจากการใชปุย –ยา เยอะ  รวมทั้งโดน
เผาหนาดินจากฟางขึ้น  ปจจุบันที่นาของผมไดลองเอาฟางมาหมักไว 2 – 3 หนา  รูสึกวาดินเริ่มดําขึ้นมาแลว ชักดีขึ้นเยอะแลว 
ดูมีชีวิตชีวาขึ้น เหมือนมันกําลังจะปรับหนาดิน” 
 
 

2.  แมน้ําปนเปอนดวยสารเคมีการเกษตร 

จากปริมาณการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น   และมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับ
ปริมาณของความสกปรกจากแหลงกําเนิดน้ําในภาคเกษตรกรรม   จากรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ําในระยะ 3 ป ของกรม

อนามัย  กระทรวงสาธารณสุขต้ังแตป 2540 – 25427  ช้ีใหเห็นวา คุณภาพน้ําลดลง และในป 2542 สัดสวนของแหลงน้ําคุณภาพ
ประเภทที่ 2 8 ลดลงจากป 2540 2.2 % เหลือ 11.4 %  ของจํานวนแหลงน้ําทั้งหมด   สวนแหลงน้ําประเภทที่ 4 9   และน้ํา
ประเภทที่   510  จากป 2540   มีปริมาณเพิ่มขึ้นจาก 42.8  %  เปน 53 %    

                                                           
7
 อวยพร  สุธนธัญญากร และคณะ   2546  อางแลว 

8
 นํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภคดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานขบวนการปรับปรุงน้ําท่ัวไปกอน  รวมท้ังน้ําเพื่อการอนุรักษสัตวนํ้า  การประมง  

และการวายนํ้า และกีฬาทางน้ํา 
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ในรายงานสถานการณสิ่งแวดลอมไทย 2542 – 2543  ซึ่งไดนําผลการศึกษาของกรมควบคุมมลพิษในปริมาณ
คลอโรฟอรม  และการประเมินปริมาณความสกปรกจากแหลงกําเนิด    พบวามีปริมาณของความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําทิ้ง
กอนการบําบัดประมาณ  1,487 ตัน/วัน     ซึ่งแหลงกําเนิดเหลานี้ไดแก  ชุมชนซึ่งกอความสกปรกสูงสุดประมาณ  53 % รองลง
ไปเปนภาคเกษตรและปศุสัตว  23.5 %   และจากอุตสาหกรรม  22 %   (ดู  ตารางที่ 62  กราฟที่  31  และ  แผนภาพที่ 11 ) 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่  62  แสดง  ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสียจากแหลงกําเนิดประเภทตาง ในพื้นที่ ลุมน้ําภาคกลาง (ตัน/วัน) 

 

                                                                                                                                                                                          
9
 นํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํากอน  รวมท้ังน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม    

10
 เพื่อการคมนาคม 

11
 สุกรานต  โรจนไพรวงศ  2542   “สถานการณส่ิงแวดลอมไทย 2540 – 2541 “   มูลนิธิโลกสีเขียว ในพระอุปถมัภของสมเด็จพระพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิ

วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร   
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ลุมน้ํา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม การบริการและการพาณิชย เกษตรกรรม รวม 

เจาพระยา 433.03 108.18 11.39 76.61 629.21 

ทาจีน 99.93 120.78 1.28 94.52 316.51 

แมกลอง 57.44 82.15 0.94 57.00 197.53 

ปาสัก 68.55 4.39 8.96 39.11 121.01 

สะแกรัง 21.63 0.36 1.40 20.65 44.04 

นอย 25.21 0.44 0.11 17.25 43.01 

แควนอย 12.29 0.13 0.08 8.30 20.80 

แควใหญ 10.17 0.05 0.13 9.09 19.44 

เพชรบุรี 21.38 14.61 0.66 8.17 44.82 

ลพบุรี 33.13 0.05 0.47 17.26 50.91 

รวม 782.76 331.14 25.42 347.96 1,487.28 

สัดสวน 53.0 22.0 1.5 23.5 100 

ที่มา:  หนังสือพิมพ ผูจัดการ 8 เมษายน 2540  (อางในสุกรานต ,  2542) 

 

 

 

 

 

 

 

กราฟที่   31 แสดง  ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสียจากแหลงกําเนิดตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลาง  ป 2542 

 

ปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีของน้ําเสียจากแหงกําเนิดตางๆ

ในพื้นที่ลุมน้ําภาคกลาง  (ตัน/วัน)

700
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หมายเหตุ: ชุดขอมูลที่ 1 คือ  ปริมาณความสกปรกจากชุมชน 

  ชุดขอมูลที่ 2 คือ  ปริมาณความสกปรกจากโรงงานอุตสาหกรรม  

  ชุดขอมูลที่ 3 คือ  ปริมาณความสกปรกจากการบริการและการพาณิชย 

  ชุดขอมูลที่ 4 คือ  ปริมาณความสกปรกจากเกษตรกรรม 

  ชุดขอมูลที่ 5 คือ  ปริมาณความสกปรกจากการรวมทั้ง 4 แหลง 

  

 

แผนภาพที่ 13  แสดง สัดสวนของแหลงที่สรางความสกปกใหกับแมน้ําในภาคตางๆ ป 2542 

 

แผนภาพแสดงสัดสวนของแหลงท่ีสรางความสกปรกใหกับแมนํ้าตางๆ 

ในภาคกลาง (%)

24%
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 สุกรานต (2542)  ใหรายละเอียดวา  ขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ระบุวา  คุณภาพแมน้ําเจาพระยาตอนลางยังมี
คุณภาพเสื่อมโทรม ไมเหมาะจะใชประโยชนนอกจากคมนาคม  ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาต่ํามาก  ปริมาณแอมโมเนียมีคา
สูง  ไมเหมาะสําหรับการดํารงชีวิตของสัตวน้ําโดยทั่วไป  และมีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรมปริมาณสูงมาก  
ขณะที่คุณภาพแมน้ําเจาพระยาตอนบนขึ้นมา  ชวง จ.ชัยนาท สิงหบุรี  คุณภาพน้ํายังคงมีแนวโนมของการปนเปอนจาก
แบคทีเรียกลุมฟคัลโคลิฟอรมคอนขางสูง  โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง  สวนในลุมน้ําทาจีนตอนลาง  ต้ังแตปากแมน้ํา  อ.เมือง  จ.
สมุทรสาคร  ถึง  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  มี  3  สถานี  ที่ระบุวา  คุณภาพน้ําเหมาะสําหรับการคมนาคมเทานั้น  โดยมีการพบ
ตะกั่ว  โครเมี่ยม  และไนโตรเจนในรูปไนเตรต  นอกจานี้ยังพลแบคทีเรียปนเปอนเกินมาตรฐานที่กําหนด  สูงยิ่งกวาแมน้ํา
เจาพระยา  แมน้ําทาจีน  การตรวจวัดคาออกซิเจนในน้ํา หรือคาดีโอ   ณ ปากแมน้ําทาจีน มีคาเทากับ  1.6  มิลลิกรัมตอลิตร  ซึ่ง
ถือวาต่ํากวามาตรฐาน และอยูในภาวะวิกฤติ    

ความวิกฤติของแมน้ําทาจีนที่เปนรูปธรรมเกิดในชวงปลายเดือนตุลาคม  2541  โดยมีปลาตายในแมน้ําบริเวณหนาวัด
พระนอน  ต.พิหารแดง  จ.สุพรรณบุรี  ซึ่งเปนสถานอนุรักษพันธุปลาที่ใหญที่สุดที่ราชการประกาศใหเปนอุทยานมัจฉา
แหงชาติ  จึงอยูในขั้นจําเปนตองฟนฟูยิ่ง     

 
 
 
 

3.  ความหลากหลายของพนัธุพืชพันธุสตัวลดลง   
 

 3.1 ความหลากหลายของพนัธุขาวลดลง 
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 จากที่ศูนยวิจัยขาวปทุมธานีเคยเก็บรวบรวมพันธุขาวในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อระหวางป 2525 – 29 ได 95 สายพันธุ  
ปจจุบันที่นาทั่วไปในสุพรรณบุรีมีขาวปลูกไมถึง 10 สายพันธุ  ซึ่งพันธุเหลานั้นลวนเปนพันธุขาวลูกผสมนาปรังใหผลผลิตสูง    
สําหรับที่หมูบานลุมบัวพบวา  มีพันธุขาวปลูกชวงกอนการปฏิวัติเขียว ซึ่งเปนพันธุขาวพื้นบานปลูก 13 ชนิด (ไดแก  พันธุขาว
ขาวหลวง,  ปนแกว,  สามรวง,  ลําใย,  พญาชม,  กอนแกว, ขาวตาแหง,  พวงเงิน,  หางหมู,  ขาวเหนียวชอพยอม, เหลืองออน 
นงมล และเหลืองประทิว   ซึ่งปจจุบันไดสูญหายไปจากหมูบานลุมบัวหมดแลว  เหลือเพียงแตพันธุขาวลูกผสม 2 ชนิดที่นิยม
ปลูกในขณะนี้ คือ  สุพรรณ 1,  และสุพรรณ 60   
 การสูญหายของพันธุกรรมขาวพื้นบานทําใหชาวนาขาดฐานการพัฒนาตอยอดเพื่อการปรับปรุงใหไดพันธุขาวที่ดีและ
เหมาะสมกับวัตถุประสงคตางๆ ในอนาคต  และตองพึ่งพาพันธุขาวจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
 
 

 3.2  ความหลากหลายของอาหารจากธรรมชาติ ลดลง       
 
 การกําหนดวัตถุประสงคในการปลูกขาวที่จํากัดเฉพาะเพียงเพ่ือขายใหไดเงินตรามาใชจายนั้น  ทําใหชาวนาละเลยการ
ใชประโยชนจากพันธุพืชพันธุสัตวที่มีอยูในพื้นบาน  เปนเพราะทําใหชาวนาใชเวลาสวนใหญไปกับการทํานาและกิจกรรมเพื่อ
หารายไดเขาสูครอบครัวมีมากขึ้น   พ่ึงพาเงินตราเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคามากขึ้น    ทําใหมองเห็นแตตัวเงินในผลผลิตขาวที่
ปลูก  แตไมเห็นมูลคาของอาหารตางๆ ที่อยูในแปลงนาและระบบธรรมชาติแวดลอม   ดังกรณีที่ นายศรันรักษณ   จันทรเพ็ญ
โฉม  บุตรชายคนโตของนางบุญมี   ใจดี เลาใหฟงวา 
 “เดี๋ยวนี้ก็ไมไดมีการแลกขาวกับมะพราวอยางแตกอน ใชวิธีการซื้อเอา   ผักบุงที่เคยเก็บกินในแปลงก็ตองถลกทิ้ง
เพราะมันขึ้นรก แยงปุย  และบีงหญาเวลาฉีดยา   อยางผักกระเฉดที่กินก็ซื้อเขา  มาขายถึงหนาบานกําละ 5 บาทก็สะดวกดี  แลว
เราก็ปลูกไมไดดวย” 
 
 นายยอด  อวนเจริญ เลาถึงขอแตกตางในการหาปลาในนาของอดีตกับปจจุบันวา 
 “วิธีการหาปลาเดี๋ยวนี้แตกตางจากเมื่อกอนมาก  เดี๋ยวนี้ปลามันไมคอยมี สุมก็ยังอยูยังใชไดแตไมรูวาจะไปเอาปลาที่
ไหน แตกอนมีตามหนองตามบึง มันพอหากินได เดี๋ยวนี้ถาไปหาก็เปนแมน้ําลําคลองเสียสวนมาก ที่มันหายากเพราะมันมียาฆา
แมลง ปลาเลยนอยลง ถามีเวลาวางก็จะไปหาปลากิน แตปลาที่ชอบกินอยางปลาชอนหายากขึ้น   เมื่อกอนหาปลาที่ได กิโล 2 
กิโลเลย  แตตอนนี้แยเต็มที มันพอไดแตตองใชแหทอดเอาเหวี่ยงเอา ก็ไดปลาหลายชนิดอยางปลาสรอย ปลาซา ปลาตะเพียน 
เพราะแหของเรามันถี่  บางทีก็ตองซื้อปลากิน” 
 
 
ตารางที่   63   แสดง  สถานภาพของชนิดปลาที่มีอยูในนา ในอดีตถึงปจจุบัน ของชุมชนลุมบัว 
 
ที ่ ชื่อที่เรียกในทองถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร ปริมาณใน

อดีต 
ปริมาณใน
ปจจุบนั 
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1 ปลากระบอก Henicorhynchus candimaculatus มาก ปานกลาง 
2 ปลาสรอยนกเขา Dangila lineata มาก ปานกลาง 
3 ปลาขางแดง Cirrhinus jullieni มาก ปานกลาง 
4 ปลากะมัง Scaphonathops stejnegeri มาก ไมคอยม ี
5 ปลาตะเพียน Mystacoleucus ectyput มาก ปานกลาง 
6 ปลาหมากเมา หรือปลากระจก  หรือ

แปนแกว 
Parambassis apogonoides มาก มาก 

7 ปลาดุกอุย Clarias meladerma มาก ปานกลาง 
8 ปลาอีกา Cyclocheilichthys armatus มาก ปานกลาง 
9 ปลาอีดูด Gyrinocheilus aymonieri นอย มาก 
10 ปลาดอง Pteropangasius micronema มาก มาก 
11 ปลาหางแดง Cyclocheilichthys mekongensis มาก นอย 
12 ปลาตะโกก Albulichthys albuloides มาก นอยมาก 
13 ปลาหลาด หรือปลาฉลาด Chitalalopis มาก ปานกลาง 
14  Silurodes hypophthalmus มาก นอยมาก 
15 ปลาซิวควาย Corica saborna มาก ปานกลาง 
16 ปลาแขยง Mystus multiratus มาก ปานกลาง 
17 ปลาสรอย Corica laciniata มาก นอย 
18 ปลาจนี Tor sinensis ปานกลาง เลี้ยงในบอกุง 
19 ปลาสรอยทอง Probarbus labemajor มาก ปานกลาง 
20 ปลาตะเพียน (ครีบจุด) Puntius spilopterus มาก ปานกลาง 
21 ปลาซิวเล็ก Thryssocypris tonlesapensis มาก มาก 
22 ปลาซิวใหญ Rasbora dorsinotata มาก นอย 
23 ปลาซิวนางช ี Rasbora septemtrionalis มาก มาก 
24 ปลาแดง Kryptopterus schilbeides ปานกลาง นอยมาก 
25 ปลาตะเพียน Parasikukia maculata มาก ปานกลาง 
26 ปลากะรัง Puntiotites waandersi มาก มาก 
27 ปลาตะเพียนเงิน Mystacoleucus chilopterus มาก มาก 
28 ปลาตะเพียนทอง Cyclocheilichthys lagleri มาก ปานกลาง 
29 ปลาสวาย Pangasius kunyit นอย เลี้ยง 
30 ปลาสวาย Pangasius polyuranodon มาก นอย 

ตารางที่  63   (ตอ)  
 
ที ่ ชื่อที่เรียกในทองถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร ปริมาณใน

อดีต 
ปริมาณใน
ปจจุบนั 
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31 ปลาลิ้นหมา Typhlachirus elongatus (W.J. Rainboth) พอม ี นอยมาก 
32 ปลาชะโอน หรือปลาเนือ้ออน Kryptopterus palembagensis มาก นอยมาก 
33 ปลาทอง Eleotris fusca มาก นอยมาก 
34 ปลาเนือ้ออน Kryptopterus limpok มาก นอยมาก 
35 ปลาแขยงขางลาย Mystus atrifasciatus มาก ปานกลาง 
36 ปลากระสง Channa grandinosa มาก นอยมาก 
37 ปลาซิวใบขาง หรือซิวใบไผ Mystus rhegma   
38 ปลาซิวควาย Rasbora paviei มาก นอยมาก 
39 ปลาไสตัน Systomus aurotaeniatus มาก นอยมาก 

40 ปลาลูกนุน Crossocheilus reticulatus มาก ปานกลาง 
41 ปลากระดี่ (นาง) Trichogaster trichopterus มาก มาก 
42 ปลากระดี่ (หมอ) Trichogaster tricuspidata Lour มาก มาก 
43 ปลาหมอเทศ Tilapia mossambica มาก มาก 
44 ปลาชอน Channa striatus มาก มาก 
45 ปลาสลดิ Tricogaster pectoralis มาก มาก 
46 ปลาหลด Macrognathus siamensis มาก มาก 
47 ปลานิล Tilapia nilotica มาก มาก 
48 ปลาเข็ม Dermogenus pusillus มาก มาก 
49 ปลากระทุงเหว  มาก มาก 
50 ปลาไหล Fluta alba มาก มาก 
51 ปลากระทิง Mastocembelus armatus มาก ปานกลาง 
52 ปลาหมอกับ หรือหมอโค หรือ

หมอเป (หมอชางเหยีบ) 
Pristolepis fasciatus มาก มาก 

53 ปลากระสูบ (ขีด) Hampala dispar มาก ปานกลาง 
54 ปลาคัง  มาก นอยมาก 
55 ปลามา  พอม ี เลี้ยง 
56 ปลาชะโด Channa micropeltes พอม ี เลี้ยง 
57 ปลาแมลงภู  มาก ปานกลาง 
58 ปลาเคา Wallagonia attu พอม ี นอยมาก 
59 ปลากั๊ง  มาก สูญพันธุ 
 
ตารางที่   63   (ตอ) 
 
ที ่ ชื่อที่เรียกในทองถิ่น ชื่อวทิยาศาสตร ปริมาณใน

อดีต 
ปริมาณใน
ปจจุบนั 
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60 ปลากิม Trichopsis uittatus มาก มาก 
61 ปลากดั Betta splendens มาก มาก 
62 ปลากดัหมอ  มาก มาก 
63 ปลากระสัง  มาก ปานกลาง 
64 ปลากราย Notopterus chitala มาก ปานกลาง 
65 ปลาแสลด  มาก มาก 
66 ปลาแปบ (ควาย) Cultrops siamensis มาก ปานกลาง 
67 ปลาแกมช้ํา หรือแมหมาย Puntius orphoides มาก มาก 
68 ปลานวลจนัทร Cirrhina microlepis มาก ปานกลาง 
69 ปลารากกลวย  มาก นอยมาก 
70 ปลาหมู (ปลาหมขูาว) Premma latiflia Roxb. มาก นอยมาก 
71 ปลาหมูลายเสือ (ขางลาย) Botla hymenophysa มาก นอยมาก 
72 ปลากระพงแดง  มาก  นอยมาก

(เลี้ยง) 
73 ปลากระพงขาว  มาก  นอยมาก 

(เลี้ยง) 
74 ปลาปกเปา Green Blowfish มาก นอยมาก 

 
ตารางที่  64   แสดง  ชนิดและปริมาณของนกและสัตวที่เปนอาหารของชาวลุมบัวในอดีตและปจจุบัน  
 
ที ่ ชื่อนก และสัตวทีเ่ปนอาหาร ปริมาณที่มีในอดตี ปริมาณที่มีในปจจุบัน 

1 นกตะกรุม มาก นอยมาก / เกือบไมมี 
2 นกเคาแมว มาก ปานกลาง 
3 นกคิ้วโกง มาก ปานกลาง 
4 นกเหยียวตาแดง มาก ปานกลาง 
5 นกเหยี่ยวแมลูกไก มาก ปานกลาง 
6 นกกินหอย (นกปากหาง) มาก มาก 
7 เหย่ียวนกเขา มาก นอยมาก 
8 นกเขาไฟ (Red Turtle Dove) มาก มาก 
9 นกเอี้ยงดํา มาก มาก 
10 นกเอี้ยงแกลบ มาก มาก 

ตารางที่  64    (ตอ) 
 
ที ่ ชื่อนก และสัตวทีเ่ปนอาหาร ปริมาณที่มีในอดตี ปริมาณที่มีในปจจุบัน 

11 นกเอี้ยงสาริกา มาก มาก 
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12 นกเอี้ยงโคลง มาก มาก 
13 นกกระยางขาว มาก มาก 
14 นกกระยางแดง มาก ปานกลาง 
15 นกกระยางกรอก มาก พอม ี
16 นกกระยางเปย (นกแหย) มาก ปานกลาง 
17 นกแขวก มาก มาก 
18 นกกระแตแวด (นกกระตอย) มาก มาก 
19 นกไกนาแดง มาก มาก 
20 นกไกนาลาย มาก ปานกลาง 
21 นกกระปูด มาก มาก 
22 นกคุม มาก นอยมาก 
23  นกกวัก มาก ปานกลาง 
24 นกอลีุม มาก ปานกลาง 
25 นกเอี้ยงน้ํา มาก นอย 
26 นกกาน้าํใหญ (Large Cormorant) มาก ปานกลาง 
27 นกเปด (แดง) (Whistling Teal) มาก ปานกลาง 
28 นกตับแค มาก นอย 
29 นกเปดผ ี(เทา) (Spoted billed Duck) มาก มาก 
30 นกพิราบ นอย มาก 
31 นกบั้งรอก มาก ปานกลาง 
32 นกกาเหวา มาก มาก 
33 นกโพระดก มาก นอย 
34 นกกระเต็น มาก ปานกลาง 
35 นกอีจู (นกกางเขนบาน) (Magoie Robin) มาก ปานกลาง 
36 นกอแีอน (นกนางแอน) มาก มาก 
37 นกกระจาบ มาก นอย 
38 นกกระจบิ มาก มาก 
39 นกกระจอก มาก มาก 
40 นกขมิ้น (Common Iora) มาก นอย 
41 นกกะหลอด มาก ปานกลาง 
42 นกอแีวน มาก นอย 
ที ่ ชื่อนก และสัตวทีเ่ปนอาหาร ปริมาณที่มีในอดตี ปริมาณที่มีในปจจุบัน 

43 นกอแีวด มาก ปานกลาง 
44 นกพริก มาก นอย 
45 นกปากซอม มาก มาก 
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46 นกอีโกง มาก ไมมี  
47 นกอีติว้ มาก มาก 
48 นกเขาฝุน มาก มาก 
49 นกเขาชวา (Zebra Dove) มาก มาก 
50 คางคาวแมไก มาก ปานกลาง 
51 คางคาวหนาหมา มาก ปานกลาง 
52 กระรอก มาก ปานกลาง 
53 กระแต มาก ไมมี 
54 พังพอน มาก มาก 
55 หนูพุก มาก มาก 
56 หนูนา มาก มาก 
57 หนูหร่ิง มาก มาก 
58 ชะมด (ชะมดเช็ด) (Little Civet) มาก นอย 
59 ชะมอย พอม ี ไมมี 
60 นางอาย (นิ่ม) พอม ี ไมมี 
61 เสือปลา พอม ี ไมมี 
62 ตะกวด มาก ไมมี 
63 แย มาก มาก 
64 กิ้งกา มาก มาก 

 
 

สําหรับพืชผักพื้นบานที่มีอยูในนาและแหลงธรรมชาติซึ่งเคยเปนแหลงอาหารที่สําคัญของชุมชน  ปจจุบันไดลด
ความสําคัญลง  ซึ่งสามารถ    อุมัน  ช้ีแจงวา 

“ปลา ผัก เมื่อกอนหางาย ในนาในหนอง  แตเดี๋ยวนี้ปลาไมคอยมี  ผักก็นาจะไมปลอดภัยเพราะฉีดยากันในนามาก
เหลือเกิน” 
 
 ความเปลี่ยนแปลงของการใชประโยชนจากพืชผักที่มีอยูในธรรมชาติมีรายละเอียดซึ่งดูไดจากตางรางที่    
 
 
 
 
ตารางที่  65  แสดง  ชนิดพืชในทุงนาลุมบัวใน อดีต / ปจจุบัน  และการใชประโยชน 
 

ชื่อพชืในนา ในอดีต ในปจจุบนั การใชประโยชน 
 1.กก (กลม) มาก ปานกลาง ทอเสื่อ  ใชในครัวเรือน 
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 2.กก (สามเหลี่ยม) มาก ปานกลาง ทอเสื่อ  ใชในครัวเรือน 
 3.โสน มาก ปานกลาง ดอก – ยอด  ใชกนิ 

เปลือก ใชทําเชอืก 
ตน ใชทําทุน ตกปลา วางอวน และทําดอกไมประดษิฐ 

 4.เทียน (ผักพริก) มาก ปานกลาง กินสดโดยนําไปจิม้ปน 
 5.ผักแวน มาก ปานกลาง กินสดโดยนําไปจิม้ปน น้าํพริก (ลดลงเพราะสูยาไมได) 
 6.แพงพวย ปากลาง นอย กินสด นําไปจิ้มน้าํพริก 
 7.ตาลปตรฤๅษี  (ตาลปตรยาย
ชี – ผักพาย) 

นอย นอยมาก กินสด 

 8.ผักตบ (ไทย) ปานกลาง นอยมาก กินสด และกนิสุก เชนนําไปแกงสม 
 9.ผักปอง (ผักตบชวา) ปานกลาง มาก ทําหัตถกรรม เชน กระเปา หมวก ฯลฯ 
10.สายบัว (เผื่อน, ผาด, แดง
,ขาว) 

มาก นอย กิน 

11.บัวหลวง มาก นอย ดอกไหวพระ,  ฝก – กิน / ขาย 
12.บัว (สันตะวา) มาก นอย นําไปเลี้ยงเปด หมู 
13.แหวนา มาก นอย กิน / ขุดไปขายแลกมะพราว 
14.หญากะมาน มาก นอยมาก มีอยูตามคันนา ใชเกี่ยวใหควายกิน 
15.ทรงกระเทียม มาก นอย ถามีมากปลาสลดิจะชุกชม ตัวใหญและรสชาตดิ ี
16.แหวหมู (หญาอมตะ) มาก มาก เปนสมุนไพร แตไมมีเวลาขุดไปขาย 

เปนวัชพชืที่เปนปญหามาก  ตนเกดิพรอมขาว แตสุกกอนขาว  
ตานทานยาฆาหญาย่ีหอหมาแดง  เมื่อกําจัดตองใชยาชื่อ “แพน”  

17.ผักบุงไทย ปานกลาง มาก เดิม ใชกินกิน  ปจจุบันเปนวัชพชืใบกวางในนาขาวตองถลกเถา
กอนจึงฉดียาใหตนขาวได 

18.หญาลิเก (พุมพวง) - มาก ข้ึนพรอมขาว  ออกดอกและสุกไวกวา เปนวัชพชืสําคัญในนาขาว 
19.หญาไซ ปานกลาง นอยมาก อยูตามหัวคันนา  เดิมใชเกี่ยวใหควายกิน 
20.หญาเดือย (หญาดอกขาว) นอย นอยมาก ข้ึนแซมขาวอยูในนา  เดิมใชเกี่ยวเลีย้งควาย 
21.ธูปฤๅษ ี นอย มาก ข้ึนในปลัก / นาราง  ปราบยาก 
22.หญาคอมมิวนสิต ปานกลาง ปานกลาง อยูในนา 
23.หญาขน ปานกลาง ปานกลาง อยูคันนา เกี่ยวใหวัว ควาย 
24.หญาคา ปานกลาง ปานกลาง ทนน้ําทวม และทนแลงไดดีมาก  เลีย้งวัวควาย 
25.ปอกระเจา (โพละ) นอย นอยมาก ข้ึนในที่วางเปลา ใชทําเชือก กระสอบ ของเลน 

 
ตารางแสดงที่  65  (ตอ)  
 
ชื่อพชืในนา ในอดีต ในปจจุบนั การใชประโยชน 
26.ปรือ ปานกลาง นอยมาก เดิมใชขัดแตะ ทําเปนฝาบาน ปจจบุนัไมใชไดใชประโยชน 
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27.ออ ปานกลาง นอยมาก เดิมใชขัดแตะ ทําเปนฝาบาน ปจจบุนัไมใชไดใชประโยชน 
28.จอก นอย นอยมาก เลี้ยงเปด เลี้ยงปลา 
29.แหน นอย นอยมาก เลี้ยงเปด เลี้ยงปลา 
30.เถาวัลยเปรียง ปานกลาง ปานกลาง ขาย / เขายา  แกโรคปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
31.ดอกอัญชัญ นอย นอย กิน ทาํสีในอาหาร / แชมพูทาํใหผมดํา ทาคิ้วใหดกดํา 
32.สะอึก (กะอึก) มาก มาก เดิมใชกินยอด และเขา  มีกลิน่เหม็น 

เปนวัชพชื เวลาไถมักพันไถหัวหม ูทําใหไถไมได 
33.ตาล มาก ไมมี จั่นตาลกนิน้ําหวาน  กินผล และตนใชทําเครื่องเรือน 
34.มะขาม นอย นอยมาก สวนใหญที่เหลือ อยูตามคันนา 
35.ไผ มาก นอย กิน หนอ   ลําตนใชทําเครื่องจักสาน เครื่องเรือน และเครื่องมือ

ตางๆ   
ปจจุบนัเหลือนอย อยูตามคันนาและรั้วบาน 

 
 
 

4.  อาหารปนเปอนสารเคมีและผลกระทบตอสุขภาพ 
 
การศึกษาของกองวัตถุมีพิษ  ป 2528 นําอาหารมาสุมเพื่อตรวจสอบพบการปนเปอน   พบวาอาหารเกือบทุกประเภท 

คือ  ผัก , ผลไม, ขาวและธัญพืช, พืชน้ํามัน, พืชไร, เนื้อสัตว  และไข มีการปนเปอนของสารเคมีกลุมออรแกนโนคลอรีน คิด
เปนรอยละ 95.45,  58.82,  90.43,  81.77,  86.56,  70.00  และ 98.21  ของจํานวนตัวอยางที่สุมทั้งสิ้น 66, 85, 606, 225,  253,  90  
และ 112  ตัวอยาง ตามลําดับ    ในขณะที่สารพิษประเภทออรแกนโนฟอสเฟต  และและคารบาเมต  จะพบในอาหารประเภทผัก

ตางๆ ผลไม และพืชไร12   ซึ่งการสะสมในพืชทุกชนิดเมื่อบริโภคเขาสูรางกาย ก็ยอมกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ  

โดยเฉพาะสารเคมีกลุมออรแกนโนมีคลอรีนมีการรวมตัวกับไขมันในรางกาย เมื่อเขาสูรางกายแลวจะถูกเก็บสะสมในไขมัน  
(adipose tissue)  ซึ่งสารกลุมนี้อาจบงช้ีในการกอสารมะเร็ง แนชัดเมื่อไดรับตอเนื่องนาน 5 – 30 ป   

สาเหตุหนึ่งของการปนเปอนสารเคมีในอาหารน้ันนอกจากการใชปริมาณสารเคมีที่มากแลว   ยังเกิดจากการใช
สารเคมีผิดวัตถุประสงค    ดังกรณีของการใชสารเอ็นโดซัลแฟนเพื่อกําจัดหอยเชอรรี่  ซึ่งทางราชการไมสามารถขึ้นทะเบียนให
ใชไดในนาขาว  เพราะเอ็นโดซัลแฟนไดรับขึ้นทะเบียนใหใชกําจัดแมลงศัตรูพืชในฝาย  งา  กาแฟ และโกโก ตามที่ระบุฉลาก
เทานั้น    ถึงแมรัฐบาลจะมีนโยบายอยางชัดเจนในการหามการใชสารเอ็นโดซัลแฟนในนาขาว และเปดโอกาสใหศึกษา
ผลกระทบ  ในป 2542 โดยบริษัทอเวนติสครอปชายน (ประเทศไทย) จํากัดและบริษัทมัยเตซิม อากนั (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่ง
พบวามีผลกระทบตอสัตวน้ํา และมีพิษตอแหลงน้ํา  แตตอมาจากป 2543 การควบคุมการใชสารเคมีดังกลาวยังหละหลวมมาก   

                                                           
12

 กองวัตถุมีพิษการเกษตร,  2533   “ประภสัรา  พิมพพันธุ  และคณะ  “การสะสมและถายทอดสารพิษผานหวงโซอาหารในแหลงน้ํา  กลุมงานสารพิษ

ตกคางและพิษวิทยา”  กองวัตถมุีพิษการเกษตร  กรมวชิาการเกษตร  2533 
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ซึ่งสารเคมีที่พบมากในหมูบานลุมบัว ไดแกสารเคมีกลุมออรแกนโนคลอรีน  ซึ่งมีช่ือการคา เชน  เอ็นโดฟาเซ็ต, ทีโอดาน35, 

ฮาฬาดาน 35  และ  เอ็นโดซัลแฟน เปนตน นั้น  ไดถูกนํามาใชในพื้นที่นาอยางแพรหลายมาก13

   สวนสารประกอบออรแกนโนฟอสเฟต  และสารประกอบคารบาเมต  แมจะมีพิษสะสมเรื้อรังในรางกายนอยกวา
สารประกอบออรแกนโนคลอรีน  ตอก็สามารถกอใหเกิดพิษในรางกายมนุษยได   

สารประกอบออรแกนโนฟอสเฟต ยังคงถูกใชมากเกินความจําเปนและผิดวิธี ทําใหเกิดการสะสมในพืชผักได  ซึ่งพิษ
จะแสดงออกเมื่อไดรับอยางเฉียบพลัน คือ มีอาการออนเพลีย  ปวดศรีษะ  กระวนกระวาย  สายตาพรา คลื่นไส อาเจียน ปวด
ทองอยางแรง  ทองรวง น้ําลายฟูมปาก  น้ําตาไหล เหงื่อออกมาก หายใจเขาออกลําบาก  มีเสมหะ มีอาการตัวเขียว (cyanosis) 
การชักกระตุกของกลามเนื้อ ชักแบบหมดสติ การติดขัดของระบบหายใจเปนสาเหตุใหเสียชีวิต ซึ่งอาจเกิดภายใน 24 ช่ัวโมง
หลังจากไดรับพิษ  สารประกอบคารบาเมต มีพิษตอรางกายทําใหเกิดอาการกระตุก และกลามเนื้อหดตัวอยางมากจนเปนตะคริว 
ปวดศรีษะ คลื่นไส อาเจียน สายตาพรา  มานตาหดเล็กลง เหงื่อออกมาก เจ็บหนาอกและทอง เกร็ง น้ําลายฟูมปาก ทองรวง และ
ถาไดรับปริมาณมากอาจเสียชีวิตได  ทั้งสารประกอบออรแกนโนฟอสเฟตและคารบาเมต จะลดระดับเอ็นไซมอะเซติลโคลีน
เอสเธอเรสในเลือด ในกรณีที่ผูปวยไดรับอยางตอเนื่องเปนเวลานานๆ  สวนสารประกอบไพรีทรินแมจะมีพิษนอยแตทําใหเกิด
อาการแพและระคายเคืองได 

เมื่อประมวลชนิดและประเภทของสารเคมีกําจัดแมลงที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีสงเสริมใหกับชาวนาใน
ภาคกลาง   พบวามีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  66  แสดง   รายช่ือสารเคมีการเกษตรที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีสงเสริมใหใชในการปลูกขาว 
 

ชนิดของสารเคมีการเกษตร ชื่อการคา วัตถุประสงค  

                                                           
13

 เดชา  ศิรภิัทร  “การศึกษาการกาํหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของสารเอ็นโดซัลแฟนในนาขาว : กรณีพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุร”ี  

มูลนิธิขาวขวัญ  2545   
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Niclosamide ไบลุสไซด, มิลาน, ธีโอขาบ กําจัดหอยเชอรร่ี 
Imidacloprid เกาโช คลุกเมล็ดขาวระหวางแชน้ําใหงอกกันแมลงปากดูด 
Benzimidozole เบนเลท, บีโนมลิ คลุกเมล็ดขาวที่งอกกอนหวาน และหองกันโรคไหม 
Butachlor + propanil (acetamide) ชาเลนจ, อนลิการด,เอ็คโค,โซฟต,เรส

คิว 
กําจัดวัชพืช 

ไซเปอรมีทรนิ, คารบาริล เซฟวิน ปองกันเพลี้ยไฟ 
ออรแกนโนฟอสเฟต  เฟนโตรนิไธออน, ซุมิไธออน ปองกันหนอนกระทูกลา 

คารโบฟูราน, คูราแทร, ฟูราดาน , 
แลนเนท, พอสซ 

ปองกันหนอนกอ, หนอนหอม กลุมคารบาเมต และสารประกอบ
คารบาเมต 

คารบาริล, มิฟซิน, คารโบซัลแฟน ปองกันเพลี้ยจั๊กจัน่, เพลี้ยกระโดหลังขาว, เพลี้ยกระโดด
สีน้ําตาล 

 วาลิดามัยซิน, เอดเิฟนฟอส, เบนโน
มิล, ฟโตลานลิ 

ปองกันโรคกาบใบแหง (ข้ีกาก) 

สารดูดซึม คารเบ็นดาซิม + แมนโคเซป ปองกันโรคขีด 
 เฟนอไตรไธออน, โมโนโครโตฟอส ปองกันแมลงสิง, แมลงหลา 
 เอ็มบีซี + แมนโคเซป, เอดิเฟนฟอส, 

โปรปโคนาโซล, โพลี่ออ็กซิน 
ปองกันโรคเมล็ดดาง 

 แมนเซท-ดี,  บาวสิติน, เบนเลท, ไธอา
เบนดาโซล, โตรไทออน,  โอไมท 

ปองกันกาบในเนา (แหง) 

 
 
เมื่อจําแนกชนิดและประเภทของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชที่ชาวนากลุมเปาหมายเคยใช/ ใช   มีรายละเอียดดังตารางที่     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  67  แสดง   ชนิดและประเภทของสารเคมีที่ชาวนากลุมเปาหมายใช / เคยใช 
 

ชนิดของสารเคมีการเกษตร ชื่อการคา วัตถุประสงค  
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ออรแกนโนคลอรนี เอ็นโดฟาเซ็ต, ทีโอดาน35, ฮาฬาดาน 
35, เอ็นโดซัลแฟน, อีโกดาน, นอ็ก
ไดซ 

กําจัดหอยเชอรร่ี 

 เบนเลท กําจัดหอยเชอร 
ออรแกนโนคลอรนี (Phenozy) ยูดีโฟร,  ฟูเร กําจัดวัชพืช 
 เท็กซาน กําจัดวัชพืช 
 ฟาสแฮคด ี กําจัดวัชพืช 
 ทัดดาวน กําจัดวัชพืช 
 หมาแดง กําจัดวัชพืช 
 ชัตเตอร กําจัดวัชพืช 
 งูเหา กําจัดวัชพืช 
 ฟาเซ็ต กําจัดวัชพืช 
 เอ็มไรซ กําจัดวัชพืช 
Acetamide ชาเลจน กําจัดวัชพืช 
ออรแกนโนฟอสฟอรัส มารเก็ต,  แฟน, แฟนอพั, ไกลฟอเซต กําจัดวัชพืช 
ออรแกนโนฟอสเฟต เมทา, เมทาฟอส, เมธามิโดฟอส, มา

ลาไธออน, ฟลอริดอน 
กําจัดหนอนและแมลง 

ไพรีธอยส แฟนทอน 10,  ไซเปอรเมทริน,         
ไซเปอร, ซาเบน 

กําจัดหนอนและแมลง 

Thiocarbamate  พาแดน, คารแทบ กําจัดหนอนและแมลง 
 
หมายเหตุ:  เปนชื่อการคาของสารเคมกีําจัดศัตรูพืชที่ชาวนาเคยใชและยังจําชื่อได 

 
 
 เมื่อสํารวจการแพและอาการแพจากการใชสารเคมีของชาวนาในกลุมเปาหมาย  พบวา มีจํานวน  6  รายจาก 18 ราย 
หรือ คิดเปนรอยละ   33.33     รายละเอียดดังตารางที่ 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  68  แสดง  อาการแพสารเคมีกําจัดศัตรูขาวของชาวนาในกลุมเปาหมาย 
  
ที ่ ชื่อชาวนา อาการแพ  สารเคมีที่สาเหตุ 
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กลุม A   

1   นางบุญทิ้ง   ศรีสุข - - 
2   นางทองเจอื  อุมนั - - 
3   นายนิคม  อินยิน เวียนศรีษะ คลื่นไส อาเจียน เอ็นโดซัลแฟน, ฮาลาดาน 
4   นายสามารถ  อุมนั - - 
5   นายละออ  มาตสกัดา - - 
6   นายสมคิด  นาคปาน - - 
7   นางติ๋ม  วงษษา เวียนศรีษะ หนามดื ยาฝุนกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล 
8   นายวิก  มาตศักดา - - 
กลุม B   

1   นางแยม  ครุฑคํา - - 
2   นายประมลู  อินยิน เวียนศรีษะ  อาเจียน ยาฝุนที่ใชกําจัดเพลี้ยกระโดดสีน้าํตาล,  

ไซเปอร , มาลาไธออน 
  หนามืด, เวียนศรีษะ ทองเสีย, อาเจยีน เอ็นโดซัลแฟน 

3   นางบุญมี  จนัดี (ประทปี) ออนเพลีย, จกุ, หมดแรง, อาเจียน เมธาฟอส 
4   นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ มือเทาสั่น  อาเจียน และจะเปนลม  โพลิดอน 
5   นายสุเทพ  เผาพันธุ - - 
6  นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ - - 
7   นายสามารถ  ชาวลุมบัว - - 
8   นายยอด  อวนเจริญ - - 
9   นายสมพร  โพธ์ิแกว - - 

10   นายสุรัตน  เขียวฉออน คลื่นไส อาเจยีน ทองอืด ทองเสียสลับกัน บูเร็ต + ไซเปอร+ อาโมเร 

 
นายยอด  อวนเจริญ  แมไมมีอาการแพ  แตใชวิธีจางคนอื่นมาฉีดยาในแปลงนาของตนดวยเหตุผลวา   
“ใหคนอื่นมาฉีดคุมกวา  ยามันอันตราย” 
 
ขณะที่ประทีป  จันดี   บุตรชายคนรองของนางบุญมี  วัย 31 ป  เลาถึงอาการแพสารเคมีและวิธีการรักษาวา 
“ปกติก็ใสเสื้อแขนยาว เอาไอโมงคลุมหัว  ปดปากปดจมูก  แลวฉีดพนยาตอนเชาๆ  แลวยืนเหนือลม  แตก็เคยแพยา

ช่ือเมธา (เมธาฟอส) เมื่อ 7 ปที่แลว  ฉีดๆ อยูก็มีอาการออนเพลี้ย จุก มึนหัว หมดแรง  จะอีซก  ก็ตองหยุดฉีดขึ้นมาพักแลว
ละลายนํ้าเกลือกินกับโคก  จากนั้นก็ไปโรงพยาบาล  เขายังไมทันทําอะไรใหนอนพักเฉยๆ ก็นอนอยูประมาณครึ่งช่ัวโมงก็หนี
กลับบานเลย” 

กรณีของประทีป ช้ีใหเห็นวา อัตราของผูปวยที่เกิดจากสารเคมีที่ปรากฏในสถานพยาบาลนั้นมีตํ่ากวาคาที่แทจริง  
อยางไรก็ตาม   การวิจัยไดรวบรวมสถิติของผูปวยของประชากรจังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเก็บรวบรวมโดยสาธารณสุขจังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อ วันที่ 31 ธันวาคม 2544   ดังรายละเอียดในตารางที่   
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ตารางที่ 69 แสดง จํานวนและอัตราปวยของผูปวยนอกตอประชากรแสนคน ดวยสาเหตุการปวย 10 อันดับแรก  จังหวัด
สุพรรณบุรี  ปงบประมาณ  2543 – 2545 
 

2543  2544 2545 ประเภท 
จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 

1.โรคระบบหายใจ 365,101 42,660 387,018 45,097 462,663 53,803 
2.โรคระบบยอยอาหาร 176,538 20,628 193,511 22,548 243,293 28,293 
3.โรคระบบกลามเนื้อ 110,439 13,382 164,369 19,153 56,102 6,524 
4.โรคระบบไหลเวียนโลหิต 114,530 12,904 143,248 16,692 190,603 22,165 
5.โรคผิวหนัง 78,546 9,178 86,360 10,063 105,322 12,248 
6.โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ 62,847 7,343 76,379 8,900 104,494 12,151 
7.โรคติดเช้ือและปรสิต 42,787 5,000 52,029 6,063 66,704 7,757 
8.โรคระบบประสาท 27,435 3,206 32,162 3,854 34,838 4,051 
9.โรคตารวมสวนประกอบของตา 23,628 27,612 30,964 3,748 46,858 5,449 
10.โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 22,284 2,604 24,496 3,608 13,122 1,525 
11.โรคอื่นๆ 323,217 - 402,874 - 203,791  

รวม 1,347,352 - 1,593,410 - 1,527,790 - 
 
ที่มา: รายงานประจําป 2545  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 70 แสดง จํานวนและอัตราตายตอประชากรแสนคน  จําแนกตามสาเหตุการตาย 10 อันดับแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ปงบประมาณ 2543 – 45 
 

ประเภท 2543  2544 2545 
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จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา จํานวน อัตรา 
1.มะเร็ง 405 47.32 381 44.40 267 30.05*** 
2.อบุัติเหตุจารจร 293 34.24 348 40.55 208 24.19 
3.โรคระบบไหลเวียนเลือด 199 23.25 289 33.68 109 12.68 
4.โรคปอด 213 24.89 242 28.20 102 11.86 
5.โรคติดเชื้อและปรสิต 182 21.27 217 25.29 256 29.77** 
6.โรคภูมิคุมกันบกพรอง 120 14.02 128 14.91 110 12.79 
7.อบุัติเหตุอืน่ๆ 190 22.20 114 13.28 109 12.68 
8.โรคไต 93 10.87 95 11.07 43 5.00 
9.อัมพาต 106 12.39 89 10.37 62 7.21 
10.เบาหวาน 83 9.70 82 9.55 62 7.21 
- โรคอื่นๆ 503 58.77 517 60.24 554 64.43 
- ไมทราบสาเหตกุารตาย 3,373 394.12 3,276 381.73 1,751 203.51 
** โรคชรา 1,716 - 1,838 - 1,009 - 
** ภาวะหัวใจลมเหลว 981 - 934 - 530 - 
** เปนลมตาย 279  230 - 150 - 
** การหายใจลมเหลว 319  228 - 97 - 
**อาการและการแสดงที่พบจากการตรวจ 19 - 13 - 9 - 

รวม 5,803 678.06 5,778 673.27 3,633 422.37 

19 
ที่มา: รายงานประจําป 2545  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี 
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บทที่ 8 
ทิศทางในอนาคตของชาวนาหมูบานลุมบัว 

 
 
 
 อาชีพทํานายังคงเปนอาชีพหลักของประชากรในหมูบานลุมบัว   แตรูปแบบหารายไดของชาวนาจะมีการปรับตัวมาก
ขึ้น  เพื่อใหสามารถทํานาโดยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในปจจัยการผลิต  ราคาขายของขาว  และอันตรายที่เกิดจากพิษ
ของสารเคมีการเกษตรที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 นอกจากชาวนาสวนใหญมีลักษณะเปนทั้งชาวนาผูประกอบการผลิตขาว  ที่มีการลงทุนผลิตและมีการจางแรงงานใน
การผลิต   และการปรับระบบแปลงเกษตรใหมีลักษณะผสมผสานมากยิ่งขึ้นแลว   ชาวนาเองจะสรางโอกาสที่จะเปนลูกจาง
แรงงานในภาคเกษตร  เชน  รับจางทํานา  ไถ รับจางฉีดพนสารเคมี  ขนและแบกขาวเปลือก   รวมไปถึงการรับจางทําการเกษตร
อื่นๆ เชน  ลูกจางในแปลงผักของเกษตรกรเพื่อนบาน   และรับจางปอกแหวใหกับโรงงานแปรรูปแหวกระปองในน้ําเชื่อม  เปน
ตน     รวมทั้งเปนลูกจางแรงงานนอกภาคเกษตร เชน  รับจางในโรงงาน   กรรมกรกอสราง   ฯลฯ    
 อยางไรก็ตาม  ชาวนาสวนใหญเช่ือวา อาชีพเปนอาชีพคุนเคย   อีกทั้งที่มีคุณคา เปนมรดกจาก พอแม ปู ยา ตา ยาย  
เปนอิสระ และเปนนายของตนเองได   ซึ่งจากการสัมภาษณชาวนาในกลุมเปาหมายทั้ง 18 รายยืนยันวาจะเปนชาวนาตอไป    
 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวาอัตราผลผลิตของกลุม A และ B แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญ  ซึ่งในปการ
เพาะปลูก 2544/45  กลุม A และ B  มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร  73 และ 75  ถัง/ไร/ฤดู    ขณะที่ในป 2545/46  กลุม A และ B มีผลผลิต
เฉลี่ย  77 และ 80 ถังตอฤดู    ศึกษาหาคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญโดยใชวิธีการวิเคราะห แบบ t – test  พบวา  ในกลุม B  
ที่ทําการเพาะปลูกแบบธรรมดาในปเพาะปลูก 2544/45  และเริ่มปรับเปลี่ยนมาใชสารสมุนไพรทดแทนสารเคมีและน้ําปุยหมัก
เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพการยอยสลายของฟางแทนการเผาในปเพาะปลูก 2545/46  มีคาแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 99   
 อยางไรก็ตาม  โดยที่ชาวนาในกลุม A   ตองการหารูปแบบที่ลดตนทุนการใชสารเคมีลง  โดยเริ่มใหความสนใจใน
กระบวนการเรียนรูและทดลองของชาวนากลุม B  ซึ่งเปนชาวนาหัวกาวหนาที่ไดทดลองทํามากอนหนานั้น         ขณะที่ชาวนา 
กลุม B  ตองการทดลองเพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิคลดตนทุนที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ในกลุมเปาหมาย
พบวา 

• มีชาวนา 2 รายที่ทํานาเพียงอยางเดียว   คือนายสุเทพ เผาพันธุ   และนายสามารถ ชาวลุมบัว   ซึ่ง นายสุเทพ 
ตองการเปลี่ยนไปทํานาลดตนทุนและเกษตรผสมผสานในอนาคต 

• มีชาวนา 1 รายที่ทํานา – ผัก  และรับจางในภาคเกษตร  คือ นางทองเจือ อุมัน 

• มีชาวนา 4 ราย ที่ทํานา และรับจางในภาคเกษตร คือ นางบุญทิ้ง ศรีสุข, นายนิคม อินยิน, นายประมูล อินยิน และ
นายปรีชา ศรีอ่ําพันธุ 

• มีชาวนา 3 ราย ที่ทํานา และรับจางนอกภาคเกษตร คือ นายสามารถ อุมัน,  นายสมคิด  นาคปาน  และนางแยม 
ครุฑคํา 

• มีชาวนา 1 ราย ที่ทํานา ทําไร  คือ นายวิก  มาตศักดา  
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• มีชาวนา 2 ราย ที่ทํานา  ทําไร  และรับจางนอกเกษตร คือ นายละออ  มาตศักดา  และนางติ๋ม  วงษษา 

• มีชาวนา 3 รายที่ทํานาและเกษตรผสมผสาย  ไดแก นายวิเชียร ศรีฉ่ําพันธุ, นายยอด อวนเจริญ และนายสมพร  
โพธิ์แกว 

• มีชาวนา 2 รายที่ทํานา เกษตรผสมผสาน และรับจางในภาคเกษตร   คือ นางบุญมี  ใจดี      และนายสุรัตน  เขียว
ฉออน  

 ชาวนากลุมเปาหมายแตละรายมีแนวโนมในการประกอบอาชีพดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  71   แสดง  รายช่ือชาวนาในกลุมเปาหมาย  และแนวโนมการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

แปลงเกษตรของตนเอง ที ่ ชื่อ 
นา ไร ผัก สวน สัตว 

รับจาง
ใน

เกษตร 

รับจาง
นอก
เกษตร 

แผนการทํานาในอนาคต 

กลุม A         
1 นางบุญทิ้ง  ศรีสุข        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

2 นางทองเจอื  อุมนั        ” 
3 นายนิคม  อินยิน        ” 
4 นายสามารถ  อุมนั        ” 
5 นายละออ  มาตศกัดา        ” 
6 นายสมคิด นาคปาน        ” 
7 นางติ๋ม  วงษษา        ” 
8 นายวิก มาตศักดา        ” 
กลุม B         
1 นางแยม  ครุฑคํา        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

2 นายประมลู  อินยิน        ” 
3 นางบุญมี  ใจด ี        เกษตรผสมผสาน + เทคนิคลดตนทุน 

4 นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

5 นายสุเทพ  เผาพันธุ        เกษตรผสมผสาน + เทคนิคลดตนทุน 

6 นายวิเชียร ศรีอ่าํพันธุ        ” 
7 นายสามารถ ชาวลุมบัว        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

8 นายยอด  อวนเจริญ        เกษตรผสมผสาน + เทคนิคลดตนทุน 

9 นายสมพร  โพธ์ิแกว        ” 
10 นายสุรัตน  เขียวฉออน        ” 

รวม         
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จากการสัมภาษณรายบุคคล  พบรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 

กลุม A 
 

1.นางบุญทิ้ง  ศรีสุข  
เคยมีที่ดิน 10 ไร  แตจํานองไวกับธนาคารเพื่อหาทุนมาทํานาจนกระทั่งทํานาขากทุนจากโรคจูและเพลี้ยระบาดในชวง

ป 2524 และ 2535   ทําใหตองขายที่ดินใชหนี้  ปจจุบันตองเชาพื้นที่นาขนาด 20 ไรทํานาและรับจางแบกขาว และถางหญา
ใหกับชาวนารายอื่น   พยายามเก็บรวบรวมเงินเพื่อซื้อที่ดินเพื่อทํานาใหไดอีกครั้ง      โดยบรรยายถึงความรูสึกผูกพันกับการทํา
นาของตนวา  
 “จะทํานาตอไปแบเดิม  โดยจะใชวิธีการลดตนทุนตอนนี้เริ่มทําฮอรโมนน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรแลว ต้ังใจจะใช
ทดแทนสารเคมีดูนาจะดี” 
 
 2.นางทองเจือ  อุมัน 
 “ที่แรกคิดวาเอกอาชีพอื่นดีกวา เพราะการทํานามันตองเสียคารถ คาไถ ทุกอยาง คาใชจายมันเยอะมากทั้งการเกษตร 
คากินอยูภายบานก็ตองรับผิดชอบคนเดียว  แตถาเราทําผัก ทําสวน เราไมตองจางเขา เราลงแรงของเราเอง เราเก็บเกี่ยวเราทํา
ของเราเอง อันนี้มันจะดีกวา  แตหลังจาประชุมกับมูลนิธิ (ขาวขวัญ) แลว ก็คิดวาอยากจะทําตามแนวทางการลดตนทุนใหได จะ
หันมาทํานากับปลูกผักไปเรื่อยๆ”   
 
 3.นายนิคม  อินยิน   ปจจุบันมีที่นา 3 ไร และเชาเขาทํา 17 ไร   
 “ปหนาก็วาจะทําอยางนี้แหละ  จะทํานาตอ เพราะทําจนเปนนิสัยแลว แตอยากทดลองลดตนทุนดู”   
 
 4.นายสามารถ  อุมัน  ปจจุบันทํานา 12 ไร และรับจางกอสราง พูดถึงอาชีพทํานาของตนเองวา 
 “ชอบอาชีพทํานา เราเปนนาตัวเอง  ก็จะทํานาตอและลดตนทุนการผลิตใหได จะทดลองใชสมุนไพรในการปลูกขาว
หนาตอไป” 
 
 5.นายละออ  มาตศักดา มีรายไดจากการทํานา  ทําไรออย และมัน     รวมทั้งรายรับจากการเปนลูกจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมจากบุตร  พูดถึงอาชีพของตนเองวา 
 “จะทํานาตอ เพราะภูมิใจกับการทํานามาก  ซึ่งตอไปนี้จะหาวิธีลดตนทุนใหได” 
 
 6.นายสมคิด  นาคปาน  ปจจุบันทํานา 21 ไร ขณะที่บุตรรับจางอยูที่รานขายเครื่องไฟฟา  บอกวา 
 “ภูมิใจกับการทํานา เพราะทําอยางอื่นไมได  พอแมไมไดใหเรียนไปทางอื่นเลย  มีแตวิชาการทํานาอยางเดียว  ถึงไม
รักก็ตองรัก  เพราะทํามาประจํา  จะทําอาชีพอื่นก็ทําไมได  แตการทํานาก็ทําใหเรามีเงินกอน” 
 



172 

 7.นางติ๋ม  วงษษา  ปจจุบันทํานา 5 ไร และมีไรออยและมัน 25 ไร รวมทั้งมีรายไดจากการรับจางนอกภาคเกษตร  
บอกถึงความผูกพันกับอาชีพทํานาวา 
 “จะทําสมุนไพรลดตนทุนเทาที่จะทําได   เลือกทํานาตอเพราะมันติดเปนนิสัย  พอแมพาทํานา เราทําก็ไมไดเปนทาส
ใคร เราทําเราก็ไดเปนของเรา” 
 
 8.นายวิก  มาตศักดา  ปจจุบันทํานา ทําไร และมีรายไดจากการับจางในภาคเกษตร   
 “จะทํานาตอ เพราะมันเปนอาชีพ ทําแลวไดเงินกอน ซึ่งตอไปจะใชน้ําปุยหมักชีวภาพและสมุนไพร” 
 
  

 กลุม B 
 
 1.นางแยม ครุฑคํา  ปจจุบันทํานา 2 ไร และรับจางทาสี พูดถึงอาชีพทํานาของตนวา 
 “จะทํานาตอ เพราะไมรูจะไปทําอาชีพอะไรแลว   ทํานาเอง ก็พยายามจางเขาใหนอยที่สุด  ปหนาก็จะประหยัด
คาใชจายและลดตนทุนใหมากที่สุด”   
  
 2.นายประมูล  อินยิน   เคยมีที่ดิน 20 ไร แตประสบภาวะหนี้สินจากกรณีน้ําทวมและโรคจูระบาดในป 2524  รวมทั้งกู
เงินสหกรณมาซื้อมอเตอรไซด จึงตัดสินใจขายที่ใชหนี้ จนปจจุบันเหลือที่นา 6 ไร  และมีรายไดจากการรับจางในภาคเกษตร
ดวย  พูดถึงขอเปรียบเทียบระหวางการเคยเปนลูกจางในอดีตกับการทํานาในปจจุบันวา 
 “เมื่อกอนเคยทํารัฐวิสาหกิจ  และทํานาดวย  ตอมพอแมอายมากก็ใหคนอื่นทําแทน แตก็ตัดสินใจออก เพราะเลือก
แลว เราอยูคนเดียว เราไมเลือกทํานา ถาอยูตรงนั้นมันก็ไมยั่งยืนกับเรา  พอทําแลวไปไมไหว เขาก็เลิกจางเรา เราก็ไมรูจะไป
ไหน   สุดทายก็ตองกลับมาตรงนี้เพราะเรามีที่นาเปนของเราเอง” 
 
 3.นางบุญมี  ใจดี   นางไดมอบภาระการดูแลนา 2 แปลงใหกับลูกชาย 2 คน คือ นายศรันรักษ และนายประทีป  ซึ่ง
นายศรันรักษ ปจจุบันนอกจากทํานาแลวยังเลี้ยงไกชน และเปน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  ขณะที่นาย
ประทีป ทํานา เลี้ยงวัว และมีรายไดจากการรับจางทํานาอีกทางหนึ่ง   นายศรันรักษกลาวถึงอาชีพตนเองวา 
 “จะทํานาตอโดยใชทดลองเทคนิครวมกับมูลนิธิ  เราเปนชาวนา  รูจักวิชาทํานากับตนขาว  รูวิชานี้ดีที่สุดแลว  ไปทํา
อยางอื่นเราก็ไมรู ไมถนัด” 
 
 4.นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ   นอกจาทํานา บนที่ดินของตัวเองขนาด 8 ไร แลว  ยังมีรายไดจากการรับจางทํานา  แบกขาว 
และปอกแหว  เลือกตัดสินใจทํานาเพราะวา 
 “การทํานาเปนเหมือนกับมีธนาคารอยูกับบาน  แลวธนาคารของเรา เราเปนผูจัดการ เปนลูกนอง และก็เปนพนักงาน
ในตัว  ถาเราไมทํา ดอกเราก็ไมมี ถาเราทํา ดอกเราก็จะขึ้นแลวเรามาเก็บดอกตอนที่เราเกี่ยวในนา ผลผลิตออกมาถือเปนดอก
เปนผล  เราใชนอย ใชพนักงานนอย หรือวาเราใชจายมากเราก็หมดมาก  เราใชนอยมันก็จะเหลือเยอะ  เพราะดอกเราจะเยอะขึ้น
ตาม  การทํานานี่มันเปนอาชีพที่ยั่งยืนมาตั้งแตรุนกอน รุนพอแมปูยาตายาย จึงคิดวาจะทําไปเรื่อยๆ” 
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 5.นายสุเทพ   เผาพันธุ  ปจจุบันทํานาอยางเดียว 21 ไร   และตองการปรับเปลี่ยนที่นาบางสวนไปทําเกษตรผสมผสาน 
ใหความเห็นกับอาชีพชาวนาของตนเองวา  
 “ถาทําอาชีพอื่น ตองเปนลูกจางเขา  ผมก็ไมเอาหรอก ผมเบื่อ ทํานามันก็สบายใจดี มันไมเปนลูกจางใคร อยางผมเคย
ไปเปนลูกนองเขามา แบบวาถาทําใหไมถูกใจเขา เขาก็มาดุ มาดาเรา ถึงไดวาทํานามันสบายใจกวา จะไดไมมีใครมาดูหมิ่นเรา” 
  
 6.นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ  ปจจุบันทํานา ของตนเอง 15 ไร และเชานาอีก 33 ไร  รวมทั้งเลี้ยงไกชนขาย   บอกถึงทิศทาง
ในการทํานาของตนเองในอนาคตวา 
 “ จะทํานาตอเพราะเปนอาชีพที่ภาคภูมิใจ  ตอไปจะลด ละ เลิกสารเคมี ทํารูปแบบลดตนทุนโดยจะใชสมุนไพรเขามา
ทดแทน”   
 
 7.นายสามารถ  ชาวลุมบัว  ปจจุบันทํานาอยางเดียวบนที่นาของตัวเองขนาด 31 ไร  พูดถึงอาชีพของตนเองวา 
 “ยังไงก็ตองทํานาตอ  เพราะอาชีพอื่นเราไมถนัด ไมคุนเคย มีที่แลวซึ่งเหมาะสมที่จะทํานาอยูแลว ก็ตองทํานา
ตลอดไปอีกอยางชอบเพราะทํามาตั้งนานแลว ถึงจะหนักมันก็ตองทน มันสบาย ไมตองเปนลกจางเปนอะไรใคร เปนอิสระของ
เราเอง เราจะทําก็ได ไมทําก็ไดวันนี้บอกไมทํา หยุด เปนอิสระของเราไง ไมมีใครมาบังคับ” 
 
 8.นายยอด  อวนเจริญ  ปจจุบันทํานา 35 ไร มีสวนผลไม 4 ไร อีกทั้งยังเลี้ยงหมูและไกเสริมรายไดอีกทางหนึ่งดวย 
 “ผูกพันกับการทํานา เพราะเราเกิดมาเปนชาวนาแลวทางอื่นเราไมเปนไมถนัด  ทําไมได  คาขายทําไมได  เกิดมาก็ทํา
แตนา ไมไดทําอยางอื่น จึงรักทิ้งไมได” 
 
 9.นายสมพร  โพธิ์แกว   ปจจุบันทํานา 33 ไร   และสวน 1 ไร  อีกทั้งยังมีบอปลาในนาอีก 2 บอ นอกจากนี้ยังออก
รับจางทํานาและปอกแหวเปนรายไดเสริม กลาวถึงอาชีพทํานาวา 
 “คนรุนผม  ทําอยูแตนา  ไมออกไปที่อื่น   คนรุนอื่นไปเรียนก็ออกไปจากที่นา  ไมเปลี่ยนไปทําอยางอื่นเพราะเคยเห็น
กุงกินโฉนด   เดี๋ยวนี้ถาจะทํานาใหงายก็ได  ยกหูโทรไปเดี๋ยวก็มีชุดรับจางมาทํา  มีทั้งชุดไถ เกี่ยว ฉีดยา  หวานก็ยังมี” 
 
 10.นายสุรัตน   เขียวฉออน  ปจจุบันมีที่นา  45 ไร และเชานาเพิ่มอีก 40 ไร   นอกจากมีรายไดจากการทํานาแลวยัง
รับจางบรรทุกขาวไปสงโรงสีใหกับชาวนารายอื่นๆ ในหมูบานดวย  เขาแสดงทัศนะตออาชีพการทํานาวา 
 “ทํานาสบาย ไมตองเปนลูกจางใคร   อยากทําก็ทํา ไมอยากทําก็ไมตองไปทํา  จะทําเทาไหรก็ตามแตตัวเองจะทําและ
ก็ไดเทานั้น” 
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บทที่ 8 
ทิศทางในอนาคตของชาวนาหมูบานลุมบัว 

 
 
 
 อาชีพทํานายังคงเปนอาชีพหลักของประชากรในหมูบานลุมบัว   แตรูปแบบหารายไดของชาวนาจะมีการปรับตัวมาก
ขึ้น  เพื่อใหสามารถทํานาโดยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในปจจัยการผลิต  ราคาขายของขาว  และอันตรายที่เกิดจากพิษ
ของสารเคมีการเกษตรที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
 นอกจากชาวนาสวนใหญมีลักษณะเปนทั้งชาวนาผูประกอบการผลิตขาว  ที่มีการลงทุนผลิตและมีการจางแรงงานใน
การผลิต   และการปรับระบบแปลงเกษตรใหมีลักษณะผสมผสานมากยิ่งขึ้นแลว   ชาวนาเองจะสรางโอกาสที่จะเปนลูกจาง
แรงงานในภาคเกษตร  เชน  รับจางทํานา  ไถ รับจางฉีดพนสารเคมี  ขนและแบกขาวเปลือก   รวมไปถึงการรับจางทําการเกษตร
อื่นๆ เชน  ลูกจางในแปลงผักของเกษตรกรเพื่อนบาน   และรับจางปอกแหวใหกับโรงงานแปรรูปแหวกระปองในน้ําเชื่อม  เปน
ตน     รวมทั้งเปนลูกจางแรงงานนอกภาคเกษตร เชน  รับจางในโรงงาน   กรรมกรกอสราง   ฯลฯ    
 อยางไรก็ตาม  ชาวนาสวนใหญเช่ือวา อาชีพเปนอาชีพคุนเคย   อีกทั้งที่มีคุณคา เปนมรดกจาก พอแม ปู ยา ตา ยาย  
เปนอิสระ และเปนนายของตนเองได   ซึ่งจากการสัมภาษณชาวนาในกลุมเปาหมายทั้ง 18 รายยืนยันวาจะเปนชาวนาตอไป    
 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวาอัตราผลผลิตของกลุม A และ B แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญ  ซึ่งในปการ
เพาะปลูก 2544/45  กลุม A และ B  มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร  73 และ 75  ถัง/ไร/ฤดู    ขณะที่ในป 2545/46  กลุม A และ B มีผลผลิต
เฉลี่ย  77 และ 80 ถังตอฤดู    ศึกษาหาคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญโดยใชวิธีการวิเคราะห แบบ t – test  พบวา  ในกลุม B  
ที่ทําการเพาะปลูกแบบธรรมดาในปเพาะปลูก 2544/45  และเริ่มปรับเปลี่ยนมาใชสารสมุนไพรทดแทนสารเคมีและน้ําปุยหมัก
เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพการยอยสลายของฟางแทนการเผาในปเพาะปลูก 2545/46  มีคาแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 99   
 อยางไรก็ตาม  โดยที่ชาวนาในกลุม A   ตองการหารูปแบบที่ลดตนทุนการใชสารเคมีลง  โดยเริ่มใหความสนใจใน
กระบวนการเรียนรูและทดลองของชาวนากลุม B  ซึ่งเปนชาวนาหัวกาวหนาที่ไดทดลองทํามากอนหนานั้น         ขณะที่ชาวนา 
กลุม B  ตองการทดลองเพื่อพัฒนาปรับปรุงเทคนิคลดตนทุนที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ในกลุมเปาหมาย
พบวา 

• มีชาวนา 2 รายที่ทํานาเพียงอยางเดียว   คือนายสุเทพ เผาพันธุ   และนายสามารถ ชาวลุมบัว   ซึ่ง นายสุเทพ 
ตองการเปลี่ยนไปทํานาลดตนทุนและเกษตรผสมผสานในอนาคต 

• มีชาวนา 1 รายที่ทํานา – ผัก  และรับจางในภาคเกษตร  คือ นางทองเจือ อุมัน 

• มีชาวนา 4 ราย ที่ทํานา และรับจางในภาคเกษตร คือ นางบุญทิ้ง ศรีสุข, นายนิคม อินยิน, นายประมูล อินยิน และ
นายปรีชา ศรีอ่ําพันธุ 

• มีชาวนา 3 ราย ที่ทํานา และรับจางนอกภาคเกษตร คือ นายสามารถ อุมัน,  นายสมคิด  นาคปาน  และนางแยม 
ครุฑคํา 

• มีชาวนา 1 ราย ที่ทํานา ทําไร  คือ นายวิก  มาตศักดา  
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• มีชาวนา 2 ราย ที่ทํานา  ทําไร  และรับจางนอกเกษตร คือ นายละออ  มาตศักดา  และนางติ๋ม  วงษษา 

• มีชาวนา 3 รายที่ทํานาและเกษตรผสมผสาย  ไดแก นายวิเชียร ศรีฉ่ําพันธุ, นายยอด อวนเจริญ และนายสมพร  
โพธิ์แกว 

• มีชาวนา 2 รายที่ทํานา เกษตรผสมผสาน และรับจางในภาคเกษตร   คือ นางบุญมี  ใจดี      และนายสุรัตน  เขียว
ฉออน  

 ชาวนากลุมเปาหมายแตละรายมีแนวโนมในการประกอบอาชีพดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่  71   แสดง  รายช่ือชาวนาในกลุมเปาหมาย  และแนวโนมการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

แปลงเกษตรของตนเอง ที ่ ชื่อ 
นา ไร ผัก สวน สัตว 

รับจาง
ใน

เกษตร 

รับจาง
นอก
เกษตร 

แผนการทํานาในอนาคต 

กลุม A         
1 นางบุญทิ้ง  ศรีสุข        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

2 นางทองเจอื  อุมนั        ” 
3 นายนิคม  อินยิน        ” 
4 นายสามารถ  อุมนั        ” 
5 นายละออ  มาตศกัดา        ” 
6 นายสมคิด นาคปาน        ” 
7 นางติ๋ม  วงษษา        ” 
8 นายวิก มาตศักดา        ” 
กลุม B         
1 นางแยม  ครุฑคํา        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

2 นายประมลู  อินยิน        ” 
3 นางบุญมี  ใจด ี        เกษตรผสมผสาน + เทคนิคลดตนทุน 

4 นายปรีชา  ศรอี่ําพันธุ        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

5 นายสุเทพ  เผาพันธุ        เกษตรผสมผสาน + เทคนิคลดตนทุน 

6 นายวิเชียร ศรีอ่าํพันธุ        ” 
7 นายสามารถ ชาวลุมบัว        ทํานาลดตนทุนโดยใชสมุนไพรทดแทน 

8 นายยอด  อวนเจริญ        เกษตรผสมผสาน + เทคนิคลดตนทุน 

9 นายสมพร  โพธ์ิแกว        ” 
10 นายสุรัตน  เขียวฉออน        ” 

รวม         
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จากการสัมภาษณรายบุคคล  พบรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
 

กลุม A 
 

1.นางบุญทิ้ง  ศรีสุข  
เคยมีที่ดิน 10 ไร  แตจํานองไวกับธนาคารเพื่อหาทุนมาทํานาจนกระทั่งทํานาขากทุนจากโรคจูและเพลี้ยระบาดในชวง

ป 2524 และ 2535   ทําใหตองขายที่ดินใชหนี้  ปจจุบันตองเชาพื้นที่นาขนาด 20 ไรทํานาและรับจางแบกขาว และถางหญา
ใหกับชาวนารายอื่น   พยายามเก็บรวบรวมเงินเพื่อซื้อที่ดินเพื่อทํานาใหไดอีกครั้ง      โดยบรรยายถึงความรูสึกผูกพันกับการทํา
นาของตนวา  
 “จะทํานาตอไปแบเดิม  โดยจะใชวิธีการลดตนทุนตอนนี้เริ่มทําฮอรโมนน้ําหมักชีวภาพและสมุนไพรแลว ต้ังใจจะใช
ทดแทนสารเคมีดูนาจะดี” 
 
 2.นางทองเจือ  อุมัน 
 “ที่แรกคิดวาเอกอาชีพอื่นดีกวา เพราะการทํานามันตองเสียคารถ คาไถ ทุกอยาง คาใชจายมันเยอะมากทั้งการเกษตร 
คากินอยูภายบานก็ตองรับผิดชอบคนเดียว  แตถาเราทําผัก ทําสวน เราไมตองจางเขา เราลงแรงของเราเอง เราเก็บเกี่ยวเราทํา
ของเราเอง อันนี้มันจะดีกวา  แตหลังจาประชุมกับมูลนิธิ (ขาวขวัญ) แลว ก็คิดวาอยากจะทําตามแนวทางการลดตนทุนใหได จะ
หันมาทํานากับปลูกผักไปเรื่อยๆ”   
 
 3.นายนิคม  อินยิน   ปจจุบันมีที่นา 3 ไร และเชาเขาทํา 17 ไร   
 “ปหนาก็วาจะทําอยางนี้แหละ  จะทํานาตอ เพราะทําจนเปนนิสัยแลว แตอยากทดลองลดตนทุนดู”   
 
 4.นายสามารถ  อุมัน  ปจจุบันทํานา 12 ไร และรับจางกอสราง พูดถึงอาชีพทํานาของตนเองวา 
 “ชอบอาชีพทํานา เราเปนนาตัวเอง  ก็จะทํานาตอและลดตนทุนการผลิตใหได จะทดลองใชสมุนไพรในการปลูกขาว
หนาตอไป” 
 
 5.นายละออ  มาตศักดา มีรายไดจากการทํานา  ทําไรออย และมัน     รวมทั้งรายรับจากการเปนลูกจางในโรงงาน
อุตสาหกรรมจากบุตร  พูดถึงอาชีพของตนเองวา 
 “จะทํานาตอ เพราะภูมิใจกับการทํานามาก  ซึ่งตอไปนี้จะหาวิธีลดตนทุนใหได” 
 
 6.นายสมคิด  นาคปาน  ปจจุบันทํานา 21 ไร ขณะที่บุตรรับจางอยูที่รานขายเครื่องไฟฟา  บอกวา 
 “ภูมิใจกับการทํานา เพราะทําอยางอื่นไมได  พอแมไมไดใหเรียนไปทางอื่นเลย  มีแตวิชาการทํานาอยางเดียว  ถึงไม
รักก็ตองรัก  เพราะทํามาประจํา  จะทําอาชีพอื่นก็ทําไมได  แตการทํานาก็ทําใหเรามีเงินกอน” 
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 7.นางติ๋ม  วงษษา  ปจจุบันทํานา 5 ไร และมีไรออยและมัน 25 ไร รวมทั้งมีรายไดจากการรับจางนอกภาคเกษตร  
บอกถึงความผูกพันกับอาชีพทํานาวา 
 “จะทําสมุนไพรลดตนทุนเทาที่จะทําได   เลือกทํานาตอเพราะมันติดเปนนิสัย  พอแมพาทํานา เราทําก็ไมไดเปนทาส
ใคร เราทําเราก็ไดเปนของเรา” 
 
 8.นายวิก  มาตศักดา  ปจจุบันทํานา ทําไร และมีรายไดจากการับจางในภาคเกษตร   
 “จะทํานาตอ เพราะมันเปนอาชีพ ทําแลวไดเงินกอน ซึ่งตอไปจะใชน้ําปุยหมักชีวภาพและสมุนไพร” 
 
  

 กลุม B 
 
 1.นางแยม ครุฑคํา  ปจจุบันทํานา 2 ไร และรับจางทาสี พูดถึงอาชีพทํานาของตนวา 
 “จะทํานาตอ เพราะไมรูจะไปทําอาชีพอะไรแลว   ทํานาเอง ก็พยายามจางเขาใหนอยที่สุด  ปหนาก็จะประหยัด
คาใชจายและลดตนทุนใหมากที่สุด”   
  
 2.นายประมูล  อินยิน   เคยมีที่ดิน 20 ไร แตประสบภาวะหนี้สินจากกรณีน้ําทวมและโรคจูระบาดในป 2524  รวมทั้งกู
เงินสหกรณมาซื้อมอเตอรไซด จึงตัดสินใจขายที่ใชหนี้ จนปจจุบันเหลือที่นา 6 ไร  และมีรายไดจากการรับจางในภาคเกษตร
ดวย  พูดถึงขอเปรียบเทียบระหวางการเคยเปนลูกจางในอดีตกับการทํานาในปจจุบันวา 
 “เมื่อกอนเคยทํารัฐวิสาหกิจ  และทํานาดวย  ตอมพอแมอายมากก็ใหคนอื่นทําแทน แตก็ตัดสินใจออก เพราะเลือก
แลว เราอยูคนเดียว เราไมเลือกทํานา ถาอยูตรงนั้นมันก็ไมยั่งยืนกับเรา  พอทําแลวไปไมไหว เขาก็เลิกจางเรา เราก็ไมรูจะไป
ไหน   สุดทายก็ตองกลับมาตรงนี้เพราะเรามีที่นาเปนของเราเอง” 
 
 3.นางบุญมี  ใจดี   นางไดมอบภาระการดูแลนา 2 แปลงใหกับลูกชาย 2 คน คือ นายศรันรักษ และนายประทีป  ซึ่ง
นายศรันรักษ ปจจุบันนอกจากทํานาแลวยังเลี้ยงไกชน และเปน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  ขณะที่นาย
ประทีป ทํานา เลี้ยงวัว และมีรายไดจากการรับจางทํานาอีกทางหนึ่ง   นายศรันรักษกลาวถึงอาชีพตนเองวา 
 “จะทํานาตอโดยใชทดลองเทคนิครวมกับมูลนิธิ  เราเปนชาวนา  รูจักวิชาทํานากับตนขาว  รูวิชานี้ดีที่สุดแลว  ไปทํา
อยางอื่นเราก็ไมรู ไมถนัด” 
 
 4.นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ   นอกจาทํานา บนที่ดินของตัวเองขนาด 8 ไร แลว  ยังมีรายไดจากการรับจางทํานา  แบกขาว 
และปอกแหว  เลือกตัดสินใจทํานาเพราะวา 
 “การทํานาเปนเหมือนกับมีธนาคารอยูกับบาน  แลวธนาคารของเรา เราเปนผูจัดการ เปนลูกนอง และก็เปนพนักงาน
ในตัว  ถาเราไมทํา ดอกเราก็ไมมี ถาเราทํา ดอกเราก็จะขึ้นแลวเรามาเก็บดอกตอนที่เราเกี่ยวในนา ผลผลิตออกมาถือเปนดอก
เปนผล  เราใชนอย ใชพนักงานนอย หรือวาเราใชจายมากเราก็หมดมาก  เราใชนอยมันก็จะเหลือเยอะ  เพราะดอกเราจะเยอะขึ้น
ตาม  การทํานานี่มันเปนอาชีพที่ยั่งยืนมาตั้งแตรุนกอน รุนพอแมปูยาตายาย จึงคิดวาจะทําไปเรื่อยๆ” 
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 5.นายสุเทพ   เผาพันธุ  ปจจุบันทํานาอยางเดียว 21 ไร   และตองการปรับเปลี่ยนที่นาบางสวนไปทําเกษตรผสมผสาน 
ใหความเห็นกับอาชีพชาวนาของตนเองวา  
 “ถาทําอาชีพอื่น ตองเปนลูกจางเขา  ผมก็ไมเอาหรอก ผมเบื่อ ทํานามันก็สบายใจดี มันไมเปนลูกจางใคร อยางผมเคย
ไปเปนลูกนองเขามา แบบวาถาทําใหไมถูกใจเขา เขาก็มาดุ มาดาเรา ถึงไดวาทํานามันสบายใจกวา จะไดไมมีใครมาดูหมิ่นเรา” 
  
 6.นายวิเชียร  ศรีอ่ําพันธุ  ปจจุบันทํานา ของตนเอง 15 ไร และเชานาอีก 33 ไร  รวมทั้งเลี้ยงไกชนขาย   บอกถึงทิศทาง
ในการทํานาของตนเองในอนาคตวา 
 “ จะทํานาตอเพราะเปนอาชีพที่ภาคภูมิใจ  ตอไปจะลด ละ เลิกสารเคมี ทํารูปแบบลดตนทุนโดยจะใชสมุนไพรเขามา
ทดแทน”   
 
 7.นายสามารถ  ชาวลุมบัว  ปจจุบันทํานาอยางเดียวบนที่นาของตัวเองขนาด 31 ไร  พูดถึงอาชีพของตนเองวา 
 “ยังไงก็ตองทํานาตอ  เพราะอาชีพอื่นเราไมถนัด ไมคุนเคย มีที่แลวซึ่งเหมาะสมที่จะทํานาอยูแลว ก็ตองทํานา
ตลอดไปอีกอยางชอบเพราะทํามาตั้งนานแลว ถึงจะหนักมันก็ตองทน มันสบาย ไมตองเปนลกจางเปนอะไรใคร เปนอิสระของ
เราเอง เราจะทําก็ได ไมทําก็ไดวันนี้บอกไมทํา หยุด เปนอิสระของเราไง ไมมีใครมาบังคับ” 
 
 8.นายยอด  อวนเจริญ  ปจจุบันทํานา 35 ไร มีสวนผลไม 4 ไร อีกทั้งยังเลี้ยงหมูและไกเสริมรายไดอีกทางหนึ่งดวย 
 “ผูกพันกับการทํานา เพราะเราเกิดมาเปนชาวนาแลวทางอื่นเราไมเปนไมถนัด  ทําไมได  คาขายทําไมได  เกิดมาก็ทํา
แตนา ไมไดทําอยางอื่น จึงรักทิ้งไมได” 
 
 9.นายสมพร  โพธิ์แกว   ปจจุบันทํานา 33 ไร   และสวน 1 ไร  อีกทั้งยังมีบอปลาในนาอีก 2 บอ นอกจากนี้ยังออก
รับจางทํานาและปอกแหวเปนรายไดเสริม กลาวถึงอาชีพทํานาวา 
 “คนรุนผม  ทําอยูแตนา  ไมออกไปที่อื่น   คนรุนอื่นไปเรียนก็ออกไปจากที่นา  ไมเปลี่ยนไปทําอยางอื่นเพราะเคยเห็น
กุงกินโฉนด   เดี๋ยวนี้ถาจะทํานาใหงายก็ได  ยกหูโทรไปเดี๋ยวก็มีชุดรับจางมาทํา  มีทั้งชุดไถ เกี่ยว ฉีดยา  หวานก็ยังมี” 
 
 10.นายสุรัตน   เขียวฉออน  ปจจุบันมีที่นา  45 ไร และเชานาเพิ่มอีก 40 ไร   นอกจากมีรายไดจากการทํานาแลวยัง
รับจางบรรทุกขาวไปสงโรงสีใหกับชาวนารายอื่นๆ ในหมูบานดวย  เขาแสดงทัศนะตออาชีพการทํานาวา 
 “ทํานาสบาย ไมตองเปนลูกจางใคร   อยากทําก็ทํา ไมอยากทําก็ไมตองไปทํา  จะทําเทาไหรก็ตามแตตัวเองจะทําและ
ก็ไดเทานั้น” 
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บทที่ 9 
สรุป 

 
 

ก.หมูบานลุมบัวในอดีต 
 
 บานลุมบัว  หมูที่ 4   อยูในเขตอําเภอเมือง  ของจังหวัดสุพรรณบุรี   หางจากตัวเมืองสุพรรณบุรี 18 กิโลเมตร    เปน
ชุมชน  ที่เกิดจากชาวไทยเชื้อสายเขมร  ที่อพยพมาจากบานสามทอง  ตําบลตลิ่งชัน  อําเภอดอนเจดีย  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อ
ประมาณกวา 200 ปมาแลว   หมูบานลุมบัวมีพ้ืนที่ทั้งหมด  1,733  ไร  ในจํานวนนี้อยูในเขตพื้นที่โครงการชลประทานสามชุก  
1,590 ไร   ขณะที่ประชากรที่ไมมีที่ดินทํากินมีสูงถึงรอยละ 20  และมีประชากรที่ถือครองที่ดินขนาดตั้งแต 1 งาน ถึง  30 ไร   
รอยละ  76      มีชาวนารายยอยรอยละ 80   ซึ่งแตละครอบครัวจะมีการประกอบอาชีพซึ่งลักษณะผสมผสานระหวางการทํานา
ของตนเอง และเชาผูอื่น   รวมถึง การรับจางในภาคเกษตรกรรม   เชน   รับจางทํานา   แบกขาว      การปอกแหวสงโรงงานแหว
กระปองในสุพรรณบุรี  และ การรับจางนอกภาคเกษตร    และมีเพียงรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมดที่ไมเปนหนี้   

งานวิจัยไดเลือกชาวนากลุมเปาหมายแบบเฉพาะ  คือจากกลุมชาวนาที่มีสิทธิถือครองที่ดินตั้งแต  1 งาน  ไปจนถึง
ชาวนาที่มีที่ดินมากกวา 30 ไร  จํานวน 18  คน  ซึ่งในจํานวนนี้แบงเปนชาวนา 2 กลุม  คือ กลุม A   เปนกลุมชาวนาที่ใชสารเคมี
ตามปกติ และสนใจอยากจะปรับเปลี่ยนการทํานาแบบลดตนทุน จํานวน 8 ราย   กับกลุม B  ซึ่งเปนกลุมชาวนาที่เริ่มเห็นวาการ
ทํานาที่ผานมามีปญหาเรื่องตนทุนการผลิตที่สูง และปญหาที่เกิดจากการใชสารเคมีการเกษตร จึงตองการหาวิธีการผลิตที่ลด
ตนทุนและลดการใชสารเคมีการเกษตรกร  ซึ่งชาวนากลุมนี้ไดเริ่มทดลองเทคนิคเพื่อลดตนทุน โดยใชปุยน้ําหมักชีวภาพและ
สารสมุนไพรทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูขาว  โดยศึกษาดูงานจากชาวนาที่ประสบความสําเร็จจากการปฏิเสธวิถีการผลิตตาม
แนวทางปฏิวัติเขียว  และรวมกระบวนการศึกษาทดลองกับองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อป 2545 จนถึง
ปจจุบัน 
 
 รูปแบบการทํานาในยุคกอนปฏิวัติเขียวของหมูบานลุมบัวกอนการปฏิวัติเขียวเมื่อป  2504 นั้น เปนการทํานาป ที่อาศัย
แรงควายในการไถนา  และการลงแขกเอาแรงชวยกันดํานา  เกี่ยวขาว  และนวดขาว ในระหวางหมูเครือญาติหรือเพื่อนบานใน
ชุมชน    โดยในชวง ตนเดือนพฤษภาคม (เดือนหก)  ซึ่งเปนชวงฤดูฝนที่มีฝนตกคอนขางสม่ําเสมอ  และเก็บเกี่ยวในชวงเดือน
ตุลาคม (เดือนสิบเอ็ด) กอนที่น้ําจะทวมนาสําหรับขาวเบา  สวนขาวหนักหรือขาวขึ้นน้ํา จะเริ่มทําการเก็บเกี่ยวไดใชชวงเดือน
ธันวาคม - มกราคม   การทํานาของหมูบานลุมบัวในอดีตจึงมีความเกี่ยวพันกับความเชื่อและประเพณีนิยมของชุมชนอยางแนบ
แนน   ใหความเคารพนอบนอมตอขาวหรือโพสพ  การจัดการแปลงนาไปจนถึงผลผลิตที่ไดหลังจากการเก็บเกี่ยวจึงเปนไป
อยางประณีตพิถีพิถัน  ซึ่งมีลักษณะดียวกันกับการทํานาของภาคกลางทั่วไปในยุคกอนปฏิวัติเขียว  

การทํานาเพียงปละหน และทําเพื่อเก็บไวกินเองในครอบครัวเปนหลักในอดีต  เปนการทํานาอยางประณีต  และตอง
พ่ึงพาธรรมชาติสูงมาก    สังเกตไดจากพฤติกรรมที่แสดงถึงความเคารพ ออนออมตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือ ธรรมชาติ  เชน  แมธง
หิง  ธรณี    พระภูมิ  เจาที่  แมโพสพ   ซึ่งชาวลุมบัวเช่ือวา  ถาปฏิบัติอยางดี ดวยความเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหลานี้   ก็จะชวยให
เกิดเปนสิริมงคลกับตัวเอง  ทําใหฝนฟาตกตองตามปกติ บริบูรณดี  และทําใหการทํานานั้นจะไดผลผลิตดี  เงื่อนไขในการเลือก
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พันธุขาวจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เปนหลัก  และความชอบและการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ เปน
เหตุผลรองลงมา   ซึ่งนอกจากการพึ่งพิงธรรมชาติในดานการทํานาแลว  ชาวลุมบัวยังอาศัยอาหารจากแหลงธรรมชาติเปนหลัก 
ไมวาจะเปนอาหารจากปลา  นก สัตวตางๆ  และ พืชผักพื้นบานที่ถูกนํามาใชอยางหลากหลาย 
 นอกจากวิถีการผลิตที่พ่ึงพิงธรรมชาติแลว  การจัดการในการผลิตยังมีความเอื้อเฟอระหวาง   ชาวนากันเองในหมูบาน
มีอยูสูง   การทํานาในอดีต   แมจะยากลําบากแตแฝงไวดวย  ความชวยเหลือเกื้อกูลระหวางชาวนากันเอง  และมีความรื่นเริงจาก
การละเลนระหวางกิจกรรมมาชวยผอนคลาย สรางความสนุกสนาน     อีกทั้งผลผลิตของขาวอยูในระดับ 20 – 75  ถังตอไรตอป  
แตก็เปนปริมาณที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตของชาวนาในหมูบาน  ซึ่งผลผลิตที่ไดนอกเหนือจากกินในครัวเรือนตลอดป  และ
เก็บเมล็ดในการปลูกในปตอไปแลว  ยังสามารถใชแลกเปลี่ยนอาหารหรือสินคากับชุมชนภายนอกได  รวมไปถึงสวนที่เหลือ
ขายเพื่อเกิดรายไดเปนเงินตรานําเขาครัวเรือน   ซึ่งการพึ่งพิงระหวางชุมชนยังมีลักษณะแบบเทาเทียมคือการแลกเปลี่ยนอาหาร
ระหวางชาวนาในหมูบานลุมบัว กับชาวบานโพธิ์ระยา  ทําใหการพึ่งพาระบบตลาดมีในระดับที่ตํ่ามาก 
  
 

ข.ความเปลีย่นแปลงในยุคปฏิวัติเขียว 
  

ระบบชลประทานซึ่งเปนแรงจูงใจสําคัญที่สุด โดยมีการสนับสนุนดวยเมล็ดพันธุขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงซึ่ง
ตอบสนองตอระบบการปลูกในเขตชลประทานเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหชาวนาหันมาทํานาปรังเพื่อการคา  โดยเริ่มเปลี่ยนจาก
นาปที่ทําการปลูกเพียงปละครั้ง   มาสูการทํานาปรังควบคูกับนาป   และพัฒนามาสูการทํานาปรัง 2 ครั้งตอป ในชวงป 2517 – 
2535  และการทํานาปรัง 3 ครั้งตอปในชวง 2536 ถึงปจจุบัน     ซึ่งวิถีชีวิตของชาวนาไดคอยๆ ปรับเปลี่ยนไปตามระบบการ
ผลิตสมัยใหม  และกระแสการพัฒนาประเทศที่เขามาในหมูบานพรอมกับเครื่องสาธารณูปโภค   ชาวนามีวิถีที่สะดวกสบายมาก
ขึ้น  แตขณะเดียวกันก็คอยๆ  วิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตที่ลดทอนความสามารถของชาวนาในการพึ่งตนเองทั้งดานการผลิต
และบริโภค  ไดคอยปรับเปลี่ยนไปพึ่งพาตลาดมากขึ้นทุกขณะ  โดยชาวนาอาศัยการแลกเปลี่ยนผลผลิตกับเงินซึ่งเปนตัวกลาง
ในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการเพิ่มมากขึ้น นับตั้งแตการพึ่งพาทุนและปจจัยการผลิต  ความรูและเทคโนโลยีการผลิต  และ
การจําหนายผลผลิต   ขณะเดียวกันชาวนาที่เคยพึ่งพาจากแหลงธรรมชาติ  ธรรมชาติไดหันเหไปพึ่งพาอาหาร เครื่องอุปโภค
บริโภคจากตลาดมากยิ่งขึ้น     สวนธรรมเนียม ประเพณีเกี่ยวกับการปลูกขาวที่ชาวนานิยมทําเพื่อบูชาแมโพสพ และสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ  เปนสิริมงคลกับตน   และเชื่อวามีผลทําใหผลผลิตขาวดีในอดีต  เชน แรกไถ  แรกเกี่ยว   การทําขวัญขาวเขายุง 
ฯลฯ  ทําใหไดถูกละเลยไปจนเกือบหมดสิ้น  คงเหลือเพียงการทําบุญสารทหนาบานหลังบาน และการไหวพระแขเสี่ยงทาย 
เทานั้น 
 
 

ค.ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 
 

 1.ลดการพึ่งตนเองไดดานความรู เทคโนโลยี และปจจัยการผลิต 
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แนวความคิดที่ตองจัดระบบการผลิตที่เรงรัด เพื่อใหไดผลผลิตมากในเวลาที่สั้นเพื่อนํามาแลกเปนเงินที่จะซื้อความ
สะดวกสบายทุกอยางใหกับชีวิต  เกิดเปนทวิลักษณในอาชีพของชาวนา คือเปนทั้งผูบริหารจัดการแปลงนา  ขณะเดียวกันก็
ออกไปรับหายรายไดเพิ่มจากการรับจางทั้งในและนอกภาคเกษตร   จากการวิเคราะหรายไดของชาวนากลุมเปาหมาย  พบวาใน
กลุม A  มีรายไดรวมเฉลี่ย  ในป  2545/46  มีคือ  168,657  บาท   เปนรายไดจากการทํานาเฉลี่ย 66,087 บาท   จากการทํา
การเกษตรอื่นๆ 14,400 บาท   จากการรับจางในภาคเกษตร  38,790 บาท  และจากการรับจางนอกภาคเกษตร  38,790 บาท   
หรือคิดเปนรอยละ    39.18,   8.54,  23.00  และ 29.28  ของรายไดรวมเฉลี่ยทั้งหมด    สวนในกลุม B มีรายไดรวมเฉลี่ย  ในป  
2545/46  มีคือ  220,189   บาท   เปนรายไดจากการทํานาเฉลี่ย 175,080 บาท   จากการทําการเกษตรอื่นๆ 9,260  บาท   จากการ
รับจางในภาคเกษตร  27,929 บาท  และจากการรับจางนอกภาคเกษตร  7,920  บาท   หรือคิดเปนรอยละ    79.51   4.21,  12.68  
และ 3.60  ของรายไดรวมเฉลี่ยทั้งหมด    ขณะที่คาเฉลี่ยของสัดสวนคาใชจายอาหารในครัวเรือนของชาวนากลุม A ในป 2545 
นั้นจะตองพึ่งพิงจากตลาด  คือตองใชเงินในการซื้ออาหารสําหรับครอบครัวสูงถึง รอยละ   98.55   เปนสัดสวนของคาขาวที่
ตองซื้อจากตลาดรอยละ 19.09   ขณะที่ชาวบานสามารถพึ่งพิงตัวเอง จากอาหารที่ผลิตขึ้นเองมีเพียงรอยละ 1.45  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาคาเฉลี่ยของสัดสวนรายจายภายในครัวเรือนทั้งหมดของชาวนากลุม A และกลุม B    พบวามีคาเฉลี่ยของคาจายในเรื่อง
อาหาร เครื่องปรุง ผลไม (ไมรวมขาวสาร) (4) มีมากที่สุด คือสูงถึงรอยละ  39.62  และ  43.22    และมีคาเฉลี่ยของคาขาวสารที่
ซื้อจากตลาด (14) รอยละ 10.62  และ 6.65  ตามลําดับ   

   การที่ชาวนามุงเนนการเรงรีบผลิตเพื่อการคาเพื่อใหมีราไดมาจับจายใชสอยอยางสะดวกสบาย   ทําใหชาวนาไม
สนใจที่จะวางรูปแบบการผลิตของตนเองเพื่อเก็บรักษาและพัฒนาปรับปรุงเทคนิคองคความรูดวยตนเอง  แมปจจุบันชาวนาสา
มารผลิตไดผลผลิตเฉลี่ยในชวง 73 – 80 ถัง/ไร/ฤดู  แตอาศัยความรูที่ไดจากการเลียนแบบกันเองในกลุมชาวนาที่ประสบ
ความสําเร็จ   การรับขอมูลความรูในการใชปจจัยการผลิตจากพอคาสารเคมีการเกษตร  นักสงเสริมทั้งจากหนวยงานรัฐและ
เอกชน  รวมไปถึงสื่อโฆษณาตางๆ     

 

1.1 เมล็ดพันธุ 
 
จากการวิจัยโดยอาศัยขอมูลเชิงสถิติพบวา เมล็ดพันธุขาวซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดระบบและคุณภาพการของ

ชาวที่ไดจากแปลงนาของตนเอง   คุณภาพของเมล็ดพันธุมีผลตออัตราผลผลิต     แตเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของชาวนาใน
การพึ่งตนเองไดดานเมล็ดพันธุกลับพบวาชาวนามีแนวโนมที่จะเก็บรักษา และพัฒนาคุณภาพเมล็ด พันธุของตัวเองลดลง   แต
จะอาศัยการไดมาจากชาวนารายอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียงที่มีผลผลิตดี หรือซื้อจากภายนอก   นอกจากนี้เมล็ดพันธุขาวที่
ชาวนาปลูกอยูในปจจุบันยังไมมีความคงตัว จึงทําใหตองเปลี่ยนพันธุทุก 1 – 3 ป  และการปลูกขาวโดยมีระยะพักดินเพียง 0 – 7 
วันทําใหขาวพันธุที่จะเก็บจากการปลูกเพื่อขายผลผลิตแบบธรรมดาไมสามารถทําได เพราะเมล็ดขาวที่ใชทําพันธุตองใชเวลา
ในการปลูกมากขึ้นเพื่อลดความช้ืน และตองมีระยะพักตัวใหกับเมล็ดพันธุ 

เมื่อพิจารณาสถานภาพของการใชเมล็ดพันธุต้ังแตยุคกอนปฏิวัติเขียวจนถึงปจจุบัน จะเห็นวาจากพันธุขาวพื้นบาน
ประมาณ 13 สายพันธุที่มีปลูกในหมูบานที่ชาวนาปลูกกอนปฏิวัติเขียวสูญหายไป       ชาวนาหันไปปลูกพันธุขาวตามกระแส
การสงเสริมพันธุขาวลูกผสมใหผลผลิตสูงที่ตอบสนองตอระบบชลประทานที่รัฐไดผลิตออกมาในชวงเวลาตางๆ    ในปจจุบัน
เหลือเพียง 2 พันธุ คือ สุพรรณบุรี 1 และ สุพรรณบุรี 35  ซึ่งชาวนาสวนใหญจะไมเก็บพันธุไวใชเอง แตจะใชวิธีการเปลี่ยน
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แหลงที่มาของพันธุ  ซื้อจากเพื่อบานหรือจากรานคาเปนสวนใหญ   ปริมาณเมล็ดพันธุที่ใช เพิ่มจาก 0.5 – 2 ถัง ในชวงการทํานา
ดํากอนปฏิวัติเขียว  มาเปน  2 – 3 ถังในชวงทํานา 2 ครั้งตอป และเพิ่มเปน  3 – 4 ถัง ในชวงการทํานา 3 ครั้งตอป   
  

 1.2  สารเคมีการเกษตร 
  

เมื่อผลวิจัยขอมูลทางสถิติจากการเก็บขอมูลปจจัยการผลิตและผลผลิตที่ไดเปรียเทียบในป 2544/45 กับป 2545/46 จะ
ช้ีใหเห็นวา จํานวนครั้งในการปลูกไมมีผลโดยตรงตอประสิทธิภาพของการผลิต   ชาวนาเชื่อวาการใชปุยเคมีเพิ่มขึ้นจะทําให
ไดผลผลิตเพิ่มขึ้น  และปริมาณสารเคมีที่ใชกําจัดโรคและแมลงที่เพิ่มขึ้นจะทําใหสามารถรักษาปริมาณผลผลิตไวไดนั้น   ขอมูล
เชิงสถิติไดช้ีใหเห็นขอเท็จจริงวา  การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในดานสารเคมีการเกษตรตางๆ นั้น ไมมีผลตออัตราผลผลิตที่ชาวนา
ไดรับ   และเมื่อสํารวจขอมูลเชิงคุณภาพในการใชสารเคมีการเกษตร  รวมไปถึงรายละเอียดในวิถีการผลิตแลวพบวา รูปแบบ
การผลิตโดยใชสารเคมีการเกษตร ไมวาจะเปนปุยเคมี  และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งไดแก โรค แมลง  วัชพืช  หอยเชอรรี่ และ
หนู  ไดสรางผลกระทบโดยตรงตอนิเวศเกษตรและมีผลเก่ียวเน่ืองตอ  ความอุดมสมบูรณของดินและสิ่งมีชีวิตในดิน   และ
ความสมดุลของแมลงศัตรูธรรมชาติและแมลงศัตรูพืชที่อยูในแปลงนา 
     สารเคมีการเกษตรเริ่มเขาสูหมูบานลุมบัวในเวลาเดียวกับการปลูกขาวนาปรังไมไวแสง   คือในชวงป 2517  ซึ่งเปน
ชวงที่เริ่มมีการปลูกขาวนาปรัง   สารเคมีการเกษตร  ซึ่งเริ่มดวยปุยเคมี   สารกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช   และสารกําจัดวัชพืช  
มีเริ่มไดนับความนิยมมากขึ้นเมื่อป  2522   ซึ่งเกิดจากการบอกตอๆ กันของชาวนาในหมูบานลุมบัว  และชาวนามักปรึกษากับ
พอคาที่ขายสารเคมีการเกษตร   ซึ่งตอมาสารเคมีกําจัดหอยเชอรรี่  ไดเริ่มเขามามีบทบาทอยางมากในการทํานาในหมูบานลุมบัว
ราวป  2542 – 43 จนถึงปจจุบัน      ชาวนาสวนใหญจะใชวิธีการนําปุยเคมีจากรานคาเคมีการเกษตรมาใชกอนแลวชําระคา
ปุยเคมีเมื่อเก็บเกี่ยวแลว  ซึ่งราคาสารเคมีการเกษตรที่นํามาใชในลักษณะนี้จะมีราคาแพงกวาปกติเล็กนอย  และราคาขึ้นอยูกับ
ปริมาณของสารเคมีเคมีที่ชาวนานํามาใช  บวกกับความนาเชื่อถือ  หรือ “ เครดิต”  ของชาวนาแตละราย    

การศึกษาจากตัวเลขปจจัยการผลิตของชาวนาในกลุมเปาหมาย  พบวามูลคาของสารเคมีการเกษตรที่ชาวนาตองจาย
เปนตนทุนการผลิตมีสัดสวนสูง  ในกลุม A และ B  ปเพาะปลูก 2544/45 มีสัดสวนรอยละ   39.43  และ 29.86    และในป 
2545/45   มีสัดสวนรอยละ   38.73 และ  27.21  ตามลําดับ   ซึ่งจาการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพจะเห็นวา  แนวโนมของปริมาณ
การใชสารเคมีการเกษตร  มีอัตราเพิ่มขึ้นตั้งแตชวงป 2517 ถึงป 2544     ทั้งนี้เกิดจากมีเปลี่ยนพื้นที่นาปรังมาทํานาป และการ
ขยายพื้นที่ทํานาปรัง   รวมทั้งการเพิ่มรอบการผลิตตอปจาก 2 ครั้งมาเปน 3 ครั้งแลว     นอกจากนี้ยังพบอีกวาการที่ชาวนาใช
การใสปุยเคมีเพื่อตองการเพิ่มปริมาณผลผลิตใหสูงขึ้นมีผลโดยตรงตอการแพรระบาดของโรคและแมลงอยางกวางขวาง    
รวมทั้งการใชปุยเคมีซึ่งเปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกขาวจากนาดํามาเปนนาหวานน้ําตม  เปนสาเหตุอันหนึ่งทําใหปญหาวัชพืชเพิ่ม
ความรุนแรงขึ้น  และชนิดวัชพืชที่เกิดขึ้นนั้นควบคุมไดยากขึ้น  ทั้งนี้ชาวนามีความพยายามที่จะนําสารเคมีมาใชในการ
แกปญหา  เพื่อมิใหผลผลิตลดลงและเสียหาย  จนกระทั่งในป 2544  ชาวนามีความตองการลดตนทุนจากการใชสารเคมีเริ่ม
เกิดขึ้นอยางกวางขวางในสังคมไทย  รวมทั้งความตื่นตัวของชาวนากลุม  B  ซึ่งเปนชาวนากลุมเล็กๆ ในหมูบานที่ตองลด
ตนทุนการใชสารเคมีการเกษตร  เชน   การใชสมุนไพรทดแทนสารเคมีกําจัดศัตรูขาว และการใชน้ําปุยหมักชีวภาพชวยยอย
สลายฟางเพื่อฟนฟูคุณภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใชสารเคมีการเกษตรในปริมาณมากและเปนระยะเวลาตอเนื่อง  โดยได
ศึกษาจากชาวนาที่ประสบความสําเร็จจากการปฏิเสธการผลิตตามกระแสปฏิวัติเขียวอยางนายชัยพร  พรหมพันธุ  และรวม
กระบวนการศึกษาเรียนรูและทดลองกับองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี   
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1.3 แรงงาน  เครื่องจักร และน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

  ในดานการใชเครื่องจักรกลและน้ํามันเช้ือเพลิง พบวามีแนวโนมเพิ่มขึ้นต้ังแตในอดีตจนถึงปจจุบัน  รถไถเดินตามได
กลายมาเปนเพื่อนคนใหมของชาวนาแทนควาย   ซึ่งชาวนาเล็งเห็นวารถไถเปนอุปกรณที่ทันสมัย   ใชงายสะดวกรวดเร็ว  และ
สามารถพวงกับทอสูบน้ําใชสูบน้ําเขานาไดเปนอยางดี    ขณะที่ควายนอกจากจะทํางานไดชากวาแลว ยังไมเปนภาระในการ
ดูแล  ซึ่งเมื่อพ้ืนที่นาถูกนําไปใชปลูกขาวอยางตอเนื่องก็ทําใหหญาซึ่งอาหารของควายหาไดยากมากขึ้น    

เครื่องจักรกลยังเขามามีบทบาทมากขึ้นในการปลูกขาวนาปรังในเรื่องของการจัดการดานอื่นๆ   เชน เครื่องฉีดพน
สารเคมีแบบปมซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากเครื่องฉีดพนสารเคมีแบบโยกมือ ทั้งนี้เพื่อใชงานในพื้นที่กวางและถี่ขึ้น     รวมไปถึงการ
พัฒนาเครื่องนวดขาว เครื่องรูดขาว มาสูเครื่องเก่ียวขาวที่ใชปจจุบัน  ซึ่งการพัฒนาเครื่องจักรกลตางๆ เหลานี้มีผลทําใหมีการ
ใชปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมาดวย   เมื่อศึกษาจากขอมูลเชิงสถิติ พบวาคาจางแรงงานในการจัดการไมวาจะเปนคาไถ คา
ฉีดพน และคาเก็บเกี่ยวแปรผันตรงตามปริมาณผลผลิตตอไร   อีกทั้งการจัดหาแรงงานรับจางเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว  ยิ่งทํา
ใหมีแนวโนมการจางแรงงานเพื่อจัดการแปลงนาจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น       

จากขอมูลเชิงสถิติพบวา ชาวนากลุมเปาหมาย A และ B มีสัดสวนคาใชจายในดานคาจางแรงงาน  คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
และคาซอมแซมบํารุงรักษาเครื่องมือ  ในอัตรารอยละ 47.91 และ 57.57    ในปเพาะปลูก 2544/45     และรอยละ  47.98   และ 
59.00 ในปเพาะปลูก 2545/46  ตามลําดับ 

 
 

2.  ลดการพึ่งตนเอง และธรรมชาติในดานอาหาร 
 
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนจากระบบที่เคยทํานาเพื่ออาศัยขาวของตนเองกินไดและพึ่งตลาดนอย  โดยเนนการผลิตไวกินเปน

หลัก  เหลือจากแลกเปลี่ยนอาหารที่สําคัญแลวจึงขาย และพึ่งพาอาหารจากแหลงธรรมชาติ   ไปสูการพึ่งพาระบบการลงทุน
นําเขาปจจัยการผลิตจากภายนอก เชน เมล็ดพันธุ   ปุยเคมี  สารเคมีการเกษตร  เครื่องจักรกล  และน้ํามันเชื้อเพลิง   เพื่อผลิตขาว
ขายใหไดเงินตรามาใชในการอุปโภคและบริโภค    วิถีชีวิตจะมีความสะดวกสบายมากขึ้น    ขณะที่การปลูกขาวเพื่อกินเองเริ่ม
เหลือนอยลง  และการพึ่งตนเองไดในดานการผลิต   เชน   การเก็บรักษาเมล็ดพันธุไวใชเอง   ความรูและเทคโนโลยีในการผลิต
ในการแกปญหาโรคแมลงและวัชพืชขาว  รวมทั้งความสามารถในการตอรองกับระบบตลาดเริ่มลดนอยถอยลง   แตฐานตนทุน
ทางสิ่งแวดลอมมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับตนทุนของสารเคมีการเกษตรและพลังงานเชื้อเพลิงที่ใชในแปลงนา   ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดตอสภาพดิน  นํ้า   ตนทุนทางสุขภาพเพิ่มขึ้น   การพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติลดลงมาก  แตกลับพึ่งพาอาหาร
จากตลาดซึ่งมีราคาสูงแตคุณภาพต่ํา   ทําใหรายไดและรายจายไมสมดุล นําไปสูการเกิดภาวะเปนหนี้ เพิ่มสูงขึ้น   ชาวนา
กลายเปนนักหมุนหนี้รายวัน     ซึ่งนอกจากจะเปนนักบริหารจัดการฟารมที่กูเงินมาลงทุนในแปลงนาตัวเองแลว    ยังเปนลูกจาง
รายวันทั้งในและนอกภาคการเกษตร ซึ่งเปนการปรับตัวที่พยายามจะออกรับจางเพื่อหาเงิน มาหมุนเวียนเปนคาใชจายใน
ครัวเรือน    
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ในดานของผลผลิตและการจัดการผลผลิต   พบวาสัดสวนของชาวนาที่เคยมียุงฉางไวสําหรับเก็บขาวไวกินเอง  และ
ทําพันธุ และเหลือจึงขายในยุคกอนปฏิวัติเขียว ในอัตรารอยละ 100  เมื่อชาวนาไดหันมาทํานาปรังสองครั้ง  ปริมาณของชาวนา
ที่ยังเก็บขาวไวกินเอง  ไดเปลี่ยนไปเปน  รอยละ 10 ของชาวนาทั้งหมด  มีปริมาณชาวนาที่ยังเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง    รอยละ 
15     เมื่อทํานาปรัง  3 ครั้ง  และปริมาณของชาวนาที่เก็บขาวไวกินเองและเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเองไดเปลี่ยนไปเปน รอยละ 
5  และ รอยละ 10  เปนปริมาณของชาวนาทั้งหมด ในหมูบาน   และเมื่อศึกษาจากกลุมเปาหมายพบวา     ชาวนาใน
กลุมเปาหมายทั้งหมด  18 ราย   มีชาวนาที่เก็บขาวไวทําพันธุเอง  6 ราย  คิดเปนรอยละ 33.33   และมีชาวนาที่เก็บขาวไวกินเอง  
4 ราย คิดเปนรอยละ  22   ของ 

สวนการขายขาวของชาวนามีการปรับเปลี่ยนจากแตเดิมในยุคกอนปฏิวัติเขียว ซึ่งชาวนาจะขายใหกับพอคาขาวใน
ทองถิ่นซึ่งมีเพียงรายเดียว   แตในยุคปฏิวัติเขียวซึ่งมีการทํานาปรัง 2 ครั้ง  ชาวนาในหมูบานจะขายขาวใหกับพอคาในทองถิ่น 
ซึ่งมี 3 ราย  และ  ขายใหพอคาเรที่เขามาในหมูบานเปนปะจํา 2 ราย   และเมื่อเขาสูชวงของการทํานาปรัง  จํานวนผูรับซื้อขาวจะ
มีมากขึ้น  ซึ่ง  แหลงรับซื้อสวนใหญแลวจะมีราคารับซื้อขาวไมแตกตางกันมากนัก   แตระยะทางจะเปนตัวแปรสําคัญที่ทําให
ชาวนาเลือกตัดสินใจนําขาวไปขาย   หากระยะทางที่นําขาวจากนาไปขายตามที่ตางๆ จะเพิ่มมากขึ้น   เพื่อบรรทุกขาวไปขายจะ    
ซึ่งชาวนาจะเปนคนแบกรับภาระคาขนสงนี้ ทําใหชาวนาตัดสินใจเลือกขายใหกับผูรับซื้อที่ใกลที่สุดกอน     

สวนปญหาในการซื้อขายขาวที่ชาวนาประสบในปจจุบันก็คือ  ขาวของชาวนาจะถูกพอคาที่รับซื้อกดราคาเพราะมี
ความชื้นมากเกินกวา 14 %   ซึ่งในความเปนจริงพบวา  โดยทั่วแลวเมื่อชาวนาเกี่ยวขาวโดยจางรถเกี่ยว  จะทําการขายขาว
ภายในวันนั้น   ขาวจึงไมไดถูกตากแหง  ขณะที่พอคามักจะเปนผูตรวจสอบคุณภาพขาวเองโดยไมมีเครื่องมือและอุปกรณใร
การตรวจสอบความชื้น  ซึ่งหากเปนชวงเศรษฐกิจฝดเคือง  จนเกิดภาวะเงินตึงตัว  รฐับาลไมสามารถปลอยเงินกูใหกับผูซื้อ
ขาวเปลือกก็จะเปนผลทําใหการคาขายขาวในระดับทองถิ่นตกอยูในภาวะ  คนซื้อขาวไมอยากซื้อ และ ขายขาวก็ไมอยากขาย
ขาว   มีผลทําใหราคาขายขาวดิ่งลง  และในที่สุดชาวนาตองยอมขายขาวในราคาต่ํา  เพราะตองนําเงินไปหมุนเวียนลงทุนชําระ
คาปจจัยการผลิตใหกับเถาแกรานคา หรือแหลงทุนที่ใหสินเชื่อที่ขายที่ขายปจจัยการผลิตในฤดูการผลิตที่เพิ่งผานพนไป  กอนที่
จะเปนหนี้อีกครั้งในการที่จะลงทุนทํานาในรอบการเพาะปลูกที่กําลังจะมา 

 
 

ง. ผลกระทบท่ีเกิดในดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพชาวนา 
 
 นอกจากคาคาใชจายที่เปนตนทุนปจจัยการผลิตจากภายนอกเพิ่มขึ้นดังที่กลาวมาแลวขางตน     ชาวนาตองจายเพิ่มขึ้น
ในสวนของใชจายที่เปนตนทุนการผลิตไมเปนตัวเงินก็เพิ่มขึ้น  อันไดแก   คาใชจายในการสูญเสียความอุดมสมบูรณของ
อินทรียวัตถุในดิน   คาใชจายในการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีและการบริโภคสารเคมีที่ปนเปอนใน
อาหาร และสิ่งแวดลอม  และความเครียดที่เกิดจากหนี้สินที่สะสมจากการขาดสมดุลของรายไดที่ไดจากผลิตและการบริโภคใน
ครัวเรือน    รวมไปถึงตนทุนทางดานความหลากหลายทางพันธุกรรมขาว พืช และสัตวตางๆ ซึ่งเปนฐานทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพที่มีมูลคามหาศาลในการพัฒนาอาหารและยารักษาโรคในโลกอนาคต    

จากการศึกษาการใชสารเคมีกําจัดโรคแมลง  พบวาแทจริงแลวสารเคมีที่ฉีดพนนั้นมีผลทําลายแมลงกลุมเปาหมาย
เปาหมายต่ํา   แตมีผลขางเคียง ซึ่งกอใหเกิดปญหาตอมนุษย  สิ่งแวดลอมและระบบนิเวศนสูงกวา   ผลกระทบที่เกิด ไดแก    
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แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติไมสมดุล  อาจทําใหมีแมลงหรือสิ่งมีชีวิตบางชนิดแพรขยายพันธุไดรวดเร็วขึ้น  
ขณะเดียวกันก็ทําใหแมลงหรือสิ่งมีชีวิตบางพันธุหมดไป  อาจกอใหเกิดศัตรูพืชพันธุใหมที่ผิดไปจากเดิมแตระดับความรุนแรง
อาจเทาเดิมหรือเพิ่มมากขึ้น  แมลงศัตรูพืชดื้อยา  ทําใหมีการใชปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น   ลดแรงจูงใจของ
ชาวนาในการปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งมีประโยชนในการหมุนเวียนสารอาหารในดิน   รวมทั้งลดปริมาณการสะสมของโรคและ
แมลงในพื้นที่และในดิน   ในกรณีศึกษาไสเดือนฝอย (nematode) ในดินซึ่งเปนศัตรูพืชและกําจัดไดยาก  ซึ่งนอกจากการกําจัด
โดยตรงแลว  สารกําจัดศัตรูพืชไมเจาะจงสวนใหญไมเปนอันตรายตอไสเดือนฝอย  การใชสารสารเคมีกําจัดแมลงกลุมออรแก
โนคลอรีน  มักชวยเพิ่มปริมาณไสเดือนฝอยในดิน เพราะกลับไปทําลายตัวห้ําของไสเดือนฝอย   สวนสารกลุมคารบาเมตสวน
ใหญเปนพิษตอไสเดือนในระดับสูงมาก   และแมสารกลุมอื่นๆ ไมทําใหไสเดือนดิน ตาย แตจะสะสมไวโดยไสเดือนดินที่อยู
ในระดับหนาดินจะมีสารพิษสะสมสูงกวาไสเดือนดินที่อยูในระดับลึก  ซึ่งไสเดือนดินเปนแหลงอาหารของนกและสัตวเลี้ยงลูก
ดวยนมหลายชนิด   ขณะเดียวกันก็เปนตัวยอยสลายอินทรียวัตถุในดินและทําใหวัฏจักรคารบอนในดินหมุนเวียน ซึ่งยอมตอง
สงผลกระทบตอโครงสรางของดินและความอุดมสมบูรณของดิน   นอกจากนี้ยังมีผลทําใหตนพืชทนทานตอโรคนอยลง   

การสะสมของสารเคมีการเกษตรในหวงโซอาหาร  (food chain)  อาจกอใหเกิดอันตรายตอสิ่งมีชีวิตนอก
กลุมเปาหมายที่ไมใชศัตรูพืช   ซึ่งความเปนพิษ หมายถึงอาการที่แสดงออกมาในลักษณะที่สอใหเห็นอันตราย  ซึ่งเกิดตอมนุษย
หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่ไดรับสารพิษเขาไปโดยทางใดก็ตาม จะรุนแรงมากหรือนอยขึ้นอยูกับองคประกอบหลายอยาง  ซึ่ง
องคประกอบที่สําคัญที่สุดไดแก  ปริมาณของสารพิษที่ไดรับและระดับความเปนพิษของสารนั้นๆ   นอกจากนี้ยังพบพิษของ
สารเคมีจะเกิดรุนแรงขึ้นเมื่อมีการใชสารเคมีผิดประเภท  ซึ่งสามารถพบเห็นไดในการใชสารเอ็นโดซัลแฟนในการกําจัดหอย
เชอรรี่ในแปลงนาภาคกลางทั่วไปรวมทั้งที่ในหมูบานลุมบัว     

 การกําหนดวัตถุประสงคในการปลูกขาวที่จํากัดเฉพาะเพียงเพ่ือขายใหไดเงินตรามาใชจายนั้น  ทําใหชาวนาละเลยการ
ใชประโยชนจากพันธุพืชพันธุสัตวที่มีอยูในพื้นบาน  ทําใหมองเห็นแตตัวเงินในผลผลิตขาวที่ปลูก  แตไมเห็นมูลคาของอาหาร
ตางๆ ที่อยูในแปลงนาและระบบธรรมชาติแวดลอม    พืชผักพื้นบานและสัตวตางๆ ที่อาศัยอยูในแปลงนาซึ่งเคยเปนอาหารของ
ชาวนากลับถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว    นอกจากนี้พันธุขาวพื้นบานซึ่งแมจะใหผลผลิตต่ํากวาพันธุขาวลูกผสม   ก็สูญหาย     ทํา
ใหชาวนาขาดพันธุกรรมขาวพื้นบานซึ่งเปนฐานทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญและจําเปนตอการพัฒนาตอยอดเพ่ือการปรับปรุงให
ไดพันธุขาวที่ดีและเหมาะสมกับวัตถุประสงคตางๆ ในอนาคต   
 
 

จ.แนวโนมของชาวนาหมูบานลุมบัวในอนาคต 
 

อาชีพทํานายังคงเปนอาชีพหลักของประชากรในหมูบานลุมบัว   แตรูปแบบหารายไดของชาวนาจะมีการปรับตัวมาก
ขึ้น  ชาวนาสวนใหญเช่ือวา อาชีพชาวนาเปนอาชีพคุนเคย   อีกทั้งที่มีคุณคา เปนมรดกจาก พอแม ปู ยา ตา ยาย  เปนอิสระ และ
เปนนายของตนเองได   ซึ่งจากการสัมภาษณชาวนาในกลุมเปาหมายทั้ง 18 รายยืนยันวาจะเปนชาวนาตอไป    

จากการสัมภาษณพบวาชาวนาในกลุม A   ตองการหารูปแบบที่ลดตนทุนการใชสารเคมีลง  โดยเริ่มใหความสนใจใน
กระบวนการเรียนรูและทดลองของชาวนากลุม B  ที่ไดทดลองทํามากอนหนานั้น    ขณะที่ชาวนา กลุม B  ตองการทดลองเพื่อ
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พัฒนาปรับปรุงเทคนิคลดตนทุนที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนในปจจัยการผลิต  
ราคาขายของขาว  และอันตรายที่เกิดจากพิษของสารเคมีการเกษตรที่มีตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม    
 นอกจากนี้ชาวนาสวนใหญมีลักษณะเปนทั้งชาวนาผูประกอบการผลิตขาว  ที่มีการลงทุนผลิตและมีการจางแรงงาน
ในการผลิต   และการปรับระบบแปลงเกษตรใหมีลักษณะผสมผสานมากยิ่งขึ้นแลว  หรือทําการเกษตรอื่น  ชาวนาเองจะเปน
ลูกจางแรงงานในภาคเกษตร  เชน  รับจางทํานา  ไถ รับจางฉีดพนสารเคมี  ขนและแบกขาวเปลือก   รวมไปถึงการรับจางทํา
การเกษตรอื่นๆ เชน  ลูกจางในและนอกภาคเกษตร  
 จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  พบวาอัตราผลผลิตของกลุม A และ B แตกตางกันอยางมีนัยยะสําคัญ  ซึ่งในปการ
เพาะปลูก 2544/45  กลุม A และ B  มีผลผลิตเฉลี่ยตอไร  73 และ 75  ถัง/ไร/ฤดู    ขณะที่ในป 2545/46  กลุม A และ B มีผลผลิต
เฉลี่ย  77 และ 80 ถังตอฤดู    ศึกษาหาคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญโดยใชวิธีการวิเคราะห แบบ t – test  พบวา  ในกลุม B  
ที่ทําการเพาะปลูกแบบธรรมดาในปเพาะปลูก 2544/45  และเริ่มปรับเปลี่ยนมาใชสารสมุนไพรทดแทนสารเคมีและน้ําปุยหมัก
เพื่อชวยเพิ่มคุณภาพการยอยสลายของฟางแทนการเผาในปเพาะปลูก 2545/46  มีคาแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
ความเช่ือมั่นรอยละ 99   



 

ช่ือ – ที่อยู  เกษตรกรกลุมเปาหมายการวิจัย 
 
 
กรณีศึกษากลุม  A     
 
1.  นางบุญทิ้ง    ศรีสุข    บานเลขที่ 151  หมู 4  บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
2.  นางทองเจือ  อุมัน   บานเลขที่  64/4  หมู 4  บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
3.  นายนิคม  อินยิน    บานเลขที่  9/1  หมู 4  บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
4.  นายสามารถ  อุมัน   บานเลขที่  99/4  หมู 4  บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
5.  นายละออ  มาตศักดิ์   บานเลขที่   97  หมู 4  บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
6.  นายสมคิด  นาคปาน  บานเลขที่  72/1  หมู 4   บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
7.  นางติ๋ม  วงษษา   บานเลขที่ 74  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 
8.  นายวิก   มาตศักดา   บานเลขที่  139  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

 
 

กรณีศึกษากลุม  B     
 
1.  นางแยม  ครุฑคํา บานเลขที่  64   หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

2.  นายประมูล   อินยิน บานเลขที่  127  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

3.  นางบุญมี  ใจดี   บานเลขที่  71/1  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

4.  นายปรีชา  ศรีอ่ําพันธุ  บานเลขที่  38  หมู 1 บานโพธิ์ทาทราย  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี* 

5.  นายสุเทพ  เผาพันธุ     บานเลขที่  71  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

6.  นายวิเชียร  ศรีฉํ่าพันธุ     บานเลขที่ 76  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

7.  นายสามารถ  ชาวลุมบัว บานเลขที่   9/1  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

8.  นายยอด  อวนเจริญ   บานเลขที่  84  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

9.  นายสมพร  โพธิ์แกว  บานเลขที่  79/1  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

10. นายสุรัตน   เขียวฉออน  บานเลขที่ 80  หมู 4 บานลุมบัว  ต.บานโพธิ์  อ.เมือง  จ.สุพรรณบุรี 

 
 
หมายเหตุ    

*   บานนายปรีชา  อยูในเขตติดตอระหวางบานโพธิ์ทาทรายหมู 1  กับ บานลุมบัว หมู 4 
 



 

บรรณานุกรม 
 
 
กุลลดา  เกษบุญชู  “โลกาภิวัตน และสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว”  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

เอกสารเผยแพร  ไมปรากฏปที่ตีพิมพ 

 
จิตรากร  และบริบูรณ สมฤทธิ์    “พัฒนาการพันธขาวไทย”  ขาวไทย  ไมปรากฏปที่ตีพิมพ  (หนา 30) 

 
ฉวีวรรณ  วุฒิญาโณ  “ขาวพื้นเมืองไทย”  ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ    ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี    

กรมวิชาการเกษตร  พ.ศ. 2543 
 
นิรมล  ยุวนบุณย  “เกษตรไมตามสั่ง กระดูสันหลังไมผุ”  ประสบการณเกษตรกรมทางเลือกของชัยพร  พรหมพันธุ  เกษตรกร 

ดีเดนแหงชาติ  สาขาทํานาป 2538  เครือขายเกษตรกรรมทางเลือก  หนังสือประกอบงานสมัชชาเกษตร 

กรรมทางเลือกคร้ังที่ 2  มหกรรมเกษตรและอาหารปลอดสารพิษ  5 – 7 เมษายน 2545  ศูนยวัฒนธรรม 

แหงประเทศไทย 

 

ประภัสรา  พิมพพันธุ และคณะ  “การสะสมและถายทอดสารพิษผานหวงโซอาหารในอาหารในแหลงน้ํา  กลุมงานสารพิษ 

ตกคางและพิษวิทยา”  กองวัตถุมีพิษ  กรมวิชาการเกษตร  2533 

 

บริบูรณ  สัมฤทธิ์   “เบื้องหลังการปรับปรุงพันธุขาวไทย”   ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี   เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

ครบรอบ 80 ป   13 – 14 พฤศจิกายน  2539  ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี อ.ธัญบุรี   หนา  1 - 15   

 

มูลนิธิขาวขวัญ  “ทํานาน้ําตม  (นาแบบปลอย) กรณีชัยพร  พรหมพันธุ”  จ.สุพรรณบุรี  ป 2545   

 

รัตนา  งามเจริญ  “การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม”  นสพ. กสิกร  ฉบับพิเศษครบรอบ 60  ป  พ.ศ.2530  หนา 217 – 221 

 

ไพโรจน  ผลประสิทธิ  “กวาจะมาเปนกรมวิชาการเกษตร”   นสพ. กสิกร  ฉบับพิเศษครบรอบ 60 ป พ.ศ. 2530  หนา 39 – 44 

 

วลัยพร  อดออมพาณิชย  และคณะ  “สรุปงานสัมภาษณผูจัดการตลาดกลางสินคาเกษตรสุพรรณบุรี  คุณสมศักดิ์ บุญดี 

สมโชค เม่ือ 23  ธันวาคม 2541”  ชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน ป 2542  เอกสารเผยแพร 

 

วลัยพร  อดออมพาณิชย  และคณะ  “สรุปงานสัมภาษณนายกสมาคมโรงสีขาวสุพรรณบุรี  คุณพงษศักดิ์ ล่ิมทอง เมื่อ  

22  ธันวาคม 2541”  ชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน ป 2542  เอกสารเผยแพร 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ขาว พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ ขาวถือเปนพืชตัวแรกของไทยที่เปดทางสูการคาขาย

และสงออกสินคาเกษตรระหวางประเทศ และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิตดั้งเดิมของเกษตรกรสูการ
ผลิตแผนใหมเพื่อการสงออก การเปลี่ยนแบบแผนการผลิตที่วา คือการเปลี่ยนเมล็ดพันธุจากพันธุดั้งเดิมเปนพันธุ
ใหม การปรับระดับพื้นที่นา การปรับระบบชลประทาน การใชปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  การใชเครื่องจักรกล
การเกษตร และที่สําคัญคือการปรับระบบวิธีคิดที่มองเพียงเปาหมายเชิงเศรษฐกิจ ผลตอบแทนสูงสุด แยกขาดจาก
มิติดานตางๆของชีวิต   ซึ่งเราเรียกการปรับเปลี่ยนทั้งวิถีการผลิตและวิถีชีวิต นี้วา “การปฏิวัติเขียว”  
 
1. หอมมะลิ : พืชเพื่อการคา 
  ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตขาวทั้งประเทศจํานวนประมาณ 22-24 ลานตันขาวเปลือกตอป ต้ังแตป 

2538-2543 ที่ผานมา มีการสงออกขาวทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 6 ลานตันขาวสารตอป1  ในจํานวนนี้ประมาณรอยละ 

20-25 เปนการสงออกขาวหอมมะลิ  
ขาวหอมมะลิของไทยเปนพันธุขาวที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลกเพราะขาวหอมมะลิของไทยมีกลิ่น

หอมและรสนุมนารับประทานกวาขาวชนิดอื่น  ทําใหปริมาณการสงออกขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้นทุกป  
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณและมูลคาการสงออกขาวหอมมะลิป 2531-2542 
ป ปริมาณ(ตันขาวสาร) มูลคา(ลานบาท)* 
2531 14,8544 1,358 
2532 68,7606 6,623 
2533 70,1651 6,463 
2534 83,1099 8,261 
2535 1,110,112 11,594 
2536 1,064,049 10,559 
2537 1,142,882 13,806 
2538 1,246,976 13,666 
2539 1,448,913 19,103 
2540 1,244,203 27,252 
2541 1,101,803 26,215 
2542 1,200,000 - 
อัตราการเพิ่ม(รอยละ) 15.06 25.39 
หมายเหตุ* ปริมาณสงออกคูณราคาเอฟโอบี ขาวสารหอมมะลิ100 % ช้ัน 2 
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 
 

                                                
1 ศูนยสารสนเทศเศรษฐกิจการคา กรมเศรษฐกิจการพาณิชย โดยความรวมมือของกรมศุลกากร, 2544. 
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 จากตารางจะเห็นไดวาขาวหอมมะลิมีตัวเลขการสงออกสูงขึ้นทุกปโดยเฉลี่ยรอยละ 15.6 และมีมูลคา
การสงออกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 25.39 จากแนวโนมทิศทางดังกลาวจึงทําใหภาครัฐ ต้ังเปาหมายการสงออกขาวโดย
เนนการผลิตขาวคุณภาพเกรดเอ เชน ขาวหอมมะลิ เพื่อการสงออกเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ทุงกุลารองไห
ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
 ไมเพียงแตปริมาณการสงออกที่เพิ่มสูงขึ้นแตราคาขาวหอมมะลิก็เพิ่มสูงขึ้นดวย กอนป 2538 ราคาขาว
หอมมะลิอยูที่ระดับ 4,000 – 5,000 บาทตอตัน ราคาดังกลาวขยับขึ้นเปน 5,860 บาทในป 2539 และราคาขาวตอ
ตันเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 50% ในป 2540 โดยเกษตรกรขายขาวหอมมะลิไดถึง 8,500 – 9,500 บาทตอตัน ทําใหมีการ
ขยายพื้นที่การปลูกขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือ 
 อยางไรก็ตามในป 2543 ราคาขาวเริ่มลดลงเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเผชิญกับการแขงขันจาก
เวียดนามและปากีสถาน ราคาขาวเปลือก5% ลดลงถึง 21% และขาวขาว 5% ลดลง 15% ราคาขาวโดยรวมที่ลด
ตํ่าลงทําใหราคาของขาวหอมมะลิลดต่ําลงดวย เมื่อปลายป 2544 เกษตรกรขายขาวไดเพียงตันละ 4,000 บาท
เทานั้น  
 
2. ทุงกุลารองไหดินแดนแหงขาวหอมมะลิ  

ภาคอีสานมีพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิมากที่สุด จากขอมูลปริมาณผลผลิตขาวหอมมะลิชวงป 2543/44 ภาค
อีสานผลิตขาวหอมมะลิจํานวน 3.73 ลานตันตอป ในภาคเหนือและภาคกลางผลิตได 0.54 และ 0.44 ลานตันตอป
(รวมขาวหอมชนิดอื่นดวย) และแหลงปลูกขาวหอมมะลิที่ใหญที่สุดและมีช่ือเสียงมากที่สุดของประเทศ คือ ทุง
กุลารองไห 

ทุงกุลารองไหมีลักษณะเปนที่ราบกวางใหญในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง มีเนื้อที่ประมาณ 2.1 
ลานไร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด 1,048 หมูบานไดแก จังหวัดรอยเอ็ด ในเขตอําเภอเกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ปทุม
รัตนและโพนทราย จังหวัดสุรินทรในเขตอําเภอทาตูมและชุมพลบุรี จังหวัดมหาสารคาม ในเขตอําเภอพยัคฆภูมิ
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอําเภอราษีไศล และจังหวัดยโสธร ในเขตอําเภอมหาชนะชัยและอําเภอคอวัง  
จังหวัดรอยเอ็ดถือเปนจังหวัดที่ครอบคลุมพื้นที่ทุงกุลาฯมากที่สุด โดยอยูบริเวณขอบทุงกุลารองไหดานทิศเหนือ  

พ้ืนที่จํานวน 1.76 ลานไรในทุงกุลารองไหเปนพื้นที่เกษตรกรรม แบงเปนพื้นที่ปลูกขาวจํานวน 1.4 ลาน
ไร เนื่องจากสภาพดินและภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการปลูกขาวหอมมะลิ ทําใหปจจุบันพันธุขาวหอมมะลิไดกิน
พ้ืนที่ปลูกขาวเเกือบทั้งหมดในทุงกุลารองไห   

 
ขาวหอมมะลิที่ปลูกในพื้นที่ทุงกุลารองไห ผลผลิตเฉลี่ย 300 กก.ตอไร ในพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ

สูงจะมีผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 400 กก.ตอไร มีปริมาณผลผลิตโดยรวมทั้งหมด 0.42 ลานตันตอป ตัวเลขผลผลิต
ดังกลาวคงที่มาตั้งแต 30-40 ปที่แลว เนื่องจากคุณภาพดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า และสภาพอากาศแหงแลง ถึงแม
ทางราชการจะมีเปาหมายและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตเชน การปรับระดับนา การใสปุยเคมีแตยังไมประสบ
ผลสําเร็จ 

สภาพดินสวนใหญมีความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา ดินคอนขางเปนดินทราย แบงเปนพื้นที่ที่มีความ
อุดมสมบูรณสูง จํานวน300,000 – 400,000 ไร พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณปานกลาง จํานวน 300,000 ไร และพื้นที่
อุดมสมบูรณตํ่าจํานวน 500,000 ไร  และที่เหลืออีกประมาณ 200,000ไร เปนพื้นที่ดินเค็ม  
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สภาพอากาศทั่วไปมีระยะที่ฝนตกชุกและฝนแลงสลับกัน ฝนจะตกชุกในเดือนพ.ค.-ต.ค. และแลงจัด
ที่สุดในเดือนธ.ค.-ม.ค. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,30 มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป 27 องศาเซลเซียส 

แมน้ําสายหลักซึ่งไหลผานทุงไดแก ลําเสียวนอย ลําเสียวใหญ และลําเตา ไหลมากันเปนลําเสียวใหญ
ทางทิศเหนือของทุง ไปรวมกับแมน้ํามูลทางตะวันออกของอ.ราษีไศล  นอกจากนี้มีลําพลับพลาไหลลงแมน้ําทาง
เหนืออ.รัตนบุรี จ.สุรินทร เนื่องจากลําน้ําทุกสายจะระบายลงสูแมน้ํามูลทั้งหมด ทําใหชวงฤดูน้ําหลากเดือนก.ย.-
ต.ค.น้ําจะไหลทะลักเขาทวมทุงทุกป ระดับน้ํา 0.5-1 เมตร และจะแชขังอยูในชวงเวลาพอสมควร เมื่อเขาสูฤดูแลง
น้ําในทุงจะเหือดแหงหมด คงเหลือน้ําขังอยูบางเล็กนอย ตามบอและหนองน้ําขนาดเล็ก ซึ่งเปนแหลงดักจับพันธุ
ปลาตามธรรมชาติ หลากหลายสายพันธุที่วายมาอยูรวมกัน ปลาเหลานี้เปนทรัพยากรสําคัญที่สรางอาหารและ
รายไดใหคนทุงทุกกุลารองไหอยางตอเนื่องทุกป  

เหตุมาจากความแหงแลงของทุงกุลาที่มีคุณสมบัติพิเศษตางจากเขตอื่นๆทั่วประเทศ คือ เค็ม-แหง-แลง-
ทราย หมายถึงดินเค็มเพราะมีเกลืออยูใตดิน อากาศแหง ฝนแลง และดินปนทราย ลวนเกื้อกูลใหขาวหอมมะลิมี
กลิ่นหอมเขมขนมากกวาที่อื่น 
 
3. นโยบายแกไขปญหาของรัฐและผลกระทบที่มีตอพื้นที่ทุงกุลารองไห 

ทุงกุลารองไหกับปญหาความแหงแลงดูเหมือนเปนตํานานเลาขานที่หลายคนเขาใจ แมวาที่จริงแลว
พ้ืนที่ทุงกุลารองไหมีแมน้ําหลายสายไหลผาน ไดแก แมน้ํามูล ลําพังชู ลําพลับพลา ลําเสียวใหญ ลําเสียวนอย และ
ลําเตา ในขณะเดียวกันนอกจากปญหาความแหงแลงแลว ทุงกุลาก็มักประสบปญหาน้ําทวมในบางพื้นที่ชวงหนา
ฝน นอกจากนี้ปญหาดินเค็มเนื่องจากชั้นใตดินมีเกลือสะสมอยูมากเพราะในอดีตเคยเปนทะเลก็เปนปญหาสําคัญ
ประการหนึ่ง  

ดวยสภาพปญหาดังกลาวขางตนทําใหภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณเริ่มเขามามีบทบาทใน
การพัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหเมื่อ 30 ปที่แลว โดยในป 2514-2520 ไดเขามาสํารวจพื้นที่ทุงกุลารองไห มีการ
จัดตั้งศูนยพัฒนาทุงกุลารองไหที่อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด จัดทําแผนแมบทเสนอคณะรัฐมนตรี จนในป 
2522 ไดรับการอนุมัติงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาทุงกุลารองไห มีการตั้งคณะอนุกรรมการทั้งสวนกลางและ
สวนภูมิภาค รวม 7 คณะ ดําเนินการตามแผนแมบท 4 ฉบับระหวางป 2524-2544 

การแกไขปญหาดินเค็ม โดยการใชระบบชลประทานเพื่อควบคุมปญหาดินเค็ม มีการขุดคลองหลาย
สายในพื้นที่ ภายใตแนวความคิดที่วา คลองจะทําหนาที่เปนตัวรวมน้ําบนผิวดิน เพื่อใชชะลางเกลือที่ลอยอยูบน
หนาดินใหไหลออกไปตามลําคลองระบายและไหลลงสูแมน้ําตอไป สําหรับฤดูแลงก็จะกักเก็บน้ําไวในคลอง 
ความชื้นของน้ําจะไปกดบนพื้นผิวดิน ไมใหเกลือที่อยูใตดินโผลขึ้นมา 

 
การที่ภาครัฐพยายามแกไขปญหาดวยการสรางเขื่อน แหลงน้ําขนาดใหญ การสรางคลองและถนน การ

สรางอางเก็บน้ํา ตลอดจนมาตรการอื่นๆ เชน การสงเสริมการปลูกไมยืนตนโตเร็วเชนยูคาลิปตัส ดูเหมือนจะ
ไมไดแกปญหาอยางที่คาดหวัง และผลการแกไขปญหาดังกลาวกลับเลวรายมากขึ้น โดยการสรางปญหาใหมที่
รุนแรงเพิ่มขึ้นการสรางอางเก็บน้ํายิ่งทําใหเกิดการกระจายของดินเค็มออกไปมากขึ้น เพราะในอดีตเกลือจะถูกกด
ไวใตดินเพราะหนาดินมีความชุมช้ืนจากปาไมและพืชพันธุที่รักษาหนาดินเอาไว การสรางคลองและถนนกลับ
กลายเปนการตัดขวางทางเดินของน้ําตามธรรมชาติที่เคยไหลหลากในหนาแลงทําใหบางพื้นที่เกิดปญหาน้ําทวม
รุนแรงเพิ่มขึ้น ในขณะที่การปลูกยูคาลิปตัสไดเขามาทดแทนปาชุมชนของชาวบาน ซึ่งปกคลุมผืนดินไดดีกวา มี
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ความหลากหลายมากกวา ทั้งยูคาลิปตัสเองก็เปนพืชที่หลายฝายเห็นวาไมเหมาะสมเพราะใชน้ํามากและมีความ
เกื้อกูลตอระบบนิเวศนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับพันธุไมพ้ืนเมืองที่มีความเกื้อกูลและใชประโยชนไดหลากหลาย
มากกวาเปนเนื้อไมเพียงอยางเดียว 

 
4. หอมมะลิ พืชเบิกนําการปฏิวัติเขียวในพื้นที่ทุงกุลารองไห 
 2 ทษวรรษนับตั้งแตมีการนําขาวหอมมะลิเขามาปลูกในพื้นที่ทุงกุลารองไห ดวยลักษณะเฉพาะของ
พ้ืนที่ซึ่งมีความเหมาะสมกับการปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ไดนําไปสูนโยบายการสงเสริมการปรับเปลี่ยน
พันธุขาว จากพันธุขาวเหนียวพ้ืนบาน เปนขาวหอมมะลิ และการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทุง พ้ืนที่ทาม พ้ืนที่ปาชุมชน ที่
กวางใหญของทุงกุลานับลานไร เปนที่นาขาวหอมมะลิ  
 เมื่อป 2541 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดเริ่มแผนงาน 4 ป เพื่อสงเสริมและพัฒนาการปลูกขาวหอม
มะลิทุงกุลาเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิจาก 260 กก.ตอไร เปน 550 กก.ตอไร จะทํา
ใหสามารถผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีไดเพิ่มขึ้นจาก 364,000 ตัน เปน 770,000 ตันโดยแบงแผนการ
ดําเนินงานออกเปน 4 ระยะดังนี้ 
 ปแรก 2541 สงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิในพื้นที่ 400,000 ไร ของผืนนาที่ปรับปรุงแลว โดยคาดหมาย
วาจะทําใหผลผลิตขาวหอมมะลิสูงประมาณ 400 กก.ตอไร ทั้งนี้โดยใชงบประมาณ 358.490 ลานบาท 
 ปที่สอง 2542 สงเสริมใหมีการปลูกขาวหอมมะลิในพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 500,000 ไร รวมเปนพื้นที่ 900,000 
ไร โดยจะทําใหผลผลิตเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 450 กก.ตอไร ทั้งนี้โดยใชงบประมาณ 1,180.336 ลานบาท 
 ปที่สาม 2543 ขยายพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิ เพิ่มอีก 500,000 ไร โดยจะทําใหผลผลิตขาวเฉลี่ยสูงขึ้นเปน 
500 กก.ตอไร โดยใชงบประมาณในการดําเนินการ 1,244.016 ลานบาท 
 ปสุดทาย 2544 กระทรวงเกษตรคาดหมายวาพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมด1.4 ลานไรจะเขามาอยูในโครงการนี้ 
ทั้งนี้โดยมีเปาหมายการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิใหไดถึง 550 กก.ตอไร โดยใชงบประมาณในปนี้ 542,843 บาท 
 
 โครงการสงเสริมและพัฒนาขาวหอมมะลิของกระทรวงเกษตรฯในป 2541-2544 ใชงบประมาณทั้งสิ้น 
3325.685 ลานบาท ไดดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงแปลงนาใหเหมาะสมกับเครื่องจักรกลการเกษตร การผลิต
เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ และการเก็บรักษามาตรฐานขาวหอมมะลิใหมีคุณภาพสูงโดยงบประมาณสวนใหญหมด
ไปกับการใชเครื่องจักรกลการเกษตรและการปรับระดับผืนนา โดยคิดเปนเงิน 1,264.775 และ 1,590 ลานบาท
ตามลําดับ 
 อยางไรก็ตามแผนงานและงบประมาณของรัฐที่ไดดําเนินการตามโครงการดังกลาว กลับไมสามารถ
บรรลุผลไดตามที่วางเอาไว จนถึงขณะนี้ผลผลิตขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไหยังคงใหผลผลิตไมแตกตาง
ไปจากเดิม  
 
5. นโยบายการพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 

ปญหาขาวหอมมะลิที่ดอยคุณภาพขาดความนุมหอม สาเหตุประการหนึ่งพบวา ในทุกระยะ 2-3 ป พันธุ
ขาวหอมมะลิจะเสื่อมคุณภาพ เนื่องมาจากมีเมล็ดพันธุขาวชนิดอื่นปลอมปนจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
แปลงปลูก เครื่องนวดขาวของผูประกอบการรับจางที่รับจางนวดขาวจากหลายแปลง ทําใหเมล็ดขาวพันธุอื่นที่ติด
คางในเครื่องนวดปะปะเขาไปกับพันธุขาวหอมมะลิของเกษตรกร สงผลใหผลผลิตขาวไมใชขาวหอมมะลิแท  
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  ดังนั้นภาครัฐโดยกรมวิชาการเกษตรและกรมสงเสริมการเกษตร ภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จึงไดเขารวมในโครงการพัฒนาทุงกุลารองไหใหเปนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิโลก ดังนั้นการยกระดับคุณภาพขาว
หอมมะลิใหมีคุณภาพสูงขึ้นจึงจําเปนตองเปลี่ยนเมล็ดพันธุคุณภาพดีใหเกษตรกรปลูกทดแทนขาวหอมมะลิพันธุ
เดิมที่มักกลายพันธุ  

กรมวิชาการเกษตร รับผิดชอบการผลิตเมล็ดพันธุหลักขาวขาวดอกมะลิ 105 หรือขาวหอมมะลิพันธุดี  
ใหเกษตรกรในพื้นที่ปลูก ประมาณปละ 60 ตัน รวมทั้งเตรียมวิจัยขาวคุณภาพพันธุใหมผลผลิตสูง มีความทนทาน
ตอความแหงแลง และใหคุณภาพใกลเคียงขาวหอมมะลิใหเกษตรกรปลูกเพื่อจะเพิ่มปริมาณขาวคุณภาพสูงในการ
สงออก  

กรมสงเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนยสงเสริมและผลิตพันธุขาวชุมชน  ซึ่งตั้งอยูตําบลละ 1 แหง เพื่อ
กระจายเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี รวมถึงการถายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกใหไดผลผลิตตอไรสูงขึ้น  

โครงการนี้เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปการผลิต 2543/44 และจะสิ้นสุดในปการผลิต 2544/47 รวมเวลา 4 ป 
โดยตั้งเปาหมายไววาภายใน 4 ป แตละตําบลจะมีพ้ืนที่ปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพดี 4,000 กก.ตอไรตอตําบล และ
สามารถเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิใหได 450-500 กก.ตอไร โดยในป 2543 ไดมีการจัดตั้งศูนยสงเสริมและผลิต
พันธุขาวชุมชน 925 ศูนย และป 2544 อีก 454 ศูนย แตละศูนยจะมีแปลงสาธิตการเพาะปลูกประมาณ 200 ไรตอ
ตําบล ทั้งนี้โดยนําเอาแนวทางเกษตรกรรมแบบชีวภาพที่หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีการเกษตรเขามาใชในการ
ดําเนินการแปลงสาธิตดังกลาว 

ระยะเวลาตามโครงการจะสิ้นสุดในปการผลิต 2546/47 หลังจากนั้นเกษตรกรตองชวยเหลือตนเอง โดย
เช่ือวาเมื่อเกษตรกรนําความรูไปปรับใชจะทําใหเปอรเซ็นตการกลายพันธุขาวหอมมะลิลดลง ขณะเดียวกัน
เกษตรกรจะรูเทคนิคการคัดแยกเมล็ดพันธุดี สามารถผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดีไดเองภายในครัวเรือน
อยางยั่งยืนในที่สุด  

จะเห็นไดวาเมื่อเกิดปญหาคุณภาพขาวหอมมะลิซึ่งจะมีผลกระทบตออนาคตการสงออกในตลาดโลก รัฐ
ไดดําเนินการจัดตั้งศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิระดับตําบลกระจายอยูทั่วประเทศ รวมท้ังตั้งเปาหมายการ
ขยายปริมาณการผลิตขาวหอมมะลิใหไดเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามปญหาคุณภาพขาวหอมมะลิ ไมไดขึ้นอยูกับการ
ปลอมปนของขาวเพียงอยางเดียว แตสิ่งสําคัญคือลักษณะพื้นที่ที่เหมาะสมกับคุณภาพขาวหอมมะลิ 

 
6. แนวโนมทิศทาง 
การจัดการโดยรัฐ 

แนวนโยบายรัฐที่เกี่ยวของกับการจัดการพันธุกรรมหอมมะลิหรือพันธุขาวสายพันธุตางๆที่ผานจนถึง
ปจจุบัน เปาหมายและแนวคิดหลักยังเหมือนเดิมไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงมุงเนนการผลิตขาวเพื่อการคาและ
สงออก   โดยพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกขาวพื้นบานแบบดั้งเดิมมาสูระบบการผลิตแผนใหมที่ใชพันธุ
ขาวลูกผสม กินน้ํา กินปุย  กินยาฆาแมลง เพื่อใหผลผลิตสูงสุด ขณะที่พันธุขาวพื้นบานที่เหมาะสมกับระบบการ
ผลิตแบบดั้งเดิมและสอดคลองกับสภาพพื้นที่คอยๆถูกทําลายลงมากขึ้น 

การจัดการพันธุกรรมขาวโดยรัฐ มี 2 หนวยงานหลักรับผิดชอบโดยตรง หนวยงานแรก คือ สถาบันวิจัย
ขาว กรมวิชาการเกษตร ทําหนาที่วิจัยและพัฒนาขาวสายพันธุใหม ขาวพันธุดีเพื่อใหผลผลิตตอไรสูง ตอบสนอง
ตอปุยเคมี สารปราบศัตรูพืช  หนวยงานที่สอง คือ กรมสงเสริมการเกษตร มีหนาที่รับชวงตอ โดยนําเมล็ดพันธุ
ขาวที่สถาบันวิจัยขาวพัฒนาไดสําเร็จแลวไปผลิตและสงเสริมใหเกษตรกรปลูก ภายใตแนวนโยบายของกระทรวง
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เกษตรและสหกรณซึ่งตองการใหเกษตรกรเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวทุกป เพื่อใหเมล็ดพันธุขาวที่ใชเปนเมล็ดพันธุ
บริสุทธิ์ และแกปญหาการปลอมปนของเมล็ดพันธุขาว จากเดิมที่เกษตรกรสวนใหญเก็บเมล็ดพันธุเอาไวปลูกเอง
จะเปลี่ยนพันธุจากรัฐอยางนอย 3 ป เมื่อเมล็ดพันธุมีปญหาเทานั้น  

ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรมีศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวจํานวนทั้งสิ้น 23 ศูนยทั่วประเทศ  ทําหนาที่
ผลิตเมล็ดพันธุหลัก และแจกจายไปยังศูนยขยายพันธุพืชเพื่อขยายเมล็ดพันธุหลักเหลานั้น ซึ่งในอดีตศูนย
ขยายพันธุพืชจะทําหนาที่เปนผูผลิตและแจกจายใหเกษตรกรเอง แตภายหลังไดปรับวิธีการใหมโดยการจัดตั้งศูนย
สงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวในชุมชน เขามาดูแลจัดการติดตอทําสัญญาใหเกษตรกรเปนผูผลิต เพื่อแจกจายให
เกษตรกรในชุมชนนําไปปลกูตอไป ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป 2545 ปจจุบันมีอยูจํานวนกวา 4,000 แหง และตั้ง
เปาจะขยายใหเกิดขึ้น 14,000 ศูนยทั่วประเทศภายในป 2549 

  เปาหมายของโครงการสงเสริมและผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน คือ การเพิ่มกําลังการผลิตเมล็ดขาวพันธุดี
ขายใหกับเกษตรกร โดยตั้งเปา 200,000 ตันตอป เพื่อแกปญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ เนื่องจากมีการประเมินวา
แตละปเกษตรกรมีความตองการเมล็ดพันธุขาวประมาณ 900,000 – 1,000,000 ตัน ในขณะที่กรมสงเสริม
การเกษตรสามารถผลิตไดเพียง 50,000 ตันตอป นั่นคือ ตองการผลิตเพิ่มผลผลิตจากเดิมใหไดถึง 4 เทา  
 
แปรรูปสูภาคเอกชน 

ปจจุบันนี้แนวนโยบายในการผลิตเมล็ดพันธุขาวของรัฐไดรวมมือกับภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ
การเกษตร ใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุขาวและเมล็ดพันธุพืชตางๆทดแทนหนวยงานรัฐ 
เพิ่มมากขึ้น ดังรูปธรรมตัวอยางที่ปรากฎใหเห็นแลวในบางพื้นที่ คือการวางจําหนายเมล็ดพันธุขาวพันธุใหม
ในธกส. และสหกรณการเกษตร ของบริษัทธุรกิจการเกษตรยักษใหญบริษัทหนึ่ง เมล็ดพันธุขาวที่ผลิตออกมาวาง
หนาย ไดแก ขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวกข.6 ขาวกข.5 ขาวสุพรรณบุรี 1 ขาวพิษณุโลก 2 ขาวชัยนาท 1 การที่
บริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญบริษัทนี้มีความสนใจ เนื่องจากมองเห็นผลประโยชนมหาศาลของการยึดครอง
และผูกขาดทั้งตลาดและเมล็ดพันธุขาวที่จะขายใหกับเกษตรกรแตละป  

เนื่องปจจุบันขาวพันธุใหมเปนหนึ่งในพันธุพืชที่กฎหมายประกาศใหความคุมครองบริษัทที่ปรับปรุง
และพัฒนาขึ้นมาขาย ที่สําคัญเกษตรกรสามารถเก็บไวปลูกตอไดไมเกิน 4 เทา และไมสามารถแจกจายหรือ
แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุกับเกษตรกรคนอื่นๆได หากละเมิดเกษตรกรอาจมีสิทธิถูกจับโทษจําคุกสูงสุด 2 ป และปรับ 
400,000 บาท ตามกฎหมายคุมครองพันธุพืช  

การใชชองทางกฎหมายเพื่อผูกขาดเมล็ดพันธุ  เปนการรวมมือกันระหวางบริษัทเมล็ดพันธุกับ
ขาราชการบางสวนผลักดันใหคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชประกาศคุมครองพืชพันธุใหม  ในเดือนกันยายน 
2545 คุมครองพืชพันธุใหม 4 ชนิดคือ ขาว มะมวง ออย และกลวยไมสกุลหวาย และในเดือนเมษายนป 2546 มี
การประกาศคุมครองเพิ่มอีก 12 ชนิด ไดแก มะเขือเทศ พริก แตงกวา มะระ แตงโม ผักบุงจีน ผักคะนา ผักกวางตุง 
ถ่ัวฝกยาว ขาวโพด ถ่ัวเหลือง และถั่วเขียว  

 
โดยสรุปจะเห็นไดวาทิศทางการจัดการขาวหอมมะลิโดยรัฐไมวาอดีตถงึปจจุบัน ยังคงเนนเพื่อการคา

และสงออก ซึ่งผลประโยชนที่แทจริงไมไดตกกับเกษตรกรรายยอย แตกลับเอื้อประโยชนใหกับบริษัทและธุรกิจ
การเกษตรมาโดยตลอด และในอนาคตเมื่อมีการแปรรูปจากการผลิตเมล็ดพันธุโดยมือรัฐสูมือเอกชน 
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กระบวนการผลิตขาวทุกขั้นตอนจะถูกผูกขาดโดยเอกชนไมก่ีราย ต้ังแต เมล็ดพันธุ การผลิต แปรรูป และ
การตลาด  
7. ระเบียบวิธีการวิจัย 
 หอมมะลิทุงกุลากับการปฏิวัติเขียว เปนกรณีศึกษาชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิภาคอีสาน ภายใตงานวิจัย
ระดับประเทศ เรื่อง จากปฏิวัติเขียวสูพันธุวิศวกรรม: ประโยชนและผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมไทย เริ่มตนเก็บ
ขอมูลในเดือนเมษายน - ธันวาคม 2546 ใชเวลาทั้งหมด 9 เดือน  เปนงานวิจัยที่ผูทําวิจัยและผูชวยนักวิจัย ได
ประสานความรวมมือกับแกนนําชาวบาน และนักพัฒนาในโครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนทุงกุลารองไห โดยมี
รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการวิจัย ดังนี้  

1. นักวิจัยประสานงานกับโครงการนํารองฯ ภูมินิเวศนทุงกุลารองไห เพื่อขอความรวมมือในการทําวิจัยใน
พ้ืนที่ทุงกุลารองไห การคัดเลือกหมูบานเปาหมายการวิจัย  

2. กําหนดวัน เวลา เพื่อจัดเวทีทําความเขาใจวัตถุประสงค เปาหมายของการวิจัยกับชุมชน โดยประสาน
แกนนําชาวบาน เพื่อคัดเลือกสมาชิกชุมชน ผูสามารถใหขอมูลพ้ืนฐานหรือขอมูลภาพรวมของชุมชนได
อยางรอบดาน  

3. จัดเวทีทําความเขาใจกับคนในชุมชน ในวัตถุประสงคและเปาหมายการวิจยัครั้งนี้  
4. การสํารวจและรวบรวมเอกสารขอมูลมือสองดานตางๆเกี่ยวกับชุมชนบานกูกาสิงห ขอมูลการปลูกขาว

หอมมะลิทุงกุลารองไหโดยภาพรวมระดับภาคอีสาน และระดับประเทศ ฯลฯ 
5. จัดเวทีระดมขอมูลพ้ืนฐานของชุมชนในดานตางๆ ทั้งในดานประวัติชุมชน ขนาดพื้นที่ ลักษณะการ

ประกอบอาชีพ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงยุค
กอนและหลังการปฏิวัติเขียว  

6. คัดเลือกกลุมตัวอยางการเก็บขอมูลแบบสอบถาม ระดับครัวเรือน จํานวน 16 ครอบครัวโดยแยกเปน
สองกลุม คือ กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวเต็มรูปแบบ 11 ครอบครวักับกลุมที่ตองการลดตนทุนการผลิต 5 
ครอบครัว 

7. สรุปผลการศึกษา และจัดทํารางรายงานการวิจัย 
8. จัดเวทีวิเคราะหและวิจารณขอมูลกับชุมชน และนักวิชาการ 
9. แกไขปรับปรุง/เกบ็ขอมูลเพิ่มเติม 
10. เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ และเผยแพรผลการศึกษา 

 
8. กลุมครัวเรือนตัวอยาง 
 
 การศึกษาวิจัยนี้เปนการศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนกับการปฏิวัติเขียว ซึ่งผูวิจัยไดเลือกชุมชนผูปลูกขาว
หอมมะลิแหงหนึ่งในพื้นที่ทุงกุลารองไห  อันเปนจุดเริ่มเขาสูการปฏิวัติเขียวในภาคอีสาน  เหตุผลในการคัดเลือก
ชุมชนบานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด  เนื่องจากเปนชุมชนที่ซึงเปนพื้นที่เริ่มตนในการปฏิวัติ
เขียวระยะแรกในภาคอีสาน จากการทํานาแบบดั้งเดิม มีการปรับสภาพพื้นที่จากทุง เปนนาขนาดใหญ สรางคลอง
ชลประทาน เพื่อรองรับการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขาย ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนจากการทํานาดํา เปนแบบนาหวาน 
ซึ่งตองใชปจจัยการผลิตขนาดใหญและสารเคมีเพิ่มมากขึ้น เชน รถแทรคเตอร รถเกี่ยวขาว ปุยเคมี ยาฆาแมลง 
เปนตน  ปจจุบันเศรษฐกิจของชุมชนมีการขยายตัวมากจนไดรับการยกระดับเปนเทศบาล ดวยระบบการปลูกขาว
ที่ตองใชตนทุนสูง ทําใหเกษตรกรสวนใหญมีหนี้สินที่เกี่ยวของกับการลงทุนทํานาเกือบทุกครอบครัว 
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 การคัดเลือกกลุมครัวเรือนตัวอยาง เพื่อสัมภาษณแบบสอบถาม การสังเกตการณ ไดรวมคัดเลือกกับแกน
นําหลักในชุมชน ใหมีความหลากหลายและกระจายในสัดสวนการถือครองที่ดิน ระบบการผลิต ขนาดครอบครัว 
ที่ต้ังบานเรือน จํานวนกลุมครัวเรือน ซึ่งสามารถแบงเปนระบบการทํานา 2 แบบ ไดแก กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว 
จํานวน 11 ครอบครัว และกลุมทํานาแบบลดตนทุน จํานวน 5 ครอบครัว  
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บทท่ี 2 

ขอมูลท่ัวไปของชุมชน 
 

 
1. สภาพทั่วไปของชุมชน 

บานกูกาสิงห ตําบลกูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด ต้ังอยูในบริเวณทุงกุลารองไห เปน
ชุมชนขนาด 1,182 ครัวเรือน ประชากร 4,699 คน ชาย 2,334 คน หญิง 2,365 คน ประกอบไปดวย 5 หมูบาน คือ 
หมู 1 บานกูกาสิงห(คุมตะวันตก) หมูที่ 2 บานหนองเมืองแสน(คุมใหญ) หมูที่ 3 บานกูนอย(คุมนอย) หมูที่ 4 บาน
หนองอีดํา(คุมหนองอีดํา)  และ หมูที่ 9 บานหนองสิม(คุมหนองสิม) ในป 2540  บานกูกาสิงหไดรับการยกฐานะ
เปนเทศบาลตําบลแหงแรกของอําเภอเกษตรวิสัย  
 

2. ประวัติศาสตรชุมชน 

ชุมชนกูกาสิงหมีการต้ังหมูบานราวป พ.ศ. 2446  ในสมัยรัชกาลที่ 5  บริเวณที่ต้ังบานกูกาสิงหแตเดิม
เปนที่ต้ังเมืองขอมโบราณซึ่งไดเสื่อมสลายลง และตอมาไดมีคนจากเขตเมืองสุวรรณภูมิและเมืองจตุรพักตรพิมาน
อพยพครอบครัวมาตั้งถิ่นฐาน เพราะเห็นวามีทําเลเปนที่ราบทุงกวางใหญมีความอุดมสมบูรณดวยน้ํา ปู ปลา
เหมาะแกการทํามาหากินเลี้ยงชีพ ในอดีตดินแดนแถบนี้ถือเปนดินแดนที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเจริญรุงเรืองแหง
หนึ่งในเขตทุงกุลารองไห สันนิษฐานไดจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่มีการคนพบกระจายอยูทั่วไป ช่ือ
หมูบานกูกาสิงห ต้ังขึ้นตามชื่อของเทวสถานแบบเขมรที่มีอยูในชุมชน สรางขึ้นในสมัยบาปวน อายุราว พ.ศ. 

1530-1630  เพื่ออุทิศถวายตอพระอิศวรเทพเจาสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย 1 

 

3. ลักษณะทางกายภาพ 

พ้ืนที่ต้ังของชุมชนอยูในที่บริเวณที่ราบลุมดานทิศใตของแมน้ําเสียวใหญ ในเขตทุงกุลารองไห  ลําน้ํา
เสียวใหญเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํามูล  และบริเวณชุมชนยังมีหนองน้ํากระจายอยูทั่วไปไดแก หนองกก หนอง
ฆอง หนองแกวลา      และหนองบัว ในระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกป ซึ่งเปนชวงฤดูฝน น้ําจากลําน้ําจะ
ไหลทะลักเขาไปในทุงนาอยูเสมอ ทําใหพ้ืนที่นามีน้ําทวมโดยทั่วไป ระดับน้ําประมาณ 0.5-1.00 เมตร  โดยระดับ
น้ําจะคอยๆสูงขึ้นทีละนอย และขังอยูในระยะเวลาไมนานนัก แตในชวงฤดูแลง ทั่วบริเวณทุงจะแหงหมด จะมีน้ํา
ขังอยูบางตามหนองน้ํา และในลําน้ําเสียวใหญ สภาพดินเปนดินทราย และบางแหงเปนดินเค็ม ปริมาณน้ําฝนโดย

เฉลี่ย 1113 มิลลิเมตร ตอป 2 

 

4. สภาพเศรษฐกิจ 

คนในชุมชนสวนใหญมีอาชีพหลัก คือการทํานาปลูกขาว โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ เริ่มตนจากการทํานา
ทาม บริเวณใกลลําเสียว ขยายสูการแปรสภาพพื้นที่ปาและพื้นที่ทุงหญาเปนนาขาว  

                                                 
1 หนวยศิลปากรที่ 6 กรมศิลปากร 
2 สถิติน้ําฝนป 2532-2541, อบต.กูกาสิงห 
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การถือครองที่ดินของชุมชน โดยเฉลี่ยครอบครัวละ 30 ไร สูงสุด 300 ไร ตํ่าสุด 5 ไร เอกสารสิทธิสวน
ใหญเปน สปก.   พ้ืนที่ปลูกขาวทั้งหมด 24,000 ไร แบงออกเปนการปลูกขาวเจาหอมมะลิ 20,000 ไร  ขาวเหนียว 
4,000 ไร ผลผลิตขาวโดยเฉลี่ยประมาณ 30 ถังตอไร 

ชุมชนมีรายไดจากการทํานาปละครั้ง ซึ่งสวนใหญเปนการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขาย การปลูกขาว
เหนียวซึ่งเปนอาหารหลักเพื่อบริโภคเหลืออยูนอยมาก เนื่องจากภายหลังชุมชนหันมาปลูกขาวหอมมะลิ ได
ประสบปญหาขาวเจาปนกับขาวเหนียว ขาวเหนียวที่ปลูกเพื่อบริโภคแข็ง กินไมอรอย เกษตรกรสวนใหญจึงเลิก
ปลูกขาวเหนียว หันมาปลูกขาวเจาหอมมะลิอยางเดียวเพื่อขาย ซึ่งมีผลตอบแทนดานราคาดีกวา และนําเงินที่ไดมา
ซื้อขาวเหนียวบริโภคแทน   

นอกจากรายไดจากการทํานา ชุมชนมีรายไดจากการขายปลา เปด ไก หมู วัว ผัก ไมยูคาลิปตัส และไม
ผล  โดยเฉพาะปลา เปนรายไดที่ไมตองลงทุนเลี้ยง เนื่องจากเปนปลาธรรมชาติซึ่งวายมาอยูในฤดูน้ําหลาก เมื่อ
หนาแลงน้ําลดก็จะจับปลาขายเปนรายไดประจําทุกป สําหรับรายไดนอกภาคเกษตรที่สําคัญไดแก การทอผาไหม 

การคาขาย มินิมารท ปมน้ํามัน 3 การบริการรับจางรถไถ และรถเกี่ยวขาว  

จากการสํารวจขอมูลโดยเทศบาลกูกาสิงห ป 2545 พบวา ชุมชนมีสัตวเลี้ยง วัว 344 ตัว ควาย 68 ตัว เปด
ไก 15,200 ตัว   ชุมชนมีการลงทุนซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรจํานวนมาก ประกอบไปดวย รถแทรคเตอร 328 คัน  
รถเกี่ยวขาว 20 คัน รถไถเดินตาม 585 คัน  

สภาพปญหาหลักที่สรางผลกระทบตอเศรษฐกิจของชุมชน คือปญหาน้ําทวม ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
2543-2545 ชุมชนไดประสบปญหาภาวะน้ําทวมนาขาวอยางหนัก ผลผลิตขาวโดยเฉลี่ยของชุมชนเสียหายรอยละ 
20 รอยละ 50 และรอยละ 80 ตามลําดับป สงผลใหชาวบานหลายครอบครัวเกิดภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้น หลาย
ครอบครัวตองสงลูกออกไปรับจางในเมืองเพ่ือหาเงินมาใชหนี้สินและจุนเจือครอบครัว 

 

5. สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

ชุมชนบานกูกาสิงหไดเขาสูความเจริญ หรือความทันสมัยอยางรวดเร็ว พิจารณาไดจากโครงสราง
พ้ืนฐานและบริการตางๆที่เกิดขึ้นในชุมชนมากมาย ทั้งถนนคอนกรีต โทรศัพท มินิมารท  รานคา ปมน้ํามัน อูซอม
รถ รานอาหาร รานหนังสือ  รานซักแหง รานตัดเสื้อ ที่เปนเชนนี้สวนหนึ่งเนื่องจากมีลูกหลานจํานวนมากที่
ออกไปเลาเรียน และทํางานในเมือง เมื่อกลับเขามาก็นําสิ่งเหลานี้มาในชุมชน และบริการดานตางๆเหลานี้ เปนสิ่ง
แสดงถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่เริ่มเปลี่ยนจากชนบทสูเมือง   อยางไรก็ตามลักษณะความสัมพันธของคนในชุมชน 
ยังไมไดเขาสูระบบปจเจกมากนัก โดยสวนใหญยังมีระบบการเอื้อเฟอเผื่อแผกันอยูมาก 

คนในชุมชนสวนใหญมีเช้ือสายลาวอีสาน ที่อพยพมาอยูรวมกันจากที่ตางๆ และมีจารีตประเพณีที่ถือ
ปฏิบัติสืบตอกันถึงปจจุบัน ไดแก งานบุญบั้งไฟ จัดเปนงานใหญประจําประดับอําเภอ มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธและมีช่ือเสียงเปนที่รูจัก โดยมีชาวบานละแวกใกลเคียงและนักทองเที่ยวจากคนตางถิ่นเขามาเที่ยว
งานจํานวนมาก และงานบุญสรงกู อันเปนการแสดงความเคารพบูชาโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของชุมชน 

หากมีกิจกรรมงานบุญ งานบวช งานแตง และงานศพ เกิดขึ้นก็จะมีคนในชุมชนมารวมมือชวยเหลือกัน
มากมาย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการรวมกลุมในชุมชน ซึ่งเกิดจากการสงเสริมและสนับสนุนจากองคกรภายนอก 
ไดแก กลุมออมทรัพย กลุมสตรีทอผาไหม กลุมเกษตรทฤษฎีใหม กลุมเกษตรผสมผสาน เปนตน  กลุมที่นาสนใจ 
คือ กลุมทอผา เปนกลุมที่สามารถตอบสนองความตองการดานเศรษฐกิจของชุมชนอยางลงตัว  และกลุมเกษตร
                                                 
3 ที่มา: ขอมูลการสํารวจของเทศบาลกูกาสิงห ธ.ค. 2545 
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ผสมผสานซึ่งสามารถเปนตัวอยางในการขยายผลใหกับผูสนใจที่ตองการลดตนทุนการผลิตและสรางความมั่นคง
ดานอาหารใหกับครอบครัว 

 

ดังนั้นเมื่อพิจารณาโดยรวมจะเห็นวา ชุมชนกูกาสิงหถือเปนชุมชนเกาแกแหงทุงกุลารองไห ซึ่งมี
ประวัติศาสตรรากเหงาอันยาวนาน ถือเปนศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์ และความอุดมสมบูรณดวยขาว ปลา อาหาร 
ความหลากหลายทางชีวภาพในอดีต มีความนาสนใจวากูกาสิงหมีการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตและวิถีชีวิตดั้งเดิมสู
วิถีการผลิตเพื่อการคาไดอยางไร และอะไรคือจุดที่ไปสูนําไปสูการเปลี่ยนแปลงนั้น 
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บทท่ี 3 

จากนาดัง้เดิมสูนาปฏิวัติเขียว 

 
 
1. วิถีการผลิตดั้งเดิม  

ในอดีตพื้นที่บานกูกาสิงหมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ มีปารกทึบ มีสัตวปา เชน ลิง 
คาง บาง ชะนี หมี เมน ละมั่ง สุนัขจิ้งจอก หงส หาน โดยเฉพาะบริเวณฝงหนองฆอง และฝงลําน้ําเสียว สภาพบาน

กูกาสิงหเม่ือประมาณ 70 ปท่ีแลว ดังคําบอกเลาของอาจารยสําราญ  พลนันท ประธานชมรมผูสูงอายุเมืองเกษ1 ได

บอกเลาเรื่องสภาพบานกูกาสิงหในอดีตไววา “พ้ืนที่ทุง ไมมีตนไม ในอดีตมีแตฟากับหญา ซึ่งคาดวาเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของทะเลมาเปนทุงหญา สันนิษฐานไดจากซากเปลือกหอยที่มีอยูในทองทุง มีหนองน้ํานอยใหญ
จํานวนมาก หญาแฝก ปาแวง ตนโสนขึ้นรก ฝูงหมาปา หมาจิ้งจอกมีมาก เหาหอนทั่วทุง กลางคืนมีลูกไฟผุดขึ้น
กลางทุง สวนที่เปนโนนสูง เปนที่เลี้ยงวัว ควาย เด็กเลี้ยงควายได ขุดหัวขาวแปงกิน รมไมหายาก ในเดือน 9-10 
ของทุกป เปนฤดูน้ําหลากจะออกไปตางบานไปไดทางเรืออยางเดียว  

บานกูกาสิงหจึงอุดมสมบูรณ ไปดวย ปู ปลา อาหารและ ขาว เมื่อน้ําลดลงรองน้ําเสียว ชาวบานจะดัก
ลอบ ดักไซ วางเบ็ด กองปลา ไดเปนหาบมาทําปลารา และปลาจอม เมื่อถึงหนาแลงน้ําคงคาง ในหนอง ปลาเยอะ
มาก วิดน้ํา(สาปลา) ดวยคันโซ เชน หนองนกแกว หนองฮู ไดปลาเปน 10 – 20 เลมเกวียน แหลงน้ําทางเสียวใหญ
และทุง จึงเปนแหลงขาว และปลา ทําใหชาวบานไดกินไดขาย พอถึงหนาแลงเดือน 4 – 5 ชาวบานหาไม ฟน จาก
ปาดงมวย หรือพุมไมชาย ฝงเสียว เด็กเลี้ยงวัวก็เผาหญาทุงควันโขมง เสียงไฟไหมตนหญาดังสนั่น นก หนู หนี
อุตลุด  ถึงเดือนหก ฝนตกหญาระบัดออน ขึ้นเปนอาหารวัว ควาย และมา ฝูงมาปลอย วัว ควาย อวนพี ชาวบานได
ขายขาว ปลา ปลารา ปลาจอม 

 อยางไรก็ตามชุมชนมีปญหาดานการทํานาคอนขางมาก เพราะสภาพพื้นที่สวนใหญในทุงกุลารองไห 
เต็มไปดวยทุงหญาโขมง ขาวที่ปลูกไมไดผลผลิตเพราะไมสามารถสูกับหญาโขมงที่มีจํานวนมาก พ้ืนที่ทํานาใน

อดีตจึงมีเพียงบริเวณหนองอัญญาหรือการทํานาหนองเทานั้น ยังไมมีการทํานาทุง 2 แมจะมีพ้ืนที่ซึ่งเหมาะกับการ

ทํานาอยูไมมากแตผลผลิตขาวที่ไดคอนขางดี ดวยสภาพดินและน้ําที่อุดมสมบูรณ  
 

2. พัฒนาการสูยุคปฏิวัติเขียว 

  

ป/ เหตุการณ ผลท่ีเกิดขึ้น 

ป 2507    ชาวบานกูกาสิงหนําขาวหอม
มะลิเขามาปลูกในพื้นที่คร้ังแรก 

เกษตรอําเภอนําพันธุขาวหอมมะลิ 105 มาแลกเปลี่ยนกับพันธุขาว
เหนียวพ้ืนบานของชาวบาน รายละ 10 กิโลกรัม ชาวบานแบงพื้นที่นา
บางสวนปลูกขาวหอมมะลิ พรอมๆกับการปลูกขาวเหนียวพ้ืนบาน 
เชน ขาวลอย ขาวขี้ตาแหง ขาวเล็บมือนาง เพื่อการบริโภค ราคาขาว
หอมมะลิ ขายไดราคาสูงกวาขาวเหนียวพ้ืนบานกวาเทาตัว (80 สต. ตอ 

                                                 
1 จากเอกสารบานกูกาสิงหกับเจาอาวาส, หนา 76 
2 เอกสารประวัติบานกูกาสิงห โดย อาจารยอําคา  แสงงาม โรงเรียนบานกูกาสิงห 
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40 สต.) ทําใหมีการบุกเบิกปาทุงกุลาฯเพื่อขยายพื้นที่นาขาวหอมมะลิ
เพิ่มขึ้น ผลผลิตมีมากจนกระทั่งมีการขนขาวใสเกวียนออกไปขายที่
โรงสีในจังหวัดสุรินทร ขอนแกน และนครราชสีมา 

 

ป 2511   ชาวบานซื้อปุยเคมีจากรานคา
ในอําเภอมาทดลองใสในนาขาวเปนคร้ัง
แรก 

ชาวบานเกิดความประทับใจในผลที่ได คือ ขาวเขียวงอกงามอยาง
รวดเร็ว และมีผลผลิตเพิ่มขึ้น คนอื่นๆเมื่อไดเห็นก็อยากซื้อมาทดลอง
เชนกัน 

 

ป 2512  รัฐกอสรางฝายกั้นน้ําที่แมน้ํา
เสียวใหญ ความยาว 80 เมตร เพื่อเก็บ
น้ําไวใชในการทํานา 

 

เริ่มมีการจางรถไถขนาดใหญเขามาไถนาแทนการใชแรงงานควายเพื่อ
ขยายพื้นที่ปลูกขาวใหมีขนาดใหญขึ้น 

ป 2517  ทุงหญาโขมง ปาทาม  ถูก
ปรับเปล่ียนเปนพื้นที่นาปลูกขาวหอม
มะลิ 

พันธุขาวพื้นบานเริ่มสูญหายไปจากชุมชน  บางครอบครัวที่ปลูกขาว
หอมมะลิเพื่อขาย พรอมๆกับการปลูกขาวเหนียวพ้ืนบานเพื่อบริโภค 
เริ่มประสบปญหาขาวเหนียวรสชาติแข็ง กินไมอรอยเพราะขาวปน
กับขาวเจา ทําใหชาวบานหลายครอบครัวเลิกปลูกขาวเหนียว และหัน
ไปซื้อขาวเหนียวกิน บางก็เปลี่ยนมาบริโภคขาวหอมมะลิเพิ่มขึ้น  
 

ป 2520 ชาวบานสวนใหญเลิกใชแรงงาน
ควายไถนาหันมาซื้อหรือจางรถไถนา
แบบเดินตามทดแทน 

 

ตนทุนการผลิตสูงขึ้น โดยเฉพาะคาน้ํามันรถไถ คาปุยเคมี  

ป 2526  ชุมชนประสบปญหาน้ําทวม
คร้ังใหญ ในรอบ 20 ป  

ผลผลิตขาวเสียหาย ชาวบานเปนหนี้สิน  

ป 2528  มีการปฏิรูปท่ีดินในเขตทุงกุลา
ฯ 

โดยทางราชการไดทําการขุดคลองระบายน้ําในนาของชาวบานแตละ
ครอบครัวเพื่อปองกันปญหาน้ําทวม ในชวงหนาฝนและกักเก็บน้ําไว
ใชในหนาแลง การขุดคลองระบายน้ําในนานี้ จะตองทําคันนาใหใหญ
และสูงขึ้น ในชวงแรกชาวบานบางสวนไมยอมรับเพราะกลัวสูญเสียที่
นา แตทางราชการจะจูงใจโดยการขุดบอในนาใหฟร ี

 

ป 2531 ชาวบานทุกครอบครัวเลิกการใช
แรงงานควายไถนา หันไปใชรถไถเดิน
ตามและรถแทรคเตอร 

รถไถขนาดเล็กเริ่มไถไดไมดี และรวดเร็วเทากับรถไถแทรคเตอร 
เพราะสภาพดินแข็ง บางครอบครัวลงทุนกูเงินกับธกส.เพื่อซื้อรถไถ
แทรคเตอรมาไถนา และออกไปบริการรับจางไถนาทั้งในชุมชนและ
นอกชุมชนเพื่อหาเงินมาใชหนี้ บางรายออกไปรับจางไกลถึงขอนแกน  
 

ป 2538  เร่ิมมีการจางรถเกี่ยวขาวและ
รถนวดขาวครั้งแรก สวนใหญมาจาก

เทคโนโลยีและเครื่องจักรไดเขามาทดแทนแรงงานคนในเกือบทุก
กระบวนการผลิต ต้ังแตการไถ เกี่ยว และนวด กระบวนการผลิตถูก
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ภาคกลาง   
 

ปรับใหเหมาะกับเทคโนโลยี เชน ใชขาวหอมมะลิที่ถูกพัฒนาใหตน
เตี้ยลงเหมาะกับรถเกี่ยว ระยะเก็บเกี่ยวสั้นลง ประหยัดแรงงาน ดวยทํา
นาหวานแทนนาดํา 

 

ป 2540  เกิดฝนแลงในรอบ 50 ป 
เกษตรกรขาดแคลนน้ําในการทํานา 

เกิดปญหาโรคแมลงระบาด 

 

ชาวบานหลายครอบครัวหันมาทํานาหวาน เพราะไมตองใชน้ําในการ
ดํานา  
อยางไรก็ตามผลผลิตขาวสวนใหญก็ตกต่ําและเสียหาย  ชาวบานสวน
ใหญเปนหนี้สิน 

 

ป 2543 ทุกครอบครัวเลิกใชแรงงานคน
เก่ียวขาว หันไปใชรถเก่ียวและนวดขาว
แทน 

เกิดปญหาน้ําทวมคร้ังใหญในรอบ 20 ป
ท่ีผานมา 

ชาวบานหลายครอบครัวลงทุนกูเงินจากธกส.เพื่อซื้อรถเกี่ยวขาวและ
นวดขาว เพื่อใหบริการรับจางเกี่ยวขาวทั้งในและนอกชุมชน  
 

พ้ืนที่นารอบแมน้ําเสียวหรือนาทามเสียหายประมาณ 20% และนาทุง
เสียหายเล็กนอย 

 

ป 2544  เกิดปญหาน้ําทวมซ้ําและความ
เสียหายเพิ่มขึ้น   
 

พ้ืนที่นารอบแมน้ําเสียวหรือนาทามผลผลิตขาวเสียหาย 100% และ
พ้ืนที่นาทุงเสียหายประมาณ 50% 

ป 2545 น้ําทวมซ้ํา และความเสียหาย
หนักมากขึ้น   
 

พ้ืนที่นารอบแมน้ําเสียวหรือนาทามผลผลิตขาวเสียหาย 100% และ
พ้ืนที่นาทุงเสียหายประมาณ 80% 

 จากขอมูลขางตนพบวา ในอดีตพื้นที่ทํานาของชุมชนมีนอยมาก เพราะขอจํากัดดานสภาพพื้นที่ที่เปนปา
หญาขึ้นรก การบุกเบิกพื้นที่นาเพิ่มเปนเรื่องยากลําบาก อยางไรก็ตามดวยทรัพยากรธรรมชาติดานอื่นๆเหลือเฟอ 
โดยเฉพาะสัตวน้ํา ถือเปนแหลงที่มีปลาชุกชุมมากที่สุด หากปใดชุมชนปลูกขาวไดไมเพียงพอ ก็จะนําปลาที่จับได
หรือปลาราไปขายหรือแลกเปนขาวจากชมุชนใกลเคียง  

ดังนั้นผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงตอวิถีการผลิตชุมชนเริ่มตนตงแตป 2507 ที่มีการสงเสริมพันธุ
ขาวหอมมะลิ ระยะแรกแมจะมีปจจัยการผลิตใหมเขามาเชน ปุยเคมี รถไถเดินตาม แตยังไมสงผลมากนักและหรือ
เปนไปอยางชาๆ เพราะคนสวนใหญซึ่งดํารงวิถีการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อการบริโภคเปนหลัก ไมมีเงินทุนเพื่อ
ลงทุนซื้อรถไถ ปุย หรือปรับขยายพื้นที่นา 

จุดเปลี่ยนสําคัญในการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของชุมชนครั้งใหญ คือ โครงการจัดรูปที่ดินของรัฐในป 
2528  การขุดคลองระบายน้ํา ทําคันกั้นน้ํา เพื่อรองรับระบบการผลิตขาว ทําใหพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชนถูกบุกเบิก
เปนพื้นที่นาเพื่อการคา ทิ้งพันธุขาวเหนียวพ้ืนบาน หันไปกูยืมเงินจากธกส. และแหลงเงินกูตางๆ เพื่อลงทุนปจจัย
การผลิตสมัยใหมเพิ่มขึ้น ไดแก รถไถ รถเกี่ยว ปุยเคมี ยาฆาแมลง ฯลฯ เมื่อคํานวณแลวถือเปนตนทุนการผลิตที่
สูงจากเดิมมาก เมื่อเกิดภาวะน้ําทวมและฝนแลง ในป 2540 เกิดโรคแมลงระบาด ทําใหชาวบานจํานวนมากมี
สถานะการเงินติดลบหรือมีหนี้สินจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกป 
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3. เปรียบเทียบรูปแบบการทํานาแบบดั้งเดิม นาแบบปฏิวัติเขียว และนาแบบลดตนทุน 
 

3.1 ตนทุนการผลิต 
 รูปแบบการทํานาแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนการผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก การใชพ้ืนที่จึงทําเปนขนาดเล็ก ใช
แรงงานคนและแรงงานควายเพื่อไถบุกเบิก เมล็ดพันธุขาวที่ใชก็เปนพันธุขาวพื้นบานซึ่งเก็บคัดเลือกเอง เครื่องมือ
อุปกรณที่ใชเปนแบบพื้นบาน เชน ผานไถ จอบ มีดพรา ซึ่งมักไมตองลงทุนซื้อหามากนัก สามารถผลิตและ
ซอมแซมไดเอง  สําหรับการใชแรงงาน มีการใชแรงงานในครอบครัวเปนหลัก การไถ หวาน ตกกลา ดํานา ดูแล
รักษา  หรือบางครั้งมีการลงแขกชวยกันในการเก็บเกี่ยว  
   

ตารางที่  2  แสดงประมาณการตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิแบบปฏิวัติเขียว (หนวย: บาท/ไร) 

ปจจัยการผลิต ป 2540/41  ป 2541/42 ป 2542/43 เฉลี่ย/ป 

1.ปุยเคมี 16-20-0 192.68 200.43 204.38 199.1633 

2.ปุยเคมี 46-0-0 153.21 155.66 159.01 155.96 

3.ปุยเคมี 16-16-8 243.02 246.68 249.43 246.38 

4.สารกําจัดแมลง 49.19 46.95 47.2 47.78 

5.สารฆาปู 13.32 13.33 13.39 13.35 

6.สารเบื่อหนู 5.35 5.35 5.35 5.35 

8.เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ 215.36 231.8 211.82 219.66 

9.ไถดะเตรียมดิน 108.93 108.93 108.93 108.93 

10.ไถคราด 116.67 116.67 116.67 116.67 

11. คาน้ํามัน 52.55 52.55 52.55 52.55 

11. แรงงานใสปุยเคมี 25.46 25.46 25.46 25.46 

12. คารถเกี่ยวขาว 306.33 327.88 343.39 325.87 

13. คาขนขาว 42.47 38.66 46.99 42.71 

ตนทุนรวมตอไร 1524.54 1570.35 1584.57 1559.82 

ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 245.1 199.91 259.29 237.77 

ตนทุนทั้งหมดตอกิโลกรัม 6.22 7.86 6.11 6.56 

ราคาที่เกษตรกรขายไดบาทตอกิโลกรัม 7.45 6.86 6.82 7.04 

ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม(บาท) 1.23 -1.00 0.71 0.69 

ผลตอบแทนสุทธิตอไร(บาท) 301.455 -198.97 183.79 164.06 
 

จากการศึกษาตนทุนการผลิตขาวของชุมชนในป 2540-2542 พบวา ชุมชนมีตนทุนการผลิตตอไร  1,559 
บาท ซึ่งนอยกวาคาเฉลี่ยตนทุนเฉลี่ยของทั้งประเทศชวงเดียวกันซึ่งอยูที่ 1,700 บาท อยูเล็กนอย  (ที่มา:สํานักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตร)  ชาวนาสวนใหญ มีการใชปุยเคมีเฉลี่ย 50 กก.ตอไร คิดเปนสัดสวน 30% ของตนทุนการผลิต
ทั้งหมด และมีการใชสารกําจัดแมลงชนิดรายแรงในปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามปญหาการระบาดของโรคแมลงที่รุนแรง
ขึ้น (ดูลอมกรอบประวัติการแพรระบาดของโรคแมลงฯ)  สําหรับเมล็ดพันธุขาว ชาวนาสวนใหญยังเก็บเมล็ดพันธุ
ขาวไวปลูกเอง  

สําหรับเครื่องมือการผลิต จะสังเกตเห็นวา ปจจุบันชุมชนไมมีการใชเครื่องมือหรือเทคโนโลยีพ้ืนบาน
ในอดีตอยูเลย (ดูตารางที่ 3 แสดงเครื่องมือในการผลิต) ถือวาชุมชนมีการปรับมาใชเครื่องมือทันสมัยเต็มรูปแบบ
มากที่สุดแหงหนึ่งในพื้นที่ทุงกุลารองไห ทั้งรถแทรคเตอร รถเกี่ยวขาว โดยสวนใหญจะเปนการวาจาง มีประมาณ 
3 ครอบครัวที่มีรถแทรคเตอรเปนของตนเอง ม ี 1 ราย ที่กูยืมเงินมาซื้อรถเกี่ยวขาว เปนจํานวนถึง1,725,000 บาท 
แตรายนี้กูมาเพื่อรับจางภายนอกชุมชนเปนหลัก  

ผลผลิตการทํานาโดยเฉลี่ยตอไร 200-230 ถังตอไร คอนขางต่ํากวาคาเฉลี่ยการปลูกขาวนาป
ระดับประเทศในชวงเดียวกันประมาณ 380 ถังตอไรอยูคอนขางมาก (ที่มา:สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ทั้งนี้
เนื่องจากประสบปญหาอุทกภัยและการระบาดของโรคแมลง  ทําใหมีกําไรเฉลี่ยเพียง 164 บาท ตอไร เทานั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงเครื่องมือในการผลิต 

อดีต ปจจุบัน 

1. ไถไม ไถเหล็ก สําหรับควายไถ 

2. เคียวเกี่ยวขาว 

3. ไมนวดขาว 

4. เกวียน เทียมวัว 

5. ไมคานหาบขาว 

6. ระหัดวิดน้ํา(ไมไผ) 

7. ไมสามขา  
8. ปบ(วิดน้ํา) 

1.รถไถเครื่องเดินตาม 

2. รถไถขนาดใหญ 
3. รถเก่ียวขาว รถนวดขาว 

4. รถยนตขนสง 

5. เครื่องสูบน้ํา ทอพญานาค 

 
 
 

ประวัติการแพรระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชในนา 
1. หนอนสีน้ําตาย และสีเขียวลาย เมื่อ 12 ปที่แลว มีปญหาหนอนสีน้ําตาย และสีเขยีวลาย กัดกนิตนขาว ทําใหผลผลิตขาวลดลงถึง 50 % ซึ่ง
ทางราชการก็นําสารฆาแมลงมาฉีดให แตก็ไมไดผล 
2. ตั๊กแตนปาทังกา และหน ูในป 2541 ปนี้ฝนแลง เกิดปญหาตั๊กแตนปาทังกา และหนู มากัดกินตนขาวจํานวนมาก ทําใหขาวเสียหายเกือบ 
100%  แมวาจะใชสารฆาแมลงมาหวาน แตก็ไมไดผลเชนกัน 
3. แมลงกุดจี ่ป 2541 ถึงปจจุบัน เกิดปญหาแมลงกุดจี่ เขาดูดกินตนขาว บริเวณโคนตนขาว โดยเฉพาะในชวงขาวตั้งทอง ทําใหผลผลิตขาว
เสียหาย เกษตรกรไดแกปญหาโดยการใชสารฟูราดานปองกันกําจัดแมลงดังกลาว 
4. เพลี้ยไฟ ในป 2544-2546 มีปญหาเพลี้ยไฟระบาด สรางผลกระทบทําใหตนขาวเปนใบแดง แกปญหาโดยฉีดสารเคม ี
5. หนอนกอระบาด ในชวงป 2544-2546 มีผลกระทบปานกลาง แกปญหาโดยการใชยาฆาแมลงฉีดพน 
6. กุดจี่ดําระบาด ในชวงป 2540 ถึงปจจุบัน เขากัดกินไสออนของขาว ทําใหขาวตนเหลือง มีผลกระทบรายแรงทําใหผลผลิตลดลงถึง 50 
เปอรเซ็นต แกปญหาโดยการใชยาฆาแมลงฉีดพน 
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ตารางที่ 4 ตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิแบบปฏิวัติเขียวรายครอบครัว : (หนวย: บาทตอไร) 

ชื่อเกษตรกร 1. นายแหลมทอง 2. นางจนัทร ี 3. นางจักรทพิย 4.นางลาํดวน 5. นายบุญถม 6. นางเกษร 7. นายชาํนาญ 8. นางออนศร ี 9. นายเสาร 10. นางสาํรอง 11. นายไพจิตร เฉลี่ย 

ตนทุน พื้นที่ 24.2 ไร พื้นที่ 30 ไร พื้นที่ 30 ไร พื้นที่ 30 ไร พื้นที่ 35 ไร  พื้นที่ 45 ไร พื้นที่ 48 ไร พื้นที่ 50 ไร พื้นที่ 80 ไร พื้นที่ 133 ไร พื้นที่ 202 ไร  พื้นที่ 64.29 ไร 

คาเมล็ดพนัธุ 90.64 195 373.33 180 131.71 257.77 298.61 203.33 190 132.83 363.04 219.66 

คาปุยเคมี16-20-0 340 0 180 0 0 0 333.33 122.67 0 19.8 0 90.53 

คาปุยเคมี46-0-0 186 173.33 143 0 100 360 0 75 63.13 228.07 75.08 127.60 

คาปุยเคมี16-16-8 0 213.33 187 500 200 360 343.4 124 133.75 372.18 190.09 238.52 

คาแกลบ 0 0 0 0 0 0 0 0 37.50 0 39.60 7.01 

คาสารกําจัดแมลง 86.67 50 62.22 150 17.14 12.44 36.46 0 31.25 18.05 30.09 44.94 

คาสารกําจัดป ู 37.43 1.33 0 0 0 0 0 0 0 1.28 0 3.64 

คาสารกําจัดหน ู 20 1.17 3.33 0 0 0.31 5 8 3.75 3.76 0 4.12 

คาไถดะ 0 0 0 120 85.71 0 0 130 100 0 0 39.61 

คาไถคราด 0 0 0 120 0 0 0 130 100 0 0 31.82 

คาน้ํามัน 0 103.88 108.33 0 8.44 93.70 120.55 0 0 78.19 65.01 52.55 

คาจางแรงงาน 0 26.66 16.66 0 0 0 0 20 28.12 27.06 0 10.77 

คารถเกี่ยวขาว 350.00 400 266.67 133.33 356.67 363.33 261.11 400 225 400 216.99 306.65 

คาขนขาว 90.00 20 50 0 8.57 36.66 0 60 33.75 0 0 27.18 

ตนทุนรวมตอไร 1200.74 1184.70 1390.54 1203.33 908.24 1484.21 1398.46 1273 946.25 1281.22 979.90 1204.60 

ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 220.39 333.33 333.33 140.66 247.33 244.44 127.67 200 225 230.57 198.01 227.34 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 5.45 3.55 4.17 8.55 3.67 6.07 10.95 6.37 4.21 5.56 4.95 5.30 

ราคาที่เกษตรกรขายไดตอกิโลกรัม 5.50 7 6.50 6.5 4.90 8.83 7.17 7 6 8.77 7 6.83 

รายไดสุทธิตอกิโลกรัม 0.05 3.45 2.33 -2.05 1.23 2.76 -3.78 0.64 1.79 3.21 2.05 1.53 

รายไดสุทธิตอไร 11.41 1149.99 776.11 -289.04 303.68 674.20 -483.07 127.00 403.75 740.88 406.17 348.95 
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ตารางที่ 5 แสดงตนทุนการผลิตขาวหอมมะลิแบบลดตนทุนรายครอบครัว (หนวย : บาทตอไร) 
 

ช่ือเกษตรกร นางทองสุข นายบุญศร ี นายสม นางแพง นายสุริยา เฉลี่ย 

ตนทุน พ้ืนที่ 10 ไร* พ้ืนที่ 5 ไร พ้ืนที่ 50 ไร พ้ืนที่ 42 ไร พ้ืนที่ 50 ไร พ้ืนที่ 31.40 ไร  

คาเมล็ดพันธุ 283.33 25 108.33 90 205.55 142.44 

คาปุยเคมี16-20-0 170 26.33 0 64 0 52.07 

คาปุยเคมี46-0-0 93 0 0 132 0 45 

คาปุยเคมี16-16-8 0 0 256 132 296.29 136.86 

คาสารกําจัดแมลง 43.33 10 0 10 0 12.67 

คาสารกําจัดปู 18.71 0 1 1.40 0 4.22 

คาสารกําจัดหนู 10 1.80 2.28 3.36 0 3.49 

คาสารกําจัดวัชพืช 0 0.00 8 0 0 1.60 

คาไถดะ 0 0 140 20 92.59 50.52 

คาไถคราด 0 0 140 20 0 32.00 

คาน้ํามัน 0 110.66 0 40 14.81 33.09 

คารถเกี่ยวขาว 350 0 370 23.33 342.59 217.18 

คาขนขาว 45 0 30 0 31.11 21.22 

ตนทุนรวมตอไร 1013.37 173.79 1055.61 536.09 982.94 752.36 

ผลผลิตตอไร(กิโลกรัม) 540.00 386.67 253.33 119.05 310 321.81 

ตนทุนรวมตอกิโลกรัม 1.88 0.45 4.17 4.50 3.17 2.34 

ราคาที่เกษตรกรขายไดตอกิโลกรัม 4.67 5.50 5 5 6 5.23 

รายไดสุทธิตอกิโลกรัม 2.79 5.05 0.83 0.50 2.83 2.90 

รายไดสุทธิตอไร 1508.43 1952.90 211.04 59.16 877.06 931.99 

* นางทองสุขไดรถไถของลูกชายมาไถใหฟรี 
  

 จากตารางที่ 4 และตารางที่ 5 แสดงตนทุนการผลิตระหวางกลุมที่ทํานาแบบปฏิวัติเขียว  จํานวน 11 
ครอบครัว และกลุมทํานาแบบลดตนทุนรายครอบครัว 5 ครอบครัว  พบวากลุมลดตนทุนมีตนทุนต่ํากวากลุม
ปฏิวัติเขียว ถึง 65  เปอรเซ็นต เนื่องจากมีการใชปุยคอก ปุยหมัก ทดแทนปุยเคมี คือกลุมปฏิวัติเขียวมีตนทุนเฉลี่ย 
1204 บาทตอไร  ในขณะที่กลุมลดตนทุน มีตนทุนเฉลี่ย 752 บาทตอไร สอดคลองกับรายไดสุทธิตอไร กลุมลด
ตนทุนมีรายไดสุทธิ 931.99 บาทตอไร กลุมปฏิวัติเขียวมีรายไดสุทธิเฉลี่ยเพียง 348 บาทตอไร อนึ่งแมวาในบาง
ครอบครัวจะมีผลผลิตต่ําเพราะประสบภาวะน้ําทวม แตกลับไมขาดทุน ตัวอยางเชน ครอบครัวของนางแพง ทอง
มา  ซึ่งมีผลผลิตเฉลี่ยเพียง 119.05 กก.ตอไร (ดูรายละเอียดรายครอบครัวเพิ่มเติมในภาคผนวก) 
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3.2 ขั้นตอนและกิจกรรมการผลิต 
 ขั้นตอนและกิจกรรมการทํานาแบบดั้งเดิมจะมีขั้นตอนและการใชเวลามากกวาการทํานาแบบปฏิวัติเขียว 
ทั้งในเรื่องของการเตรียมแปลง การจัดการแรงงานคน และสัตว การเพาะปลูก  การดูแลรักษา และในสวนของ
พิธีกรรม การทํานาแบบดั้งเดิมจะมีเช่ือและศรัทธา ในเนื้อหาและคุณคาของพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทํานา 
ไดแก การเลี้ยงเจาปู การทําบุญบั้งไฟ การเสียงทายฟาฝนอยางลึกซึ้งมากกวา เนื่องจากไมมีเครื่องมือและ
เทคโนโลยีการผลิตที่สามารถควบคุมไดเหมือนการทํานาแบบปฏิวัติเขียว  
 

ตางรางที่ 6 เปรียบเทียบขั้นตอนและกิจกรรมการทํานาแบบดั้งเดิมและแบบปฏิวัติเขียว 

เดือน การทํานาแบบดั้งเดิม การทํานาแบบปฏิวัติเขียว 
เมษายน   -  ใชแรงงานควายไถนา และหวานขาวนาทาม ไดแก 

ขาวลอย ขาวเล็บมอืนาง และขาวเจาแดง 
 

- ใชรถไถขนาดใหญและรถไถเดินตามไถนา 
- ใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 
- หวานนาทาม ขาวหอมมะลิ 105 อยางเดียว  
- ใชรถไถดะนาทุง 

พฤษภาคม - ทําบุญเลี้ยงบาน(ชุมชน) เลี้ยงเจาปู ดอนปูตา การทําบุญ
บั้งไฟ เพื่อเสีย่งทายฟาฝน และบูชาพญาแถนบันดาลให
ฝนตกตองตามฤดูกาล 
- ใชควายไถดะ บางครอบครัวหวานกลา เตรียมปกดํา
ขาวในนาหนอง โดยใชพันธุขาวขี้ตาแหงและ ขาวเจา
ขาว 

- หวานขาวนาทุง ขาวหอมมะลิ 105 ขาวกข. 15 ขาวกข. 
6  จํานวนเฉลี่ย 30 กก. ตอไร  
- ใสปุยเคมีสูตร 16-16-8 
- ทําบุญเลี้ยงบาน(ชุมชน) เลี้ยงเจาปู ดอนปูตา และทําบญุ
บั้งไฟ เพื่อเสี่ยงทายฟาฝน 

มิถุนายน - หวานกลา - ปกดําขาวเพื่อซอมแซม 
- หวานสารเคมีคุมหญา  หวานสารฟูราดาน ถาฝนทิ้งชวง
จะฉีดยาสารเคมีฆาหญา ฉีดสารฆาแมลง(หนอนกอ) 

กรกฎาคม - การปกดํา  - ปกดําขาวเพื่อซอมแซม 
สิงหาคม - การปกดํา 

- ทําบุญขาวประดับดิน 
- ชวงขาวตั้งทองใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 และปุยเคมี
สูตร 16-16-8 ผสมกับปุยเคมีสูตร46-0-0 
- ทําบุญขาวประดับดิน 

กันยายน - การปกดํา 
- การทําบุญขาวสาก 

- ทําบุญขาวสาก 

ตุลาคม - ทําบุญออกพรรษา 
- เกี่ยวขาวเบา ทําขนม ขาวตม ขาวเมา 

- ทําบุญออกพรรษา 
- ใชรถเก่ียวขาวกข. 15 

พฤศจิกายน - เกี่ยวขาวกลาง ขาวหนัก ไดแก ขาวหอมนางนวล ขาว
สันปาตอง 

- ใชรถเก่ียวขาวหอมมะลิ 105 และกข. 6  
- ใสรถยนตนําขาวไปขายโรงสี  

ธันวาคม - เกี่ยวขาวนาทาม ขาวเจาลอย 
- ตีขาว นวดขาว ใชเกวียนบรรทุกขาวขึ้นยุง 

- 

มกราคม - - 
กุมภาพันธ - ทําบุญสูขวัญขาว - ทําบุญสูขวัญขาว 
มีนาคม - พิธีเอาฝุนเขานา - พิธีเอาฝุนเขานา 
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2.3 การจัดการผลผลิตและจําหนาย 
ผลผลิตขาวที่ไดจากวิถีการผลิตแบบดั้งเดิม จะเนนเพื่อการบริโภค สวนใหญจึงเก็บเอาไวในยุงฉาง 

เอาไวกินตลอดป หากมีเหลือก็จะนําออกขายหรือแลกเปลี่ยนกับสินคาหรือสิ่งของอยางอื่นที่ตองการ สําหรับ
แหลงที่ขายผลผลิตดั้งเดิม จะขายใหคนในชุมชน และนําไปขายโรงสีในอําเภอ  

วิถีการผลิตแบบปฏิวัติเขียว มีเปาหมายการผลิตขาวมะลิเพื่อการคา ดังนั้นผลผลิตขาวสวนใหญจึงนํา
ออกขาย แตมีการเก็บผลผลิตจํานวนหน่ึงที่เพียงพอกับพื้นที่ปลูก สําหรับไวเปนเมล็ดพันธุในปตอไป  

แหลงขายผลผลิตหลักของชุมชนคือโรงสีในอําเภอ และสหกรณการเกษตร ชวงเวลาที่เกษตรกรสวน
ใหญเลือกจําหนาย คือในเดือนกรกฎาคม แตมีเกษตรกรจํานวนมากประสบปญหาหนี้สิน มีความจําเปนในการนํา
เงินไปชําระหนี้ ภายหลังเก็บเกี่ยวเสร็จจึงขายผลผลิตขาวออกไปทันที เนื่องจากเดือนพฤศจิกายนเปนระยะที่ขาวมี
ความชื้นสูงคุณภาพขาวที่ได จึงมักจะขายไดในราคาต่ําและถูกกดราคา 

ตารางที่ 7 แสดงราคาขาวเปลือกเจาหอมมะลิท่ีชาวนาขายไดในป 2540-2542 (หนวย: บาท/กก.) 

ช่ือเกษตรกร ป 2540/41 ป 2541/42 ป 2542/43 เฉลี่ย/ป 

1.นางแหลมทอง 5 5 6.5 5.50 

2.นางจันทรี 6 7.5 7.5 7 

3. นางจักรทิพย 6.5 6.5 6.5 6.50 

4. นางลําดวน 10 9 7.5 8.83 

5.นายบุญถม 7.5 3.5 3.7 4.90 

6.นางเกษร 10 9 7.5 8.83 

7.นายชํานาญ 7.5 7 7 7.17 

8. นางออนศรี 6 7.5 7.5 7 

9. นายเสาร 7 5 6 6 

10. นางสํารอง 9 8.5 8.8 8.77 

11. นายไพจิตร 7.5 7 6.5 7.0 

รวม 82 75.5 75 77.50 

เฉลี่ยตอป  7.45 6.86 6.82 7.04 
 

จากตารางที่ 7 แสดงราคาขาวหอมมะลิที่เกษตรกรขายได เฉลี่ย 3 ป (2540-2542) เกษตรกรขายขาวหอม
มะลิไดเฉลี่ย 7.04 บาทตอกิโลกรัม ทั้งนี้ราคานี้ไมใชราคาอางอิงที่ติดประกาศรับซื้อหนาโรงสีสวนใหญเพราะไม
ตรงกัน โรงสีจะประกาศราคาขาวคุณภาพ 100 เปอรเซ็น แตขาวที่เกษตรกรนํามาขายในชวงหลังเก็บเกี่ยวใหมๆ 
จะมีการตรวจเปอรเซ็นตความชื้น และตรวจสอบคุณภาพเมล็ดขาว ทําใหเกษตรกรสวนใหญจะขายขาวไดคุณภาพ
ตํ่ากวาราคาประกาศรับซื้อเสมอ จะเห็นไดวาราคาขาวจะราคาตกต่ําลงเรื่อยๆนับตั้งแตป 2538-2539 ซึ่งราคาขาว
สูงมากถึง 9.50 –10 บาท ตอกิโลกรัม และคอยๆลดลง ในป 2540 ราคาขาว 7..45 บาท ตอกิโลกรัม ป  2541 ราคา
ขาว 6.86 บาท ตอกิโลกรัม ป 2542 ราคาขาว 6.82 บาท ตอกิโลกรัม ป 2543 ราคาขาว 6 บาท ตอกิโลกรัม และใน
ป 2544 และป 2545 ราคาขาว 5-5.5 บาท ตอกิโลกรัม ราคานี้เปนราคาที่เกษตรขายไดจริงในชวงเดือนธันวาคม-
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มกราคมหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวใหมๆ เลยจากชวงนี้มาแลวราคาก็จะสูงขึ้นเนื่องจากเปอรเซ็นความชื้นลดลง ซึ่งราคา
รับซื้อที่โรงสีติดประกาศ ณ เดือน มีนาคม 2545 อยูที่ 7.50 บาท ตอกิโลกรัม แตในความเปนจริงเกษตรกรสวน
ใหญไมสามารถรอขายขาวไดเพราะตองนําเงินไปจายตนทุนตางๆที่ไดลงทุนไปแลว 

 
 

4. สภาพเศรษฐกิจชาวนา 
  

4.1 คาใชจายในครัวเรือน 

   
ตารางที่ 8  แสดงคาใชจายในครัวเรือนกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวและกลุมทํานาลดตนทุน ป 2540-2542 

 

กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว กลุมทํานาลดตนทุน รายการ 

จํานวนเงิน/บาท รอยละ จํานวนเงิน/บาท รอยละ 

1. คาไฟฟา 3,000 3.94 1,389.6 2.66 

2. คาประปา 188.73 0.25 192 0.37 

3. คาโทรศัพท 1,963.64 2.58 24 0.05 

4. คาอาหาร 21,512.73 28.23 2,996 5.74 

5. คาขาว 4,718.18 6.19 180 0.34 

6. คาเชื้อเพลิงหุงตม 1,754.55 2.30 306 0.59 

7. คาเสื้อผา 2,000 2.62 2,150 4.12 

8. คาเทอม 9,254.55 12.14 4,800 9.19 

9. คาใชจายในการเรียนของลูก 16,193.18 21.25 30,464 58.34 

10. คานันทนาการและทองเที่ยว  3,527.27 4.63 2,480 4.75 

11. คาทําบุญ และภาษีสังคม 3,104.55 4.07 1,720 3.29 

12. คาเครื่องปรุงรส 2,429.09 3.19 1,160 2.22 

13. คาผลิตภัณฑทําความสะอาด 3,941.82 5.17 2,180 4.17 

14. รักษาพยาบาล 881.82 1.16 980 1.88 

15. คาน้ํามันรถ คาซอมรถ 1,736.36 2.28 1,200 2.30 

รวม 76,206.47 100% 52,221.6 100% 
 

 จากตารางที่ 8 แสดงคาใชจายในครัวเรือน พบวา กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวมีคาใชจายในครอบครัว
เฉลี่ย 76,206.47 บาทตอป และกลุมทํานาแบบลดตนทุนมีคาใชจายในครอบครัว เฉลี่ย 52,2260 บาทตอป  
เนื่องจากกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวมีสัดสวนคาอาหารสูงสุด 28.23%  รองลงมาไดแกคาเลาเรียนลูก คาเทอม และ
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คาขาวสาร  ในขณะที่กลุมทํานาแบบลดตนทุนสัดสวนคาเลาเรียนลูกสูงสุด เกินครึ่ง 58.34% รองลงมาไดแกคา
เทอม และคาอาหาร ทั้งนี้เนื่องจากกลุมแบบลดตนทุน ทั้งหมดผลิตขาวเหนียวบริโภคเอง และผลิตอาหารบางสวน
ไดจากแปลงเกษตรผสมผสาน  
 

4.2 รายได 
จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนเกษตรกรที่ทํานาแบบปฏิวัติเขียว มีรายไดสวนใหญมีรายไดหลักจากการ

ขายขาวหอมมะลิ 39.62% จํานวน 9 ครอบครัวมีกําไร อีก 2 ครอบครัวขาดทุน รองลงมาคือรายไดจากการรับจาง
ไถนา16.68% เพียง 1 ครอบครัว ขายปลา 8.86%  มี 5 ครอบครัว  

มีขอสังเกตวามีหลายครอบครัวที่ขาดทุนจากการทํานาแตสามารถอยูรอดไดจากรายไดนอกภาคเกษตร 
ไดแก การคาขาย ทอผาไหม ปมน้ํามัน ตัดเย็บเสื้อผา ลูกสงมาให ซอมรถ (ดูตารางที่ 9) 

ทั้งนี้เนื่องจากรายไดจากการขายผลิตขาวหอมมะลิมีความไมแนนอน และมีโอกาสขาดทุน แตดวยภาระ
คาใชจายในครอบครัวที่มีจํานวนมาก โดยเฉพาะคาเลาเรียน และคาอาหาร เกษตรกรสวนหนึ่งไดหาทางออกดวย
การหาอาชีพเสริมเพื่อใหมีรายไดมาจุนเจือครอบครัว 

สําหรับกลุมครัวเรือนที่ทํานาแบบลดตนทุน(ตารางที่ 10) มีรายไดหลักจากขาวหอมมะลิเชนกัน 27.60% 

แตเปนสัดสวนที่นอยกวากลุมแรก อันดับรองลงมาไดแกรายไดจากการขายผัก 24.59%  เปด ไก 15.39% วัว 6.53%  

และอื่นๆที่เปนผลผลิตในแปลงเกษตรผสมผสาน ในขณะที่รายไดนอกภาคเกษตร ไดแก การคาขาย ซอมรถ มี
สัดสวนรวมกันเพียง10% เปรียบเทียบกับกลุมทํานาปฏิวัติเขียวซึ่งพึ่งพารายไดนอกภาคเกษตรถึง 30% 
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ตารางที่ 9 แสดงรายไดของกลุมการทํานาแบบปฏิวัติเขียวรายครอบครัว 

รายการ 1. นายแหลมทอง 2. นางจันทรี 3. นางจักรทิพย 4.นางลําดวน 5. นายบุญถม 6. นางเกษร 7. นายชํานาญ 8. นางออนศรี 9. นายเสาร 10. นางสํารอง 11. นายไพจิตร รวม สัดสวน% 

ในภาคเกษตร                           

1. ขาว                8,670           34,467            45,633                 -              11,123        33,453                   -               7,650        43,320           98,327            73,633        356,276 39.62 

2. ปลา                     -                    -                      -                   -                5,000        18,000            33,000                  -            1,200                   -              22,500          79,700 8.86 

3. วัว                     -                    -                      -           15,000                   -                   -                     -                     -                  -                     -                      -            15,000 1.67 

4. หมู                     -                    -                      -                   -                     -                   -                     -                     -            5,340                   -                      -              5,340 0.59 

5. ไมยูคาลิปตัส                     -                    -                      -                   -                     -             4,666                   -                     -                  -                     -                      -              4,666 0.52 

6. รับจางไถนา                     -                    -                      -                   -                     -                   -                     -                     -                  -           150,000                    -          150,000 16.68 

7. รับจางอื่นๆ                     -                    -                      -             4,800                   -                   -                     -                     -                  -                     -                      -              4,800 0.53 

รวมรายไดในภาคเกษตร           8,670       34,467         45,633      19,800        16,123      56,119         33,000         7,650     49,860      248,327        96,133        615,782 69.94% 

นอกภาคเกษตร                           

8. คาขาย              4,000            21,900                 -                4,800                -              36,000                  -                  -                     -                      -            66,700 7.42 

9. ทอผาไหม              20,000                  -                      -                   -                     -                   -                     -                     -                  -                     -                      -            20,000 2.22 

10. ตัดเย็บเสื้อผา                     -                    -                      -                   -                     -           36,000                   -                     -                  -                     -                      -            36,000 4.00 

11. ปมน้ํามันขนาดเล็ก                     -                    -                      -                   -                     -                   -              40,000                  -                  -                     -                      -            40,000 4.45 

12. ขับรถตู                     -                    -                      -                   -                     -                   -                     -                     -                  -                     -              12,500          12,500 1.39 

13. ซอมรถไถ                     -                    -                      -                   -              35,000                -                     -                     -                  -                     -                      -            35,000 3.89 

14. ลูกสงมาให              20,000                  -                      -                   -                     -                   -                     -                     -          24,000                   -                9,000          53,000 5.89 

15. บํานาญขาราชการ                     -                    -                      -                   -                     -                   -                     -             20,180                -                     -                      -            20,180 2.24 

รวมรายไดนอกภาคเกษตร         40,000         4,000         21,900            -          39,800      36,000         76,000        20,180     24,000             -          21,500        283,380 30.06% 

รวมรายไดทั้งหมด          48,670       38,467         67,533      19,800        55,923      92,119       109,000        27,830     73,860      248,327       117,633     899,162 100% 
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ตารางที่ 10 แสดงรายไดของกลุมทํานาแบบลดตนทุนรายครอบครัว 

รายการ 1. นางทองสุข 2. นายบุญศรี 3. นายสม 4.นางแพง 5. นายสุริยา รวม สัดสวน% 

ในภาคเกษตร               

1. ขาว        14,436          10,646        20,657           198       46,989       92,926  27.60 

2.ปลา         6,000             4,000         15,000         3,000          3,000        31,000  9.21 

3. วัว              -                    -           15,000              -            7,000        22,000  6.53 

4. หมู              -                    -           10,000              -                 -          10,000  2.97 

5. เปด ไก        17,000               800         30,000              -            4,000        51,800  15.39 

6. ผัก              -               6,000           5,000       73,000               -          84,000  24.95 

7. ผลไม              -               3,000           3,000              -                 -            6,000  1.78 

8.น้ําหมักสมุนไพร              -                    -             3,000              -                 -            3,000  0.89 

รวมรายไดในภาคเกษตร       37,436          24,446       101,657       76,198       60,989     300,726  89.32% 

นอกภาคเกษตร               

9. คาขาย              -                    -                  -    10,950              -          10,950  3.25 

10. ซอมรถ        25,000                  -                  -                -                 -          25,000  7.43 

รวมรายไดนอกภาคเกษตร       25,000                -              -      10,950             -      35,950 10.68% 

รวมรายไดทั้งหมด         62,436          24,446      101,657      87,148       60,989     336,676 100% 
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4.3  การจัดการเงินออม  
 แมวาชาวนาสวนใหญจะมีรายไดสุทธิไมมากนัก หรือบางรายขาดทุนจากการทํานา แตพบวาเกษตรกลุม
ทํานาแบบปฏิวัติเขียวนําเงินสงประกันชีวิตในสัดสวนสูง 33.22% คือต้ังแต 2,000-20,000 บาท ตอครอบครัว    
นอกจากนี้เปนเงินออมทรัพย เงินฌาปนกิจ ซึ่งเปนสัดสวนและจํานวนเงินที่ไมมากนัก เฉลี่ยครอบครัวละ
ประมาณ 1,500 บาทตอป ซึ่งเงินเหลานี้ตองสงอยางตอเนื่องทุกป หากปไหนเงินขาดมือเกษตรกรจะตองบริหาร
เงินหรือกูเงิน  การจัดการเงินออมอันดับรองลงมาไดแก การนําเงินฝากธนาคาร 24.27%   ซึ่งกลุมทํานาลดตนทุน
จะมีนิยมนําเงินไปฝากธนาคารมากกวากลุมทํานาปฏิวัติเขียว เงินออมที่นําฝากเปนกําไรก็จะนําไปฝากไวกับ
ธนาคาร และธกส.  หรือถามีกําไรมากหนอยก็จะนําไปลงทุนปรับแปลงนา และลงทุนเพิ่ม  
 

ตารางที่ 11 แสดงการจัดการเงินออมและสวัสดิการครอบครัวป 2540-2542 

                 กลุมทํานาปฏิวัติเขียว 
                จํานวน 11 ครอบครัว  

             กลุมทํานาลดตนทุน 
            จํานวน 5 ครอบครัว รายการ 

  จํานวนเงินรวม/บาท สัดสวน% จํานวนเงินรวม/บาท สัดสวน% 

เงินออม         

1. เงินสด                 15,000 11.38              28,800 50.65 

2.ธนาคาร                 32,000 24.27              10,000 17.59 

3. กลุมออมทรัพย                 17,280 13.11                3,360 5.91 

4. ธกส.                 15,000 11.38   0.00 

รวม            79,280 60.14%              42,160 74.15% 

สวัสดิการ         

5. ประกันชีวิต                 43,800 33.22              12,000 21.10 

6. ฌาปนกิจธกส./สกรณเกษตร                   4,960 3.76                2,000 3.52 

7. ฌาปนกิจหมูบาน                   3,800 2.88                   700 1.23 

รวม            52,560 39.86%              14,700 25.85% 

รวมทั้งหมด            131,840 100%           56,860 100% 
 
 

4.4 ท่ีมาของเงินทุนการผลิต 

 ชวงกอนป 2540-2542 ที่ผานมาชาวนาสวนใหญทั้งกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวและทํานาแบบลดตนทุน
ใชเงินเก็บสะสมหรือเงินออมของตนเองเปนหลักเพื่อลงทุนในการทํานา อันดับรองลงมาไดแก การกูเงินจากธกส. 
และมีเล็กนอยที่กูยืมจากญาติพ่ีนอง หรือไดรับเงินจากบุตรหลานที่ออกไปทํางานรับจางสงมาใหตามลําดับ ตอมา
เมื่อเกิดเหตุน้ําทวมใหญติดตอกันในป 2543-2545 เปนตนมา เกษตรกรเกือบรอยละ 80 โดยเฉพาะกลุมทํานาแบบ
ปฏิวัติเขียวตองกูยืมเงินจากธกส.เปนหลัก เพราะขาดทุนจากการทํานา  ในขณะที่กลุมทํานาแบบลดตนทุนยังมีเงิน
ลงทุนจากรายไดแปลงเกษตรผสมผสานรองรับ สําหรับแหลงเงินทุนสําหรับการเกษตรผสมผสานที่กลุมทํานา
แบบลดตนทุนจํานวน 3 ครอบครัวกูยืม  ไดแก โครงการนํารองฯ และกองทุนหมูบาน (ตารางที่ 12) 
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ตารางที่ 12 แสดงแหลงท่ีมาของเงินลงทุนการผลติ  
กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว 

11 ครอบครัว 
กลุมทํานาแบบลดตนทนุ 

5 ครอบครัว 
แหลงที่มาของเงินลงทนุ 

ป 2540-2542 ป 2543-2545 ป 2540-2542 ป 2543-2545 

1. กูจากธกส 
 /สหกรณการเกษตร 

แหลมทอง, จักรทิพย, ลําดวน, 
ออนศร,ีเสาร 

แหลมทอง,  จักรทิพย, ลาํดวน, ออน
ศรี ,เสาร, สํารอง , ไพจติร  

 บุญศรี,  แพง  ทองสุข, บุญศร,ีสม, 
แพง 

2. เงนิเก็บออม จันทรี,  จักรทิพย, เกสร,ชํานาญ, 
ออนศร,ีเสาร, สํารอง, ไพจิตร 

จันทรี, จักรทพิย, เกสร, ชาํนาญ,ออน
ศรี, เสาร  

ทองสุข, บุญศร,ี 
สม, สุริยา 

ทองสุข, บุญศร,ีสม 
สุริยา  

3. ลูกสงมาให บุญถม บุญถม   
4. กูญาติพีน่อง  บุญถม   
5. โครงการนาํรองฯ    บุญศรี, แพง, สุริยา 
6. กองทุนหมูบาน     แพง 
 

4.5 ภาวะหนี้สิน 

 จากตารางที่ 13 แสดงภาวะหนี้สินกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวรายครอบครัว พบวา จํานวน 9 ใน 11 
ครัวเรือนที่มีหนี้สิน มีเพียง 2 ครอบครัวที่ไมมีหนี้สิน หนี้สินสวนใหญ 8 ใน 9 กูจากธกส. 97%  รองลงมาใน
สัดสวนนอยมาก คือ สหกรณการเกษตร เพื่อนบาน  และกองทุนหมูบาน   

จากตารางที่ 14 แสดงภาวะหนี้สินกลุมทํานาแบบลดตนทุนรายครอบครัว พบวา ทุกครอบครัวเปนหนี้ 
มีธกส.เปนแหลงเงินกูหลัก 78.47% รองลงมาคือ โครงการนํารองฯ  กองทุนหมูบาน  สหกรณการเกษตร 

 วัตถุประสงคการกูยืมในกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวจะมีหลากหลายมากกวา แตอันดับหนึ่งเหมือนกันคือ 
กูเพื่อการทํานา  รองลงมาไดแก การศึกษาลูก กูใหญาติพ่ีนอง ลงทุนทอผา ซื้อรถเกี่ยวขาว สรางบาน  สวนที่
แตกตางคือกลุมทํานาแบบลดตนทุนจะกูมาทําเกษตรผสมผสาน 3 ครอบครัว  
 ปริมาณหนี้สินในกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวจะมีปริมาณเงินกูตํ่าสุด 30,000  สูงสุดถึง 2,150,000 บาท 
เฉลี่ยประมาณ 161,163 บาทตอครอบครัว ในกลุมทํานาแบบลดตนทุนมีปริมาณเงินกูตํ่าสุด 14,000 สูงสุด 
237,500 บาท เฉลี่ย 56,800 บาทตอครอบครัว  ซึ่งเปนรายเดียวที่กูเงินเพื่อสงลูกเรียนจํานวน 200,000 บาท  หนิ้สิน
ที่กลุมนี้กูสวนใหญเปนหนี้ระยะสั้น 1 ป ยกเวนในรายที่กูกับโครงการนํารองฯจะเปนเงินกูระยะยาว 5 ป  
 จากสถิติการกูเงินในชวงป 2540-2542 กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวสวนใหญจะมีเงินกูระยะสั้น แตชวงป 
2543-2545 เริ่มมีการกูเงินระยะยาวเพิ่มขึ้น  รวมทั้งมีจํานวนครัวเรือนที่เปนหนี้เพิ่มขึ้น  ตรงกับขอมูลของกลุมทํา
นาแบบลดตนทุนซึ่งในชวงป 2540-2542 มีหนี้สินเพียงครัวเรือนเดียวเทานั้น แตปซึ่งเกิดภาวะน้ําทวมติดตอกัน 
2543-2545จะมีแนวโนมการกูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ   

ในสวนของการชําระหนี้คืน  กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว และกลุมทํานาแบบลดตนทุนมีความสามารถ
ในการชําระหนี้ระยะสั้นตรงตามกําหนดเวลา โดยทั้งหมดนํารายไดจากการขายขาวไปชําระหนี้ ในสวนหนี้สิน
ระยะยาว หนึ่งรายที่กูมาเพื่อลงทุนเชน รถเก่ียวขาว มีแนวโนมในการชําระหนี้ไดอยางตอเนื่อง ในสวนของ
ครัวเรือนที่กูมาลงทุนทําเกษตรผสมผสาน มีแนวโนมรายไดที่สูงขึ้น และตนทุนที่ลดลง สามารถทยอยชําระหนี้ได
ตามกําหนด แตในสวนของผูกูมาเพื่อสรางบาน การศึกษาลูก และกูใหญาติพ่ีนองยังมีภาวะที่ไมแนนอน ขึ้นอยูกับ
รายไดจากการทํานาเปนหลัก (ดูรายละเอียดจากตารางที่ 15และ 16 ประกอบ) 
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ตารางที่ 13 แสดงภาวะหนีส้ินของกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวรายครอบครัว 

รายการ 

1. นายแหลม

ทอง 2. นางจันทรี 3. นางจักรทิพย 4.นางลําดวน 5. นายบุญถม 6. นางเกษร 7. นายชํานาญ 8. นางออนศรี 9. นายเสาร 10. นางสํารอง 11. นายไพจิตร รวม สัดสวน% 

แหลงเงนิกู                            

1. ธกส. 

 

35,000              30,000        30,000          70,000          126,000       90,000        400,000         230,000    1,011,000 35.86 

ซื้อรถเกี่ยว                        1,750,000      1,750,000 62.07 

2.สหกรณการเกษตร           30,000                             30,000 1.06 

3. เพื่อนบาน                   28,000                     28,000 0.99 

4. กองทุนหมูบาน                         600                          600 0.02 

รวมหนี้ทั้งหมด         65,000            -        30,000     30,000       28,600     70,000             -     126,000    90,000   2,150,000      230,000    2,819,600 100% 

หมายเหตุ 1.)โฉนดที่ดินไปจํานอง จักรทิพย/เกสร/นางออนศรี/นายเสาร/สํารอง/ไพจิตร 2.) ดอกเบี้ยรอยละ 5, 12 ตอป  3.) มี 5 ครอบครัวที่กูเงินระยสั้น ปตอป มี 4 ครอบครัวที่มีหนี้สินระยะยาว ที่ไมมีหนี้สิน 2 ครอบครัว          

ตารางที่ 14 แสดงภาวะหนี้สินของกลุมทํานาแบบลดตนทุนรายครอบครัว 

รายการ 1. นางทองสุข 2. นางบุญศรี* 3. นายสม* 4. นางแพง* 5. นายสุริยา รวม สัดสวน% 

แหลงเงินกู                

1. ธกส.         25,000          60,000        230,000          55,000            370,000  78.47 

2.สหกรณการเกษตร               7,500                  7,500  1.59 

3. เพื่อนบาน                 -                     -                    -                   -                        -    0.00 

4. กองทุนหมูบาน          10,000                5,000              15,000  3.18 

6. โครงการนํารองฯ            -             30,000                  -            35,000           14,000            79,000  16.76 

รวมหนี้ทั้งหมด       35,000         90,000      237,500       95,000         14,000        471,500  100.00% 
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ตารางที่ 15 แสดงปริมาณหนี้สินแยกตามวัตถุประสงคการกูของกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว 

วัตถุประสงคการกู  ป 2540 ครัวเรือน ป 2541 ครัวเรือน ป 2542 ครัวเรือน ป 2543 ครัวเรือน ป 2544 ครัวเรือน ป 2545 ครัวเรือน 

1.ทํานา    171,000            5    171,000             5   171,000           5      401,000           7      401,000             7       429,000  8 

2. ทอผาไหม    30,000            1      30,000             1     30,000           1        30,000           1        30,000  1        30,000  1 

3. ตัดเย็บเสื้อผา                            70,000  1 

4. การศึกษา    40,000            1      40,000             1     40,000           1      240,000           2      240,000  2      240,000  2 

5. ใชจายในครอบครัว                                 600  1 

6. กูยืมใหญาติพีน่อง   100,000            1    100,000             1   100,000           1      100,000           1      100,000  1      100,000  1 

7. ซ้ือรถเกี่ยวขาว              1,750,000           1   1,550,000  1   1,350,000  1 

8. สรางบาน                     200,000  1      200,000  1 

รวม  341,000            7    341,000             7   341,000           7   2,521,000           9   2,521,000  10   2,419,600    

ชําระหนี้คืน  301,000      301,000     301,000        431,000        631,000         641,600    

หนี้สินคงเหลือ  140,000     140,000    140,000    1,950,000    2,070,000     1,778,000   

*หมายเหตุ บางครอบครัวมีวัตถุประสงคการกูมากกวา 1 ขอ 
 
ตารางที่ 16 แสดงปริมาณหนี้สินแยกตามวัตถุประสงคการกูของกลุมทํานาแบบลดตนทุน 

วัตถุประสงคการกู  ป 2540 ครัวเรือน ป 2541 ครัวเรือน ป 2542 ครัวเรือน ป 2543 ครัวเรือน ป 2544 ครัวเรือน ป 2545 ครัวเรือน 

1.ทํานา      55,000           1     55,000            1    55,000          1       92,500          2     152,500            3    177,500 4 

2. เกษตรผสมผสาน                   84,000          3       84,000 3      84,000 3 

3. การศึกษา                 200,000          1     200,000 1    200,000 1 

4. ใชจายในครอบครัว                          10,000 1 

รวม    55,000       55,000      55,000       376,500       436,500      471,500   

ชําระหนี้คืน    55,000       55,000      55,000         92,500       152,500      187,500   

หนี้สินคงเหลือ            -               -              -       284,000       284,000      284,000   

*หมายเหตุ บางครอบครัวมีวัตถุประสงคการกูมากกวา 1 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ความมั่นคงทางอาหาร 
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5.1 การไดมาซึ่งอาหาร  
 ดังที่กลาวไวแลวในบทขางตนวา พ้ืนที่ต้ังชุมชนกูกาสิงหเปนแหลงรวมความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งปลา สัตวน้ํา สัตวปา และพืชผักตางๆ มากมาย ดั้งนั้นในยุคการทํานาแบบดั้งเดิมชุมชุนมี
การพึ่งพาแหลงอาหารจากธรรมชาติเปนหลักประมาณ 60%  สําหรับอาหารที่ผลิตไดจากแปลง ไดแก ขาว และ
พืชผักสวนครัว 30% และมีการรายจายคาอาหาร10% สวนใหญเปนสวนที่ไมสามารถผลิตเองได ไดแก เกลือ และ
น้ําตาล  

  ภายหลังชุมชนปรับรูปแบบการทํานาเปนแบบปฏิวัติเขียว โดยเฉพาะการปรับแปลงนา การใชปุยเคมี 
การใชสารเคมีเพิ่มขึ้น สงผลชุมชนพ่ึงพาอาหารจากตลาดเปนหลักสัดสวน 70% เริ่มตนตั้งแตขาวสารเหนียว 
ขาวสารเจา    เนื้อหมู เนื้อไก ไข เครื่องเทศ เครื่องปรุงรส คาขนมเด็ก  ผลิตไดเองเพียงขาวเหนียวที่ปลูกบริโภคใน
บางครอบครัว และพืชผักสวนครัว จํานวน 10% และอีก 20% พ่ึงพาปลาในบอธรรมชาติ และจับจากแมน้ําเสียว
ใหญ นอกนั้นก็เก็บผัก จับสัตวน้ําในนาและปาชุมชน การที่สัดสวนไมเพียงเพราะปริมาณอาหารธรรมชาติที่ลดลง 
แตเนื่องจากภาระกิจของคนในชุมชนที่รีบเรงและชอบความสะดวกสบายมากขึ้น ทําใหหลายครอบครัวเลือกที่จะ
ซื้ออาหารจากตลาด อาหารสําเร็จรูป มาบริโภคแทนการทําอาหารกินเอง  
 จากตารางที่ 18 และ 19 แสดงรายจายคาอาหารของกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว และกลุมทํานาแบบลด
ตนทุนการผลิต พบวา รายจายคาอาหารกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว รวม 11 ครอบครัว 271,740 บาทตอป หรือ
เฉลี่ย  24,703 ตอครอบครัว โดยสัดสวนคาขาวสารมากที่สุด 19.10% รองลงมาไดแก เนื้อหมู  คาขนม  เนื้อวัว เนื้อ
ปลา เปนตน รายจายคาอาหารกลุมทํานาแบบลดตนทุนรวม 5 ครอบครัว 19,280 บาท หรือเฉลี่ย 3,856 บาทตอ
ครอบครัว โดยมีสัดสวนรายจายคาขนมเด็กมากที่สุด 31.64% รองลงมาไดแก คาเครื่องปรุงรส คาเนื้อหมู และคา
เนื้อวัว เปนตน  
 จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา กลุมครอบครัวที่การทํานาแบบปฏิวัติเขียว มีการพึ่งพาอาหารและขาว
จากตลาดในจํานวนเงินที่สูงมากกวากลุมครอบครัวที่ทํานาแบบลดตนถึง 6 เทาตัว นอกจากนี้ยังช้ีใหเห็นถึงภาวะ
ความเสี่ยงในดานการเขาถึงอาหารที่ขึ้นอยูกับรายไดจากการผลิต และความปลอดภัยดานอาหาร ในขณะเดียวกัน
กลุมทํานาแบบลดตนทุน เปนกลุมเกษตรกรกรที่ทําเกษตรผสมผสาน ผลิตอาหารเพื่อบริโภคในครอบครัว 
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ตารางที่ 17 แสดงปริมาณและสัดสวนการไดมาซึ่งอาหาร  

แหลงธรรมชาติในอดีต สัดสวน 60% แหลงธรรมชาติในปจจุบัน สัดสวน 20% 

ผัก ผักกระโดน ผักแปน ผักแวน หนอไม 
เห็ด เห็ดแผด เห็ดผา เห็ดขม เห็ดผึ้งทาม เห็ดเผือก  
ปลา ปลาชอน ปลาหมอ ปลาดุก  ปลาหลด ปลากด ปลา
เซียม ปลาขาว ปลาแขยง ปลาบู ปลากระทิง 

สัตวน้ํา แมงดานา กบ เขียด กุง หอย ปู ปลา  
นก นกเปด นกกระสา นกกระยาง นกกระซุม นกตูม 
นกเจา   
 

ผัก ทุกชนิดยังมีอยูแตลดนอยลงมาก  
ปลา และสัตวน้ํา ทุกชนิดมีปริมาณลดลงมากโดยเฉพาะ
ปลากระทิงและปลาหลด มีโรคระบาดในสัตวน้ําเมื่อ 
15 ปที่ผานมา 

นก ทุกชนิดมีปริมาณลดลงและพบเห็นไดยาก 

 

ผลิตในแปลงของตนเอง สัดสวน 30% ผลิตในแปลงของตนเอง สัดสวน 10% 

ผัก ฟก แฟง บวบ พริก มะเขือ ผักกาด ผักชี ผักบุง 

ขาว ขาวมะขาม ขาวเจกเชย ขาวบักเค็ง ขาวหอมอม
(เมล็ดสีแดง) ขาวขาวใหญ ขาวขี้ตม ขาวขี้ตมดํา ขาวขี้
ตาแหง ขาวงาชาง ขาวพมา ขาวปองแอว  ขาวเหนียว
ลอย ขาวเจาลอย ขาวหอมนางนวล ขาวสันปาตอง ขาว
ปลาซิว ขาวเจาแดง   
 

ผัก มีบางครอบครัวที่ปลูกแตสวนใหญปลูกเพื่อขายมี
การปลูกเพื่อกินนอยลง  
เปด ไก หมู 

ขาว ขาวหอมมะลิ 105, กข. 15,  กข. 6  
 

ซื้อจากตลาด สัดสวน 10% ซื้อจากตลาด สัดสวน 70% 

เกลือ   น้ําตาลออย  
 

ขาวสาร ผงชูรส น้ําปลา พริก ผัก เกลือ เนื้อสัตว ผลไม 
อาหารกระปอง แกงถุง ขาวเหนียว แอปเปล 
หอมหัวใหญ 
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ตารางที่ 18 แสดงรายจายคาอาหารกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว (หนวย: บาทตอป) 

รายการ 1. นายแหลมทอง 2. นางจันทรี 3. นางจักรทิพย 4.นางลําดวน 5. นายบุญถม 6. นางเกษร 7. นายชํานาญ 8. นางออนศรี 9. นายเสาร 10. นางสํารอง 11. นายไพจิตร เฉลี่ย รอยละ 

1. ขาว                5,400            4,500              6,840          6,000               2,000                5,500          10,500         1,800            5,760             3,600         51,900 19.10 

2.ผัก                    600            1,200              6,000          1,200               3,000             2,400              3,600            720            1,200             1,200         21,120 7.77 

3. ปลา                6,000            3,600              1,200          6,000                  3,600            6,000            12,000           38,400 14.1 

4. เนื้อหมู                1,200            3,600              4,800          3,600               6,000             6,000              7,800            6,000         1,200            4,800             2,400         47,400 17.44 

5.เนื้อวัว                1,200                2,400          6,000               6,000              2,400            2,400         1,200            4,800             1,200         27,600 10.16 

6.เนื้อไก                   600                4,800          2,400               6,000             2,400              2,400            6,000              4,800             1,200         30,600 11.26 

7.ไข              1,200                   3,000                720              2,400                1,200             8,520 3.14 

8.ขนม/น้ําอัดลม                1,200            1,200              4,800          1,200               6,000             6,000            12,000            6,000            600            6,000             1,200         46,200 17.00 

9. เครื่องปรุงรส                3,600            2,400              6,000             720               2,000             3,600              1,200            3,600         1,200            1,200             1,200         26,720 9.83 

10. อาหารสําเร็จรูป                  6,000                 2,400                     8,400 3.09 

11. อื่นๆ                          2,400            2,400         1,200               6,000 2.21 

รวม              16,200           15,300            30,840         26,400              26,000           23,520            36,100          40,500          5,520           40,560            10,800        271,740 100% 
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ตารางที่19 แสดงรายจายคาอาหารกลุมทํานาแบบลดตนทุนรายครอบครัว(หนวย:บาทตอป) 

รายการ 1. นางทองสขุ 2. นายบุญศร ี 3. นายสม 4.นางแพง 5. นายสุริยา เฉลีย่ รอยละ 

1. ขาว                              -                      -    

2 .ผัก                    100                          100                0.52  

3.ปลา                          600                  600                3.11  

4. เนื้อหมู                   200                2,400                   100                   300                   960               3,960              20.54  

5. เนื้อวัว                   200                2,400                   450                     240               3,290              17.06  

6. เนื้อไก                              -                      -    

7. ไข                     -                           360                  360                1.87  

8. คาขนม/น้ําอดัลม                1,000                2,500                   200                  2,400               6,100              31.64  

9. เครื่องปรุงรส                1,800                   600                1,000                1,350                 4,750              24.64  

10. น้ําดื่ม                        120                    120                0.62  

รวม                3,300                7,900                1,750                1,770                4,560             19,280  100% 

 

5.2 ปริมาณและความหลากหลายของอาหาร 

5.2.1 ขาว 

 ในยุคการทํานาแบบดั้งเดิมซึ่งเกษตรกรสวนใหญปลูกขาวไวเพื่อการบริโภค  สํารวจพบวาชุมชนกูกา
สิงหมีความหลากหลายของพันธุขาวพื้นบาน จํานวน 25 สายพันธุ   ซึ่งเปนพันธุขาวที่มีลักษณะเหมาะสมกับ
สภาพนิเวศนตางๆของทุงกุลาฯ ไดแก นิเวศนนาทามหรือนาน้ําทวม พันธุขาวที่เหมาะสม เชน ขาวเหนียวลอย 
ขาวเจาลอย นิเวศนนาทุง หรือ นาราบแหงสลับช้ืน  พันธุขาวที่เหมาะสม เชน ขาวเจาหอมมะลิ ขาวเหนียวเลาแตก 
นิเวศนนาโคกหรือนาดอน พันธุขาวที่เหมาะสม เชน  ขาวเหนียวปลาซิว ขาวเหนียวเหลืองบุญมา  และนิเวศนนา
ลุม เชน  ขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวกอเดียว เปนตน  

พันธุขาวที่ปลูกในสัดสวน 90% ของพื้นที่นาทุงกุลาฯ คือขาวหอมมะลิ มีการปลูกขาวเหนียวเพื่อ
ประมาณ 10%  คือ ขาวกข.6  สําหรับขาวเหนียวพ้ืนบานสูญหายไปจากชุมชนเมื่อประมาณป 2538 โดยเริ่มสูญหาย
มาตั้งแตป 2517  สาเหตุหลักในการสูญหายไปของขาวพื้นบาน  มีดังนี้  

การเขามาของขาวหอมมะลิ พรอมกับกระแสการปลูกขาวพันธุใหมเพื่อการคา ภายใตการสงเสริม
สนับสนุนจากรัฐบาล หากจะมองในแงมุมของพฤติกรรมชาวนาที่เปลี่ยนไป ก็จะพบวา เปาหมายการผลิตของชาว 
นาเปลี่ยนไป จากการทํานาเพื่อบริโภคเปนหลักหันมาสูการคาเปนหลัก ทําใหแรงจูงใจดานราคาเขามามีผลในการ
ตัดสินใจเลือกพันธุขาวที่ใหผลตอบแทนตอไรสูงสุด  สวนตางมูลคาการตลาดขาวหอมมะลิและขาวกข.6 จะสูง
กวาขาวพื้นบานประมาณ 2-3 บาท ตอกก.(ขาวเปลือก)  ประกอบกับกระบวนการและรูปแบบการทํานาสมัยใหม 
ไมสอดคลองกับการปลูกขาวมากกวา 1 สายพันธุ จะเกิดปญหาเรื่องขาวปลอมปน ยุงยากในการเก็บเกี่ยว 
นอกจากนี้ดวยสภาพที่นาเปลี่ยนไป ถูกปรับใหมีระดับเสมอกันทําใหไมเหมาะกับขาวพื้นบานซึ่งมีความเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่แตกตาง 
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ถึงแมวาวิถีการทํานาเพื่อการคาจะทําใหขาวพื้นบานหายไปจากชุมชนกูกาสิงหชวงระยะหน่ึง แตดวย
กระแสทางเลือกในการอนุรักษและฟนฟูพันธุพืชพ้ืนบาน ป 2545 จากการเริ่มตนของกลุมชาวนาแบบลดตนทุน
การผลิตซึ่งนําขาวพื้นบานมาทดลองปลูก เชน ขาวเหนียวเลาแตก ขาวเหนียวเหลืองบุญมา ขาวเจาลอย และพันธุ
ขาวดั้งเดิมอื่นๆ เพื่อศึกษาถึงพันธุขาวที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ทุงกุลาฯในปจจุบัน  หากปลูกแลวไดผลนา
พอใจก็จะมีการขยายผลใหกับคนอื่นๆในชุมชนปลูกตอไป  

 

 ตารางที่ 20 แสดงความหลากหลายของพันธุกรรมขาวพื้นบานทุงกุลารองไห  
สายพันธุ สภาพพื้นที่ที่เหมาะสม ลักษณะเดนของสายพันธุ 

1. ขาวเหนียวเลาแตก   นาทุง ดินรวนปนทราย แตกกอดี เม็ดคอนขางปอม จับถี่ รวงใหญ ทนทานตอโรค ตนสูง 
120 ซม. เก็บเกี่ยวปลายเดือนพ.ย.(ขาวกลาง) 

2.  ขาวเหนียวดํา  นาลุม ดินรวนปนทราย มีกลิ่นหอม แตกกอดี  เม็ดปอม สีของแผนใบและปลองมีสีมวง จับ
ถี่ ตนสูง120ซม.  เก็บเกี่ยวปลายเดือนพฤศจิกายน (ขาวกลาง) 

3. ขาวเหนียวกํ่ากาดํา นาลุม ดินรวมปนทราย เปลือกสีมวง ขาวกลองสีมวงคล้ํา สีของแผนใบและปลองมีสีมวง
คล้ํา จับถี่  แตกกอนอย รวงเล็ก ความสูงของรวงไมเทากนัทําใหเก็บ
เกี่ยวยาก   เม็ดปอม ตนสูง 120ซม.  เก็บเกี่ยวปลายเดือนพฤศจิกายน 
(ขาวกลาง) 

4.  ขาวเหนียวกอเดยีว  นาลุม รวงใหญ เปลือกสีเหลืองนวล เม็ดใหญอวน มีกลิ่นหอมเล็กนอย  
ตนสูงประมาณ 120 ซม. ลําตนออน   เก็บเกี่ยวกลางเดือน 
พฤศจิกายน (ขาวกลาง) 

5. ขาวเหนียวหอมนางนวล  นาลุม ดินรวนปนทราย ขาวมีกลิ่นหอมมาก แตกกอดี ใบสีเขียวปลองสีมวง ใหผลผลิตดี  
เม็ดเรียวยาว เปลือกสีเหลืองคล้ํา ตนสูงประมาณ 130 ซม.ตนไมคอย
แข็งแรง  เก็บเกี่ยวกลางเดือน พฤศจิกายน (ขาวกลาง) 

6.  ขาวเหนียวสันปาตอง  นาลุม ดินรวนปนทราย แตกกอดี  เม็ดเรียวยาว เม็ดจับหาง เปลือกสีเหลืองอมแดงกันเม็ดสี
ดํา มีหางยาว  ตนสูงประมาณ 120 ซม.  เก็บเกี่ยวกลางเดือน 
พฤศจิกายน (ขาวกลาง) 

7. ขาวเหนียวแกนดู   - เม็ดเรียว เปลอืกมีสีฟาง  เมล็ดแข็ง  นวดยาก กินแลวระคายคอตน
สูงประมาณ  110 – 120  ซม.   

8. ขาวเหนียวลอย  นาลุม และนาน้ําทวม ยืดตามความสูงของน้ํา  เมล็ดใหญ  รวงยาก ตนเหนียวเกบ็เกี่ยวยาก  
ตนสูง 200 – 250  ซ.ม.  เก็บเกี่ยวชวง ธันวาคม  (ขาวหนัก) 

9. ขาวเหนียวชางยอง  - แตกกอดี  เม็ดคอนขางปอม เปลือกสีเหลืองฟาง ตนสูงประมาณ 
120 ซม.  เก็บเกี่ยวกลางเดือน พฤศจิกายน (ขาวกลาง) 

10.  ขาวเหนียวหอมเสงี่ยม   - ลําตนแข็งแรง  กลาถอนงาย คอรวงยาว เมล็ดคอนขางปอม ตนสูง
ประมาณ  100 – 120  ซ.ม. เก็บเกี่ยวกลางเดือน พ.ย.  (ขาวกลาง) 

11.  ขาวจาวลอย   นาลุม และนาน้ําทวม ยืดตามความสูงของน้ํา  ตนเหนียวเก็บเกี่ยวยาก เมล็ดใหญ   ปลองสี
เหลืองนวลปนน้ําตาล  ใบหยาบ  รวงยาก ตนสูง 200 – 250  ซ.ม.   
เก็บเกี่ยวชวง ธันวาคม  (ขาวหนัก) 

12.  ขาวจาวแดง  (จ.) - ลําตนแข็งแรง  กลาถอนงาย เม็ดจับถี่ เมล็ดเล็กเรียวยาว มีกลิ่นหอม 
ตนสูงประมาณ  100 – 120  ซ.ม.  เก็บเกี่ยวกลางเดือน พ.ย.  (ขาว
กลาง) 

13. ขาวจาวหอมมะลิ   - ลําตนแข็งแรง  แตกกอดี  กลาถอนงาย เม็ดจับถี ่เมล็ดเรียวยาว มี
กลิ่นหอม  ตนสูงประมาณ  160 –170   ซ.ม. เก็บเกี่ยวกลางเดือน 
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พ.ย.  (ขาวกลาง) 
14. ขาวเจารากแหง   - ทรงกอแบะ กาบใบสีเขียวปลองสีเหลืองออน ชอบน้ํามาก เม็ดจับถี่ 

เมล็ดเล็กเรียวยาว ตนสูงประมาณ  100 – 120  ซ.ม.  เก็บเกี่ยว
กลางเดือน พ.ย.  (ขาวกลาง) 

15. ขาวเหนียวปลาซิว  นาดอน ดินทราย มีกลิ่นหอม แตกกอนอย เม็ดเล็กเรียว จบัถี่  ตนสูง 120 ซม. เก็บ
เกี่ยวปลายเดือนพ.ย. (ขาวกลาง)  

16.  ขาวเหนียวอีแดงนอย  นาดอน ดินรวนปนทราย แตกกอดี เม็ดคอนขางปอม จับถี่ ชอบน้ํานอยรวงใหญ ปลูกในนา
ดอน ดินรวนปนดินทราย  ทนทานตอโรค ตนสูง 90-110 ซม.  เก็บ
เกี่ยวปลายเดือนพ.ย. (ขาวกลาง) 

17. ขาวเหนียวดอนางบุญ
มา 

นาดอน แตกกอนอย เมล็ดใหญ เปลือกมีสีเหลอืงนวล เปลือกหนา เหมาะกับ
นาดอน ตนสูงประมาณ  125 ซ.ม.  เก็บเกี่ยวชวงเดอืน  ตุลาคม(ขาว
เบา) 
 

18.ขาวเหนียวเหลืองบุญ
มา 

นาดอน แตกกอนอย เมล็ดใหญ เปลือกมีสีเหลืองนวล  มีลาย ปลูกในนา
ดอน ตนสูงประมาณ 125 ซม. เก็บเกี่ยวกลางเดือนตุลาคม  (ขาวเบา) 

19. ขาวเหนียวขาวใหญ นาลุม เปนขาวหนัก ออกดอกปลายเดือนต.ค. เก็บเกี่ยวปลายเดือนธ.ค. 
20. ขาวเหนียวขี้ตมใหญ  ลําตนแข็งแรง ใบใหญมีสีมวงที่ขอบและปลายใบ  รวงใหญยาว จับ

ถี่คอรองหักเพราะรวงใหญมาก เมล็ดใหญยาว เปลือกลาย รสชาติ

นุม หอม สูงประมาณ 2 เมตร  (ขาวหนัก) 

21. ขาวเหนียวขี้ตมดํา นาลุม ลักษณะคลายขาวขีต้มใหญ แตมีเปลือกสีดํา 
22. ขาวเหนียวมะขาม นาดอน ตนเตี้ย ปลองสีขาว ใบออกเหลืองเขียว เมล็ดอวนสั้น เปลือกสีมวง  

อายุเก็บเกี่ยว 3 เดือน(ขาวเบา) 

23. ขาวเหนียวงาชาง นาลุม เปนขาวหนัก ออกดอกปลายเดือนตุลาคม เก็บเกี่ยวปลายเดือน ธ.ค. 
24. ขาวเหนียวพมา นาลุม ตนสูงมาก 2-2.5 เมตร แตกกอดี ปลองอวนสีเหลือง เหงาสีดําปน

ขาว ใบใหญยาว รวงใหญยาว เมล็ดเรียวยาว เปลือกสีเหลืองอม

น้ําตาล รสชาตินิ่ม หอม  อายุเก็บเกี่ยว 4 เดือน(ขาวหนัก) 

 

5.2.2 ปลา  
ปริมาณปลาที่ไหลมาจากแมน้ํามูลในชวงฤดูน้ําหลากเดือน ก.ย.- ต.ค.ของทุกป ถือเปนแหลงทรัพยากร

อาหารและรายไดสําคัญในการชวยหลอเลี้ยงค้ําจุนชีวิตและความเปนอยูของชุมชนกูกาสิงหสืบเนื่องมายาวนาน 
ผลจากการประเมินรายไดของกลุมครัวเรือนที่ศึกษาทั้งหมด 16 ครอบครัว พบวามีครัวเรือนที่มีรายไดจากการขาย
ปลาบอดักแบบธรรมชาติ จํานวน 10 ครอบครัว  รวมรายไดจากการขายปลา 11,970 บาท  เฉลี่ยครอบครวัละ 
11,100 บาท ตอป (ดูตารางที่ 9 และ10 แสดงที่มาของรายได ประกอบ ) มีครอบครัวซึ่งมีรายไดจากการขายปลา
ตํ่าสุด  1,200 บาท และสูงสุด 22,500 บาท  

จากการสัมภาษณ นายบุญสง ทองมา ซึ่งในอดีตมีอาชีพรับเหมาหรือประมูลบอปลาในชุมชนออกไป
จําหนาย หากประเมินคราวๆ ชุมชนกูกาสิงหมีบอปลาหรือบอดักปลา ในพื้นที่ทุงกุลาฯประมาณ 500 บอ เปนบอ
ขนาดเล็กประมาณ 300 บอ และบอขนาดใหญประมาณ 200 บอ    จากประสบการณตรงที่เคยประมูลมานับ 10 ป 
วิธีการในการประเมินวาปลาบอไหนชุกชุมหรือไม ใหสังเกตและหยิบดินบริเวณขอบบอดู หากบอไหนดินมี
ลักษณะรวนและยืดหยุนเปนไปไดวาบอนั้น มีปลาจํานวนมากปนเขาไปหลบอาศัยอยูในชวงน้ําลด  บอปลาที่เคย
ประมูลแลว จับปลาไดเฉลี่ยอยูระหวาง 100 กก./บอเล็ก และ 150 กก. /บอใหญ ที่ผานมาเคยจับปลาไดมากที่สุด 
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500 กิโลกรัมตอบอ ดังนั้นชุมชนกูกาสิงห มีปริมาณปลาโดยเฉลี่ยประมาณ 60,000 กก. หรือ 6 ตันตอป ประเมิน
รายไดประมาณ 3 ลานบาทตอป  

สําหรับแนวโนมปริมาณและความหลากหลายของพันธุปลาจากอดีต-ปจจุบัน พบวาในเชิงปริมาณมี
สัดสวนลดลงจริงโดยเฉพาะตั้งแตป 2543-2545 ซึ่งปที่น้ําทวมขังเปนระยะเวลานานปลาจะเหลืออยูนอยลดลงถึง 
50% เฉลี่ยประมาณ 30,000 กก. ตอป  อยางไรก็ตามยอนหลังไปกอน 2540 ปริมาณปลาลดลงไมมากนัก  แตสิ่งที่
เปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน คือคุณภาพและความหลากหลายของพันธุปลา โดยเฉพาะยอนหลัง 15 ปที่ผานมา 
พบน้ําเนาเสีย ปลาลอยตายและปลาเปนโรคเพิ่มขึ้น   

ชนิดของพันธุปลา ที่มีชุกชุมมากในอดีตไดแก ปลาชอน ปลาหมอ ปลาดุก  ปลาหลด ปลากด ปลาเซียม 
ปลาขาว ปลาแขยง ปลาบู ปลากระทิง ปจจุบันที่เคยเห็นอยางชุกชุมในอดีต ลดความชุกชุมลง ยกเวนปลากระทิง
และปลาแรดที่พบเห็นยากมากขึ้น  
 

5.2.3 สัตวน้ํา 

 สถานการณและปริมาณ สัตวน้ําชนิดอื่นๆ ไดแก กบ เขียด กุง  หอย ปู ตกอยูภาวะเดียวกันกับ ปลา คือมี
ความชุกชุมนอยลง  สามารถพบเห็นไดแตไมบอยนัก ทั้งนี้เนื่องจากสัตวน้ําพวกนี้สวนใหญอาศัยอยูในบอ หนอง
น้ํา และผืนนา แตเมื่อปรับสภาพพ้ืนที่นา มีการใชปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืชมากขึ้น  จึงเปนการทําลายสัตวน้ําเหลานี้
ทางตรงและสงผลกระทบทางออม โดยการทําลายสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการแพรพันธุ ขยายพันธุของสัตว
น้ําเหลานี้ 
 

5.2.4 นก  
 สภาพทุงนา ปาหญา และปาธรรมชาติที่อุดมสมบูรณในอดีตเปนถิ่นที่อยูอาศัยอันอบอุนของนกนานา
ชนิด ไดแก นกเปด นกกระสา นกกระยาง นกกระซุม นกตูม นกเจา เปนตน  แตเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ 
เหลานี้ เปนพื้นที่นา ทําใหแหลงอาหารตามธรรมชาติของนกลดลงไปดวย นกจํานวนหนึ่งหันไปกินเมล็ดขาวใน
แปลงนาทดแทน  ประกอบกับมีการจับนกมาเปนอาหาร ทําใหนกทุกชนิดมีปริมาณลดลง พบเห็นไดยากขึ้น  
 

5.2.5 ผัก 

 ผักที่คนสวนใหญในชุมชนนิยมบริโภคกันในอดีต คือผักพื้นบาน ซึ่งปลอดสารพิษ เนื่องจากขึ้นอยูตาม
ธรรมชาติ อยูในหนองน้ํา ลําคลอง แปลงนา ปาโคก และปาทาม  ไดแก ผักกระโดน  ผักแปน ผักแวน หนอไม  
รวมทั้ง เห็ดชนิดตางๆ ไดแก เห็ดแผด เห็ดผา เห็ดขม เห็ดผึ้งทาม เห็ดเผือก  แตปจจบุันแหลงที่อยูของผักเหลานี้
ถูกปรับสภาพและทําลาย สงผลใหปริมาณผักพื้นบานเหลานี้ลดจํานวนลงเปนอยางมาก  
 

 ปจจุบันมีบางครอบครัวที่ปลูกผักเพื่อบริโภค และกลุมเกษตรผสมผสาน ไดทําการปลูกผักปลอดสารพิษ
จําหนาย เชน   ฟก แฟง บวบ พริก มะเขือ ผักกาด ผักชี ผักบุง เปนตน ในขณะที่คนสวนใหญซื้อผักตลาดมา
บริโภค ไดแก กระหล่ํา คะนา กวางตุง แตงกวา เปนตน  ในกรณีของเนื้อสัตวก็เชนกัน เมื่อปริมาณปลา สัตวน้ํา 
และแหลงอาหารโปรตีนลดลง มีบางครอบครัวที่เลี้ยงสัตวเอาไวบริโภค แตคนสวนใหญปลูกขาวเชิงเดี่ยว ไมได
ผลิตอาหารเพื่อบริโภค จึงซื้อตองเนื้อสัตว เชน ปลา หมู ไก วัว ไข มาบริโภค  
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6. ทัศนคติชาวนาและการปรับตัว  
 ทัศนคติ หรือระบบความคิด ความเช่ือของชาวนาที่มีผลตอวิถีปฏิบัติที่ดําเนินอยูและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีดังนี้  
6.1. ทัศนคติ 

จากการวิเคราะหขอมูลการทํานาป 2540-2545 พบวา รายไดจากการทํานาโดยเฉลี่ยมีนอย ขณะเดียวกัน
โอกาสขาดทุนก็นอยเชนกัน  ชาวนาสวนใหญประสบปญหารายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในครอบครัว แตจาก
การสอบถามความคิดเห็นของชาวนาวาพอใจในอาชีพชาวนาที่เปนอยูในปจจุบันนี้หรือไม ชาวนาเกือบทั้งหมด
ตอบตรงกันวา มีความภูมิใจในอาชีพทํานาของตนเอง และไมตองการเปลี่ยนไปทําอาชีพอื่น แตตองการลดตนทุน
การผลิตลง  และหาอาชีพเสริม  

เหตุผลที่ยังทํานาตอไป เนื่องจากการทํานาเปนความหวังอยางหนึ่ง ปนี้ไมดีปหนาเริ่มตนใหมฝนฟาอาจ
เปนใจ ชวยใหผลผลิตดีขึ้น และขายขาวไดราคาดี   นอกจากนี้อาชีพทํานาเปนอาชีพที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
รูสึกผูกพันกับอาชีพนี้มาตั้งแตเกิด  มีความสุขที่ไดเห็นผลผลิตของตัวเองงอกเงย สามารถพึ่งตนเองไดทางอาหาร
ไมมีความรูและทักษะอยางอื่น  อยางนอยขาวก็เปนอาหารหลัก หากขายไมไดก็สามารถเก็บไวกินเองได การทํานา
ปจจุบันไดปรับเปลี่ยนรูปแบบจากนาดํา เปนนาหวาน แคดูแลใสปุย จางรถเกี่ยว ไมตองเหนื่อยยากลําบากเชนอดีต  
มีภาระหนี้สินที่ตองสงคืนทุกป ทํานาสามารถกูยืมเงินจากธกส.ได  อาชีพทํานาเปนอาชีพที่ตองมีความสามัคคีกัน 
ตองชวยกันทั้งครอบครัว ดวยหยาดเหงื่อแรงงาน ความอดทน และเปนอาชีพที่ไดอยูใกลชิดครอบครัว ไมตองออก
จากบานไปหางานทําภายนอก  

สําหรับปจจัยที่การผลิตที่ชาวนาใหความสําคัญมากที่สุด คือที่ดิน ที่ดินเปนปจจัยการผลิต ที่ทําใหชาวนา
มีอิสระ มีศักดิ์ศรี ไมตองขึ้นอยูภายใตบังคับใคร  สามารถเปนทรัพยสิน เปนมรดกตกทอดใหลูกหลานได 
รองลงมาคือการมีแหลงเงินกู เมื่อยามขัดสนเดือดรอน อันดับสาม คือ การทําการเกษตรเพื่อรักษาความอุดม
สมบูรณ สําหรับปจจยัการผลิตที่ชาวนาใหความสําคัญอันดับทาย คือ การรวมกลุม การประหยัดคาใชจาย และ
การศึกษา 

ทัศนะตอคนรุนใหมในการสืบทอดอาชีพชาวนา พบวาปจจุบัน ลูกหลานชาวนาไมคอยไดมีสวนรวมใน
กิจกรรมการทํานามากนัก เนื่องจากตองไปเลาเรียน ทิศทางเด็กรุนใหมหากจะสืบทอดอาชีพทํานาของพอแม จะ
เปนชาวนาแบบสมัยใหมมากขึ้น คือ จะใชเครื่องมือและเทคโนโลยี และวาจางคนอื่นใหทําแทน   
 
6.2 การปรับตัว 
6.2.1 การลดตนทุนการผลิต 

ชาวนาจํานวนหนึ่งในชุมชนกูกาสิงห ไดเริ่มตนปรับรูปแบบการผลิตใหม โดยยังคงปลูกขาวหอมมะลิ
เพื่อขายเชนเดิม แตไดมีความพยายามลดตนทุนการผลิตลง ลดปริมาณการใชปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช หรือบาง
รายก็เลิกใชไปเลย หันมาใชปุยอินทรีย ปุยคอก และปุยพืชสดทดแทน 

 ชาวนากลุมนี้ไดเริ่มตนทําการผลิตอาหาร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ปลูกขาว เพื่อการบริโภคในครอบครัว ถามี
เหลือกินก็นําออกวางขายในตลาดชุมชน เปนรายไดสูครอบครัวอีกทางหนึ่ง  
 จากผลการเปรียบเทียบระหวางกลุมชาวนาที่ปลูกขาวหอมมะลิแบบปฏิวัติเขียว กับกลุมชาวนาที่ปลูก
ขาวหอมมะลิแบบลดตนทุน พบวา มีตนทุนการผลิตที่แตกตางกันอยางชัดเจน กลุมทํานาแบบลดตนทุนการผลิต 
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มีตนทุนการผลิตเฉลี่ยตอไร  และคาใชจายในครอบครัวตํ่ากวามาก โดยเฉพาะรายจายคาอาหาร นอกจากนี้ยังมี
รายไดแฝงที่ไมไดซื้อดวยเงิน แตเปนการแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกัน  
 

6.2.2 การทํางานนอกภาคเกษตร 

 

 ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก 

เนื่องจากรายไดจากการปลูกขาวหอมมะลิไมเพียงพอกับรายจายในครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหคนใน
ชุมชนบานกูกาสิงห เริ่มปรับตัวจากอาชีพเกษตรกรรม เขาสูการประกอบธุรกิจการคาและบริการมากขึ้น  กลาวคือ
นอกเหนือจากการทํานาขาวหอมมะลิแลว คนในชุมชนเริ่มหันมาประกอบธุรกิจการคาและบริการขนาดเล็กกัน
มากขึ้น เชน ปมน้ํามัน มินิมารท รานขายของชํา รานคาอะไหลรถยนต รานซอมรถ รานอาหาร  รานตัดเย็บเสื้อผา
และ รานหนังสือเชา เปนตน ทั้งนี้ธุรกิจเหลานี้บางรายยังถือเปนอาชีพเสริมนอกเหนือจากการทํานา แตบาง
ครอบครัวมีรายไดบางปสูงกวาการทํานาดวยซ้ํา การประกอบธุรกิจมีจุดแข็งดานรายไดที่มีความเสี่ยงนอยกวา
รายไดจากการทํานา เพราะราคาขาวหอมมะลิมีขึ้นและลงไมแนนอน เสี่ยงกับสภาพดินฟาอากาศ อยางไรก็ตาม
ปจจุบันชุมชนมีรานคาและธุรกิจที่เปดลักษณะเดียวกันมากขึ้นทําใหเกิดการแขงขันและแยงลูกคากันเอง สงผล
กระทบใหยอดรายไดตางๆลดลง 

 
 บริการรถไถนาและรถเกี่ยวขาว 

มีอาชีพหนึ่งที่คนในชุมชนกูกาสิงหไดใหความสนใจเปนอยางมาก คือ รับจางไถนาดวยรถแทรคเตอร
และรับจางรถเกี่ยวขาว นวดขาว ปจจุบันชุมชนมีรถแทรคเตอรประมาณ 328 คัน  รถเกี่ยวขาว 20 คัน โดยสวน
ใหญจะซื้อไวเพื่อการรับจางทั้งภายในพื้นที่และตางจังหวัด  

ครอบครัวของนางสํารอง นามเขต  เปนอีกครอบครัวหนึ่งซึ่งในอดีตทําแตนาขาวหอมมะลิอยางเดียว แต
รายไดไมพอกับคาใชจายในครอบครัว จากการสังเกตพบวารถแทรคเตอรที่เขามารับจางภายในชุมชนสวนใหญ
เปนคนมาจากภาคกลาง และคาจางแพง  ป 2536 จึงตัดสินใจเอาโฉนดที่ดินของตนเอง จํานวน 79 ไร ไปจํานองไว
กับธกส. เพื่อมาลงทุนซื้อรถไถใหญในราคาเงินผอน  700,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ15 ตอป โดยไดนํารถออก
รับจางทั้งในชุมชนและนอกชุมชน จนกระทั่งป 2542 ไดผอนคารถแทรคเตอรหมดแลว ตอมาป 2543 ไดเอาที่นา
ไปจํานองกับธกส.อีกครั้งเพื่อซื้อรถเกี่ยวขาว ในราคา 1,750,000 บาท สัญญาผอนสงปละ 120,000 บาท  มีรายได
จากการรับจางเกี่ยวขาวประมาณ 300,000 บาท ตอป ปจจุบันชําระหนี้ไปแลวจํานวน 400,000 บาท  

รายละเอียดการรับจางไถนาดวยรถแทรคเตอร ระยะเวลา 1 วันสามารถไถไดประมาณ 30 ไร ราคาไรละ 
150 บาท โดยใน 1 ปจะมีชวงฤดูไถนา และปรับที่นาในชวงเดือนมี.ค.-เม.ย. ประมาณ 60 วัน ดังนั้นจะมีรายได
ประมาณ 150,000 บาทตอป  สวนรถเกี่ยวขาวจะมีชวงเกี่ยวขาวนาปรังเดือนเมษายนแถบจังหวัดกาฬสินธุ 
เนื่องจากพื้นที่แตละแปลงอยูหางกัน จึงสามารถเกี่ยวไดประมาณวันละ 10 ไร ในราคา 400 บาทตอไร  

จากนั้นชวงเดือนพ.ย.ก็จะมารับจางเกี่ยวขาวนาปในหมูบาน ซึ่งเปนแปลงใหญติดกันสามารถเกี่ยวได
ประมาณวันละ 50 ไร ไรละ 400 บาท  รวมทั้ง 2 ชวงจะมีรายได ประมาณ 720,000 บาทตอป ดังนั้นจะมีรายไดจาก
การใหบริการรับจางรถไถและรถเกี่ยวขาวประมาณ 870,000 บาท ตอป หลังหักตนทุนคาใชจายในดานน้ํามัน
เช้ือเพลิงและคาซอมบํารุงแลว จะมีรายไดสุทธิประมาณ 300,000 บาท ตอป  
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จะเห็นไดวาการที่ชุมชนประสบปญหาภาวะรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย ไดบีบคั้นใหชาวนาตอง

ปรับตัว และดิ้นรนหาทางรอดโดยการหารายไดจากอาชีพอื่นมาจุนเจือครอบครวั  อยางไรก็ตามแมการทํานาจะไม
ประสบความสําเร็จดานรายไดมากนัก แตชาวนาสวนใหญยังตองการดํารงสถานะภาพการเปนชาวนาเอาไว
เชนเดิม เนื่องจากเปาหมายในการทํานาไมไดมีเพียงรายไดอยางเดียว  ในทัศนะของชาวนาเห็นวา ชาวนาเปน
อาชีพที่มีอิสระ เปนนายตัวเอง มีความหวังและโอกาสมีกําไรสูง สามารถกูเงินได  และเปนอาชีพที่สมาชิกทุกคน
ในครอบครัวสามารถทํารวมกันได 
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บทท่ี 4 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
 

ขาวหอมมะลิ มีการนําเขามาปลูกในชุมชนทุงกุลารองไห บานกูกาสิงหเปนครั้งแรกราวปพ.ศ. 2507 
ภายหลังเมื่อภาครัฐคนพบวา ทุงกุลารองไหมีสภาพพื้นที่เหมาะสมกับการปลูกขาวหอมมะลิมากที่สุด  ในป 2528  
จึงมีนโยบายเรงขยายพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิในทุงกุลารองไห ภายใตโครงการจัดรูปที่ดินหรือการปรับระดับ
แปลงนา  ปจจัยดานราคาและการสงเสริมของภาครัฐ เปนแรงผลักดันสาํคัญที่ทําใหชุมชนกูกาสิงหปรับรูปแบบ
การผลิตแบบดั้งเดิมเขาสูรูปแบบการผลิตแบบปฏิวัติเขียว ในปจจุบันขาวหอมมะลิถือเปนสัญลักษณคูกับทุงกุลาฯ 
การเขามาของขาวหอมมะลิคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่นําชุมชนกูกาสิงหและทุงกุลารองไหสูการเปลี่ยนแปลง 

จากการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบในประเด็นประโยชนและผลกระทบตอเกษตรกรในพื้นที่ทุงกุลา
รองไห ระหวางรูปแบบการทํานาแบบดั้งเดิม รูปแบบการทํานาแบบปฏิวัติเขียว และวิถีการผลิตทางเลือก ทั้งใน
ดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงดานอาหาร และฐานทรัพยากร มีดังนี้ 
 
1. ดานเศรษฐกิจ 

รูปแบบการทํานาแบบดั้งเดิมแตกตางจากการทํานาแบบปฏิวัติเขียวเปนอยางมาก ทั้งเปาหมายการผลิต
ซึ่งเนนเพื่อบริโภคเปนหลัก กลายเปนการผลิตเพื่อการคาเปนหลัก เปลี่ยนจากรูปแบบนาดํา เปนนาหวาน ชาวนา
เปลี่ยนจากการใชเครื่องมือการผลิตแบบพื้นบาน เปนการใชเครื่องจักรในการผลิต เชน รถแทรคเตอร รถเกี่ยวขาว
หรือรถนวดขาว  เครื่องสูบน้ํา จากการจัดการดินและโรคแมลงดวยการใสปุยคอกหรือไมไดใสอะไรเลย เปนการ
ใสปุยเคมี ใชสารปราบศัตรูพืช ดานเมล็ดพันธุขาวเปลี่ยนจากเมล็ดพันธุขาวเหนียวพ้ืนบานที่เก็บพันธุเอง เปน
เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิ และกข.6 ที่ตองพึ่งพาจากภายนอก  

ในขณะที่การทํานาแบบลดตนทุนคือการยืนอยูตรงจุดกลาง มีการเปลี่ยนแปลงเปาหมายการผลิตที่แต
เดิมหวังเพื่อการคาอยางเดียว เริ่มหันมาผลิตขาวเหนียว ผัก ผลไม และการเลี้ยงสัตว เพื่อการบริโภค พรอมกับการ
ลดตนทุนการผลิต โดยพิจารณาปจจัยการผลิตที่สามารถเริ่มตนไดกอน เชน ลดการใชปุยเคมี สารกําจัดศัตรูพืช 
หันมาผลิตปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพทดแทน รวมทั้งการเก็บเมล็ดพันธุขาวเอง นอกจากนี้พบวา ขั้นตอนการทํานา
แบบดั้งเดิมจะมีขั้นตอนมากกวาและใชระยะเวลามากกวาการทํานาแบบปฏิวัติเขียว และการทํานาแบบลดตนทุน 
ชาวนาทุกวันนี้จะมีพิธีกรรมนอยลง ใชเครื่องจักร และจางแรงงานภายนอก  

จากการประเมินเปรียบเทียบระหวางกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียว กับกลุมทํานาแบบลดตนทุน พบวา มี
ความแตกตางกันอยางชัดเจนในดานตนทุนการผลิต กลุมทํานาแบบลดตนทุนมีตนทุนการผลิตจํานวน    752.36 
บาทตอไร ในขณะที่กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวมีตนทุนการผลประมาณ 1204..60 บาทตอไร  แตกตางกันประมาณ 
452.24 บาทตอไร 

วิธีการการจัดการผลผลิตที่ไดจากการทํานาแบบดั้งเดิมจะเก็บไวบริโภคในครอบครัวเปนสวนใหญ ที่
เหลือจึงแลกเปลี่ยนหรือขาย แตการทํานาแบบปฏิวัติเขียว จะนําผลผลิตที่ไดทั้งหมดขายไปทันที  ในขณะที่การทํา
นาแบบลดตนทุน จะผลิตขาว 2 ประเภท ขาวหอมมะลินําออกขายทันที และขาวเหนียวจะเก็บไวบริโภคใน
ครอบครัว  
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การทํานาแบบดั้งเดิมไมมีการขายผลผลิตจึงไมมีรายไดที่เปนตัวเงิน การทํานาแบบปฏิวัติเขียวไดสราง
รายไดสุทธิตอครัวเรือนโดยเฉลี่ย 22,434 บาทตอป  การทํานาแบบลดตนทุนไดสรางรายไดสุทธิตอครัวเรือนโดย
เฉลี่ย 29,264 บาทตอป จะเห็นไดวาการทํานาแบบลดตนทุนมีรายไดสุทธิตอครัวเรือนมากกวาการทํานาแบบ
ปฏิวัติเขียว (29,264-22434) 6,830 บาทตอป  

การทํานาแบบปฏิวัติเขียวมีรายจายในครัวเรือนตอปโดยเฉลี่ยสูงกวาการทํานาแบบลดตนทุนถึง(76,206 
- 52,221) 26,015 บาท โดยสัดสวนรายจายในครัวเรือนที่สูงที่สุด ไดแก รายจายคาอาหาร และ คาขาว (21,513-
4,718)  16,795 บาท 

ชาวนาบานกูกาสิงหในปจจุบันมีรายไดจากการทํานาขาวหอมมะลิเปนหลัก โดยเปรียบเทียบระหวาง
กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวจะมีรายไดนอกภาคเกษตร เชน การรับจางไถนา มากกวากลุมทํานาแบบลดตนทุนการ
ผลิต ในขณะที่กลุมทํานาแบบลดตนทุนการผลิตจะมีรายไดจากแปลงเกษตรผสมผสานมากกวา เชน ขายผัก เปด 
ไก วัว เปนตน 

ในขณะที่การทํานาแบบดั้งเดิมยังไมมีระบบเงินออมและสวัสดิการในครอบครัว แตกลุมทํานาแบบ
ปฏิวัติเขียวจะมีเงินออมและสวัสดิการในครอบครัวโดยเฉลี่ยมากกวาการทํานาแบบลดตนทุนเล็กนอย   (11,985-
11,372 ) 613 บาท 

กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวจะมีการกูยืมเงินจากธกส.เพื่อมาลงทุนทํานามากกวากลุมทํานาแบบลดตนทุน
การผลิต ทําใหกลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวมีภาวะหนี้สินโดยเฉลี่ยตอครอบครัวสูงกวากลุมทํานาแบบลดตนทุนการ
ผลิต (161,163- 56,800) 104.363 บาท  แตทั้งสองกลุมนี้ก็จะมีภาวะความเสี่ยงการเปนหนี้สูงกวาการทํานาแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งไมมีหนี้สิน การทํานาที่ใชตนทุนการผลิตสูง ทําใหเกษตรกรตองทํานาตอไปเรื่อยๆเพื่อใหสามารถมี
รายไดมาหมุนเวียนชําระหนี้สินไดอยางตอเนื่อง  

 
2. ความมั่นคงทางอาหาร 
 การทํานาแบบดั้งเดิมชุมชนมีการพึ่งพาอาหารจากธรรมชาติเปนหลัก รองลงมาไดจากในแปลง และ
ตลาด แตกตางจากรูปแบบการทํานาแบบปฏิวัติเขียว ซึ่งชุมชนมีการพึ่งพาอาหารจากตลาดเปนหลัก รองลงมาได
จากธรรมชาติ และจากแปลงเกษตร   

กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวมีการพ่ึงพาอาหารจากตลาดโดยเฉลี่ยตอครอบครัวมากกวากลุมทํานาแบบลด
ตนทุน  (24,730 - 3,856) 20,874 บาท และมีชนิดของอาหารที่พ่ึงพาตลาดมากกวากลุมทํานาแบบลดตนทุน โดย
ชนิดอาหารที่กลุมทํานาแบบปฏิวัติเขียวพ่ึงพาตลาดมากที่สุด คือ ขาวสาร สัดสวน 19.10% รองมาไดแก ขนม หมู 
ปลา ไก วัว เครื่องปรุงรส ผัก ไข อาหารสําเร็จรูป และอื่นๆตามลําดับ สําหรับชนิดของอาหารที่กลุมทํานาแบบลด
ตนทุนพึ่งพาจากตลาดมากที่สุด คือ ขนม สัดสวน 31.64% รองมาไดแก เครื่องปรุงรส หมู วัว ปลา ไข น้ําดื่ม และ
ผัก  
 รูปแบบการทํานาแบบดั้งเดิมมีปริมาณและความหลากหลายของอาหารมากกวารูปแบบการทํานาแบบ
ปฏิวัติเขียว ปริมาณขาวที่ผลิตมีความเพียงพอกับการบริโภคในครอบครัว  ปจจุบันหมูบานกูกาสิงหมีชาวนาเพียง
รอย 10 ที่ปลูกขาวเหนียวเพื่อบริโภคในครอบครัว นอกนั้นจะซื้อจากตลาด ในสวนสายพันธุขาวพื้นบานก็ลดลง
จาก 25 สายพันธุ เหลือเพียง 2 สายพันธุ ไดแก หอมมะลิ105 กับ กข.6 เทานั้น ในสวนของปลาก็เชนกัน ปริมาณ
ปลาในอดีตมีมากกวาปจจุบัน ชนิดของปลาก็ลดลง สัตวน้ํา นก ผัก มีปริมาณและชนิดลดลงเชนกัน  
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3. ฐานทรัพยากร 
 

คุณภาพดิน  สภาพดินแตดั้งเดิมของชุมชนกูกาสิงหมีสองลักษณะคือ ดินสมบูรณ จะอยูในพื้นที่ทาม
และที่ลุมริมเสียว ดินเค็มและขาดความอุดมสมบูรณ จะอยูบริเวณทุงนาสวนใหญ ในพื้นที่นาทามริมแมน้ําจะ
ใหผลผลิตเฉลี่ยสูงกวานาทุง คือนาทาม 400 กก.ตอไร   นาทุง 300 กก.ตอไร ยกเวนภาวะที่น้ําทวมหนักก็จะ
เสียหายมากกวาเชนกัน แมวาสภาพดินสวนใหญจะไมคอยอุดมสมบูรณนัก แตนับตั้งแตมีการทํานาแบบปฏิวัติ
เขียวที่ผานมามีการใสปุยเคมีลงไปในเดิมเฉลี่ย 39.55 กก.ตอไร ซึ่งถาประเมินจากพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดในชุมชน 
จํานวน 24,000 ไร หมูบานกูกาสิงหมีการใสปุยเคมี จํานวนประมาณ 949,200 กิโลกรัม หรือประมาณ 95 ตัน ซึ่ง
สงผลกระทบใหคุณภาพดินแนนแข็งและขาดความอุดมสมบูรณมากขึ้น  

แหลงน้ําตามธรรมชาติ การทํานาแบบปฏิวัติเขียวทําใหการจัดการแหลงน้ําโดยเกษตรกรและชุมชน
เปลี่ยนเปนแบบชลประทานโดยภาครัฐ มีการขุดคลองคูและเขื่อนกั้นตางๆมากมาย แตคูคลองที่จะเปนทางระบาย
น้ํา และเขื่อนกั้นน้ํากลับชวยอะไรไมไดเลย กลับไปขวางทางน้ํา น้ํายิ่งทวมหนักกวาเกาเดิม นับตั้งแตป 2540 – 
2546 ชุมชนเผชิญภาวะน้ําทวมหนักและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหผลผลิตขาวเสียหายและตกต่ํา โดยเฉพาะป 
2543-2545 ซึ่งน้ําทวมหนักติดตอกัน สงผลใหภาวะหนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น 

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปริมาณและความหลากหลายของพืชและสัตวที่เปนอาหาร ไดแก ขาว 
ปลา สัตวน้ํา นก และผักมีภาวะลดลงและสูญหายไป รวมทั้งระบบนิเวศนที่มีความเปราะบางซึ่งแสดงออกถึง
ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากปญหาการแพรระบาดของโรคและแมลงในชวงที่ผานมา ไมวาจะ
เปนการระบาดของหนอนสีน้ําตาล ต๊ักแตนปาทังกา หนู ปู เพลี้ยไฟ โดยเฉพาะอยางยิ่งแมงกุดจี่ดํา ซึ่งแพรระบาด
อยางหนักในป 2546  และไดสรางความเสียหายตอการผลิตขาวเปนอยางมาก ชาวนาหลายราย ตองเพาะปลูกกัน
ใหมอีกรอบ ในขณะที่เกษตรกรสวนใหญไดเลือกใชปุยเคมี และกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น  สารเคมีที่มีการใชมากที่สุด 
ไดแกปุยเคมี ในขณะที่มีการใชสารกําจัดศัตรูพืช ยาฆาแมลง ยาฆาปู และยาฆาหนู ซึ่งมีพิษรายแรง มีการสะสมใน
ดิน ในน้ําเกิดผลกระทบตอผูผลิต ผูบริโภค และสัตวน้ํา มีปริมาณปลาลอยตาย และเกิดโรคเพิ่มขึ้น  
 
 
4. แนวโนมทิศทาง 
 
 แมวารูปแบบการทํานาแบบปฏิวัติจะนําประโยชนดานรายไดมาสูชุมชนกูกาสิงหเพิ่มขึ้น ชุมชนไดนํา
รายไดมาพัฒนาสภาพบานเรือน และสิ่งอํานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน   แตก็ใชตนทุนการผลิตที่สูง 
มีความเสี่ยงในการขาดทุนสูง ผลที่เกิดขึ้นคือชาวนาสวนใหญมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ขาดความมั่นคงดานอาหาร ฐาน
ทรัพยากร ดิน น้ํา ปา พันธุกรรมถูกทําลาย รวมทั้งแนวทางการพัฒนาแหลงน้ําของรัฐที่ขาดประสิทธิภาพเกิด
ปญหาน้ําทวม เปนอีกสาเหตุหลักที่สงผลใหชาวนามีหนี้สินและขาดทุน 
  

 ชาวนาจํานวนหน่ึงซึ่งไดปรับตัวและดิ้นรนหาทางออก โดยการหาอาชีพเสริม  เชน การคาขาย  ลงทุน
ซื้อรถเกี่ยวขาวเพ่ือรับจาง เปนตน แตอยางไรก็ตามคนกลุมนี้ก็ยังไมไดปรับวิถีการผลิตขาวหอมมะลิของตนเองแต
อยางใด เพราะการทํานาที่ผานมาหากไมมีปญหาการดานราคาและปญหาน้ําทวมเกษตรกรมีรายไดจากการทํานา
คอยขางสูง สามารถมีเงินไปชําระหนี้  
 นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่นที่เกษตรกรจํานวนหนึ่งในชุมชน ไดเริ่มตนปรับที่ตัวรูปแบบการผลิต แมวา
จะยังคงปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขายอยูเชนเดิม แตไดมีความพยายามลดตนทุนการผลิตลง ลดปริมาณการใชปุยเคมี 
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สารเคมี หรือบางรายไดเลิกใชไปเลยในปจจุบัน หันมาใชปุยอินทรีย ปุยคอก และปุยพืชสด พรอมกับการเริ่มตน
ทําการผลิตอาหาร ปลูกพืช เลี้ยงสัตว ปลูกขาว เพื่อการบริโภคในครอบครัว ถามีเหลือกินก็มีการรวมกลุมกันเพื่อ
นําผลผลิตที่ปลอดสารพิษออกวางขายในชุมชน เปนรายไดใหกับครอบครัวอีกทางหนึ่ง  
   
5. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอระดับพื้นที่ 

1. ดําเนินกิจกรรมการผลิตที่หลากหลายมากกวาการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขายเพียงอยางเดียว โดยมุง
เปาหมายการผลิตเพื่อเปนอาหารในครอบครัวไมวาจะเปนพันธุพืชและเลี้ยงสัตวพ้ืนบานที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะการปลูกขาวเหนียวพันธุที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และความชอบของตนเองใหพอเพียงกับ
การบริโภคในครอบครัว มากกวาการผลิตเพื่อขายที่มีความไมมั่นคงดานรายได ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอ
ความมั่นคงดานอาหาร 

2. ลดหรือเลิกใชปจจัยการผลิตที่ตองพึ่งพิงภายนอกและสงผลกระทบทั้งตอระบบนิเวศน เชน ปุยเคมี 
สารเคมีตางๆ อันเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดการระบาดของโรคแมลง ทําลายฐานปจจัยการผลิตและ
ความมั่นคงดานอาหารของครอบครัว ไดแก ดิน น้ํา ปา พันธุกรรม อยางไรก็ตามการปลูกขาวหอมมะลิ
เพื่อตอบสนองตลาดเปนสิ่งที่สามารถทําได แตควรปลูกในขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเทาที่จําเปนตองขาย
เพื่อนําเงินมาใชจายเทานั้น เพื่อใหสามารถควบคุมตนทุนการผลิตของตนเองได และควรใหความสําคัญ
กับการปลูกขาวพื้นบานเพื่อการบริโภคและใชประโยชนในครอบครัวใหพอเพียงตลอดปเปนหลัก  

3. ปจจุบันพบวาเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิเกษตรกรเก็บเอาไวปลูกเองเปนสวนใหญ ซึ่งถือเปนทิศทางที่ดี ใน
การพึ่งตนเองในดานเมล็ดพันธุ แตก็ยังการที่เหมาะสมกับตนเอง โดยสามารถผสมผสานกันระหวาง
ความรูเดิมในการคัดเลือกพันธุ เชน การคัดเลือกจากแปลงนา การคัดจากรวง การคัดจากเมล็ด
ขาวเปลือก รวมกับองคความรูใหมซึ่งอาจจะทําไดกับเกษตรกรบางคนที่มีความสนใจ  

4. ความชวยเหลือและรวมมือกันระดับชุมชน องคกรชุมชน ภูมินิเวศน และเครือขายชาวบาน ในการ
แลกเปลี่ยน แบงปนประสบการณและบทเรียนในการพัฒนาทางเลือกเพื่อความอยูรอดของเกษตรกร
พ้ืนที่ตางๆ รวมทั้งการรวมพลังผลักดันใหเกิดแนวปฏิบัติและแนวนโยบายทางเลือกที่เหมาะสมที่เปด
โอกาสใหเกษตรกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 
ขอเสนอระดับนโยบาย 

1. ปญหาอันเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของรัฐที่ผานมา ในกรณีของเกษตรกรทุงกุลา
รองไห ผูปลูกขาวหอมมะลิ  รัฐใหความสําคัญหรือมองเพียงผลตอบแทนตัวเลขการสงออกขาวหอม
มะลิ ในดานเศรษฐกิจของประเทศเพียงดานเดียว  ซึ่งจากการวิจัยช้ินนี้พบวา แมเกษตรกรจะมีรายได
หรือมีกําไรจากการปลูกขาวหอมมะลิเพื่อขาย แตปจจุบันวิถีการผลิตเพียงขาวหอมมะลิเพียงอยางเดียว
เกษตรกรอยูไมรอด ทั้งภาวะคาครองชีพ คาใชจายในครอบครัวที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดเทาเดิม 
นอกจากนี้รูปแบบการผลิตไดทําใหชาวนาขาดความมั่นคงดานอาหาร และสรางผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นทิศทางในการสงเสริมเพื่อความอยูรอดของเกษตรอยางยั่งยืน ควรเห็นความสําคัญใน
การมองผลกระทบที่มีทั้งผลดี-ผลเสียทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะผลกระทบหรือตนทุนดาน
ความมั่นคงดานอาหาร ฐานทรัพยากร สังคมและวัฒนธรรม 
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2. เนื่องจากพื้นที่ทุงกุลารองไหมีศักยภาพสูง ในการผลิตขาวหอมมะลิ รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุขาวหอม
คุณภาพดี ปจจุบันภาคธุรกิจตางๆไดเขามาดําเนินธุรกิจทั้งดานเมล็ดพันธุและโรงสีแปรรูปเปนขาวสาร
ในพื้นที่ทุงกุลา และมีกระบวนการที่จะดําเนินการกับเกษตรกรแบบเกษตรพันธะสัญญา โดบโยนภาวะ
ความเสี่ยงดานการตลาดใหกับเกษตรกร  โดยเฉพาะการผลิตและการคาเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิมีการรุก
คืบดานการตลาดและการผูกขาดเมล็ดพันธุอยางหนักมากขึ้น ดังนั้นแนวนโยบายการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุกรรมของรัฐ ไมควรเปดโอกาสหรือมีการแปรรูปใหเอกชนดําเนินการแทน แตรัฐควรมุง
สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและชุมชนที่ความถนัดและความพรอมในดานผลิตเมล็ดพันธุ
ขาวหรือเมล็ดพันธุพืชชนิดตางๆที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนหรือจําหนายใหกับเกษตรกรคน
อื่นๆหรือในพื้นที่อื่นที่ยังขาดความพรอมและศักยภาพในการผลิต  

 

เอกสารอางอิง 

ปตพงษ  เกษสมบูรณ และคณะ รายงานการศึกษาเพื่อกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบตอสุขภาพฯ,2544. 
วิฑูรย  เลี่ยนจํารูญ ไปใหพนยุคปฏิวัติเขียว  ศูนยเทคโนโลยีเพื่อสังคม ,2535. 
วิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และนิรมล ยุวนบุณย หอมกลิ่นขาวมะลิหอม องคการความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปญญาไทย นนทบุรี,2545. 
อําคา  แสงงาม  เอกสารประกอบการอบรมโครงการอสาสสมัครมัคคุเทศกรุนเยาวนําเที่ยวกูกาสิงห สํานักงาน
เทศบาลตําบลกูกาสิงห, 2545. 
อําคา  แสงงาม เอกสารประวัติและผลงานพระครูโอภาสพัฒนคุณ วัดกูกาสิงห, 2544. 
 
บุคคลอางอิง 

ชื่อ-สกุล ท่ีอยูติดตอ 
1. นายสม  คํามณ ี 305 หมู 1 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
2. นางทองสุข  ลายสอน 259 หมู 1 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
3. นายไพจิตร  แจงสนาม 124 หมู 2 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
4. นางสํารอง  นามเขต   126 หมู 2 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
5. นางลําดวน  โพนสระคู 3 หมู 4 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
6. นายสุริยา  แจงสนาม   72 หมู 2 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
7. นายบุญถม  นันทชาติ 32 หมู 9 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
8. นายเสาร จันทคาม 183 หมู 9 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
9. นางออนศรี สอนชัย 64 หมู 3 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
10. นางจันทรี สอนชัย 24 หมู 3 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
11. นายบุญศรี ศรีเที่ยง 152 หมู 1 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
12. นายแหลมทอง สุรพล 92 หมู 3 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
13. นางแพง ทองมา 59/1 หมู 1 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
14. นางเกษร ราบุรี 157 หมู 4 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
15. นางจักรทิพย อาจเมือง 276 หมู 9 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
16. นายชํานาญ ราบุรี 86 หมู 4 บานกูกาสิงห ต.กูกาสิงห อ.เกษตรวิสัย จ.รอยเอ็ด 
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ภาคผนวก 
 

 กรณีศึกษาชาวนาผูปลูกขาวหอมมะลิในพื้นที่ทุงกุลารองไห ชุมชนบานกูกาสิงห ตําบลเกษตรวิสัย 
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน  16 ครอบครัว  คิดเปนรอยละ 1.35  จากจํานวนครัวเรือนในชุมชน
ทั้งสิ้น 1,182 ครอบครัว โดยสุมตัวอยางครัวเรือนชาวนาที่มีรูปแบบการทํานาแบบปฏิวัติเขียว จํานวน 11 
ครอบครัว และครัวเรือนชาวนาที่มีรูปแบบการทํานาแบบลดตนทุนการผลิต  ดังนี้ 

 
กลุมท่ี 1 กลุมชาวนาแบบปฏิวัติเขียว 

การถือครองที่ดิน รูปแบบการผลิต ช่ือ 
ตนเอง เชา/ยืม หอมมะลิ กข.6 ผสมผสาน 

1. นายแหลมทอง สุรพล 24.2 - 24.2 - - 
2. นางจันทรี  สอนชัย 30 - 30 - - 
3. นางจักรทิพย อาจเมือง 30 - 30 - - 
4. นางลําดวน  โพนสระคู 30 - 30 - - 
5. นายบุญถม  นันทชาติ 35 - 35 - - 
6. นางเกษร ราบุรี 46 - 45 - - 
7. นายชํานาญ ราบุรี 62 - 48 - - 
8. นางออนศรี สอนชัย 50 - 50 - - 
9. นายเสาร  จันทคาม 47 38 80 - - 
10. นางสํารอง  นามเขต   133 - 133 - - 
11. นายไพจิตร  แจงสนาม 202 - 202 - - 
 
กลุมท่ี 2 กลุมชาวนาแบบลดตนทุนการผลิต จํานวน 5 ครอบครัว  

การถือครองที่ดิน รูปแบบการผลิต ช่ือ 
ตนเอง เชา/ยืม หอมมะลิ กข.6 ผสมผสาน 

1. นางทองสุข  ลายสอน 25 - 10 10 5 
2. นายบุญศรี ศรีเที่ยง 14 - 5 5 4 
3. นายสม คํามณี  58 - 50 3 5 
4. นางแพง ทองมา 53.5 - 42 8 2.5 
5. นายสุริยา  แจงสนาม   52 4 50 4 2 
 



ภาคผนวกที่ 2 

ปลาทีกู่กาสิงห 

ปริมาณปลาทีไ่หลมาจากแมน้ํามูลในชวงฤดูน้ําหลากเดือน ก.ย.- ต.ค.ของทกุป ถือเปน

แหลงทรัพยากรอาหารและรายไดสําคัญในการชวยหลอเลี้ยงค้ําจนุชวีติและความเปนอยูของ

ชุมชนกูกาสงิหสืบเนื่องมายาวนาน ผลจากการประเมินรายไดของกลุมครัวเรือนที่ศึกษาทัง้หมด 

16 ครอบครัว พบวามีครัวเรือนทีม่ีรายไดจากการขายปลาบอดักแบบธรรมชาติ จํานวน 10 

ครอบครัว  รวมรายไดจากการขายปลา 11,970 บาท  เฉลี่ยครอบครัวละ 11,100 บาท ตอป (ดู

ตารางที่ 9 และ10 แสดงที่มาของรายได ประกอบ ) มีครอบครัวซึ่งมีรายไดจากการขายปลาต่ําสดุ  

1,200 บาท และสูงสุด 22,500 บาท  

จากการสัมภาษณ นายบุญสง ทองมา ซึ่งในอดีตมีอาชีพรับเหมาหรือประมูลบอปลาใน

ชุมชนออกไปจําหนาย หากประเมินคราวๆ ชุมชนกูกาสิงหมีบอปลาหรือบอดักปลา ในพืน้ที่ทุง

กุลาฯประมาณ 3,000 บอ เฉลี่ยประมาณ 3 บอตอครอบครัว เปนบอขนาดเล็กขนาด 800 คิว 10%  

บอขนาดกลาง 1,800 คิว 80% และบอขนาดใหญขนาด 2,000 คิว 10%   จากประสบการณตรงที่

เคยประมูลมานับ 10 ป วธิีการในการประเมินวาปลาบอไหนชุกชมุหรือไม ใหสังเกตและหยิบดิน

บริเวณขอบบอดู หากบอไหนดนิมีลักษณะรวนซยุ มรีองเล็กๆหลุบลงไปเปนไปไดวาบอนัน้ มปีลา

จํานวนมากปนเขาไปหลบอาศัยอยูในชวงน้ําลด นอกจากนี้ยังสงัเกตโดยยกกิง่ไมที่กองสมุในบอ

ข้ึนมาดู หากกิ่งไมมีลักษณะเกลี้ยงเกลาแสดงวาปลาเยอะ แตถามีข้ีไคลจับอยูมากแสดงวาปลา

นอย  

  บอปลาที่เคยประมูลแลว จับปลาไดเฉลี่ยอยูระหวาง 100 กก./บอเล็ก 200 กก./บอกลาง 

และ250 กก./บอใหญ ที่ผานมาเคยจับปลาไดมากที่สุด 500 กิโลกรัมตอบอ ดังนัน้ชุมชนกูกาสงิห 

มีปริมาณปลาโดยเฉลี่ยประมาณ 585,000  กก. หรือ 585  ตันตอป ประเมนิรายไดประมาณ 

17.55 ลานบาทตอป  

สําหรับแนวโนมปริมาณและความหลากหลายของพันธุปลาจากอดีต-ปจจุบัน พบวาในเชงิปริมาณ

มีสัดสวนลดลงจริงโดยเฉพาะตั้งแตป 2543-2545 ซึ่งปทีน่้ําทวมขงัเปนระยะเวลานานปลาจะ

เหลืออยูนอยลดลงถึง 50% เฉลี่ยประมาณ 192,500 กก. ตอป  อยางไรก็ตามยอนหลังไปกอน 

2540 ปริมาณปลาลดลงไมมากนัก  แตส่ิงที่เปลีย่นแปลงอยางเห็นไดชัดเจน คือคุณภาพและความ

หลากหลายของพนัธุปลา โดยเฉพาะยอนหลัง 15 ปที่ผานมา พบน้ําเนาเสยี ปลาลอยตายและปลา

เปนโรคเพิม่ข้ึน   



ชนิดของพนัธุปลา ที่มีชกุชมุมากในอดีตไดแก ปลาชอน ปลาหมอ ปลาดุก  ปลาหลด 

ปลากด ปลาเซียม ปลาขาว ปลาแขยง ปลาบู ปลากระทิง ปลาไหล ปลากระดี่ ปจจุบันทีเ่คยเห็น

อยางชกุชุมในอดีต ลดความชุกชุมลง ยกเวนปลากระทงิปลาหลด ปลาสดธง(ปากแหลม)และปลา

แรดที่พบเหน็ยากมากขึน้  

  

 



 

 

 

 

ชุมชนเกษตรกรรมภาคเหนือ  ภายใตคลื่นปฏิวัติเขียว 
 

การศึกษาวิจยั ภายใตโครงการวิจัย 

จากปฏิวัติเขยีว สูพันธุวิศวกรรม ประโยชนและผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

วิทยา    พรมจกัร 
            สุรารักษ    ใจวุฒ ิ
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   คํานํา 
 

 

ภายใตโครงการวิจัย “จากปฏิวัติเขียว สูพันธุวิศวกรรม ประโยชนและผลกระทบตอภาค

เกษตรกรรมไทย” ชุมชนเกษตรกรกรรมเกาแกแหงหนึง่ ในอําเภอแมวางถูกเลือก ใหเปนตัวแทนของพื้นที่

เกษตรกรรมในภาคเหนือ ที่ไดผานความเปลี่ยนแปลง ของการปฏิวัติเขียว ในปจจุบันชาวบานที่นี่ทาํ
การเกษตรกันทั้งป ฤดูฝนปลูกขาว ฤดูหนาวปลูกหอมหัวใหญ และฤดูแลงก็ยังปลกูขาวโพดหวาน คนที่นี่
ขยันขันแข็งทาํมาหากิน เทคโนโลยีทั้งดานสารเคมีและปุยเคมี เขามาสูชุมชนแหงนีม้ากกวา 20 ป ที่นี่มี

แรงงานรับจางที่มีทักษะดีนบัรอยคน ผลผลิตก็มีผูรับซื้อถึงทุงนา ส่ิงเหลานี้นาจะทําใหคนที่นี่รวยขึ้นไดไม
อยาก แตความเปนจริงหาไดเปนเชนนัน้ ส่ิงที่งอกงามแขงกับผลผลิตของที่นี่คือหนี้สิน  

ชาวบานที่นีก่ค็งเปนเชนเกษตรกรไทยทุกที่ทุกแหง ทีห่วังวาพรุงนี้จะมีชีวิตที่ดีกวาเดิม ซ่ึง
เทคโนโลยีของยุคปฏิวัติเขียวที่ชาวบานทีน่ี่ใชกันอยางเขมขน พิสูจนโดยตวัของมนัแลววาไมไดใหโอกาสที่
จะมีชีวติที่ดีขึน้ แกชาวบานที่นี่เลย ปฏิวัติเขียวใหมากกวานั้น 

  

 

         วิทยา    พรมจักร 
         สุรารักษ    ใจวุฒ ิ
              

20   พฤษภาคม   2546 
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                              หนา 
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การเปลี่ยนแปลงรอยละของเกษตรกรที่ใชปุยและยาปราบศัตรูพืช    12 
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 สภาพการกําไรขาดทุนในรอบ 20 ป       66 

 

ภูมิศาสตรภาคเหนือ 
 

  ที่ตั้งทางภูมิศาสตรของภาคเหนือตั้งอยูระวางละติจูด 17 องศา 14 ลิปดาเหนือ ถึง20 องศา 

27 ลิปดาเหนอื และ ระหวาง ลองติจูดที่ 97 องศา 22 ลิปดาตะวนัออก ถึง 101 องศา  27 ลิปดาตะวนัออก 

ดวยสภาพที่ตัง้ที่อยูลึกเขาไปในตอนเหนอืของประเทศ ประกอบกับลักษณะภมูิประเทศที่เปนภูเขาและ
เทือกเขาสูง ในฤดูหนาวอากาศของภาคเหนือจึงหนาวเย็น เนื่องจากอิทธพิลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 
ในเวลากลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ําลง เฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส แตในเวลากลางวันอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นโดย

อยูระหวาง 21-23 องศาเซลเซียส  สําหรับในฤดูรอน ภาคเหนือจะมีอากาศแหงและรอน มีการถายเทอากาศ

นอย เนื่องจากอยูไกลจากทะเล อุณหภูมจิะสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และในฤดูฝนซึ่งเปนฤดูกาลเพาะปลูกนั้น 

ภาคเหนือจะเริ่มเขาสูฤดูฝน ประมาณสัปดาหที่สองของเดือน พฤษภาคม โดยไดรับอิทธพิลจากลมมรสุม
ตะวนัตกเฉยีงใต ปริมาณน้ําฝนจะสูงสุดในเดือนสิงหาคม โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส  ( ประหยดั 
2532:4,6,46-47 ) 

  สําหรับชุมชนในภาคเหนือนัน้ ผูคนจะรวมกลุมกันกอตั้งเปนชุมชน กระจัดกระจายอยู
ตามที่ราบลุมน้ํา นอกจากนี้ยังมีการเลือกทําเลที่ตั้งชุมชนตามเนินเขาที่ดอน ที่น้ําทวมไมถึง นอกจากนีใ้น
พื้นที่ภาคเหนอืยังประกอบดวยกลุมชาตพิันธุตางๆ กอตั้งชุมชนอยูตามที่สูงลึกเขาไปตามลําน้ํา ตามแนว
เทือกเขาและไหลดอย เชน ปกากะญอ ,ล้ัวะ ,มง ,เมี่ยน ,ลาหู ,อาขา ,ขมุ ,ไทใหญ ,ไทลื้อ ,มาบรี ,ลีซู และ

อ่ืนๆ ( กฤษฎา 2540 : 42 ) 

 
อําเภอแมวาง และ ตําบลบานกาด 

  กิ่งอําเภอแมวางนี้เดิมทีเคยเปนอําเภอมากอนคือ อําเภอแมวาง ซ่ึงขณะนั้นมีทีว่าการอําเภอ
ตั้งอยูที่ บานกาด หมู 4 ตําบลบานกาด ในป พ.ศ.2477 อําเภอแมวางและอําเภอบานแมถูกรวมเขาเปนอําเภอ

เดียวกัน คือ อําเภอบานแม ตอมาในป พ.ศ.  2484 มีการยายทีว่าการอําเภอไปที่บานสันปาตอง และเปลี่ยน

ช่ือเปน อําเภอสันปาตอง ตอมาในป  พ.ศ. 2533 มีการแยกกิง่อําเภอแมวางออกจากอําเภอสันปาตอง

เนื่องจาก สันปาตองมีพื้นทีแ่ละประชากรมาก โดยกิ่งอาํเภอแมวางทีแ่ยกออกมานี้ ประกอบดวย 5 ตําบลคือ 

ตําบลแมวิน  ตําบลดอนเปาตําบลบานกาด  ตําบลทุงป และตําบลทุงรวงทอง และตั้งแตป 2540 เปนตนมากิ่ง

อําเภอนี้ กไ็ดจดัตั้งเปนอําเภอแมวางอยางเปนทางการ 
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   เขตติดตอของอําเภอแมวาง 
ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอสะเมิง จังหวดัเชยีงใหม  
ทิศใต  ติดตอกับ  อําเภอจอมทอง จงัหวัดเชียงใหม 
ทิศตะวนัออก ติดตอกับ  อําเภอสันปาตอง จังหวดัเชยีงใหม 
ทิศตะวนัตก ติดตอกับ  อําเภอแมแจม   จังหวดัเชียงใหม  

   ตําบลบานกาดตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอแมวาง  
พื้นที่ทางการเกษตร   ประมาณ  13,643  ไร     

พื้นที่ปาไมและภูเขา  ประมาณ    5,463   ไร    

พื้นที่ที่อยูอาศยั       ประมาณ        630  ไร     

พื้นที่สาธารณะ         ประมาณ       120  ไร      

 ทิศเหนือ ติดตอกับ   ต.ดอนเปา 

 ทิศใต  ติดตอกับ   ต.ทุงป 

 ทิศตะวนัออก  ติดตอกับ   ต.ทุงสะโตก 

 ทิศตะวนัตก ติดตอกับ   ต. แมวิน 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเปล่ียนแปลงทิศทางเกษตรกรรมในภาคเหนือ 
 

  การทําเกษตรกรรมมีความสําคัญกับเศรษฐกิจของภาคเหนือเปนอยางมาก ตลอดมา แมใน
ปจจุบันกย็ังคงความสําคัญเปนอันดับตนของภาค สถิติจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ิที่แสดงตวัเลขผลิตภัณฑมวลรวมของภาคเหนือ ในระหวางป 2526 -2530 และ ป 2535 –

2539 ซ่ึงขอมูลจากทั้งสองชวงแสดงใหเห็นวา เกษตรกรรมเปนกิจกรรมที่สรางตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวม 

สูงสุดแกภาคเหนือมาโดยตลอด  
ปจจัยสําคัญอกีประการหนึ่ง ที่มีผลตอการขยายตัวของการผลิตเพื่อการตลาดในภาคเหนือ 

คือ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในชนบท โดยเฉพาะดานการพัฒนาการคมนาคม โดยไดมีการสราง และ
ซอมแซม เชื่อมถนนของชุมชนเขาสูตัวเมือง ซ่ึงชวยอํานวยความสะดวก ในการเดินทางการซื้อขายและ
ขนสงผลผลิต เชน กรณชุีมชนบานปาลานและบานโปงกวาง ตําบลสะเมิงเหนอื อําเภอสะเมิง จังหวดั
เชียงใหม โดยในป พ.ศ.2516 ทางราชการไดปรับปรุงขยายถนนเขาสูชุมชน ซ่ึงมีผลทําใหชุมชนไดสัมพันธ

กับบุคคลภายนอก เร่ิมมีการซื้อขายรถยนตเขามาใชในหมูบานและเกิดการซื้อขายและขนสงผลผลิตในเวลา
ตอมา( ชมชวน 2537 : 35 ) หรือกรณีชาวเขาเผากะเหรีย่ง บานแมสายนาเลา อําเภอพราว    จังหวัด
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 เชียงใหม   เมื่อมีการสรางถนนเชื่อมระหวางหมูบานได สําเร็จ จึงมีการเริ่ม ปลูกพืชเศรษฐกิจขึ้นใน
ชุมชน เชน  ถ่ัวลิสง ,มันฝรั่ง ,แตงญี่ปุน ( อภินพ 2539 : 146 ) 

ผลิตภัณฑภาคเหนือ จําแนกตามสาขาเศรษฐกิจ( หนวย : ลานบาท) 

 

ที่มา: รายงานเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนอืป 2532 และ2542 ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานักงานภาคเหนือ และ www.bot.or.th 

 

  แตในความเปนจริง การเพาะปลูกเพื่อการคา ไดเกิดขึน้ในภาคเหนือไมนอยกวา 140 ป

มาแลวโดยมีขึน้ตั้งแตสมัย สนธิสัญญาบาวริ่ง ในป พ.ศ. 2398 แตการผลิตในขณะนัน้ ก็ยังเปน การปลูกพืช

ขายเปนสินคา เพื่อการยังชพี มากกวาที่จะขายเพื่อทํากําไร ( Anan 1984 อางใน ประเทือง 2537 ) การ

แทรกแซงของระบบเศรษฐกจิที่ขึ้นอยูกับ การใชเงินตรา เร่ิมมีขึ้นอยางชดัเจนเมื่อมกีารนําเขาเงินมาใชจาย 
เพื่อซ้ือผลผลิตทางการเกษตร คือ ขาว ใหแกคนงานทําไมในภาคเหนือ โดยหลังป พ.ศ.2430 ราคาขาวที่

เชียงใหม ตกอยูในราว ขาว 8  ตางครึ่ง  : 1 รูป (1ตางประมาณ 1ถัง – 1ถังครี่ง แลวแตทองถ่ิน) และใน 

พ.ศ.2434 ราคาขาวที่ฝาง(อําเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม ) ขึ้นไปถึง 5  ตางครึ่ง  : 1 รูป และใน พ.ศ. 2438 

ราคาขาวที่เชียงใหมถีบตัวขึน้ไป ตกราว 100  ตาง  :  32- 36 รูป (อนันต  2527 : 100-101 ) อยางไรกด็ ี

ตลาดขาวกย็ังคงจํากัดอยูเฉพาะในเมืองใหญเทานั้น ในชนบทหางไกล ยังไมมีการผลิต เพื่อการคา การ
เปลี่ยนครั้งสําคัญที่มีผล ตอการขายผลผลิตทางการเกษตรในภาคเหนอื คือ การสรางทางรถไฟ เชื่อมระหวาง 

สาขาเศรษฐกจิ 
 

2526      2535     2536     2537     2538 2539     2540     2541      2542     2543 

เกษตรกรรม 41,569        52,503       50,491       50,699       51,078     55,654       52,787       53,880       55,403       57,487  

เหมืองแร/ยอยหิน   4,133        10,959       10,879       11,634       11,756     13,854       15,258       13,824       13,609       12,944 

อุตสาหกรรม   7,632        26,428       27,154       32,011       35,003     37,324       37,578       33,967       38,453       40,931 

กอสราง   6,272        16,783       16,804       21,204       23,672     24,920       17,150       10,307       10,980       10,106 

ไฟฟา,ประปา   1,369          4,202         4,465         5,145         5,597     5,925          6,308          6,406         6,467         7,048 

คมนาคมขนสง   6,707        12,364       13,332       14,828       16,698     17,910       19,418       16,582       16,453       17,675 

คาปลีก, คาสง 15,051        37,249       39,837       42,754       46,681     46,884       45,004       38,795      39,855        41,132 

ธนาคาร,ประกันภัย   2,890          9,826       12,147       13,258       14,178     14,814       14,462       16,307        9,371          8,556 

ที่อยูอาศัย   6,072        12,311      12,725       13,328        14,022     14,759       15,109       15,677      16,246        16,442 

บริหาร/ปองกัน ปท.   7,122        11,351      11,877       11,763        12,921     13,064       14,246       15,351      15,818        16,213 

บริการ 13,922        28,660      28,780       28,300        29,816     30,649       32,131       33,658      36,020        37,483 

รวม 112,743     222,644    228,496     244,931     261,427     275,763   269,451      254,755   258,677      266,018 
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กรุงเทพและเชยีงใหม ซ่ึงสรางเสร็จสิ้นลงในป พ.ศ.2464 ซ่ึงทางรถไฟสายนี้ทําใหพอคาจีนจากกรุงเทพฯ 

หล่ังไหลขึ้นมาสูภาคเหนือ เพื่อคาขาย โดยพอคาเหลานี้สามารถควบคุมตลาดและสินเชื่อ ซ่ึงทําใหสามารถ
ใชกลไกดังกลาวผูกมัดชาวนาใหขายผลผลิตของตน ในรูปแบบที่เรียกวา ” ขายขาวเขียว” ซ่ึงทําใหมีการ

ขยายตวัของการผลิตเพื่อการคาเพิ่มขึ้น อยางมาก โดยในระหวางป พ.ศ.2466-2472 กงสุลอังกฤษรายงานวา 

มีการขายขาวเขียวในลานนาเปนจํานวนมาก(อนันต  2527 :101 ) 

  ในสวนของรฐันั้น ไดมกีารแทรกตวัเขามามีบทบาทตอ กระบวนการผลิตของชาวนา
ภาคเหนือ เชนกัน โดยรัฐมีการสงเสริมใหชาวนาในภาคเหนือผลิตขาวเพื่อขายใหมากขึ้น โดยมีการจัดหา
พนักงานของรฐั เขามาสงเสริมการผลิตในป พ.ศ.2490- 2493 และมีการสรางโครงการชลประทานหลวง ใน

ภาคเหนือ 3 โครงการ คือ โครงการแมยม โครงการแมกวง จังหวัดเชียงใหม และโครงการแมสาว จังหวดั

เชียงราย และในป พ.ศ.2493 มีการพยายามสงเสริมใหชาว นาปลกูขาวพนัธุดีในหลายพืน้ที่ (อรรถจักร 

2534 : 9 ) การเปลี่ยนแปลงทิศทางการทําเกษตรในภาคเหนือ ไดรับอทิธิพลอยางสําคัญจากแนวนโยบาย ใน

การพัฒนาประเทศ ที่มุงเปลี่ยนประเทศไปสูความทันสมัยและเปนอุตสาหกรรมซึ่งทําใหเกดิการขยายตวั 
อยางกวางขวาง ในการเพาะปลูกเพื่อการคาของหมูบาน ในภาคเหนือ ซ่ึงทําใหเกิดการแพรเขามาของปจจัย
การผลิตยุคใหม เชน ปุยเคมี ,รถแทรกเตอร ,เปนตน ดังจะเหน็ไดจาก ในป พ.ศ.2509 พบวาชาวนาเชียงใหม

เร่ิมใชแรงงานเครื่องยนต ควบคูกับแรงงานสัตว รอยละ 10 และชาวนาลําพูนพบการใช รอยละ14 (อรรถ

จักร 2534 : 40 ) หรือในป พ.ศ.2518 ที่จังหวดันาน โดยการสงเสริมของเกษตรจังหวดั จึงเริ่มมีการปลูก

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซ่ึงในชวงแรกนั้นทํารายไดด ี เกษตรกรจึงเลิกปลกูขาว หนัมาปลูกขาวโพดเลีย้งสัตวแทน 
แลวจึงนําเงินที่ไดมาซื้อขาวกิน อันเปนการเปลี่ยนเปาหมายจากการผลิต จากผลิตเพื่อบริโภคเปนหลัก 
เปลี่ยนไปสูการผลิตเพื่อการคา( กฤษฎา 2540 : 134 ) 

  ยังมีปจจยัอีกหลายประการที่เรงเราใหสังคมชนบทภาคเหนือรับเอานวัตกรรมใหมทาง
การเกษตร เขามาแทนที่วถีิการผลิตแบบเดิม อิทธิพบจากสื่อมวลชนก็เปนปจจัยหนึ่ง จากการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงระบบการผลิตของชาวเขาเผากะเหรี่ยง ในจังหวดัเชยีงใหม พบวา การไดรับขาวสารจากสื่อวิทยุ
และโทรทัศน ทําใหชาวบานไดรับขาวสารทางการเกษตรและ มีการทดลองปฏิบัติดู และยังไดขยายผลไปยัง
เพื่อนบานตอๆไป โดยเฉพาะขาวสารจาก วิทยุ ซ่ึงเปนสื่อที่ครัวเรือนสวนใหญในหมูบานมีเปนเจาของ คือ 
รอยละ 68 มีวิทยุเปนของตนเอง โดยชาวบานนิยมฟงความรูดานการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว 

นอกเหนือจากรายการบันเทิง ( อภินพ 2539 : 137 )  การเปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีการผลิตอีกอยางหนึ่งคือ  

การเขามาของไฟฟา โดยจากการศึกษาหมูบานใน อําเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม พบวา การเขามาของไฟฟา
ในป พ.ศ.2535 มีสวนผลักดันใหครัวเรือนเกษตรมีรายจายเพิ่มขึน้ การมีรายจายเพิ่มขึน้นี ้ ผลักดันให

เกษตรกรเรงการผลิตทั้งการทําเกษตรกรรม และการตดัไมเพื่อแปรรูปขาย ซ่ึงสงผลกระทบตอทรัพยากร 
โดยเฉพาะแหลงน้ําในเวลาตอมา( ชมชวน 2537 : 39 )  
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การเปลี่ยนแปลงเนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการใชประโยชนในที่ดิน 
 

เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร 
การใชประโยชนจากที่ดิน 

พ.ศ. 2526 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2541 

รวม 21,625,953 22,461,975 22,461,362 23,223,277 

   เนื้อที่ปลูกขาว 13,847,152 14,078,040 14,551,860 13,686,303 

เนื้อที่ปลูกพืชไร/พืชผัก/ไมดอก 6,521,544 6,742,982 7,835,242 6,786,687 

   เนื้อที่ปลูกพชืยืนตน  633,767   787,350 1,842,209 2,099,465 

   ปา / ทุงหญาเลี้ยงสัตว  319,505   361,359   301,975   178,632 

   ที่อ่ืนๆ  303,985  492,244   511,076   472,190 

 

ที่มา : การสํารวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร ภาคเหนือ พ.ศ.2526 และ พ.ศ.2541 

  การเขามาของสิ่งหนึ่ง ที่มีผลทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอแนวทางการทํา
เกษตรกรรมของสังคมชนบทภาคเหนือ คือการเขามาของ พืชพันธุใหมและเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม 
เพราะพืชพนัธุใหมและเทคโนโลยีที่พวงมาดวยกันนี้ ไมไดมีลักษณะเปนแคเทคนิคทางการเกษตร แตสง
อิทธิพลตอสังคมชนบทภาคเหนือ ในฐานะ วิถีชีวิตแบบใหม ซ่ึงวิถีใหมนี้ กําลังถูกตั้งคําถามจากสังคมมาก
ขึ้นวา เปนวิถีที่จะทําใหชีวิตดีขึ้นจริงหรือหลังจากทีว่ิถีใหมนี้ไดครอบงําภาคเกษตรกรรมของประเทศมากวา 
3 ทศวรรษ 

  ตัวอยางของพชืพันธุใหม ที่เขามาเปนชนิดแรกๆและสําคญัที่สุดชนิดหนึ่ง คือ ขาวพนัธุใหม 
ซ่ึงทิศทางการพัฒนาพันธุขาวของประเทศไทย ไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก สถาบันวิจัยขาวนานาชาต ิ
(International Rice Research Institute , IRRI ) ซ่ึงกอตั้งในปพ.ศ.2503 ที่ประเทศฟลิปปนส โดยการ

สนับสนุนของมูลนิธิฟอรดและมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการพัฒนาพันธุขาวของ IRRI 

ในระยะแรกจะเนนไปที่การพัฒนาตนขาวทรงใหม ที่ตอบสนองตอปุยเคมี เพื่อใหเพิ่มผลผลิตใหสูงสุด โดย
ลักษณะทรงตนที่ตองการคือ ลําตนเตี้ย ลําตั้งแข็ง ใบตั้ง ผลผลิตมีการตอบสนองตอปุยเคมี และเปนขาวที่ไม
ไวแสง เพื่อยดืหยุนเวลาในการปลกูและเก็บเกีย่ว มีอายุส้ันเพื่อใหปลูกไดหลายครัง้ในพื้นทีเ่ดิม ซ่ึง IRRI 

ประสบความสําเร็จตามแนวทางนี้ในป พ.ศ.2509 โดยIRRI สามารถสรางขาวพันธุใหม คือ IR8 โดยเกดิจาก

การผสม พันธุตนเตี้ยดีเจอวเูจนของไตหวนัเปนแม และพันธุตนสูงเพตาของอินโดนีเซียเปนพอ โดย IR8 นี้

ใหผลผลิตสูงสุดในฤดูฝน ไรละ 768 กิโลกรัม และใหผลผลิตสูงสุดในฤดแูลงถึง ไรละ  1,056 กิโลกรัม ( 
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เจริญศักดิ ์ ,พีระศักดิ์ 2529 : 53-54 )  ซ่ึงผลผลิตในระดับนีไ้มเคยทําไดมากอนในการปลูกดวยขาวพนัธุ

พื้นเมืองในแถบเอเชียเขตรอน ซ่ึงการกาวกระโดดของเทคโนโลยีทางการเกษตรนี้ ถูกเรียกในชื่อของ “การ

ปฏิวัติเขียว”หรือ “Green Revolution” 

  หลังจากนัน้ประเทศไทย จงึเริ่มงานพัฒนาพันธุขาวตนเตี้ย ขึ้นตามแนวทางที่ IRRI ไดวาง

เอาไว โดยเริ่มงานในเดือน เมษายน พ.ศ.2509 โดยการนําพันธุIR8เปนพอ และใชพันธุเหลืองทองเปนแม 

ซ่ึงการผสมพันธุขาวครั้งนัน้ ไดเกดิเปนขาวพันธุ กข.1 และกข.3 โดยคําวา กข.เปนชื่อยอของกรมการขาว 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2511 ไดมีการนําไปปลูกทดสอบผลผลิตตามสถานีทดลองขาวตางๆ โดย กข.1ให

ผลผลิตในฤดูแลง 1,037 กโิลกรัมตอไร กข.3 ใหผลผลิต 855 กิโลกรัมตอไร และในฤดูฝน กข.1 ใหผลผลิต 

742 กิโลกรัมตอไร และ กข.3 ใหผลผลิต 667 กิโลกรัมตอไร ( เจริญศักดิ์ ,พีระศักดิ์ 2529 : 55-58 )  

หลังจากนัน้ในป พ.ศ. 2512 ทางราชการจึงไดสงเสริมใหเกษตรกรทัว่ประเทศ ปลูกขาวพนัธุใหมนี้  

จะเห็นวารัฐมบีทบาทอยางสําคัญยิ่ง ในการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตจากเกษตร 

ดั้งเดิม มาเปนเกษตรสมัยใหม อีกกรณีตวัอยางหนึ่ง ของชุมชนบานน้ําจํา จังหวัดนาน พบวาในการรับเอา
พันธุพืชสมัยใหม ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากการสงเสริมของเกษตรตําบล โดยเฉพาะขาวพันธุใหม เชน กข.2 

กข.6 กข.8  กข.10 ขาวเหลานี้ไดรับความนิยมอยางรวดเร็วในป พ.ศ2533 เพราะใหผลผลิตสูง จากเดิมที่ขาว

พันธุพื้นเมืองใหผลผลิต 7-8 แกนตอไร แตขาวพันธุ กข.ใหผลผลิตสูงถึงประมาณ 10 แกนตอไร ซ่ึงตอมามี

ผลทําใหขาวพนัธุพื้นเมืองของหมูบานกวา 25 พันธุ เหลืออยูเพียง 2-3 พันธุ( กฤษฎา 2540 : 144 )  
แหลงทุนของเกษตรกรเปนอีกปจจัยหนึ่ง ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของ 

ภาคเกษตร โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินกูใหแกเกษตรกร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ 
(ธกส.) เพราะนอกจากจะใหเงินกูแกเกษตรกรในการผลิตเพื่อการพาณิชยแลว ธกส.ยังมีบทบาทสนับสนุน 

ชักจูงใหชาวบานเปลี่ยนพนัธุพืชอีกดวย เชนกรณีของ ธกส.จังหวัดนาน ในชวงป 2516-2520 ที่พยายาม

สงเสริมใหชาวบานหนัมาปลูกขาวโพดเลีย้งสัตว แทนการปลูกขาว ซ่ึงเมื่อมีเงินทุนใหกูยมืโดยงาย และเมื่อมี
ตัวอยางจากชาวบานหมูบานอื่นๆ ทําใหชาวบานกลาตัดสินใจหนัมาปลูกขาวโพดอยางจริงจัง( กฤษฎา 2540 

: 139 )  นอกจาก ธกส.แลวยังมีแหลงทนุอื่นๆอีกเชน กรณีสหกรณเครดิตยูเนีย่นที่ตาํบลสะเมิงเหนือ อําเภอ

สะเมิง จังหวดัเชียงใหม ซ่ึงนอกจากจะใหกูเงนิแลว ทางสหกรณยังสงเสริมใหเกษตรกรใชเมล็ดพันธุพืช
ใหมๆ เชน ถ่ัวลิสงพันธุไทนาน,ถ่ัวเหลืองพันธุ ส.จ. ,ขาวโพดเลี้ยงสัตวและสุกรพันธุใหม นอกจากนีย้ัง

สงเสริมใหเกษตรกรหันมาใชปุยเคมแีละสารเคมีกําจัดศัตรูพืช อีกดวย   หลังจากชวงนี้ ในป พ.ศ.2534 ก็ได

มีกลุมใหมที่เขามาสงเสริม การทําเกษตรสมัยใหมในพื้นที่ คือเร่ิมมีบริษัทการเกษตรเขามา โดยเริ่มจาก
บริษัทสันติภาพเทรดดิ้ง เขามาสงเสริม ใหเกษตรกรปลูก แตงพันธุโซโย , แตงคล้ํา ,มะเขือมวง , ถ่ัวเหลือง

ญ่ีปุน และในป พ.ศ.2536 บริษัทแหลมทองก็ไดเขามาสงเสริมใหปลูก ถ่ัวแระ ,และสตรอเบอรี่ ซ่ึงทําให

เกษตรกรตองใชสารเคมีเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและชนิด โดยเฉพาะมะเขือมวง จะตองพนสารเคมีทุกๆ 3วนั 
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นาน 5เดือน โดยใชสารเคมี ถึง8 ชนิด ไดแก 1.อโซดิน  2.ไซเปอร  3.เคนเทน  4.แลนเนท  5.ฟูราดาน  6.

สารจับใบ  7.ปุยเรง  8.ผงชูรส( ชมชวน  2537 : 37-38 ) 

  หรือในบางกรณี เกษตรกรก็ตองเปลี่ยนแปลงการผลิต ตามความตองการของนายทุน
โดยตรง เชน เกษตรกรชาวกะเหรีย่ง บานแมสายนาเลา ตองเปลี่ยนการใชปุยคอก มาเปนปุยเคมี และนํารถไถ
มาใช เพราะนายทนุเปนผูกําหนดวนัเวลาในการปลูกแตละครั้ง และหากชาวบานไมใชปุยเคม ี และ
เครื่องจักรกลการเกษตรเขามาชวย จะทําใหไมสามารถขายผลผลิตไดตามกําหนดทีน่ายทุนจะรับซื้อ การใช
ยาฆาแมลงก็เชนกัน เพราะพืชเศรษฐกจิทีช่าวบานปลูกนั้น ปลูกในระบบราคาประกัน ซ่ึงหากผลผลิตไมได
มาตรฐานที่นายทุนกําหนด  นายทนุก็จะไมรับซื้อ ( อภินพ 2539 : 119-121 ) ซ่ึงทําใหชาวบานไมมี

ทางเลือกและอํานาจตอรองมากนัก เชนเดียวกับ เกษตรกรผูปลูกหอมหัวใหญ ในอําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ซ่ึงตองทําการผลิตหอมหวัใหญ ภายใตเงื่อนไขที่เครงครัด ของเกษตรแบบพันธะสัญญา(Contract 

Farming ) มาตั้งแตชวงป พ.ศ. 2527 เนื่องจากหอมหัวใหญเปนพชืพันธุผสม(Hybrid) ที่ถูกคัดพันธุดวย

กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม จึงตอบสนองตอปุยสูงขณะเดียวกันกต็านทานโรคต่ํา จึงตองมีการควบคุม
การใชปุยเคมแีละสารเคมีปราบศัตรูพืชอยางเครงครัด ในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก ตั้งแตการเตรียมดินไป
จนถึงการเก็บเกี่ยว( ประเทือง 2537 : 110 ) 

  สังคมชนบทภาคเหนือ รับเอาพืชพันธใหมจะใหผลผลิตสูงซึ่งก็ตอเมื่อ ไดรับการผลิต
ภายใตเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม เชน ตองใสปุยเคมีชนิดที่เหมาะสมในปริมาณที่มากพอ ตองใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยางสม่ําเสมอ เพราะพืชพนัธุใหมมักไมตานทานโรคและแมลงไดอยางพืชพันธุพื้นเมือง ซ่ึงมี
ผลอยางมากตอสังคมและเศรษฐกิจของชมุชน จากที่เคยทําการผลิตโดยใชทรัพยากรจากสิ่งแวดลอมใน
ทองถ่ินเอง ไมวาจะเปน เมล็ดพันธุ, ปุยคอก ,น้ําฝน-น้ําฝาย ,แรงงานคน,แรงงานสัตว ซ่ึงปจจัยการผลิต

เหลานี้ อยูในขีดความสามารถของชุมชนที่จะดูแลจัดการได แตในระบบเกษตรสมัยใหม แมจะทําใหมี
ปริมาณผลผลิตตอไรที่สูงขึ้น และสรางรายไดงายขึ้น กวาเกษตรแบบดั้งเดิม แต เกษตรกรรมสมัยใหมก็
สงผลสะเทือนอยางสําคัญตอ ความสามารถในการที่จะดแูลจัดการกับการผลิตของชุมชนเอง  ชุมชนตอง
พึ่งพาปจจยัจากภายนอก ทั้ง ปุยเคมี ,ยาฆาแมลง , เมล็ดพันธุ , เครื่องจักรกลการเกษตร, รวมทั้งความรูทาง

วิชาการเกษตรรายไดนัน้ก็ไมไดมีความแนนอน เพราะขึน้กับกลไกตลาด และรายไดเกษตรสมัยใหม ก็ตอง
ถูกหักจากตนทุนเกษตรสมยัใหมที่สูงตามกันมาติดๆ และผลักดันใหเกษตรกรจํานวนไมนอย ตองเปนหนี้
จากการผลิตของตัวเองอยางนาประหลาด 

จากการศึกษารายละเอียดลูกหนี้เงินกูของ ธกส. จังหวัดนาน ในป พ.ศ.2540 ( กฤษฎา 2540 : 152 ) 

จากการเปรยีบเทียบพบวา หมูบานที่ทําการผลิตสมัยใหม (ตามการแนะนําของ ธกส.) คือบานน้ําจํา , บานหัว

ซาว, บานน้ําวะ เปรียบเทยีบกับบาน สบยาว ซ่ึงยังคงทําการผลิตแบบดั้งเดิมเปนสวนใหญ คือการปลูกขาวไร 

พบวาเกษตรกรที่ทําการเกษตรสมัยใหมกลับมีหนี้สินมากกวา เกษตรกรที่ทําเกษตรแบบดั้งเดิม รวมทั้งยังมี
หนี้คางชําระอกีจํานวนมาก ในขณะที่ชุมชนเกษตรดั้งเดมิไมมีหนี้คางชําระเลย 
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รายละเอียดลูกหนี้เงินกู ธกส. เปรียบเทยีบชมุชนเกษตรสมัยใหมกับเกษตรดั้งเดิม 

          ( กฤษฎา 2540 ) 

 

ปริมาณปุยเคมทีี่ใชในภาคเหนือ และเนื้อที่เพาะปลูกที่ใสปุยเคม ี
 

 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กองสาํรวจเศรษฐกิจ สํานกังานสถิติแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะการผลิต ชุมชน จํานวน 

ลูกหนี ้
หนี้ปกต ิ คางชําระ หนี้ทั้งหมด เฉลี่ยตอ

คน 

  บานน้ําจํา 91  2,040,301 1,703,902  3,744,203   41,415 

บานหัวซาว 95 3,707,831 1,222,864 3,829,695 40,312 

 

เกษตรสมัยใหม 

บานน้ําวะ 81 2,505,743 1,070,475 3,576,218 44,150 

เกษตรดั้งเดิม บานสบยาว 31 795,000 ---- 795,000 25,645 

พ.ศ. ปริมาณปุยเคมทีี่ใช(ตัน) เนื้อที่ที่ใสปุยเคมี(ไร) 

2526 --------    5,527,721 

2531 222,464 10,902,814 

2536 507,971 16,063,643 

2541 805,045 21,402,249 
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ผลกระทบดานสุขภาพ 
 

เกษตรกรรมสมัยใหม ที่มกีารใชสารเคมีและปุยเคมีเปนจํานวนมาก มผีลกระทบ 

ตอสุขภาพของเกษตรกรอยางมาก รายงานการไดรับพษิจากการใชสารเคมีทางการเกษตร ขององคการ
อนามัยโลกในป พ.ศ.2515 ประเมินวา มผูีไดรับพิษจากสารเคมีทางการเกษตรทัว่โลก ประมาณ 500,000 

คน และมีอัตราการตายประมาณ 1-10% ขึ้นกับสถานภาพดานการรักษาพยาบาล โดย 99% ของผูที่ตายจาก

สารพิษนี้ เปนผูที่อยูในประเทศกําลังพัฒนา  ดวยเหตนุี ้ การตายเพราะไดรับสารเคมีทางการเกษตรนี้ จึงถูก
เรียกวา “โรคใหมของโลกที่สาม” ( New third world’s disease ) ( วรรณวิมล และคณะ 2540 : 29 ) 

  จากจํานวนผูไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทัว่โลก มีรายงานวา ทวีปเอเชีย มีผูไดรับพิษ
เฉียบพลันสูงสุด คือ 44.3% ทวีปอเมริกา 42.6%  ทวปียุโรป 10% ทวีปแอฟรกิา 2.8%  ทวีปออสเตรียและ

โอซีเนีย 0.3% ( วรรณวิมล และคณะ 2540 : 11)  

 

การเปลี่ยนแปลงรอยละของเกษตรกรที่ใชปุยและยาปราบศัตรูพืช ในภาคเหนือ 
 

ปจจัยการผลิต พ.ศ.2531 พ.ศ.2536 พ.ศ.2541 

ยาปราบศัตรูพชื ---- 56.3 70.4 

รวมปุย 66.3 75.7 87.3 

    ปุยอินทรียเทานั้น 10.3 4.9 1.8 

    ปุยอินทรียและเคม ี 17.0 22.2 16.3 

    ปุยเคมีเทานั้น 39.0 48.6 69.2 

 
ที่มา : กองสาํรวจเศรษฐกิจ สํานกังานสถิติแหงชาติ 
 

  ในภาคเหนือมรีายงานการไดรับพิษจากสารเคมีทางการเกษตรคอนขางสูง ขอมูลจากผลการ
ปฏิบัติงาน โครงการเฝาระวังและเผยแพรความรู เกี่ยวกับสารเคมีกาํจัดศัตรูพืช โดยสํานักงานสาธารณสุข
จังหวดัเชยีงใหม จากการสัมภาษณเกษตรกร 252 ราย ในเขตอําเภอจอมทอง พบวาเกษตรกรมอีาการแพพษิ

จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สูงถึง 51.9% ( พรปริญญา,บุญถ่ิน 2537 : 12 ) 
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ลักษณะการเกดิพิษ ของสารกําจัดศัตรูพืช ( ฉัตรศิริ ,พรเทพ 2543 : 6-7 ) 

1. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดมผีลกระทบตอรางกายในบริเวณที่ไดรับ( Point of  

contact)เชน การทําใหเกิดการระคายเคืองที่ตาและผิวหนัง ตัวอยางเชน สารประเภทซัลเฟอร มีฤทธิ์ระคาย

เคืองปอด ไกลโฟเสท( Glyphosate) มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวหนัง 

  2. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดเปน Sensitizer การไดรับเปนประจาํ อาจไมกอใหเกดิ

ผลกระทบตอสุขภาพ แตเมื่อใดมีอาการแพเกดิขึ้นการไดรับสารเพิ่มขึ้นเพียงเลก็นอย จะกอใหเกิดอันตราย
อยางรุนแรง เชน มาเนบ( Maneb)และแคปตาฟอล(Captafol ) เปน Skin Sensitizer ทําใหเกดิอาการ หอบ

หืด 

  3. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนดิมีผลหลังจากที่รางกายดูดซมึแลว ซ่ึงโดยทั่วไปเกษตรกรมักจะ

ไดรับสารกําจดัศัตรูพืชทางผิวหนังมากทีสุ่ด เชน พาราไธออนและเมรินฟอสเฟตจะดดูซึมเขาสูผิวหนังทนัที 
แมจะรีบลางออกดวยน้ําสบู 
  4. สารกําจัดศตัรูพืชบางชนดิ กอใหเกิดการเจ็บปวยทันททีี่ไดรับ (Acute poisoning) ไดแก

สารในกลุมออรกาโนฟอสเฟต ซ่ึงจะทําใหเกิดอาการคลายเปนไขหวดัใหญ วิงเวยีนน้ําตาไหล ผิวหนังเปน
ผ่ืนคัน 

  5. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดกอใหเกิดการปวยหลังจากไดรับสารในระยะยาว ซ่ึงอาจจะ

เปนเดือนหรือเปนป(Chronic effect) เชน ทําลายตับ,ไต หรือกอใหเกิดโรคเกี่ยวกับระบบประสาท 

  6. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดกอใหเกิดการกลายพันธุในสัตว พบวา สารที่กอใหเกิดการ 

กลายพันธุในสัตว เชน แคปแทน( Captan) และไดเมทโธเอท ( Dimethoate) เปนตน    

  7. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนดิ กอใหเกดิปญหาตอระบบสืบพันธุ เชน ทําใหจํานวนสเปรม 

ลดลง และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสเปรม ลดการตกไข หรือตัวออนพกิาร 

  8. สารกําจัดศัตรูพืชบางชนดิ กอใหเกดิมะเร็งในสัตวทดลอง  
   

จากการสํารวจขอมูล ของ พรปริญญาและบุญถ่ินในป 2537 ที่บานโหลงปง อําเภอแมแจม 

ซ่ึงเปนแหลงปลูก กะหลํ่าปล่ําปลี และผักกาดขาว แหลงใหญของจังหวัดเชียงใหม พบวา ผลกระทบทาง
สุขภาพ จากการใชสารเคมีทางการเกษตร สวนใหญจะมีอาการเปนผ่ืนคัน ขึ้นตามหลังมือใบหนาและแผน
หลัง มีอาการมึนหัว หนามดื ตาลาย คอแหง และงวงนอน หลายคนถึงกับฟุบคาแปลงผัก บางรายเกิดการ
ออนเพลีย ไมมีแรงคลายเปนอัมพฤก หลังจากพนยาแลว ตองนอนพัก 2-3 วัน 
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แสดงผลกระทบทางสุขภาพ ของชาวเขาเผากะเหรี่ยงและเผามง ลุมน้ํา แมกลาง อําเภอจอมทอง 
จังหวดัเชยีงใหม จากการใชสารเคมีทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของผูที่เคยปรากฏอาการ  

ผลกระทบตอสุขภาพ ชาวเขาเผากะเหรี่ยง ชาวเขาเผามง 
1. ปวดหวั ,เวยีนหวั  74.1 80.6 

2. คล่ืนไส 43.5 66.7 

3. ปวดตามรางกาย 65.7 65.3 

4. ระคายเคืองผิวหนัง,ตา,จมกู 42.6 56.9 

5. อาเจียน 27.8 27.8 

6. ตาพรา 25.9 18.1 

7. ปวดเกร็งในชองทอง 22.3 15.3 

8. ชีพจรเตนเรว็ 17.6 15.3 

9. หายใจตดิขดั 24.1 20.9 

10. เหงื่อออกมาก 23.2 18.1 

11. กลามเนื้อส่ัน,กระตกุ 19.4 9.7 

12. ประสาทเฉื่อยชา 15.7 8.3 

13. ชักกระตุก 14.8 4.2 

14. หมดสต ิ 13.0 7.0 
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ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
 

  ผลกระทบที่มีตอส่ิงแวดลอม เปนอีกปญหาหนึ่ง จากเกษตรกรรมสมัยใหม เนื่องจาก
สารเคมีที่ใชกันเปนจํานวนมหาศาลในปจจุบัน จะตกคางอยูในสิ่งแวดลอม และมผีลกระทบตอระบบนิเวศ 
โดยเฉพาะในเขตใกลเคียงพืน้ที่ทําการเกษตร 

 

แสดงความคงทนในการสลายตัวของสารเคมีทางการเกษตรที่สะสมในดิน 
 

ชนิดของสารพิษ การสลายตัว (ป) 

Aldrin 1 – 6 

Chlordane 3 – 5 

DDT 4 – 30 

Dieldrin 5 – 25 

Heptachlor 3 – 5 

Lindane 3 – 10 

   

 

จากการศึกษาเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ ในระบบ Contact farming  ในอําเภอแมทาจังหวดั

เชียงใหม ของวิฑูรย ปญญากุลและ ตรียดา ตรีมรรคคา (2539) เกษตรกรรายหนึง่ ตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับ 

ผลกระทบของสารเคมีตอระบบนิเวศไวอยางนาสนใจ ดงันี้ 
 “ เฮามาสังเกตวา พอเฮาพนยาแลว ไมวามดหรืออะไร มนัจะไมมา

ใกลเลย แมงทุกสิ่งทุกอยางบินหนหีมด ถาเฮาเอาฟูราดานใสที่กนหลุมตน
ยาสูบตอนที่เฮาจะปลูก ฤทธิ์มันแรง ตั๊กแตนที่มันไปจบัหนอยเดียว ตรง
หลุมที่ใสฟูราดาน แลวมนัก็ตายเลย แลวพอดนีกเคาแมวบินมากนิซาก
ตั๊กแตน นกนัน่มันก็ตาย นกแซวมากินนกแซวก็ตาย นกปูดมากนินกปูดก็
ตาย ตายทกุสิ่งเลยถามากินซากแมงนัน่ “ 
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เกษตรสมัยใหมกอใหเกิดการแพรกระจาย ของ สารเคมีออกไปในสิ่งแวดลอม ซ่ึง กอใหเกดิ 
ภาวะการสะสมตัวของสารพิษในหวงโซอาหาร (Food chain ) ในปริมาณที่เปนทบทวี ตวัอยางของการ

สะสมตัวแบบทบทวีนี้ ไดแก การแพรกระจายของDDT ลงสูแหลงน้ํา ซ่ึงเริ่มจากการทําใหแหลงน้ํามีปริมาณ

การปนเปอนของ DDT เทากับ 0.005 ppb( 0.000005 ppm ) →เมื่อDDT เร่ิมเขาสูหวงโซอาหาร จะทําใหมี

การสะสมในแพลงตอนเทากบั 0.05 ppm →เมื่อเขาสูหวงโซอาหารขั้นถัดไป เชนการที่แพลงตอนถูกกิน

โดยปลาเล็ก จะมีการสะสมของ DDT ในปลาเล็กเพิ่มขึ้นเปน 0.5 ppm  → และเมื่อปลาเล็กถูกกินโดยปลา

ใหญ ในขั้นนีจ้ะมีการสะสมเพิ่มขึ้นเปน 2 ppm → ความเขมขนของ DDT ในแตละลําดับของหวงโซอาหาร

จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย จนเมื่อเขาไปปนเปอนในนกกนิปลา อาจจะมีความขมเขนของ DDT  สูงถึง 25 ppm ( 

ฉัตรศิริ , พรเทพ 2543 : 13-14 ) 

ในการสํารวจสถานการณสารพิษตกคาง บริเวณพืน้ที่ภาคเหนือ ในป พ.ศ. 2537-2538 โดย

กองวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ( วรรณวิมล และคณะ 2540 : 1 ) โดยทําการตรวจตัวอยางดิน 

จํานวน 98 ตัวอยาง พบวามีสารเคมีกลุมออรกาโนคลอรีน ตกคางมากถึง 88 ตัวอยาง และตรวจตัวอยางน้ํา 

จํานวน 150 ตัวอยาง พบวามีสารเคมีกลุม ออรกาโนคลอรีน ตกคางถึง 86 ตัวอยาง นอกจากนีย้งัพบสารเคมี 

กลุมอื่นอีก เชน ออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบารเมท เปนตน 
 

ตัวอยางความเปนพิษ ของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม 
 

สารเคมี ผลตอมนุษย ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

แอลดริน / ดีลดริน กระตุก,ชัก 

สารกอมะเร็ง 
ทําลายไต 

เนื้องอกในสัตว, เสีย

ความสามารถในการเจริญ
พันธุในนกและปลา 

DDT กระตุก,ชัก,ประสาทสวนกลาง

เสื่อม,เวยีนศรษีะ ,อาเจียน 

เสียการทรงตัว ,สารกอมะเร็ง 

เสียความสามารถในการเจรญิ
พันธุในนกและปลา,เปลือกไข

นกบาง,เนื้องอกในสัตว 

พาราไทออน แพพิษเฉียบพลัน สัตวปาแพพษิเฉียบพลัน  
,ตาย 

ท็อกซาฟน สารกอมะเร็ง  
โครโมโซมผิดรูป 

ยับยั้งการเจรญิเติบโตและ
ทําลายตับปลา ,สะสมในสัตว

น้ํา 
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2,4-D สารกอมะเร็ง(Nitrosamine ) ลดที่อยูอาศัยของสัตวปา 

 

 

 

 

สรุปลักษณะของเกษตรกรรมสมัยใหม 
1. เปนระบบเกษตรที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม 
2. เปนระบบเกษตรที่เนนการลงทุนจํานวนมาก แทนการใขแรงงาน โดยทุนดัง 

กลาว ปรากฏอยูในรูป เครื่องจักรกล ปจจยัการผลิต ไดแก พันธุพืช-สัตว , ปุยเคมี และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

3. เปนระบบเกษตรที่เนนความเชี่ยวชาญเฉพาะดานโดยเฉพาะอยางยิ่งพืชและ 

สัตว ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในพืน้ที่ขนาดใหญ        

  4. เปนระบบเกษตรที่ใชพลังงานสูง โดยพลังงานที่ใชจะอยูในรูปของน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ

เครื่องจักรกลการเกษตรโดยตรง การใชปโตรเลียมเปนวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรมปุยและสารเคมีการเกษตร 
รวมทั้งพลังงานที่ซอนอยูในกระบวนการผลิตและการขนสงปจจัยการผลิต 

  5. เปนระบบเกษตรกรรม ทีบ่ริษัทธุรกิจการเกษตรเขามามีอิทธิพล ในการควบคุมปจจัยการ

ผลิต การแปรรูป การตลาดและการขนสง     

6. เปนระบบการเกษตรที่รัฐ เขามามีบทบาทสูง เชน การเขามากําหนดวาควรจะปลูกอะไร 

กําหนดราคาสินคา วาสินคาชนิดใด จะมีราคาเทาไร เปนตน( P.F.Barlett 1987 อางใน วฑิูรย 2535 : 17  ) 
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ชุมชนชาวนาภาคเหนือ ภายใตความเปลีย่นแปลงของทิศทางเกษตรไทย 
  

ชุมชนยุคบานปา และนาสวนสม 
 

ชุมชนยุคบานปา : เกษตรยังชีพเปนหลัก 

  บานกาดเปนชมุชน มากอนสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยม ี “ขุนกาด ” เปนผูรวบรวมชาวบาน

และตั้งเปนชุมชน โดยชาวบานสวนใหญในขณะนั้น จะเปนชาวไทยใหญ และคนเมือง ตอมา ไดมีชาวจนี
อพยพเขามาตัง้ถ่ินฐาน ประกอบอาชีพคาขาย หลังจากนั้นจึงได จึงๆไดกอตั้งขึ้นอยางเปนทางการ เมื่อราว 
พ.ศ. 2442 

สมัยกอนนัน้พืน้ที่สวนใหญของบานปง จะเปน ปาแพะ,ปาเหียง ,ปาตึง มีความอุดมอยูมาก 

มีหมาปา และเสือไฟ ยองมาเอาสุนัขของชาวบานไปกินเปนประจํา ตวัชุมชนจริงๆจะตั้งอยูบริเวณทิศใตของ
ชุมชนในปจจบุัน(ติดถนนหลวง) โดยบานเรือนและถนนหนทางจะอยูเลียบลําเหมือง การบุกเบิกที่ดนิทํากนิ

นั้น ใครอยากมาทํากินที่นีก่ส็ามารถ ทําไดเลย แมอุยปนกลาวถึงการทํากินในยุคนัน้วา“ใครไคไดตี้ดินทํากิน 

ก็มาแพวอยู มาปดแปง” การทํากินในของชาวบานนอกจากจะบุกเบกิที่ดินกันเองแลว ชาวบานสวนหนึ่งจะ

ทํากินในที่ดินของเจา เรียกวา “ญะนาเจา” เนื่องจากในภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวดัเชียงใหม เดิมนั้นชนชั้น

เจา มีสิทธิในการเขาถือครองที่ดินทํากินตามตองการ หากเจาตนใดตองการที่ดิน กจ็ะมีการกําหนดขอบเขต
ที่ดิน เรียกวา “ ตี้จางย่ํา”  คือ พื้นที่ใดที่เจาที่ชางผานและกําหนดถือเอาวาทีด่ินบริเวณนัน้เปนของตน 

ชาวบานจะตองยอมรับอยางไมมีเงื่อนไขหากชาวบานอยากจะทํากินในที่ดินผืนนั้นจะตองแบงผลผลิตที่ได
ใหแกเจา ตามแตตกลงกัน เปนการเชาที่ทํานาโดยจายเปนผลผลิต และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
หมดยุคเจาในภาคเหนือ นาเจาจํานวนมากถูกขายเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ใหกับชาวนารวยในทองถ่ินและพอคาชาว
จีน ชาวนาที่เคยทํานาเจา จงึเปลี่ยนมาเปนนาเชา มีการจายคาเชาเปนเงินหรือผลผลิตตามแตตกลงกัน การที่
ชาวบานแถบบานตําบลบานกาดเคยทําเกษตรในระบบนาเจาเปนเวลานาน เปนสาเหตุหนึ่ง ที่ทําใหชาวบาน
จํานวนมาก ไมมีกรรมสิทธิ์ที่ดินเปนของตนเอง และมกีารทําเกษตรโดยการเชาที่ดนิ เปนจํานวนมาก 

การทํากินในชวงนั้น ชาวบานจะปลูกขาวป เชน ขาวผา ,ขาวหอม ,ขาวเหมยนอง ,ขาวด

อหมู,ขาวดงหมา,ขาวหมาตืน่,ขาวลายนอย,ขางลายหลวง มีการปลูกถ่ัวเหลืองไวทาํถ่ัวเนาและขายบาง การ

ดูแลพันธุขาวพื้นเมืองเหลานี้ ก็ไมตองยุงยากดังเชนในปจจุบัน แมอุยทานหนึ่งกลาววา“ปลูกแลวก็แลว บมี
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โรค บมีแมง อะหยังเทาใด จะมกี็นก หนูรบกวนพอง แตก็บหนั๊ก แลวขาวแตกอนนี่มันกนิลํา(อรอย)กวา

ขาวบะเดียวนี ้ ” การปลูกขาวแตเดิมนัน้ ปลูกเพียงปละครั้ง ก็พอกนิไดทั้งป และชาวนาที่มีนามากหรือใหเชา

นาก็จะมีการแบงผลผลิตไวขายดวย ในชวงฤดูแลงนั้น ชาวบานจะ หาไขมดแดงไปขาย(ซ้ีมดสม)  สัตวเล้ียง 

เชนววั ควาย ชาวบานจะเลี้ยงปลอย โดยปลอยใหหากินตามปาแพะรอบๆชุมชน การคาขายกบัภายนอกจะ
ผานพอคาวัวตาง ซ่ึงมีอยูในชุมชน  มีการแลกเปลี่ยนแรงงานในชุมชน เรียกวา “เอามื้อ” และแบงผลผลิตให

ตอบแทนเรียกวา “ใสรางวัล”  

  พิธีกรรมตางๆทางการเกษตร  ของชุมชน เชน ตําขาวควาย , มีการเลี้ยงผีเจาที่เจาดนิ(หอเจา

บาน) 3 ปเล้ียงหมู และมกีารตีหลักฝาย ซอมแซมเหมืองฝายใหอยูในสภาพดี ในเดือน 7 เมือง นอกจากนีย้ัง

เคยมีพิธีสูขวญัควาย เรียกวา “มัดมืองัว  มดัมือควาย” 

  

ชุมชนยุคนาสวนสม : การขยายตวัของการผลิตเพื่อการคา 

ตอมาพื้นที่นาจํานวนมากดานทิศใตของชมุชนถูกเปลี่ยน ไปเปนสวนสม(สมเขียวหวาน)

โดยเจาของทีด่ินรายใหญซ่ึงเปนคนในตัวเมืองเชียงใหม ช่ือคุณสมบูรณ    ไดกวานซื้อที่นาของชาวบาน มา
ทําสวนสม ขนาด 200 กวาไร ชาวบานเรยีกชวงเวลานีว้า ชวง “นาสวนสม” ชาวบานถูกจางใหมาดูแล และ

เปนแรงงานในสวนสม โดยไดรับคาจางวันละ 5 - 6 บาท แมยุคนาสวนสมนี้จะมีความเปลี่ยนแปลงหลาย

อยางเกิดขึน้ ทัง้พันธุพืชใหม การทําเกษตรแบบแปลงใหญ  
มีการจางแรงงานเปนรายวัน แตชวงนาสวนสมนี้กย็ังไมมีการใชสารเคมีและปุยเคมแีตอยางใด ปุยที่ใชจะ
เปน ขี้ววั ขี้ควาย ขี้เถา ขีด้าํ ขี้มุก ในสวนของชาวบานเริ่มมีการรับจางปลูกถ่ัวเหลืองแลว แตยังไมมีการใช
ปุยเคมีและสารเคมี  ในชวงนี้ที่ดนิดานทิศเหนือของชุมชนถูกบุกเบิกขยายออกไป มีการตั้งบานเรือนและ
ขยายที่ทํากนิเพิ่มมากขึ้น โดยขยายขึ้นไปในเขตปาแพะตอนบนของชมุชน ชวงนี้การเชานาเปนการ “ญะนา

ผากึ่ง” โดยแบงผลผลิตที่ได คนละครึ่งกับเจาของนา ซ่ึงเปนชาวนารวยในชุมชน 

  พืชพาณิชย เขามาในชุมชนอยางจริงจัง ในชวงที่เศรษฐณีีจากตวัเมืองทานหนึ่งชื่อคณุนายก ี
มาลงทุนตั้งบริษัทเกษตรในเขตตําบลบานกาด พืชพาณชิยชนิดแรกๆที่เขามา ในเขตนี้คือ ฝร่ัง ,สม ,ออย ,

ลําไย มีการนําทหาร มาปรับพื้นที่ใหเหมาะสมกับการเพาะปลูก “ คุณนายกีมาอยู เอาทหารมาฮาง” โดยมีเนื้อ

ที่รวมกวา 2,000 ไร แมชวงนี้จะเปนชวงทีเ่กิดความเปลี่ยนแปลงทางการผลิตอยางชัดเจน เชน มีรูปแบบของ

บริษัทเขามาในพื้นที่อยางชดัเจน มกีารผลิตพืชพาณิชยในพื้นที่ขนาดใหญ นับพันไร แต ในสวนของชาวบาน
ตําบลบานกาดเอง ตัวชาวบานนั้นยังไมมีการใชสารเคมี ,ปุยเคมี หรือวิถีการผลิตสมัยใหมมากนกั ชาวบาน

แตละรายทาํเกษตรเนื้อที่ไมมากนัก แมลงก็ไมรบกวนมากนัก หญาและวัชพืชก็จะใชวิธีถอนดวยมือจนหมด 
การจางแรงงานระหวางชาวบานกันเองก็ไมมี เพราะแตละคนนั้นทํากันไมมากนัก หากเปนหอมหัวใหญก็
ปลูกกันเพยีงรายละ งานถึงสองงานเทานั้น 
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ยุคหอมหัวใหญ : ยุคเกษตรเคมีเขมขน 
 

การเพาะปลูก และการตลาด 

การเปลี่ยนแปลงดานเกษตรครั้งสําคัญ คือการเขามาของพืชพาณิชย จากภายนอกชุมชน นั่น
คือ หอมหัวใหญ หรือทีช่าวบานในสมัยแรกๆนัน้เรยีกวาหอมจนี หอมหัวใหญถูกนําเขามาปลูกในพื้นที่
ตําบลบานกาดครั้งแรกในชวง พ.ศ.2510 ( ประเทือง 2537: 17 ) โดยพอคาชาวจีน จางชาวนาในพื้นที่ใหทํา

การเพาะปลูก  สอนวิธีการเพาะปลูกใหแกชาวนา และรับซื้อผลผลิตทั้งหมด ตอมาเมื่อชาวบานสามารถหา
เมล็ดพันธุไดเอง และมีความชํานาญในการเพาะปลูกมากขึ้น ชาวนาเริ่มปลูกเองและขายเอง โดยนาํผลผลิตที่
ไดใสเขงเขาไปขายในตวัเมอืงเชียงใหม คราวละ1-2 เขง ซ่ึงจะขายดเีปนพิเศษในชวงตรุษจีน 

ชวงแรกทีห่อมหัวใหญเขามาในชุมชน เนือ่งจากขอจํากดัดานการตลาด, การเพาะปลูกจึงยัง

ไมมากนัก และพื้นที่ที่ปลูกของเกษตรกรแตละรายมี เพียงรายละ1-2 งาน ตอมาหอมหัวใหญจงึคอยๆมี

ความสําคัญมากขึ้น มีเกษตรกรทยอยหันมาปลูกมากขึ้น โดยเฉพาะ ในชวงป พ.ศ.2520 - พ.ศ.2529 พรอมๆ

กับการเริ่มใชสารเคมีการเกษตร,ปุยเคมี ในชุมชน ซ่ึงภายหลัง  ปจจยัการผลิตสมัยใหมเหลานี้ ไดขยายออก

ไปสูพืชชนิดอืน่ๆ เชน ขาว กข. ,ขาวโพด ,แตงกวา เปนตน อาจกลาวไดวา สําหรับตําบลบานกาด อําเภอแม

วางนี้ พืชที่เปนจุดเริ่มตนของยุคเกษตรเคมี คือ หอมหัวใหญนี่เอง  
หอมหัวใหญไดรับการสงเสริมอยางตอเนือ่งจากทางราชการผานกลไกตางๆ เชน เกษตรกร

ที่จะขอเงินกูกบัทาง ธกส. หากเปนพืชชนิดอื่นมักจะไมไดรับการอนมุัติเทาที่ควร แตหากเปนหอมหัวใหญ

แลว ทาง ธกส.มักจะอนุมัติเงินกูใหโดยงายกวา หรือการที่เกษตรกรสามารถซื้อเมล็ดพันธุหอมหวัใหญไดใน

ราคาที่ที่ถูกกวาทองตลาดมาก โดยการซื้อผานทางสหกรณหอมหวัใหญแมวาง และสหกรณหอมหัวใหญสัน
ปาตอง ซ่ึงทางราชการไดชวยเหลือในการจัดหาเมล็ดพนัธุให ซ่ึงเมล็ดพันธุเหลานี้จะถูกกวาทองตลาด ถึง 
กระปองละ 1,000-1,300 บาท( น้ําหนัก 1 ปอนด จาก 2,200 บาท เปน 3,500 บาท)นอกจากนี้การผลิต

หอมหัวใหญยงัไดรับการสงเสริมความรูดานการใชสารเคมีปราบศัตรูและปุยเคม ี รวมทั้งปจจัยอ่ืนๆ 
ฮอรโมน ,สารจับใบ(เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพของยาฆาแมลง), สารเคมีปราบวัชพืช ฯลฯ จากบริษัทเกษตร

ตางๆอยูเสมอๆ โดยมักจะใชวิธีสงเจาหนาที่เขามาในชุมชนตางๆและเรียกประชมุชาวบาน พรอมทั้งสาธิต
การใชและบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ รวมทั้งใชวิธีแจกตวัอยางบางสวนใหเกษตรกรไปทดลองใช  
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หอมหัวใหญเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดของทองถ่ินในปจจุบัน เพราะใชเวลาในการผลิต
คอนขางสั้น คือ เร่ิมเก็บเกีย่วผลผลิตได หลังจากเพาะปลูกได 75 วันขึน้ไป การผลิตหอมหัวใหญ เขตอําเภอ

แมวาง ตําบลบานกาด จะมีชวงเวลาเพาะปลูกตอจากหอมหัวใหญของจังหวัคกาญจนบุรี  และเก็บเกี่ยว
ผลผลิตกอนอําเภอฝางและอาํเภอไชยปราการ การกระจายพื้นที่เพาะปลกู แบงไดเปน 3 ลักษณะตามสภาพ

ภูมิประเทศ คอื 

1) พื้นที่ดอย เปนพื้นที่เนนิเขา เกษตรกรจะเพาะกลาในชวงเดือนกนัยายนและเกบ็เกี่ยว

ในชวงเดือนมกราคม หอมหัวใหญในกลุมนี้ มักไดรับความเสียหายระหวางเพาะกลา เนื่องจากยงัอยูในชวง
ปลายฤดูฝน แตไมมีปญหาดานราคาและตลาดมากนักเพราะเปนหอมนอกฤดูกาล แหลงปลูกจะอยูที่หมูที ่
1,2,4 ตําบลบานกาด 

2) พื้นที่ราบรุนที่1 พื้นที่ราบกลุมนี้จะทําการเพาะปลูกหลังการเก็บเกีย่วขาวนาป 

โดยจะเพาะกลาใหเสร็จกอนวันที ่ 10 พฤศจิกายน เพือ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนกุมภาพันธ ซ่ึง

ตรงกับความตองการของตลาดญี่ปุน 

  3) พื้นที่ราบรุนที่2 พื้นที่ราบกลุมนีจ้ะทําการเพาะปลูกในปลายเดือนพฤศจิกายนถึงตน

ธันวาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนมีนาคม ผลผลิตหอมหัวใหญ ในชวงนี ้ ยังอยูความตองการของ
ตลาดตางประเทศอยู เชนกนั 
  

การปลูก 

การปลูกหอมหัวใหญในพื้นที่บานปง ตําบลบานกาด ซ่ึงเปนหมูบานในการทําวิจัยช้ินนี ้
พบวา เกษตรกรสวนใหญจะเริ่มลงมือเพาะปลูก ในเดือน ตุลาคมและพฤศจิกายน   และเก็บเกี่ยวผลผลิตใน
เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยเริ่มเก็บเกีย่วได หลังจากหอมมอีายุประมาณ 90 วัน ขึ้นไป โดยเกษตร

ที่เร่ิมเพาะปลกูในเดือนตุลาคม มีจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย คิดเปน 40.82% และเริ่มเพาะปลูกในเดือน

พฤศจิกายน มจีํานวนทั้งสิ้น 31 ราย คิดเปน 43.65% เกษตรกร ที่เกบ็เกี่ยวผลผลิตในเดือนมกราคม มีจํานวน

ทั้งสิ้น 31 ราย คิดเปน 43.64% และ เกษตรกร ที่เก็บเกีย่วผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ มีจํานวนทัง้สิ้น 29 ราย 

คิดเปน 40.83% 

  การปลูก หอมหัวใหญนั้นตองใชความละเอียดออนเปนอยางมาก หอมหัวใหญปลูกไดใน
ดินรวนปนทรายและดินรวนซุย คาความเปนกรด-ดางที่เหมาะสม สําหรับหอมหัวใหญ อยูระหวาง pH 5.8 - 

6.5  หอมหัวใหญชอบอากาศกลางวันอุน-รอน กลางคืนเย็น อุณหภมูิที่เหมาะสมอยูระหวาง13 – 24 องศา

เซลเซียส หอมหัวใหญเปนพืชที่ไมมีรากแกว เปนระบบรากฝอยทั้งหมดความยาวรากประมาณ 45-60 

เซนติเมตร 

  เร่ิมจากแปลงเพาะกลาจะตองอยูในพื้นที่ทีน่้ําถายเทสะดวก แตบนแปลงจะตองแหงไมให
น้ําขัง โดยจะขุดรองระบายน้ํา ไวในแปลง และตองระมัดระวังอยางมาก เพื่อไมใหน้ําถูกแปลงกลาเสียหาย 
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แปลงกลาจะถกูยกสูงขึ้นจากพื้น 1 – 1.5 ฟุต ความกวางประมาณ 1 เมตร หลังจากยกแปลงแลวชาวบานจะ

ใชจอบตีดิน ใหรวนซุยที่สุด เพื่อใหการงอกดีขึ้น ตลอดชวงเวลาของการเพาะกลาหอม การกําจัดวชัพืชจะทํา
ไดเพยีงการใชมือถอน ไมสามารถใชยาปราบศัตรูพืชได เพราะกลาหอมนั้นออนแอมาก  ในชวงเพาะกลานี ้
ชาวบานจะทําการเตรียมแปลงปลูกไปพรอมๆกัน 

  ชาวบานจะใสยาฆาหญา ในแปลงที่ขึ้นเสร็จแลว และทิ้งไว 1-2 วัน จากนั้นจะเอาปุยคอก ที่

ซ้ือเหมาเปนคนัรถมากลบแปลงปลูก และตากปุยคอกไวบนแปลงนี้ 1 วัน จากนัน้จึงนําฟางทีเ่ตรียมไวมา

คลุมแปลง พรอมกับรดน้ําใหชุม เมื่อสังเกตวาแปลงปลูกมีความชื้นมากพอ จึงยายกลาหอมมาลงไว โดยปก
เรียงเปนแนวมีระยะหางระหวางตนประมาณ 1 คืบ  

  หลังจากปลูกแลว เวลาสวนใหญที่เหลือจะถูกใชไปกับการรดน้ําและกําจัดศัตรูพืช การรด
น้ําก็ตองสังเกต ความชื้นในดินไปดวย เพราะหอมหัวใหญเปนพชืไมชอบน้ํามาก และฝนมกัจะทําความ
เสียหายใหกับหอมหัวใหญอยูเสมอ ถาดนิมีความชื้นอยู ชาวบานกจ็ะยังไมรดน้ํา นอกจากนี้ยงัตองระวัง
ไมใหตนหอมหัก เกดิบาดแผล เพราะจะทาํใหติดเชื้อรา และอาจระบาดในแปลงได 
  ขั้นตอนการเกบ็เกี่ยว จะตองใชแรงงานที่มคีวามชํานาญเปนพิเศษและมีการคัดเกรดหอมไป
ดวย  จึงตองจางแรงงานในหมูบานเปนรายวัน การสังเกตวาหอมหัวใหญในแปลงพรอมที่จะถอนไดหรือยัง 
ชาวบานจะสังเกต ที่ใบหอมวาเหีย่วลง และคอหอมหกัลงหรือยัง จากนั้นจะถอนทั้งหมดมากองรวมกัน 
เพื่อใหคนที่มหีนาที่ตัดรากและกานใบจดัการตอไป ซ่ึงขั้นตอนนี้ตองระมัดระวังอยางมาก เพราะหากปอก
หอมไมระวังหอมอาจเปนแผลและเกิดเชือ้รา จากนั้นจึงทําการคัดขนาด และบรรจุถุง เมื่อเสร็จขั้นตอนนี ้
แรงงานเฉพาะผูชายจะทําการขนถุงที่บรรจุหอมหวัใหญ จากที่นาหรือที่ไร ไปที่รถของพอคาที่ไดตกลงซื้อ
ขายกับเกษตรกรเจาของแปลงหอม 

  โดยธรรมเนียมของชาวบานเมื่อเก็บเกีย่วเสร็จสิ้นแลว ในเยน็วนันั้น มักจะมกีารเลี้ยงสุรา
อาหาร แกแรงงานที่มาชวยทํางานเปนการตอบแทน ทีม่าชวยงานจนแลวเสร็จนอกจากการ “ใสรางวัล”(จาย

คาจาง) และบางคนอาจเลี้ยงอาหารเที่ยงอกีดวย  
   

รอบการเพาะปลูก 

  ชวงที่หอมหัวใหญเพิ่งเริ่มมกีารปลูกนั้น พืชหลักที่ชาวบานใหความสําคัญที่สุด ยังคงเปน 
ขาว โดยชาวบานจะปลูกขาวเหนียว เพื่อบริโภคในครัวเรือนเปนหลัก บางรายอาจมีการขายบาง พันธุที่ใช
ปลูกในชวงนัน้คือ ขาวเหนยีวสันปาตอง ซ่ึงชาวบานจะเก็บเกีย่วผลผลิตขาว ในชวงปลายเดือน พฤศจิกายน 
และจะปลูกกนัเพียงปละครั้ง ยังไมมีการทํานาปรังมากนัก  จากนั้นหอมหัวใหญนั้นจะเริ่มปลูกกันในเดือน 
ธันวาคม หลังจากเก็บเกีย่วผลผลิตขาวเสร็จเรียบรอยแลว และภายหลังชาวบานเริม่มีการปลูกขาวนาปรังใน
ฤดูแลง หลังจากเก็บเกีย่วหอมหัวใหญแลว ทําใหการใชที่ดินซึ่งเคยใชเพาะปลกูทาํการเกษตร 2 คร้ัง 
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กลายเปน ปละ 3 คร้ัง ในที่สุด คือในฤดูฝนใชผืนดนิปลูกขาวเหนียว ฤดหูนาวใชผืนดินปลูกหอมหัวใหญ  

และฤดูแลงทีป่ลูกขาวนาปรงั 
 

 

 

รอบการเพาะปลูกแบบเดิมคือ  ขาวนาป(ขาวเหนียวสันปาตอง) ⇒ หอมหัวใหญ ⇒ ขาวนาปรงั 
 

แบบเดิม ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ขาวป             

หอมหัวใหญ             

ขาวนาปรัง             

 

  ตอมาเมื่อหอมหัวใหญกลายเปนพืชเศรษฐกิจหลักที่มีความสําคัญที่สุดของชุมชน ( 2520 – 

2529) ขาวไดถูกลดความสําคัญลงไปมาก โดยเกษตรกรจะรีบเก็บเกี่ยวขาวในเดอืนภายใน ตุลาคม เพื่อรีบ

ขึ้นแปลงปลูกหอมหัวใหญ เกษตรกรจํานวนมาก ไมเกบ็ขาวไวบริโภคอีกตอไป โดยจะเก็บเกีย่วขาวแตไม
ตากไมตี เรียกวา “เกี่ยวขาวเขียว” หรือ “เกี่ยวขาวดิบ” ซ่ึงขาวที่ไดจะขายใหกับพอคาทั้งหมด โดยไมเก็บไว

บริโภคเลย แตจะซื้อขาวสารมาใชบริโภคแทน ซ่ึงสังเกตไดอีกอยางจากการที่ หมูบานนี้มี หลองขาว หรือยุง
ขาวกันคอนขางนอยทั้งๆที่ ชาวบานก็ปลูกขาวกนัเปนจาํนวนมาก  ดวยการที่ขาว กข.สามารถเก็บเกี่ยว

ผลผลิตไดเร็วกวาขาวพันธุเดิม ซ่ึงสอดคลองกับความตองการรีบลงมือเพาะปลูกหอมหัวใหญ  
“ ขาวบานเฮากอนนี่เปนขาวเหนยีวสันปาตอง แลวบะเดียวนี้ขาวเหนยีวสัน

ปาตอง บปลูกละ มันจากบัจะปลูกหอม บะเดยีวเปนใสขาว กข. เอากับ

สหกรณนากะ  สองสามเดือน เกี่ยวละ เกี่ยวแลวเปนกข็ายเลย เพราะเปน
เกี่ยวดิบ บตากบตี หลองขาวก็บมี ญะนาบมีหลองขาว”  “ บะเดียวนีต้อง

ปลูกเร็วๆ  เปนบกิ๋นขาว คนตี้นี่มันกิน๋หอม” 

 

และดวยพนัธุขาวใหมของทางการนี ้การปลูกหอมจึงสามารเริ่มปลูกไดเร็วข้ึน โดยชาวบาน
จะเริ่มลงมือเพาะปลูกในเดือน กันยายน และตุลาคม เกษตรกรบางรายสามารถเก็บเกีย่วผลผลิตไดตั้งแต
ในชวงเดือน มกราคม และ กุมภาพนัธ นอกจากขาวนาปจะเปลี่ยนมาเปนขาวกข.แลว การทํานาปรังที่ตองใช

น้ําคอนขางมากก็ไดเปลี่ยนมาเปนขาวโพดดวย เชนกนั เพราะขาวโพดนั้น ใชน้ํานอยกวาสามารถเริ่มปลูกได
กอน หากเปนขาวโดยมากชาวบานในแถบนี้จะปลูกขาวนาปรังกันในเดือน มีนาคม และเมษายน หากมกีาร
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ปลูกกอนอาจจะมีการปรับจากคณะกรรมการเหมืองฝายได แมวาการปลูกขาว และหอมหวัใหญจะสามารถ
รนระยะเวลาการเก็บเกีย่วไดแตภาพรวมของการใชที่ดินของชุมชนก็ยงัไมมีการพักดนิ ชาวบานยังคงทํา
เกษตรทั้งป การใชที่ดินของชุมชนยังคงเปนไปอยางเขมขน 
 

 

รอบการเพาะปลูกแบบใหมคือ  ขาวนาป(ขาว กข.6/กข.10) ⇒ หอมหัวใหญ ⇒ ขาวโพดหวาน 

 

แบบใหม ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย. ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ขาวดอ (กข.)             

หอมหัวใหญ             

ขาวโพดหวาน             

 

เมล็ดพันธุหอมหัวใหญ เกษตรกรจะไดรับจากสหกรณหอมหวัใหญ ที่สังกัดอยู เชน 
สหกรณแมวาง ,สหกรณสันปาตอง ซ่ึงสหกรณนอกจากจะขายเมล็ดพันธุใหแกเกษตรกรแลว ยงั ขายปจจยั

การผลิตอื่น เชน ยาฆาแมลง, ยาฆาหญา, ปุยเคมี, ฮอรโมน, สารจับใบ เปนตน สําหรับการนําเขาเมล็ดพันธุ

หอมหัวใหญนั้น อยูภายใตการควบคุมของกระทรวงพาณิชย การปลูกถูกควบคมุโดยสํานักงานเศรษฐกจิ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับหนวยงานอื่นๆ เชน กรมการคาภายใน พาณิชยจงัหวัด แต
ในความเปนจริงเกษตรกรสามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ จากรานคาสินคาเกษตรในตัวอําเภอได เพียงแตจะมีราคา
สูงกวาจากสหกรณหอมหัวใหญ เมล็ดพันธุ เหลานี้ จะมีราคาประมาณ 3,000-3,500 บาท ขณะที่ของ

สหกรณจะมีราคา เพียง 2,200 - 2,300 บาท 

 

พื้นที่เพาะปลูกหอมหวัใหญ และปริมาณผลผลิตของอําเภอแมวาง  

ป พ.ศ. พื้นที่เพาะปลูก(ไร) ปริมาณผลผลิต(ตัน) 

2534 / 2535 9,514 28,275 

2535 / 2536 7,643 19,435 

2536 / 2537 7,640 18,506 

2537 / 2538 9,632 28,761 

2538 / 2539 12,799 36,328 

2539 / 2540 8,009 24,027 

2540 / 2541 9,599 32,121 
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ที่มา : สํานักงานเกษตรจังหวัดเชยีงใหม 
 

 

 

 

ขนาดเนื้อที่ปลูกหอมหวัใหญ ของเกษตรกรในบานปง ตําบลบานกาด 
 

พื้นที่ปลูกหอม จํานวนเกษตรกร รอยละ(%) 

1  ไร   3   4.22 

2  ไร 16 22.53 

3  ไร 31 43.66 

4  ไร 10 14.08 

5   ไร   7   9.85 

6  ไร   3   4.22 

10  ไร   1   1.40 

       

ที่มา : เกษตรอาํเภอแมวาง 
 

พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญของตําบลบานกาด ปเพาะปลูก พ.ศ. 2540/41  -  2545/4  

 

พ.ศ. 2540/41 2541/42 2542/43 2543/44 2544/45 2545/46 

พื้นที่ปลูก(ไร) 4,090 3,330 3,120 3,256 3,265 2,200 

ผลผลิต(ตัน) 14,346.5 11,655 10,920 11,396 11,427 - 

        

ที่มา : เกษตรอาํเภอแมวาง 
 

ในปลายป 2545 พื้นที่ปลูกหอมหัวใหญในภาคเหนือเสยีหายจากฝนทีย่ังตกตอเนื่องในฤดู

หนาว ทําใหกลาหอมเสียหายมาก ซ่ึงสงผลตอเนื้อที่เพาะปลูกลดลงตามไปดวย โดยลดลงจากป เพาะปลกู 
2544/45 ถึง 1,065 ไร 
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 สําหรับขนาดพื้นที่ปลูกหอมหัวใหญ ของแตละครัวเรือนในชุมชนบานปง สวนใหญจะมี
ขนาด 1-3 ไร โดยมจีํานวนเกษตร 50 ราย จาก 71 ราย คิดเปน 70.41% รวมเนื้อปลูกหอมของบานปง 223 

ไร 
 
 
 
 

การขายผลผลติ   แบงไดเปน3 ลักษณะ ดังนี ้

  1. การขายแบบเหมาไร การซื้อขายแบบเหมาโดยพอคาจะประเมนิวาผลผลิตทั้งหมดจะมี

เทาไร คาดวาจะขายไดเทาไหร แลวจึงตีราคาใหกบัเกษตร ถาเปนที่พอใจของทั้งสองฝาย ผูซ้ือจะวางมัดจําไว 
แลวจึงนับวันมาเก็บเกีย่ว 

  2. การขายแบบคัดขนาดชัง่กิโล เกษตรกรจะคัดขนาดแบงเปนถุงๆ แลวนํามาขายใหกับ

สหกรณหรือพอคา การกําหนดราคารับซื้อจะอิงราคาตลาด 

3. การรับซื้อแบบทําสัญญา   ซ่ึงมี  2 ลักษณะสําคัญดังนี ้
 

3.1 สัญญาลงทุนใหปลูก 

พอคา หรือ ชาวนารวย หรือเจาของที่ดิน จะเปนผูออกคาใชจายในการปลูกทั้งหมด หรือ
บางสวนใหแกเกษตร ตามแตตกลงกัน ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนคาใชจาย ดาน เมล็ดพนัธุ ,ปุย ,สารเคมี และ

คาแรงงาน เกษตรกรจะทํานาที่ผูเพาะปลูกและดูแลควบคุมการผลิต เมื่อเก็บเกีย่วผลผลิตแลว ผูจางจะหกั
ตนทุนที่จายไปกอนหนานี้ จากมูลคาผลผลิตที่ได  สวนผลผลิตที่เหลือนั้นจะนํามาแบงกับเกษตรกรคนละ
คร่ึง ซ่ึงชาวนาก็มักจะขายใหแกผูจาง แตกส็ามารถเก็บไวขายใหคนอืน่ได สัญญาลงทุนใหปลูกนี ้พบในการ
ปลูกพืชชนิดอืน่ ดวย เชน ขาวโพด เปนตน  
3.2 พันธะสัญญาแบบเปนทางการ ( Contract Farming )  มีลักษณะดงันี้ 

1) จะเปนการตกลงซื้อขายลวงหนา ผูซ้ือจะตองจายเงินสดลวงหนาบางสวน และ 

จายสวนที่เหลือเมื่อสงมอบผลผลิต 

2) ลักษณะสัญญาจะระบุเงือ่นไขการรับซื้อ เชน กาํหนดปริมาณการรบัซื้อ กําหนดราคาตามขนาด 

และคุณภาพการผลิต 

3) สัญญาจะระบุสถานที่สงมอบ เชน ที่ทําการของผูรับซื้อ,สหกรณ 

4) สัญญาจะระบุโทษ เมื่อฝายหนึ่งฝายใดผิดสัญญา เชน ยึดเงินลวงหนาเมื่อไมยอมรับซื้อ หรือปรับ

เงิน เมื่อไมยอมสงมอบ 
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หอมหัวใหญที่ผลิตในเขตอําเภอแมวางนี้ ผลผลิตที่ไดจะมีเปาหมายเพือ่การสงออกเปนสวน
ใหญ โดยมีตลาดอยูที่ ประเทศญี่ปุน และมาเลเซีย เกษตรกรจะเลือกขายผลผลิตโดยคาดการณวาคุณภาพและ
ปริมาณผลผลิตที่จะได ซ่ึงหากมีแนวโนมวาผลผลิตที่ไดจะมีปริมาณคอนขางนอย หรือ คุณภาพหวัหอม จะ
ไมดีเทาที่ควร เกษตรกรจะเลือกขายผลผลิต แบบเหมาไร ซ่ึงพอคามารับซื้อถึงที่ และรับผิดชอบคาใชจาย
ทั้งหมด เชน คาแรงงาน, คารถ  ซ่ึงเปนวิธีการที่ชวยลดตนทุนใหแกเกษตรกรอยางหนึง่ แตขณะเดียวกันก็ ตัด

โอกาสที่เกษตรกรจะมีโอกาสไดกําไรมากๆ ในปการเพาะปลูกนั้น 

และหากเกษตรกรคาดการณวาผลผลิตของตน จะมีปริมาณมาก และคณุภาพดี เกษตรกรก็
จะเลือกวิธีการขายแบบ คัดเกรด ซ่ึงทําใหเกษตรกรมีโอกาส ขายผลผลิต เบอร 0 และเบอร 1 ไดราคาดี แต

ขณะเดียวกันเกษตรกรจะตองรับผิดชอบ คาแรงในการเก็บเกีย่ว คารถ คาน้ํามัน และอาจรวมถงึคาอาหาร
เล้ียงแรงงาน ทั้งหมด 

   

การตลาดของหอมหัวใหญ เกษตรกรจะมกีารขายผลผลิต ได 4 ชองทาง คือ ขายใหกับ   

1. พอคาสงทองถ่ิน หรือโรงหอม   เปนกลุมใหญที่สุดที่รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เนื่องจากมีที่ตั้ง

อยูในชุมชน เปนคนในชุมชนนัน้เองที่ผันตัวมาเปนเสมือนพอคาคนกลางระดับทองถ่ิน โดยอาศัย
ความสัมพันธสวนตัวกับเกษตรกร  และบางกรณีโรงหอมก็จะทําการลงทุนปลูกหอมดวยตัวเอง ซ่ึงโรงหอม
นี้ ปจจุบันมีอยูทั้งสิ้น 16 แหงในพืน้ที่ตําบลบานกาด 

 2. บริษัทผูสงออก  จะรับซื้อหอมคุณภาพดี คือหอม เบอร 0 และ เบอร 1 เพื่อการสงออก ใน

พื้นที่มีบริษัทที่รับซื้อผลผลิตหอมหวัใหญจากชาวบานอยูทั้งสิ้น 3 แหง  

 3. สหกรณหอมหัวใหญ สันปาตอง  เดิมทีบานกาดแมวาง อยูในเขตของอาํเภอสันปาตอง 

สหกรณหอมหัวใหญจึงเริ่มในนาม สหกรณหอมหวัใหญสันปาตอง กอตั้งในป 2528-2529 โดยผูกอตั้งคือ 

นาย จรัส  บุญแผผล จากบานกิ่นแล  จุดประสงคของการรวมกันเปนสหกรณ ก็เพื่อตองการตอรองเร่ืองเมล็ด
พันธุ กอนหนานั้นเกษตรจะไดเมล็ดจากการซื้อกับรานคาหรือนายทุน ซ่ึงมีปญหาราคาแพง เมื่อมสีหกรณ จะ
ทําหนาที่จดัหาเมล็ดพันธุใหเกษตรในราคาถูก  และมีเงื่อนไขในการขายผลผลิต โดยจะตองแบงผลผลิตสวน
หนึ่งขายใหสหกรณสันปาตอง โดยทัว่ไปจะอยูที่รายละประมาณ 1,000 kg  แลวสหกรณจะตดิตอหาบริษัท

มารับซื้ออีกตอหนึ่ง ทีเหลือชาวบานจะขายแบบ ” แปงไหน ขายตี้นั่น “ (แพงที่ไหน ขายที่นั่น) นอกจากนีย้ัง 

ปุยเคมี ,สารเคมี ,ยาฆาแมลง,อุปกรณการเกษตร จําหนายและใหเชือ่ โดยหักเงินเชื่อ หลังขายผลผลิตแลว 

และสามารถผัดผอนได หากมีเหตุจําเปน เชน ผลผลิตเสียหาย,น้ําทวม,เปนโรค  

 4.พอคาสงตางจังหวดั จะรับซื้อหอมหวัใหญจากโรงหอม และบางครั้งจะรับซื้อจากเกษตรกร 

โดยตรงดวยเชนกัน 
 

 



 28

 

 

 

 

 

 

ตลาดหอมหวัใหญของอําเภอแมวางในปจจุบัน 
 

 

เกษตรกร 
 

 

 

 

หองเยน็  พอคาสงทองถ่ิน    ผูสงออก  สหกรณ พอคาสงตางจังหวัด 

                 (นครสวรรค ,นครราชสีมา) 
 

 

  ตลาดไท       ตลาดตางประเทศ 

ปากคลองตลาด  (ญ่ีปุน,มาเลเซีย)   

  ส่ีมุมเมือง    ตลาดเมืองใหม 
 

 

 

พอคาปลีกกรุงเทพ  โรงงานแปรรูป    พอคาสงตางจังหวัด 
 

 

พอคาปลีกเชียงใหม พอคาปลีกตางจังหวดั 
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. . . . .ผูบริโภค  . . . . 

 

 

 

 

ราคาหอมหัวใหญสดเบอร 1 ที่เกษตรกรขายได 
 

เดือน 2536 2537 2538 2539 2540 2541 เฉลี่ย 

ธันวาคม 11.71 22.25 18.32 12.33 13.18 16.99 15.80 

มกราคม 4.14 14.6 6.65 9.37 7.75 19.06 10.26 

กุมภาพนัธ 3.02 6.98 5.75 6.5 3.6 14.63 6.75 

มีนาคม 3.25 8.75 5.54 4.25 4.05 6.75 5.43 

เมษายน 4 9 6 - - - 6.33 

เฉลี่ย 8.62 13.45 10.92 8.08 7.15 15.39 8.91 

 

( เฟองฟา 2543 ) 

ราคาหอมหัวใหญเฉลี่ยในแตละเดือน
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ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน

 
  ในความเปนจริงนั้น ตลอดชวง 5 ปที่ผานมา เกษตรกรในพื้นทีใ่หขอมูลตรงกันวา ราคา

หอมที่พอคาทองถ่ินรับซื้อจากเกษตรกร หนาโรงหอม จะอยูที่ เบอร 0-1 ราคารับซื้อประมาณ กิโลกรัมละ 7- 
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8 บาท เทานั้น และชวงทีห่อมราคาดี  จะอยูที่ราคาประมาณ 10 บาทเทานั้น และในปการเพาะปลกู 2543 / 

2544   และ  2544 / 2545 ราคาหอมเบอร 0 – 1 บางชวงตกไปอยูที่ ราคาเพียงกิโลกรัมละ 4- 5 บาท เทานัน้  

พอคาทองถ่ินรายหนึ่งกลาวถึงความผันผวนของราคาหอมหัวใหญวา 
 

“ หอมหวัใหญมันราคาบแนนอน ขนาดปนี้(2546) ราคาเปลี่ยนไปสิบกวา

รอบ ขึ้นไป 33บาท ลงมา 28 บะเดยีวราคามันตกไปเหลือ 10 บาท  ผมฮับ

ซ้ือไว ซาวกวาไฮ ขาดทุนไปแสนปลาย ”  
   

ผลผลิตหอมหัวใหญที่เกษตรกรปลูกได นัน้จะไดเบอร 0 และ เบอร 1 ประมาณ 70%  

ผลผลิตเบอร 2 ประมาณ 20 %  และไดผลผลิตเบอร 1 ประมาณ 10 % 

 

มาตรฐานหอมหัวใหญภายในประเทศ 

 เบอร 0  ขนาดเสนผาศนูยกลาง                 6.5  เซนติเมตรขึ้นไป 

 เบอร 1  ขนาดเสนผาศนูยกลาง           5.5 - 6.5  เซนติเมตร 

เบอร 2  ขนาดเสนผาศนูยกลาง           4.5 – 5.5  เซนติเมตร 

เบอร 3  ขนาดเสนผาศนูยกลางต่ํากวา      4.5  เซนติเมตร  

มาตรฐานหอมหัวใหญเพื่อการสงออก  
  1 .มีเสนผาศูนยกลาง 7– 9 เซนติเมตร 

  2. มีรูปทรงกลม 

  3. เปลือกนอกสีเหลืองอมน้ําตาล 

  4. หัวไมแฝด 

  5. หัวไมบิดเบีย้ว 

  6. ไสกลางหัวเมื่อผาดูไมเปนสีเขียว 

  7. ไมมีสารพิษตกคาง 

  8. ไมมีเศษดินติดหัวหอม              ( เฟองฟา 2543 : 37) 

 

หอมเบอร 0 เปนหอมสงออก ตลาดที่สําคัญคือญ่ีปุน แตในความเปนจริงแมผลผลิตที่ไดจะมีขนาด

ไดมาตรฐาน แตชาวบานก็มกัประสบปญหา หอมราคาตกต่ําอยูเสมอ และในปที่ผลผลิตมีราคาดี ก็มักเปน
เพราะผลผลิตสวนใหญในประเทศเสียหาย ซ่ึงชาวบานจํานวนไมนอยทีเ่ปนหนึ่งทีใ่นเกษตรกรที่ประสบ
ปญหาผลผลิตเสียหาย  
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หอมเบอร 1 เปนหอมที่บริโภคในประเทศ และสามารถสงออกไดดวยหากตลาดตางประเทศใน

ขณะนัน้มีความตองการ ตลาดในประเทศทีสํ่าคัญของหอมเบอร 1 คือ ตลาดไท,ปากคลองตลาด ,ตลาดสี่มุม

เมือง ,ตลาดเมืองใหม(เชียงใหม) 

หอมเบอร 2 เปนหอมที่บริโภคกันในประเทศ มีตลาดที่สําคัญอยูที่ จังหวัดนครราชสีมา และ

นครสวรรค ,ตลาดเมืองใหม(เชียงใหม) 

หอมเบอร 3 นี้วาชาวบานเรียกวา  “หอมน้ําพริก” เพราะผลผลิตที่ไดจะมีพอคามารับซื้อในราคาต่ํา 

บางครั้งเพียงกโิลละไมถึง 1 บาท โดยนําไปเปนสวนผสมในการทําน้ําพริก ตามโรงงานขนาดยอม ซ่ึง

ชาวบานกจ็ําตองยอมขายไปในราคาถูกๆ 

  ในความเปนจริง แมวาเกษตรกร จะสามารถทําการผลิตไดหอมหัวใหญที่ไดขนาดดีคือ  
เบอร 0 และ เบอร 1 แตหากหอมหวัใหญเปนโรค แมจะมีขนาดได มาตรฐาน แตชาวบานกไ็มสามารถ

ขายแบบคัดเกรดได ชาวบานจะทําไดเพยีงขายผลผลิตเปน หอมปอกชั่งกิโล โดยชาวบานจะปอกเปลือกหอม
ออกเหลือเพยีงเนื้อในหัวสีขาว และเฉือนสวนที่เปนโรค หรือ รอยแมลงกัดกินออกไป และบรรจุใสลัง
พลาสติก เพื่อช่ังกิโลขาย ซ่ึงไดราคาต่ํา แมจะมีขนาดใหญก็ตาม 
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สิ่งแวดลอมและการระบาดของโรคและแมลง 
 

  ผลกระทบอีกดานหนึง่ที่มาพรอมกับปจจยัการผลิตสมัยใหม นัน่คอืการเปลี่ยนแปลงของ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สมัยกอนนั้นชาวบานสามารถหาปู ปลากินไดตามไรนาและลาํเหมืองหลายเสนที่ไหล
ผานชุมชน แตปจจบุันสัตวอาหารในอดีตเหลานี้ไดหายไปจากนิเวศเกษตรของชุมชนไปแทบหมดแลว 
พออุยทานหนึง่กลาววา  

“ ปลา หอย ปู อะหยังนี่ ตายไปกับยาหมดแลว ในน้ําเหมืองบะเดียวบมีอะ

หยังกนิ ฉดียาแลวก็มาลางถงัลางมือกับน้ําเหมืองนากะ มันตายหมด บเหลือ
ฮ้ือกิน ตะกอนกลางคืน ชาวบานจะไปสองไฟหากนิ อยางปูเมืองตะกอนมีปะ
เลอะ จับมาทาํน้ําปู เดีย๋วนีบ้มีแลวปูปลา มีแตปลาเลี้ยง เวลาพนยาคุมหญา
แลว กเ็อาน้ําเขา ปูปลาตายหมด ขนาดคน ถาบใสรองเทาบูท ก็ยังแพผ่ืนขึ้น ปู
ปลามนัจะอยูไดจะใด”  

 

การระบาดของโรคและแมลงนั้น ชาวบานตั้งขอสังเกตวา ในอดีตทัง้ๆที่ไมไดใชสารเคมี
อะไรเลย แตโรคและแมลงกลับมีนอยหรือไมมีเลย ชาวบานสามารถทําเกษตรไดโดยไมตองเปนกังวลสําหรับ
เร่ืองนี้เทาใด “ปลูกแลวกแ็ลว” แตในปจจบุันทั้งๆที่ใชสารเคมีกันมาก บางรายตองฉีดวันเวนวันกนัเลยทีเดยีว 

แตกลับปรากฏวาโรคและแมลงก็ยังระบาดหนกัอยูทุกๆป 
“สมัยกอนบมยีา แตก็บมีโรคอะหยังซักอยาง เมินมาเมนิมา ก็ม ี

โรคใบลาย เมินมาเมินมาก็มโีรคคอเรือน มันทาจะมากับยา ” 

“ สมัยอายปลูกใหมๆ โรคบมีหนอนบมี ยาก็บใช แลวกม็าฉีดยา 10 วนัฉีด

ตื้อหนึ่ง  แตบะเดยีวนี่บางตือ้ตองฉีดกันวนัเวนวัน หนอนมันหนัก๊ขนาด” 

 

สําหรับพันธุหอมหัวใหญที่ปลูกในพื้นที่อําเภอแมวาง มี 2 พันธุดวยกนัคือ พันธุ Yellow 

Granex 33 สายพันธุAgrow 33 และพันธุ Superex สําหรับเกษตรกรที่บานปงนี้ใชหอมหัวใหญเพียงพนัธุ

เดียว คือ พันธุ Surperex  หอมหัวใหญ( Onion ) นั้นเปนพืชพันธุผสม ( Hybrid) แมจะมีการตอบสนองตอ

ปุยสูง แตขณะเดียวกนั ก็มีความตานทานตอโรคและแมลงต่ํา โดยเฉพาะเชื้อราและ หนอนกระทูหอม 



 33

นอกจากนี้คุณภาพของผลผลิตยังขึ้นอยูกบัอุณหภูมิเปนอยางมาก โดยถาอากาศหนาวเยน็เกนิไป หัวหอมจะ
เบี้ยว แบน หัวเปนแฝด คอใหญ กลีบราวและเนางาย แตถาอากาศรอนเกินไป หัวจะเล็ก หัวลีบ กลีบราว และ
แตก 

โรคและแมลงที่สําคัญคือ โรคใบสีมวง , โรคแอนแทรกโนส , โรคเนาเละ , โรคหอมเลื้อย 

และหนอนกระทูหอม โดยเฉพาะ หนอนกระทูหอม หรือ หนอนหนังเหนียว ( Spodoptera exigua hubner 

) ซ่ึงพบระบาดในแปลงเพาะปลูกเสมอโดยเฉพาะชวงอากาศรอน หนอนกระทูหอมนี้ เปนแมลงศตัรูพืช ที่มี

การพัฒนาสรางความตานทานตอสารเคมีกําจัดแมลงหลายชนิด เปนปญหาตอเกษตรกรอยางมาก เรียกไดวา
เปนศัตรูพืช อันดับหนึง่ของเกษตรกร 

 

หนอนกระทูหอม (หนอนหนังเหนียว) 
ตัวเต็มวัย     เปนผีเสื้อขนาดกลาง สีน้ําตาลแกปนเทา ปกกวาง 2.0 - 2.5 

ซ.ม.  มีจุดสีน้ําตาลออน 2 จุด ตรงกลางปกคูหนา อายุตวัเต็มวยั 4 - 10 วัน 

ไข  แมผีเสื้อจะไขไวเปนกลุมเล็กๆ ตามใบพืช โดยเฉลีย่จะวางไข 
ประมาณ20 ฟองตอ1 กลุม ระยะเปนไขประมาณ 2-3 วัน 

หนอน   ลําตัวอวนผนังลําตัวเรียบ มีหลายสี เชน เขียวออนปนดํา,น้ําตาล

ดํา น้ําตาลออน ,ดานขางจะมีแถบสีขาวครีม,เหลืองออน พาดยาวตามลําตวั 

ดานละแถบ หนอนจะมีระยะ เติบโต 6 ระยะ หนอนโตเต็มที่ มีขนาด 2.5 

ซ.ม. ระยะหนอนประมาณ 14-17 ซ.ม. 

ดักแด  หนอนเมื่อโตเต็มที่จะเขาดกัแดในดิน ลึกประมาณ 1-2นิ้ว นาน 5-

7 วัน 

การระบาด หนอนหนังเหนียวจะกัดกินภายในหลอดหอม(ใบหอม) 

และจะกัดกินจนหมด หลังจากนั้นจะกินหัวหอม การระบาดแตละครั้ง จะ
พบเปนจํานวนมาก เกษตรกรไดใหขอมลูวาบางครั้งตนหอมตนเดียว พบ
หนอนหนังเหนียวอาศยักดักนินับรอยตวั 
 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ที่เปนที่นิยมใชในชุมชนนัน้ ไดแก สารเคมียี่หอ แลสโซ , โก 2 อี 

,กรัมม็อกโซน, สกอล, ไดเทน เปนตน ในสมัยกอนนัน้ เร่ิมชุมชนบานปงเริ่มใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชจาก 

DDT และเปลี่ยนยีห่อที่นยิมไปเรื่อยๆ โดยจะเปลี่ยนจากขาวลือในชุมชน วาชนิดใดด ีชาวบานก็จะหันไปใช

กัน และหากมีชนิดใหมที่เสียงลือวาไดผลดีกวาชาวบานก็จะเปลี่ยนไปอีก และนอกจากนีเ้กษตรกรยังมีการ
ผสมสารเคมีหลายๆชนิด โดยคาดกันวาจะใหประสิทธิภาพที่ดกีวาอกีดวย ซ่ึงแตละคนอาจะมีสูตรที่เหมือน
หรือตางกันกไ็ด    
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ตัวอยางชนิดของสารเคมีในพื้นที ่
 

ประเภทสารเคมี อายสะอาด 

อาย
ประจวบ 

อาย
พลอย 

อาย 

สายันต 
อาย 

เจิดศักดิ์ 
อาย 

จรัญ จํานวน 

ยาฆาแมลง          

1 เอ็นจอย / /  /    3 

2 มิมิค /   /    2 

3 แลนแนท /  /     2 

4 ทรานสปอต   /     1 

5 เมโทบิน    /    1 

6 ไบโซรอน    /    1 

7 เมลิน    /    1 

8 โกลแลนด      / 1 

9 อามาแมค /       1 

10 อื่นๆ     /   1 

ยาคุมหญา          

1 โกรสองอี / / / / / / 6 

2 แลสโซ / / / / / / 6 

3 กรัมม็อกโซน /    /   2 

สารปองกัน 

โรคพืช          

1 สกอล / / / / / / 6 

2 อ็อกเทพ /  /   / 3 

3 ไดเทนเอ็ม /   / /   3 

4 รอฟรัล   / / /   3 

5 นูสตาร /   /    2 

6 แอนทราโคล    /    1 
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ปุยที่ชาวบานใชในการปลูกหอม จะใชสูตร 15-15-15 ,13-13-21,  16-20-0 โดยชาวบาน

ไดรับการสงเสริมอยางตอเนื่องจากบริษทัการเกษตร ที่จะเขามาสงเสริมโดยประชุมชาวบานและใหตวัอยาง
ผลิตภัณฑไปทดลองใช นอกจากนีป้จจยัการผลิต จําพวก ปุยเคมี ,สารเคมีกําจัดวัชพชื ,ยาฆาแมลง ,ฮอรโมน 

,อุปกรณการเกษตรตางๆ สหกรณหอมหวัใหญ จะเปนผูจําหนายและใหเกษตรกรเชือ่ โดยจะหักเงนิคาปจจัย

การผลิตเมื่อเกษตรกร ขายผลผลิตแลว 

  สําหรับปุยคอกยังมีการใชกนัอยู  แตในเขตพื้นที่ไมมีปุยคอกแลว เพราะชาวบานไมไดเล้ียง
วัว,ควาย เชนในอดีต ชาวบานตองใชรถบรรทุกเดินทางไปซื้อปุยคอก ถึงจังหวัดตาก(แถวเขื่อนภมูิพล) โดย

ซ้ือเหมาเปนคอกๆละ 1,500 บาท ซ่ึงเต็มรถกระบะรถปคอัพพอดี และยังตองจางแรงงาน ในการชวยขนอกี

คราวละ 2 คน คนละ150บาท/วัน และฟางที่ใชคลุมแปลงเพาะกลา และแปลงปลูกกต็องซื้อเชนเดยีวกัน โดย

ชาวบานใหเหตุผลวา ฟางของตนเองนั้นไมดี และไมพอใชปลูกหอม ฟางขาวนี้ปจจบุันชาวบานตองไปซื้อมา
จาก อําเภอหางดง จังหวัดเชยีงใหม 
    จากการใชสารเคมีจํานวนมากในชวงการเพาะปลูก ชาวบานจึงมกัไมกินผลผลิตที่ตัวเอง
ปลูก( และยงัหามผูวิจยัไมใหคิดกนิอีกดวย) โดยบอกวาใชยามาก กินแลวจะเจ็บทอง ผักที่จะกินเองนัน้

ชาวบานจะทําการปลูกแยกไวตางหาก  แมชาวบานจะรูวาสารเคมีที่ใชเปนอันตรายตอผูบริโภคแตก็ยังคงจะ
ใชสารเคมีตอไปเรื่อยๆ โดยใหเหตุผลวา พอคาจะรับซื้อเฉพาะผลผลิตที่สวยๆ ตามความตองการของตลาด 
การใชสารเคมีจึงเปนสิ่งจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได  

“ ถาตี้เฮาบใชยาอยางนัน้ เมือ่แลงมาลองไปผอตี้ของเฮาเตอะ เพ แมงมนับิน

มาพรึ่บๆ เปนพนยากันลึบๆ คิงจะบพนก็บไดกะ “ 

“ หนาตี้เปนฉดียาหนั๊กๆปลอยหมาบได มันจะไปกินยา ก็หมาตางเหนอืมี

สามสิบปาย(สามสิบกวาตัว) พนหนาหอมเหลือบกี่ตัว ตองมัดไว แตไกบ

เปนหยัง ไกมนับใจไปไกล แตหมาตี้มันตายมันไปไกล มันไปเรื่อย “  

    จากการที่ชุมชนบานปงนี้ มกีารใชปุยเคมอียางเขมขนในพื้นที่ตอเนื่อง เปนเวลานานนับสิบ
ป ทําใหคุณสมบัติทางกายภาพของดินในพื้นที่ มีปญหาเนื้อดินแข็ง จากการสังเกตพบวาดนิมีลักษณะจับตวั
กันแนน คอนขางแข็งมากโดยเฉพาะ หลังการเก็บเกีย่วแลว เมื่อชาวบานจะเริ่มลงมอืเพาะปลูกในปตอไป ซ่ึง
จะตองขึ้นแปลงปลูกใหมนัน้ ชาวบานจะตองใชรถไถเขาชวย และในขั้นตอนการแตงแปลงกอนจะพรวนดิน
ไดนั้น จะตองมีการทุบดินใหเปนกอนเล็กลง มีเนื้อละเอยีดลงเสียกอน จึงจะสามารถเพาะปลูกได  

จากปญหานี้ทาํใหในปจจุบนั เกษตรกรบางรายไดพยายามลดการใชปุยเคมีลง และลองหัน
มาใชวิธีบํารุงดินแทน โดยเปลี่ยนไปใชปุยเคมีอินทรีย แทนปุยเคมีแบบเดิม ซ่ึงยังเปนการลดตนทุนไปในตวั
ดวย เนื่องจากปุยเคมีอินทรีย นั้นจะมีราคาถูกกวาประมาณ 40 – 140 บาทตอกระสอบ ในขณะทีผ่ลผลิตที่ได

นั้น ไมแตกตางกัน และที่สําคัญชวยใหดินมีสภาพที่ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทยีบกับปุยเคม ี
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ตนทุนการปลกูหอมหวัใหญของอายพลอย  
ที่พยายามลดการใชปุยเคมีและสารเคมีการเกษตรลง พบวาผลผลิตที่ไดกลับไมแตกตางกันมากนัก 

และยังชวยลดตนทุนการผลิตลงไปอีกหลายพันบาท 
 

ตนทุนการผลิตหอมหัวใหญ บาท / ไร ท้ังหมด 3/ ไร หมายเหตุ 
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ชวงเพาะกลา 
คาเชาที่ดิน 

คาเมล็ดพันธุ 
คาขึ้นแปลงกลา 
คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลง 
คาปุยเคมี 
คาผายางกันฝน 

คาไมโคง 
                                     รวม      

 

2,500 

2,200 

   800 

   467 

   150 

   160 

   233 

  200 
6,710 

 

7,500 

6,600 

2,400 

1,400 

   450 

   480 

   700 

   600 
20,130 

 

ชวงปลูก /ดูแล 

คาจางขึ้นแปลงปลูก 

คาสารเคมีปองกันวัชพืช 

คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลงปลูก 

คาจางปลูก 

คาปุยเคมี 
คาสารเคมีกําจัดแมลง ,สารเคมีอืน่ๆ 

คาถอนหญา 
                                    รวม 

 

1,200 

   370 

   533 

   150 

1,200 

1,215 

   667 

   133 
5,468 

 

3,600 

1,600 

1,110 

   450 

3,600 

3,645 

2,000 

   400 
16,404 

 

 

 

 

 

 

พยายามลดการใชปุยเคมี และ
หันมาใชปุยเคมีอินทรียเพื่อ
บํารุงดิน 
 

ชวงเก็บเกี่ยว 

คาจางเก็บเกี่ยว 

คาขนสง 
คาอาหารเลี้ยงแรงงาน 

                                    รวม 

 

- 

- 

- 

0 

 

- 

- 

- 

0 

 

ขายแบบเหมา พอคาที่รับซื้อ
รับผิดชอบคาแรงเก็บเกี่ยว
ทั้งหมดเอง 

ตนทุนรวม 12,178 /ไร 36,534  

ขายไดเปนเงิน 18,667 /ไร 56,000  

กําไร 6,489 /ไร 19,466  

 
 

ตนทุนในการผลิตขาวและขาวโพด 
 

ตนทุน ตนทุนขาว ตนทุนขาวโพด 

เนื้อที่เพาะปลูก 1 ไร 3 ไร 1 ไร 3 ไร 

คาเชาที่ - - - - 
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คาเมล็ดพันธุ - - 500 1500 

คาพรวนดนิ/ไถ 600 1800 - - 

คาปลูก 300 900 100 300 

คาปุยคอก 130 390 267 800 

คาปุยเคม ี - - 420 1260 

สารเคมี 113 339 183 550 

คาเก็บเกีย่ว 700 2100 567 1700 

คาขนสง 67 200 - - 

รวม 1,910/ไร 5,700 2,037/ไร 6,110 

ขายไดเปนเงิน 4,000/ไร 12,000 6,000/ไร 18,000 

กําไรทั้งสิ้น 2,090/ไร 6,300 3,963 11,890 

 

ในกรณีของอายพลอยที่ลดตนทุนโดยใชปจจัยการผลิตสมัยใหมเชน ปุยเคมี ,สารเคมีกําจัด

แมลง,และลดการจางแรงงานลง กลับชวยให พอมกีําไรดีกวาเกษตรกรรายอื่นๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ปญหาหนี้สิน  
 

หลังจากที่ชุมชนบานปงไดกระโจนเขาสูวิถีการทําเกษตรเพื่อการคาอยางเต็มตัว มานานกวา 
20 ป  โดยการหันมาปลูกหอมหวัใหญเปนพืชหลักในรอบปเพาะปลูก และใชชวงเวลาทีย่ังไมไดปลูก

หอมหัวใหญ และหลังจากเก็บเกีย่วแลว สําหรับปลูกขาวและพืชอ่ืนๆ มานานกวา 20 ป  ส่ิงที่ปรากฏก็คือ 



 39

ภาวะของการที่ชุมชนกลายเปนชุมชนที่อุดมไปดวยหนีสิ้นรุมเรา เกษตรกรเกือบทั้งหมดมีภาระหนี้สินคาง
ชําระ ตั้งแตหลักหมื่นไปจนจนถึงหลายแสน เกือบทัง้หมดของคนปลูกหอมที่มหีนี้สิน บางรายหนี้สูงถึง 
600,000 กวาบาท ทั้งที่เปนเพียงเกษตรกรรายยอย มเีนื้อที่เพาะปลูกตั้งแต 2-10 ไร  

สาเหตุสําคัญประการหนึ่ง คือ การที่เกษตรกรรายยอยเหลานีต้องแบกรับตนทุนทาง
การเกษตรสมยัใหมที่สูงมาก ในขณะทีร่าคาผลผลิตนั้นไมแนนอน ตนทุนที่สูงนั้น มาจากปจจัยการผลิต
สมัยใหมซ่ึงไดแก 

1. คาเมล็ดพันธุ ระหวาง  2,200 – 3,500  บาท/ไร  แลวแตแหลงที่ซ้ือ 

2. คาปุยเคม ีประมาณ   2,100  บาท/ไร 

3. คาสารเคมีการเกษตร ระหวาง 1,500 – 3,800  บาท/ไร  แลวแตความรุนแรง 

4. คาจางแรงงาน/คาเครื่องจักร   5,000  บาท/ไร 

รวมประมาณ  10,800-14,400 บาท/ไร 

เมื่อรวมกับคาเชาที่ดินไรละประมาณ 2,000-4,000 บาท คาปุยอินทรียและฟาง ประมาณ1,500 บาท คา

ขนสงประมาณ500 วัสดุอ่ืนๆประมาณ400 คาน้ํามัน/คาไฟประมาณ 400 ซ่ึงเมื่อรวมแลว จะพบวาเกษตรกร

ที่นี่ มีตนทุนการผลิตสูงถึงไรละ 15,000-21,000 บาท โดยจํานวนเงินที่เกษตรกรเปนหนี ้ เฉพาะที่ ธกส.

สาขาแมวางนัน้สูงถึงรายละประมาณหนึ่งแสนบาทขึ้นไป  
  การทําเกษตรโดยใชปจจัยการผลิตสมัยใหม หรือที่เรียกกันวา “ปฏิวัตเิขียว”  นี้จะเห็นวามี

ผลโดยตรงตอ ตนทุน/ไร ของเกษตรกร ซ่ึงตนทุนในสวนนี้เกษตรกรตองเปนผูรับภาระโดยตรง ไมสามารถ

ผลักภาระไปสูผูรับซื้อหรือผูบริโภคได เกษตรกรบางรายหลังจากทีไ่ดลมลุกคลุกคลานกับการปลกู
หอมหัวใหญอยูนับสิบป กไ็ดตัดสินใจเลกิปลูก และหนัไปปลูกพืชพาณิชยชนิดอื่นทดแทนซึ่งแมจะมีราคา
รับซื้อที่ต่ํากวาแตภาระตนทนุก็ต่ํากวาเชนเดียวกัน เชน กรณีของอายสะอาด ซ่ึงปลูกหอมหวัใหญเนื้อที่
ประมาณ 5 ไร มาเปนเวลานาน 15 ป แตกลับเหลือเพียงภาระหนี้สินกวา 349,000 บาท ทั้งๆที่ตัวอายสะอาด

เองก็จัดวาเปนคนที่ไมไดใชจายฟุมเฟอยแตอยางใด การกินเทีย่วนัน้นอยมาก การจับจายไปกับสิ่งของ
ฟุมเฟอยก็นอยมาก หนี้สินสวนใหญ อายสะอาด ยืนยนัหนกัแนนวาเกิดจาก การลงทุนไปกับการเพาะปลูก
หอมหัวใหญ ซ่ึงยิ่งทํามากกย็ิ่งมีหนี้สินมาก แมราคาขาย/กิโลกรัมของพืชเศรษฐกจิชนิดนี้ จะจดัวาดีกวาพืช

เศรษฐกิจอืน่ๆ แตตนทุนในการผลิตก็สูงมาก จนในที่สุดอายสะอาดก็ตองตัดสินใจเลกิปลูกไปในทีสุ่ด  
 

ตนทุนการปลกูหอมหวัใหญของอายสะอาด ป พ.ศ. 2544 กอนที่จะเลกิปลูก 

 

ตนทุนการผลิตหอมหัวใหญ บาท / ไร ท้ังหมด 5/ ไร หมายเหตุ 
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ชวงเพาะกลา 
คาเชาที่ดิน 

คาเมล็ดพันธุ 
คาขึ้นแปลงกลา 
คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลง 
คาปุยเคมี 
คาผายางกันฝน 

คาไมโคง 
                                     รวม      

 

1,000 

3,260 

   800 

   700 

   875 

    24 

   400 

   150 
7,209 

 

 5,000 

16,300 

 4,000 

 3,500 

 4,375 

   120 

 2,000 

   750 
36,045 

 

 

ใชเมล็ดพันธุไรละ1

ปอนด 
 

 

 

 

 

 

ชวงปลูก /ดูแล 

คาจางขึ้นแปลงปลูก 

คาสารเคมีปองกันวัชพืช 

คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลงปลูก 

คาจางกลบฟาง 

คาจางปลูก 

คาปุยเคมี 
คาสารเคมีกําจัดแมลง ,สารเคมี

อื่นๆ 

คาน้ํามันคาไฟเครื่องสูบน้ํา 
                                    รวม 

 

1,700 

   320 

   360 

   875 

    80 

1,200 

2,120 

2,400 

   438 

   480 
9,973 

 

8,500 

 1,800 

 1,600 

 4,375 

   400 

 6,000 

10,600 

12,000 

 2,190 

2,400 
49,865 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลิกใชสารเคมีเพราะ
ตนทุนสูง และมักใชไม
ไดผล 
 

ชวงเก็บเกี่ยว 

คาจางเก็บเกี่ยว 
 

                                    รวม 

 

1,180 

350 
1,530 

 

5,900 

1,750 
7,650 

 

ขายแบบคัดเกรด 

ตนทุนรวม 18,712/ไร 93,560  

ขายไดเปนเงิน 17,200/ไร 86,000  

ขาดทุน -1,512/ไร -7,560 ขาดทุน /หนี้สินเพิ่ม 

  

“ เฮาปลูกเพราะหวังวาปหนาราคาจะดี อยูดวยความหวังอยางเดยีว บานเฮา

เขาฮองวาหอมดวง หอมฟลุค มันของบแนอยางเฮาวาจะดีถก แตราคามัน
ตกเหยีกอน หรืออยางเริ่มปลูกวันที่ 1 วันที7่วันที8่ ฝนยอก ปนัน้ก็บได

สตางคแลว..” 
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 ตนทุนในการปลูกแตงกวาและขาวโพด ทดแทนการปลูกหอมของอายสะอาด 
 

 ตนทุนแตงกวา ตนทุนขาวโพด 

เนื้อที่เพาะปลูก 1 ไร 1 ไร 5 ไร 

คาเชาที่ - 1,000 5,000 

คาเมล็ดพันธุ 1,275 400 2000 

คาพรวนดนิ 500 500 2500 

คาขึ้นแปลง - 400 2000 

คายกรอง 400 - - 

คาแรงขุดหลุม - 270 1350 

พลาสติกคลุม 1,800 - - 

คาจางปลูก - 246 1230 

คาปุยเคม ี 430 688 3440 

สารเคมี 1,700 320 1600 

คาฮอรโมน 600 - - 

คาไฟ /คาน้ํามัน 260 423 2190 

คาเก็บเกีย่ว - 748 3740 

คาเลี้ยงอาหาร - 64 320 

รวม 6,965/ไร 5,059/ไร 25,370 

ขายไดเปนเงิน 9,200/ไร 6,600/ไร 33,000 

กําไรทั้งสิ้น 2,235/ไร 1,541/ไร 7,630 

 

จากตารางขางบนจะเห็นวาการผลิตหอมหัวใหญในป 2544  อายสะอาดไมสามารถ ทํา

กําไรได ซ่ึงในความเปนจรงิสภาวะเชนนี ้ เรียกไดวาขาดทุน เนื่องจากตลอดเวลาเกอืบ 3 เดือนที่ ทําการปลูก

หอมหัวใหญนั้น อายสะอาดไดลงทุนไปเกือบแสนบาท แตทํากําไรไมไดเลยกลับขาดทุนถึง 7,560 บาท  ซ่ึง

ทําใหไมสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได และทําใหหนี้สินที่มีอยูนั้น สะสมเพิม่ยิ่งขึ้นและแมวาพืชชนดิ
ใหมที่นํามาปลูกทดแทน จะทํากําไรไดไมมากนัก และไมมีโอกาสที่จะฟลุคเชนเดียวกับหอมหวัใหญ  แต
ตนทุนในการเพาะปลูกนัน้ต่าํกวาหอมหวัใหญมาก การเปลี่ยนชนิดพันธุพืชจึงกลายเปนทางเลือกหนึง่
สําหรับเกษตรกรที่มีปญหาหนี้สินมาก เชน อายสะอาด 
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ตนทุนการผลิตหอมหวัใหญ       17,200  บาท/ไร 

ตนทุนการผลิตแตงกวา    6,965  บาท /ไร  ต่ํากวาหอมหวัใหญ  2.47 เทา 

ตนทุนการผลิตขาวโพด    5,059  บาท /ไร ต่ํากวาหอมหวัใหญ  3.40 เทา 
   

แตเกษตรกรอกีหลายรายที่ประสบภาวะปญหาเดียวกนั กลับเลือกที่ลองใหมลุนใหมอีกครั้ง 
โดยหวังวาปตอไปผลผลิตของตนที่ไดจะมีปริมาณและคุณภาพด ี ที่สําคัญคือหวังวาปหนาราคารับซื้อ
หอมหัวใหญจะดี ซ่ึงเปนเรือ่งแปลกอยางหนึ่ง เนื่องจากในความเปนจริง ราคาหอมในตลาดจะขึน้ลงอยาง
รวดเร็ว เชนราคารับซื้อหนาโรงหอมในป 2546 ตนเดือนกุมภาพันธ ราคาอยูที่ 28 บาท/กิโลกรัมซึ่งเปนราคา

สูงสุดในรอบหลายปสรางความหวังใหเกษตรกรอยางมาก แตหลังจากนั้นราคาก็ตกลงอยางรวดเรว็เหลือ 
กิโลกรัมละ 15 บาท จนในปลายเดือนกุมภาพันธ ราคารับซื้อหนาโรงหอมเหลือเพยีงกิโลกรัมละ 10 บาท

เทานั้น จากการที่ตลาดมีความผันผวนไมแนนอนซึ่งเกษตรกรเองก็เขาใจเปนอยางดี และไดรับผลกระทบจาก
สภาพเชนนี ้ มาตลอดทุกๆป นาจะเปนบทเรียนใหแกเกษตรกร ในการที่จะปลูกพืชพาณิชยชนิดนี ้หรือชนิด
อ่ืนๆ แตในความเปนจริง ชาวบานบานปง ยังคงหวัง และหาทางทีจ่ะปลูกตอไป คลายกับคนจนเมือง ที่ไม
เคยเลิกหวังกบั หวย ซ่ึงเกษตรกรที่นี่ ก็ไมเคยเลิกหวังกบั พืชพาณิชย เชนกัน 

  อายหมน เปนเกษตรกรอีกราย ที่มีหนี้สินนับแสนบาทจากการปลูกหอม แตก็ไมเคยคิดที่จะ
เลิกปลูก แมวาจะไมมีเงนิลงทุนอีกแลวก็ตาม ในปเพาะปลูก พ.ศ.2545/2546 อายหมนและภรรยาไมมีเงินที่

จะมาลงทุนปลูกหอมหวัใหญอีกตอไป แตก็ไมคิดที่จะเลิกปลูก แมหลายๆปที่ผานมาราคาหอมมักจะตกต่ําอยู
เสมอ มีเพียงป2545/2546 เทานั้นที่หอมหัวใหญขายไดราคาดี ซ่ึงเพียงเทานีก้็สรางความหวังอยางมากใหกับ

อายหมนและชาวบานคนอืน่ๆ  
 

“ เฮาปลูกพืชหนั๊กๆนี ่บางครั้งก็เครียด เครยีดเพราะเฮาเปนหนี้ บฮูจะเซาะตี้

ไหนมาฮื้อเปน ปกอนผอหอมก็ราคาบดี ปนี้บไดปลูกเปนวาราคาดี ทกุวันนี่
อายก็ญะการหนั๊กขึ้น ลูกบาวก็ใคไดรถเครื่อง หนี้ ธกส.ก็ตองใช อายกับ

เมียก็ฮับจางแบงเงินเก็บไวปหนาปลูกใหม ตึงวันนีก้็ยังกึดอยู “ 
 

 

 

 

 

ตนทุนการปลกูหอมหวัใหญของอายหมน ป พ.ศ. 2544  

       กอนที่จะหยุดปลูกเพราะไมมีทุน 
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ตนทุนการผลิตหอมหัวใหญ บาท / ไร ท้ังหมด 2 / ไร หมายเหตุ 
ชวงเพาะกลา 

คาเชาที่ดิน 

คาเมล็ดพันธุ 
คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลง 
คาปุยเคมี 
คาผายางกันฝน 

คาไมโคง 
                                     รวม      

 

1,400 

3,300 

1,200 

   250 

    25 

   263 

   200 
6,638 

 

2,800 

6,600 

2,400 

  500 

   50 

  525 

  400 
13,276 

 

 

-ใชเมล็ดไรละ1.5ปอนด 

-ทํากันเองในครอบครัว 

ชวงปลูก /ดูแล 

คาจางขึ้นแปลงปลูก 

คาสารเคมีปองกันวัชพืช 

คาจางปลูก 

คาปุยเคมี 
คาสารเคมี 
 คาถอนหญา 
                                    รวม 

 

3,500 

   725 

1,200 

2,025 

   750 

   180 
8,380 

 

7,000 

1,450 

2,400 

4,050 

1,500 

  360 
    16,760 

 

 

 

ปุยคอก และฟางไมใช
เพิ่ม แตจะใชที่เหลือจาก
แปลงกลา 

ชวงเก็บเกี่ยว 

คาจางเก็บเกี่ยว 

                                    รวม 

 

2,400 
2,400 

 

4,800 
4,800 

 

ขายแบบคัดเกรด 

ตนทุนรวม 17,668/ไร 35,336  

ขายไดเปนเงิน 21,000/ไร 42,000  

กําไร 3,332/ไร 6,664  

 

 

 

 

 

 

 

ตนทุนในการผลผลิตขาวและขาวโพดของอายหมน ในป 2545/2546 

หลังจากหยุดการปลูกหอมหวัใหญไปหนึ่งป 
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ตนทุน ตนทุนขาว ตนทุนขาวโพด 

เนื้อที่เพาะปลูก 1 ไร 2 ไร 1 ไร 5 ไร 

คาเชาที่ - - 1,400 7,000 

คาเมล็ดพันธุ - - 225 1,125 

คาพรวนดนิ/ไถ 500 1,000 - - 

คาปลูก 300 600 300 1,500 

คาปุยเคม ี 460 920 300 1,500 

สารเคมี 75 150 150 750 

คาถอนหญา - - 300 1,500 

คาเก็บเกีย่ว 1,500 3,000 1,100 5,500 

รวม 2,835/ไร 5,670 3,775 18,875 

ขายไดเปนเงิน - - 4,680/ไร 23,400 

กําไรทั้งสิ้น - - 905/ไร 4,525 

 

เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ยังทําใหชาวบานที่นีเ่ลือกที่จะปลูกหอมหัวใหญตอไป คือ
ภาระหนี้สินทีต่ิดตัวอยูซ่ึงชาวบานบานปง เปนหนีก้ันเกือบทั้งชุมชน แตละรายลวนมหีนี้สินตั้งแตหลายหมื่น
ไปจนหลายแสนบาท ทําใหตองเลือกพืชที่มีโอกาสที่จะไดกําไรที่สุด แมวาโอกาสนั้นจะมีไมมาก และเปน
โอกาสที่ตองลงทุนสูงก็ตาม หอมหัวใหญนั้นแมราคาจะผันผวนอยางมาก แตก็มีโอกาสที่ราคาจะพุงสูงเปน
ชวง ชาวบานมักจะหวังวาผลผลิตหอมหัวใหญของตนจะขายไดในชวงที่ราคาสูง  ซ่ึงนั่นอาจจะสามารถสราง
รายไดกอนโตซึ่งจะชวยใหชาวบานสามารถชําระหนี้ไดในที่สุด ชาวบานคนหนึ่งที่มหีนี้สินจํานวนมาก ได
สะทอนใหฟงวาเหตใุดจึงยังคิดที่จะปลูกหอมหัวใหญตอไปทั้งๆที่ยิ่งปลูกก็ยิ่งมหีนี้มาก เอาไววา 

“ ถาตื่นมาบมหีนี้ อายบญะแลวหอม ไปเซาะหากนิเปนวนัๆ แตถึงหอมมัน

จะทําฮื้อเฮาเปนหนี้นะ แตวามันก็ ทําฮื้อเฮาหมดหนี้ตวย  มันรอลูกฟลุค ถา
จับจังหวะดีๆ แลวหอมเฮางาม  ราคาหอมดี มันก็จะไดตวันั้นละมาจวย ”  

แมไมมีเงินลงทุน แมตองเผชิญกับความเสีย่งซ้ําซาก แตในสภาพที่มหีนี้สินบีบรัดอยู และ
ทางเลือกในชวีิตมีไมมากนกั อายหมนจึงเลือกวธีิหางานรับจางในภาคเกษตรทั่วๆไป ซ่ึงในชุมชนก็มีงานเขา
มาอยูเปนระยะ เมื่อไดเงินคาจางซึ่งจายเปนรายวนั กจ็ะแบงเงินสวนหนึ่งเก็บสะสมเอาไวเปนทุน สําหรับ
ลงทุนเพื่อหวังลางหนี้ในปตอไป  แตเกษตรกรที่ไดตัดสินใจเลิกปลูกไปแลวทานหนึ่งกลับใหขอคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้วา “ มันใคตามไปเอาหนี้เฮาคืน  แตความเปนจรงิยิ่งเปนหนี้ไปติกๆอีก ปละ 10,000 – 20,000 เปน

ดนิพอกหางหมู บหมดบเสี้ยง“ 
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  การไมมีที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง เปนอีกปจจยัหนึง่ที่มีผลตอโอกาสในการผลิต โดย
เกษตรกรที่ไมมีที่ดินของตนเอง ตองทําเกษตรโดยการเชาที่ดิน ซ่ึงนั้นเปนการบังคับทางออมใหเกษตรกร
ตองปลูกพืชลมลุก ที่ใหผลผลิตภายในรอบป เชน ขาว ,ขาวโพด ,หอมหัวใหญ เปนตน เกษตรกรเหลานี้ไม

สามารถ   ทําการปลูกพชืยืนตน เชน ลําไย ,ล้ินจี่ หรือสมได การใชประโยชนจากที่ดนิในระยาวจึง

เปนสิ่งที่เปนไปไมไดสําหรับเกษตรกรในกลุมนี้ การเชาที่ดินในพื้นทีบ่านปงมีมานานแลว เนื่องจากพื้นที่ใน
แถบตําบลบานกาด เดิมนัน้เปนที่ดินเจา ชาวบานในอดตีก็คุนเคยกับการทํานาเจา โดยแบงผลผลิตที่ได เปน
คาเชาที่ใหแกเจา หรือผูรักษาผลประโยชนของเจาในพืน้ที่ และการทํานาเจานีก้็มพีัฒนาการตอเนื่องมาใน
ปจจุบัน ชาวบานในปจจุบนัเปนจํานวนมากที่ยังตองทาํเกษตร ในระบบนาเชา และทามกลางสภาพการเปน
หนี้สินลนพนตัว บวกกับเงือ่นไข ของการตองทําการผลผลิตใหไดมลูคามากที่สุดในปเพาะปลูกนั้น ทําให
หอมหัวใหญยงัถูกเลือกใหเปน พืชพาณิชยหลักที่เกษตรกรหวังเอาไว แมเกษตรกรจะตองเผชิญกับความเสี่ยง 
ทั้งในแงตนทนุที่สูง เสี่ยงกบัปญหาโรคและแมลงรบกวน และเสี่ยงกบัความผันผวนของราคาผลผลิตก็ตาม 

  อายประจวบ เปนเกษตรคนหนึ่ง ที่ลมลุกคลุกคลานกับการปลูกหอมหัวใหญ โดยหวังอยู
เสมอวา ผลผลิตของตนจะขายไดราคาด ี และปญหาดานการตลาดและโรคแมลงที่รบกวนจะถูกกําจัดไปได
ในที่สุด แตส่ิงหนึ่งที่ทําใหอายประจวบ สามารถปลูกหอมหัวใหญไดอยางตอเนื่องนัน้คือ การมีที่ดนิเปนของ
ตนเอง ในการลงทุนไปกับหอมหัวใหญอายประจวบเลอืกที่จะปลูกหอมหัวใหญโดยการเชาที่ และใชที่ดิน
ของตนเองซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 5 ไร ในการปลูกพืชยืนตน นั่นคือ ลําไย ซ่ึงที่ผานมาเมื่อหอมหวัใหญไมได

ราคา เชนในป 2546 นี ้ ผลผลิตหอมของอายประจวบเสียหายอยางมากเนื่องจากฝนตกหนักในชวงเดือน

ธันวาคม ขณะที่หอมเปนตนออน และการระบาดของหนอนกระทูหอมในแปลงของอายประจวบก็มากกวา
ทุกป ซ่ึงแมราคารับซื้อหอมในปนี้จะดกีวาทุกป แตผลผลิตก็ไมมีคุณภาพเทาที่ควร แตเนื่องจากมีโอกาส
มากกวา ในแงของการมีทรัพยากรรองรับ(ที่ดิน) ทําใหผลผลิตจากที่ดินของตนเอง (ลําไย) ในปนี้สามารถ

ชวยพยุงสถานะของครอบครัวเอาไวได  และในทางกลับกันการไมมีทีด่ินเปนของตนเอง ก็เปนสาเหตุหลักที่
ทําให เกษตรกรชาวบานปง ไมสามารถหาทางออกจากปญหาที่เปนอยู เพราะยงัตองเชาที่ดินทํากิน ไม
สามารถ ลงทุนกับพืชอ่ืนๆที่ใหผลในระยะยาว จําพวกไมผลตางๆ หรือพืชเศรษฐกิจอืน่ๆที่ยงัไมมีความ
ชํานาญในการเพาะปลูก 
 
 

 

ตนทนุในการผลิตหอมหัวใหญของอายประจวบ 

         ซ่ึงเปนผูมีที่ดินเปนของตนเอง และไดใชที่ดินนั้นปลูกพืชยืนตน 
 

ตนทุนการผลิต บาท / ไร ท้ังหมด 3/ ไร หมายเหตุ 
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ชวงเพาะกลา 
คาเชาที่ดิน 

คาเมล็ดพันธุ 
คาขึ้นแปลงกลา 
คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลง 
คาปุยเคมี 
คาผายางกันฝน 

                                     รวม      

 

2,000 

2,300 

   800 

   176 

   100 

    67 

   403 
5,846 

 

6000 

6900 

2400 

528 

300 

200 

1210 
17,538 

 

 

-ใชเมล็ดพันธุไรละ 1 

ปอนด 

ชวงปลูก /ดูแล 

คาจางขึ้นแปลงปลูก 

คาสารเคมีปองกันวัชพืช 

คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลงปลูก 

คาจางปลูก 

คาปุยเคมี 
คาสารเคมีกําจัดแมลง  
คาน้ํามันคาไฟ 

                                    รวม 

 

2,000 

   555 

1,100 

   267 

1,300 

1,333 

3,333 

   133 
10,021 

 

6,000 

1,665 

3,300 

   800 

3,900 

4,000 

10,000 

   400 
30,063 

 

 

 

 

 

 

 

ใชสารเคมีคอนขางมาก 
เพราะหนอนกระทูหอม
ระบาดมาก ในแปลง 

ชวงเก็บเกี่ยว 

คาจางเก็บเกี่ยว 

                                    รวม 

 

527 
527 

 

1,580 
1,580 

 

ตนทุนรวม 16,394 /ไร 49,182  

ขายไดเปนเงิน 20,000 /ไร 60,000  

กําไร 3,606 /ไร 10,818  

 

 

 

 

 

ตนทุนการผลติ ลําไย ,ขาว ,ขาวโพด ของอาย ประจวบ    
การมีที่ดินเปนของตนเอง ทําใหสามารถปลูกลําไย บนทีด่นิ ซ่ึงเริ่มใหผลผลิตแลว 

 



 47

ตนทุนการผลติ ขาวโพด 3 ไร ขาว 3.5  ไร ลําไย 3 ไร 

คาเชาที่ ปละ 2,000 - ท่ีดินของตนเอง 

คาเมล็ดพันธุ / 

กลา 

1,500 - 50ตน*(20)=1000 

คาพรวนดนิ / ไถ - 2,100 - 

คาจางปลูก 700 - - 

คาปุยเคม ี 1,200 - - 

สารเคมีโรค ,

แมลง 

260 - - 

สารเคมีอ่ืนๆ - - 5,160 

คาแรงถอนหญา 200 - - 

คาไฟ /คาน้ํามัน - - 120 

คาเก็บเกีย่ว 1,200 2,450 ขายเหมา 

ตนทุนรวม 7,060 4,550  

ขายไดเปนเงิน 17,000 ไมขาย 47,000 

กําไร 9,940 - 40,720 

 
 

จากกรณีของอายประจวบ จึงเห็นแลววาการมีทรัพยกรทีด่ินจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญที่ชวยให
เกษตรกรบางรายมีโอกาสในชีวิตที่มากกวา โดยสามารถเลือกปลูกพืชที่ใหผลผลิตในการปลูกระยะยาว เชน
ไมผลเศรษฐกจิได 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 20 ตนทุนเฉลี่ยของเกษตรกร 
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-

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

7,000.00

8,000.00

9,000.00

อายจิต อายจวบ พี่ออย อายหมน อายพลอย อายอาด เฉลี่ย

คาเชาที่ดิน คาเมล็ดพันธุ คาปุยเคมี คาสารเคมี

คาปุยอินทรียและฟาง คาแรงงาน คาขนสง อื่นๆ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวโนมหลังการเปดการคาเสรี 
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หอมหัวใหญเปนพืชหนึ่งใน 23 รายการที่ประเทศไทยจะตองเปดตลาดตามขอผูกพันที่

รัฐบาลทําไวกบัองคการการคาโลก ซ่ึงในป 2538เปนปเร่ิมแรกที่ไทยตองเปดตลาดนําเขาหอมหวัใหญ เปน

จํานวน 348 ตัน และจะตองเพิ่มขึ้นเปน365 ตันในป 2547 โดยกําหนดอัตราภาษทีี่ รอยละ 27 ซ่ึงอีกดาน

หนึ่งไทยตองนําเขาเมล็ดพนัธุหอมหวัใหญใหได 3.15 ตันในป 2547จากปริมาณนําเขาในปจจุบันที่ 3.13ตัน 

ซ่ึงเมล็ดพันธุที่ใชในประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขามาตลอด  
 

ราคาผลผลิตหอมหัวใหญ ที่เกษตรกรขายไดกอนเปดการคาเสรี 
 

ป พ.ศ. ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2530 11.07 

2531 6.87 

2532 3.87 

2533 10.25 

2534 9.15 

2535 8.06 

2536 10.36 

 ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร อางใน  
 

ราคาผลผลิตหอมหัวใหญ ที่เกษตรกรขายไดหลังเปดการคาเสรี 
 

ป พ.ศ. ราคาที่เกษตรกรขายได 
(บาท/กิโลกรัม) 

2539 4.70 

2540 4.18 

2541 7.89 

2542 6.68 

2543 4.33 

  

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร อางใน  
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ราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายไดมีแนวโนมต่ําลง ภายหลังจากเปดการคาเสรี แตตัวเลขราคา
ขางตนนั้นเปนราคาหอมหวัใหญเบอร 1 แตในความเปนจริงเกษตรกรสวนใหญจะขายแบบเหมาคละขนาด 

ซ่ึงราคาจะต่ํากวาแบบคดัเกรดขางตน  และดวยอัตราภาษีนําเขาทีต่่ําลงหลังจากการเปดการคาเสรี ทําให
บริษัทแปรรูปอาหาร หรือใชหอมหวัใหญเปนสวนผสมในอาหารหนัมารับซื้อหอมหัวใหญจากตางประเทศ
มากขึ้น ทําใหผลผลิตในประเทศมีราคาต่ําลง 

 

ตารางสัดสวนเนื้อที่ปลูก และผลผลิตหอมหัวใหญของโลก 
 

พื้นท่ีปลูก ผลผลิต 
ประเทศ 

พันไร % พันตัน % 
ผลผลิตตอไร 

(ก.ก.) 

จีน 2,818 19.57 10,044 25.69 3,564 

อินเดีย 2,531 17.57 4,300 11.00 1,699 

สหรัฐอเมริกา 392 2.72 2,898 7.41 7,393 

ตุรกี 738 5.12 2,300 5.88 3,117 

ญ่ีปุน 169 1.17 1,240 3.17 7,337 

อิหราน 269 1.87 1,200 3.07 4,461 

ปากีสถาน 508 3.53 1,177 3.01 2,317 

บราซิล 408 2.83 870 2.23 2,132 

รัสเซีย 585 4.06 900 2.30 1,538 

อินโดนีเซีย 495 3.44 603 1.54 1,213 

ยูเครน 400 2.78 600 1.54 1,500 

ไทย 24 0.20 81 0.21 3,394 

อ่ืนๆ 5,064 35.14 12,878 32.95 2,543 

รวมท้ังโลก 14,401 100.00 39,091 100.00 2,714 

ที่มา : FAO Production Year Book  อางใน 

  

  ในป2536 เจาหนาที่สามารถจับกุมการลักลอบนําเขาหอมหัวใหญ เปนจํานวน 201 ตัน 

เปนเงิน 4.75 ลานบาท และในป 2541สามารถจับกุมได202ตัน เปนเงนิ 4.94 ลานบาท ซ่ึงหากประเทศเปด

การคาเสรีเต็มรูปแบบ หอมหัวใหญที่เคยเลี่ยงภาษีเหลานี้ จะกลายเปนหอมในระบบ ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ
เกษตรกรในประเทศยิ่งขึ้นแนนอน 
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แรงงานรับจาง และคนตมเหลา 
 

แรงงานรับจาง : วัฒนธรรมใหมของการปลูกท้ังป 
 

  ชุมชนบานปงในอดีตเมื่อสมยัแมอุยปน คนเฒาคนแกในชุมชนยังเปนสาวนั้น แมอุยอธิบาย
ใหฟงวา การรับจางขายแรงงานในภาคเกษตรนั้นยังมีอยูนอยมากและการตอบแทนกันยังเปนไปในลักษณะ
ของการใหสินน้ําใจที่ไดมาชวยเหลือกัน ไมไดมีความเขมขนของมิติการคาแรงงานเชนในปจจุบัน เนื่องจาก
ชาวบานสวนใหญนั้น ทํานากันเพยีงปละครั้งก็มีขาวเกบ็ไวพอกนิตลอดทั้งป รายไดที่เปนตัวเงนิก ็ จะหามา
จากดานอืน่ เชน การรับจางตัดไม,เล่ือยไม หรือหาของปาไปขายในเมืองเชียงใหม เปนตน และที่สําคัญคือ 

ทรัพยากรเวลานั้นมีอยูเหลือเฟอ ไมจําเปนตองรีบรอน ไถหวาน หรือเก็บเกีย่วแตประการใด การเอามื้อ หรือ
การลงแขกแลกเปลี่ยนแรงงานเปนเรื่องปกติของชุมชนนี้ ความจําเปนในการจางแรงงานจึงไมม ี เพราะดวย
กลไกของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแรงงาน ดวยเหตุทีไ่มตองรีบรอนในเรื่องของเวลา และดวยเปาหมายที่
การทําการผลิตเปนไปเพื่อตอบสนองการบริโภคภายในครัวเรือนเปนหลัก ทําให การซื้อแรงงาน การขาย
แรงงาน แทบจะไมเกิดขึ้นและไมขยายตัว มานานนับรอยปในทองถ่ินลานนาแหงนี ้
  แตปรากฏการที่เกิดขึ้น ในปจจุบันของบานปงแหงนี้ คือการกลายเปนตลาดของการซื้อขาย
แรงงานภาคเกษตรอยางเขมขน ทั้งสรางรายไดและรายจายใหกับเกษตรกรแตละรายปละนับหมื่นบาท แทบ
จะทกุขัน้ตอนของการผลิต ทุกชนิดของพชืพันธุที่ปลูกลวนแตตอง อาศัยกลไกของการซื้อขายแรงงานเขามา
เกี่ยวของ โดยเฉพาะการปลูกหอมหวัใหญที่ตองอาศัยแรงงานรับจางที่มีทักษะเฉพาะทางหอมหัวใหญ เปน
กลไกสําคัญในการสรางผลผลิตใหไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการ ในชุมชนบานปงนี้มีกลุมที่เปนกลุม
แรงงานรับจาง อยู 3 กลุมใหญๆ กลุมละประมาณ 10-20 คน ซ่ึงเมื่อเกษตรกรคนใดตองการแรงงานก็จะมา

ติดตอกับหวัหนากลุม ซ่ึงหวัหนากลุมก็จะทําการเรียกแรงงานรับจางคนอื่นๆที่อยูในกลุมใหไปทาํงานใหกับ
เกษตรกรตามวันเวลาและจํานวนแรงงานทีไ่ดตกลงกนัไว การรักษาความสัมพันธในกลุมจึงเปนเรือ่งจําเปน 
โดยเฉพาะตอหัวหนากลุม ซ่ึงจะชวยใหเปนเครื่องประกันวา ตนเองในฐานะลูกกลุมจะมีโอกาสถูกเรียกให
ไปรับจางไมนอยกวาคนอื่นๆ ซ่ึงการที่จะเขามาเปนสมาชิกในกลุมแรงงานแตละกลุมจะพจิารณาจาก
ความคุนเคย และลักษณะนิสัยสวนตวัเปนหลัก  

นอกจากนี้ส่ิงที่นาสนใจคือความเปนแรงงานรับจางนั้น ชาวบานบานปงแทบทกุคนใน
ชุมชน แมจะไมมีสังกัดในกลุมแรงงานอยางชัดเจน แตกล็วนเปนรับจางดวยกันทั้งสิน้ โดยมีลักษณะการเปน
แรงงานรับจางที่ไมไดสังกัดกลุมใดกลุมหนึ่ง ทุกคนพรอมที่จะถูกเรียกใหไปชวยข้ึนแปลงหรือเกบ็เกี่ยว อาจ
กลาวไดวาคนบานปงแทบทกุคนก็เปนแรงงานรับจางดวยกันทั้งนั้น  เพียงแตมีสังกัดที่ชัดเจนและทําเปน
อาชีพหลัก หรือไมเทานั้นเอง การซื้อขายแรงงานอยางเขมขนในชุมชนแหงนี้ ถูกชาวบานอธิบายดวย เหตุผล
วา เปนความจําเปนอยางยิง่ยวดทีจ่ะตองทําการผลิตใหตรงตามวันเวลาที่ถูกคํานวนเตรียมไวกอนเพาะปลูก
(หอมหัวใหญ) ซ่ึงทําใหตองจางแรงงานเพื่อจะไดสามารถทําใหงานนั้น ใหเสรจ็เรียบรอยทนัตอเวลาที่
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กําหนด และเหตุผลที่ตองพึ่งพารายไดจากการรับจางรายวันเพื่อใชจายในแตละวนั เชนซื้ออาหารและ
เครื่องใชที่จําเปนตางๆ บวกกับเหตุผลที่หอมหัวใหญตองใชแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในแทบทุกขึ้นตอน ทั้ง 
การเตรียมแปลง,การปลูก,การเก็บเกีย่ว ซ่ึงบางขั้นตอนเชนการขึน้แปลงปลูก และการเกบ็เกี่ยวบางครั้ง

อาจจะตองจางแรงงานกันมากถึงวันละ 30-40 คนขึ้นไป การเอามื้อ(ลงแขก) ในปจจบุันนั้นยังเหลืออยูเฉพาะ

ในขั้นตอน “ถกกลาหอม”เทานั้น โดยเฉพาะการจางแรงงานในการ “ถอนหอม” ตองใชแรงงานเปนจํานวน

มาก โดยอาจถงึ 50 คนตอการถอนหอม แตละครั้ง  

ความเรงรีบในการผลิต การขาย และเตรียมปลูกพืชชนิดใหม เปนปจจยัสําคัญที่ทําให
จังหวะชวีิตของชุมชนแหงนี้ หมุนไปอยางรีบรอน การปลูกพืชทั้งปทุกเดือนที่หมุนไปทั้งผืนดิน และคน ตาง
ก็ไมไดพักผอน การเพาะปลกูทั้งหอมหวัใหญ ขาวโพด ขาว ถูกกําหนดวันเวลาเอาไว และเกษตรกจ็ะพยายาม
รักษา เวลาใหการเพาะปลูกเปนไปตามแผนของตน ความตองการแรงงานเพื่อใหจังหวะการเพาะปลูกในรอบ
ป รอบเดือนของตนเปนไปตามเปา ทําใหชุมชนแหงนี้ ที่เคยอาศัยกลไกทางวัฒนธรรมในการไดมาซึ่ง
แรงงาน ตองปรับเปลี่ยนมาเลือกใชกลไกทางการคาในการไดมาซึ่งแรงงาน 

 

“บานเฮาขายขาวแลวซ้ือขาวกิน ขาวเจื้อเขาจะบไดคัดแลวนะ ถามาระบบ

นี้ ขาวมันบแกเต็มตี้บสามารถเอามาแปงเจื้อได สวนมากชาวบานจะเฮง
(เรง)เกี่ยวแลวก็ลวดโม ลวดเอาไปขายเลย โดยที่วายังบแหงนะ เฮงมา

แพวตอเฟอง เฮงเตรียมกับจะปลูกหอม เพราะหอมนี ่ พอเฮาวางกลาปุบ 
เปนจะไปตกรางวัลกอนแลวเลาะ โดยที่ตอเฟอง หญาในตงนานีย่ังบได
เกี่ยวเตื้อนะ เปนวางกําหนดไวเลยวา วนัที่นั้นจะปลูก ตองเอาสตางควาง
มัดจําคนจาง เปนเหมาปลูกหอมไวแลว เปนเฮงตัวนี้ “ 
 

  ไมเพียงแตหอมหัวใหญเทานั้นที่ตองอาศยัของการซื้อแรงงานแทนการแลกเปลี่ยนแรงงาน
ในอดีต พืชอ่ืนๆ เชนขาวโพด ,ถ่ัวเหลือง รวมทั้งไมผลเชนลําไย ก็มีการรับจางแรงงาน ในหลายขัน้ตอน เชน 

นอนเฝาลําไย คิดเปนคืนๆละ 100 บาท ขึ้นลําไย หรือเกบ็ลําไย คิดวันละประมาณ100 บาท หรือแมแตขาว

ซ่ึงบางรายปลูกเพื่อกนิเอง ก็ไดอาศยัการซื้อขายแรงงาน เชนกัน หัวหนากลุมแรงงานกลุมหนึ่ง กลาวถึง 
ปรากฏการการจางแรงงานของชุมชนบานปงนี้วา   

“ บานเฮา มีการฮับจางถอนหญา ฮับจางพนยา ฮับจางถอนหอม 

ฮับจางตัดหอม ฮับจางปลูกหอม ฮับจางขึ้นแปลง ฮับจางหักขาวโพด มี
หมด ฮับจางสาระพัด “                  
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  แมในดานสถานภาพทางสังคมกลุมแรงงานจะไมไดรับการนับหนาถือตาเทาใด เพราะจะ
ถูกชาวบานทีท่ําเกษตรเปนหลักมองวา เปนงานที่หาเชากินค่ํา เปนงานที่หนกั และไมมีโอกาสรวย แตความ
จริงกลับพบวา กลุมแรงงานหลายๆคนไมมีหนี้สินเลย ทั้งที่คนปลูกหอมลวนแตมีหนี้สินหลายหมื่นหลาย
แสนกันแทบทุกคน และนอกจากนีแ้รงงานรับจางกม็ีความเปนอยูที่ไมแตกตางกบัชาวบานทัว่ไป และ
สําหรับหัวหนากลุมแลวอาจจะเรียกไดวามคีวามเปนอยูทีค่อนขางดีเมื่อเปรียบเทียบในชุมชน แตก็ยังถูก
นิยามวาเปน คนตุก(ทุกข) เชนที่คนปลูกหอมคนหนึ่งกลาวถึงการเปนแรงงานรับจางวา 

“ แตคนฮับจางเปนกย็ังหันตุก เพราะเปนหาเชากินค่ํา ดูบมั่นคง แตคนฮบั

จางบไดติดหนี้ ธกส.นะ ..(หัวเราะ) “ 

หรือจากการทีเ่ห็นวาการเปนแรงงานรับจางเต็มตัวนัน้เปนงานหนัก ทีไ่มมั่นคง ทั้งที่ความ
จริงทุกคนที่ปลูกหอมเปนอาชีพหลักในชุมชนก็มักรับจางและก็ทํางานหนักดวยกันทั้งนั้น และรายไดก็มีเขา
มาเกือบทุกวันหรือเกือบทุกสัปดาห ตางจากการเพาะปลูกที่แมจะมีรายไดเปนเงนิกอน แตก็มีรายไดเพียงปละ
ไมกี่คร้ังในขณะที่มีรายจายทุกวัน 

“ ถาอายบไดญะเหลา พี่ดาว(ภรรยา) ทาจะอยูตงพูนกะ บานเฮานี่ คนรับจาง

มีหลาย บางเตือ้ เปนจางรายการรับจางมา แตมาบถึงเฮาซักเตื้อ การรับจาง
นี่มันบแนนอน บางวันรับจางอี๊นอ  แตบางวันอยูบดาย 3 วันอี๊ “ 
 

หรือความคิดของคนตมเหลาอีกคนหนึ่งทีต่มเหลาเปนรายไดเสริมและยังคงปลูก
หอมหัวใหญตอไปดวย   

“ วันหนึ่งๆขายไดอยางบมวนที่สุด นี่ก็ไดซัก 10 ขวด ขายขวดละ 25 บาท 

ก็พออยูได มันดีตี้เฮาบไดตากแดดฮับจางรายวัน  “ 
 

 

การเปนแรงงานภาคเกษตรจงึอยูในลักษณะเปนสิ่งที่ทุกคนยอมรับแตไมใหความสําคัญ
เทาที่ควร แมจะไมมหีนี้สิน แตกย็ังถูกมองวาไมมีโอกาสรวย แมแตจะมีรายไดอยูตลอดทั้งป แตก็ถูกมองวา
ไมมั่นคง แมจะเปนงานทีไ่มตองลงทุนเพียงแตลงแรงก็ถูกมองวาเปนงานหนัก ชาวบานปงสวนใหญซ่ึง
รวมทั้งแรงงานรับจางเอง ยังเชื่อในแนวทางของการลงทุนปลูกพืชพาณิชยวา เปนอาชีพที่มีโอกาสรวย มี
โอกาสฟลุค และมีศักดิ์ศรีกวา 

และแมจะมีตวัอยางของความลมเหลวมากมายนับไมถวนในชุมชน ซ่ึงชวยใหเห็นภาพ
ความเปลี่ยนแปลงที่ชาวบานที่เคยปลูกขาวเปนชาวนาธรรมดา ตองเกิดหนี้จํานวนมาก ในการไลตาม
ความหวังจากพืชเศรษฐกจิชนิดนี้ ที่ควรจะชวยเตือนสติชาวบานทัว่ไป แตนาแปลกทีแ่มแตคนรับจางเองที่อยู
สบายๆไมตองมีหนี้สิน ไมตองกลุมใจกับดอกเบี้ยธนาคาร ก็ยังอยากที่จะ ลองปลูกหอมหวัใหญเอง แม
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ความหวังที่หอมหัวใหญในปเพาะปลูกถัดไปจะราคาด ีผลผลิตคุณภาพดี และไมมีโรคแมลงรบกวน นั้นจะมี
อยูนอยเต็มที  
 

คนตมเหลา : อีกการดิ้นรนของชาวนาจนตรอก 
 

จากการที่เกษตรกรที่ปลูกหอมหัวใหญ ตองประสบปญหามากมาย ทั้ง ตนทุนทีสู่ง การ
ระบาดของโรคแมลงรบกวน และการตลาดที่ผันผวนไมแนนอน ทําให เกษตรกรบางราย ตองเปลี่ยนไปปลูก
พืชชนิดอื่น เชน ขาวโพด , ลําไย ,แตงกวา เปนตน บางรายตองไปเปนแรงงานรับจางเพื่อเก็บรอมหาทุนมา

ลงทุนปลูกใหมในปตอไป และบางรายกไ็ดเลิกเปนเกษตรกรไปเลย โดยหันไปหาอาชีพใหม เชน การตม
เหลา เปนตน 

 

“ หลังจากหอม อายก็นับศนูย เหมือนกนั รถคงรถเครื่องอายบใจมีขี ่ติด

หนี้อยูเปนแสน อายก็เลยเบนเข็มมาญะเหลา อยูในปาอยูชวง ตอนหลังก็
กลายเปนเครือขาย แตคนอื่นสวนใหญเปนก็ญะคูกันไป “ 
 

อายจิต หรือ  นาย บริสุทธิ์ ใจสะอาด เปนเกษตรกรอีกคนหนึ่งที่ลมเหลวจากการทาํเกษตร
เชิงพาณิชย ซ่ีงชาวบานเรยีกคนเชนอายจิตนี้วา “ คนญะหอมลม” หรือคนที่เจงไปกบัหอมหวัใหญ หลังจาก

เปนเกษตรกรที่แข็งขัน ทุมเทใหกับหอมหวัใหญนานนับสิบป อายจิตกลับมีแตปญหาหนี้สินนับแสนบาท จึง
ไดเกดิความคดิวา ขนืทนทาํตอไปคงไมมีทางหลุดพนจากสภาพเชนนีไ้ด และอาจจะทําใหมหีนี้สินเพิ่มมาก
ยิ่งดวย  จึงหาทางที่จะออกจากสภาพที่เปนอยู โดยเลือกการหันมาตมเหลาขายซึ่งตัวเองก็มีความรูเปนทุนอยู
แลว และในที่สุดกไดตัดสนิใจเลิกปลูกหอมหัวใหญ รวมทั้งพืชอ่ืนๆอยางสิ้นเชิง ในปจจุบนัอายจิตเปนคน
เหลาตมฝมือดีในชุมชน และทําเหลาพื้นบานเล้ียงชีพเพียงอยางเดยีว โดยทําอาชพีนีม้าแลว 4 ป ปจจุบัน อาย

จิตไดรับเลือกจากชาวบานทีป่ระกอบอาชพีตมเหลาดวยกัน ใหเปนประธานเครือขายเหลาพื้นบาน ของ
อําเภอแมวาง อายจิตสะทอนถึงความทุกขยากหนักใจ ในขณะที่ยังปลูกพืชพาณิชยไววา   

 

“ เฮานี่มัน เปนกระดกูสันหลังแตๆ มีแตกระดูก บใจจิน้สันหลัง บมจีิน้ซัก

นอย ตอนตี้ปลูกหอมนี่ บเปนตัวของตวัเกา ลางเตื้อหอมเฮาจาดงาม ลูกเตา
เพ แตวา เปนจะซื้อถูกๆ เฮาก็จําเปนไดขายไป เฮากําหนดราคาบไดเลย 
ราคามันอยูกรุงเทพฯหมด แตอยางเหลานี่ บเหมือนกนั เฮาขายเทาใดก็
เทานั้น บางทซ้ืีอ 5 บาท แถมฮื้อเมาไป 10 บาท “ 
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การที่ชาวบานสวนใหญไมสามารถ เลิกปลูกหอมหวัใหญได ทั้งๆที่ทําแลวก็มกัลมเหลว 
ขาดทุนหรือราคาผลผลิตตกต่ําทุกๆป ราคารับซื้อก็มีความผันผวนอยูเสมอ อายจติใหเหตุผลวา เปนเพราะ
ภาระหนี้สินซึ่งติดตัวมา ซ่ึงหากเลิกปลูกเลย จะทําใหไมสามารถใชหนี้ที่มีอยูได จงึตองปลูกไปเรื่อยๆโดย
หวังวา ราคาผลผลิตจะดีขึ้น ซ่ึงจะชวยใหหมดหนี้ได แตในความเปนจริงกรณีของอายจิต กลับพบวายิ่งทํามา
นานยิ่งมหีนี้เพิ่มมากขึ้น โดยกอนทีจ่ะตดัสินใจเลิกปลูกพืชพาณิชยชนดินี้ อายจิตเปนหนี้ ธกส.อยูถึงสองแสน

กวาบาท 
 

 “ คนตี๊ปลูกหอมหัวใหญ เฮาเคยปลูก กบ็ฮูวาจะไปปลกูอะหยังที่มันจะดี

เหลือ เพราะหอมนี่ถาไปจับตี้มัน 27 บาท มันก็อยูดีของเปนแต ไปญะอะห

ยังก็ตึงบเทา ถาได 2 –3 ปติด  คนปลูกหอมทาจะรวยกนัหมด แตมนับเปน

จะอั้นกะ ราคาบแนบนอน มันมีแตปญหา หนี้เฮากเ็พิ่มขึ้นๆธกส.ก็บหื้อ

เงินตวยถาเฮาจะขอเงินไปปลูกถ่ัวไปญะอยางอื่น อยางทางสันปาตองขอ
ไปญะอยางอืน่เปนหื้อ บานเฮาตองขอวาจะไปปลูกหอม บเดียวนี้ที่เสริม
ขึ้นมาในระยะซัก 2 ปนี่ก็ขาวโพด มี หอมกับ ขาว อยางอื่นบคอยม ี“ 
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ตนทุนการผลติหอมหัวใหญ ของอายจติ ในปเพาะปลูก พ.ศ. 2542/2543 

กอนท่ีจะตัดสินใจเลิกทําการเกษตร  แลวหาทางออกดวยการหันมาตมเหลาขาย 
 

ตนทุนการผลิตหอมหัวใหญ บาท / ไร ท้ังหมด 5/ ไร หมายเหตุ 
ชวงเพาะกลา 

คาเชาที่ดิน 

คาเมล็ดพันธุ 
คาขึ้นแปลงกลา 
คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลง 
คาปุยเคมี 
คาผายางกันฝน 

คาไมโคง 
                                     รวม      

 

1,000 

2,200 

1,080 

   300 

   600 

   250 

   240 

   100 
5,770 

 

 5,000 

11,000 

50,400 

 1,500 

 3,000 

 1,250 

 1,200 

   500 
28,850 

 

ใชเมล็ดพันธุไรละ 1 

ปอนด 

ชวงปลูก /ดูแล 

คาจางขึ้นแปลงปลูก 

คาสารเคมีปองกันวัชพืช 

คาปุยคอก 

คาฟางคลุมแปลงปลูก 

คาจางปลูก 

คาปุยเคมี 
คาสารเคมีกําจัดแมลง ,สารเคมีอืน่ๆ 

คาน้ํามันคาไฟเครื่องสูบน้ํา 
                                    รวม 

 

3,500 

   500 

   300 

   420 

1,200 

2,000 

   800 

   450 
9,170 

 
16,500 

 2,500 

 1,500 

 2,100 

  6,000 

10,000 

 4,000 

 2,250 
45,850 

 

ชวงเก็บเกี่ยว 

คาจางเก็บเกี่ยว 

คาขนสง 
คาอาหารเลี้ยงแรงงาน 

                                    รวม 

 

2,200 

1,000 

   400 
3,600 

 

11,000 

 5,000 

 2,000 
18,000 

 

ขายแบบคัดเกรด 

ตนทุนรวม 18,540/ไร 92,700  

ขายไดเปนเงิน 22,000/ไร 110,000  

กําไร 3,460/ไร 17,300  
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ปจจุบันแมวาอายจิตจะยังมหีนี้สินซึ่งตกคาง มาตั้งแตสมัยปลูกหอมหวัใหญ อยูเปนจํานวน
มาก แตก็รูสึกวาชีวิตความเปนอยูดีขึ้น เพราะการทําเหลาพื้นบาน ซ่ึงชวยใหมีเงนิจับจายในแตละวนั แมจะไม
มากมาย แตกม็ีรายไดผานมอืทุกวัน  

 

“ ตี้อายทําเหลาก็บใจวาจะรวยขึ้น แตอยางนอยเฮามีเงนิเขามือ 

ทุกวัน ลูกขอเงินไปโฮงเฮียนก็มีฮ้ือทุกวัน หนี้ ธกส.ก็เอาไวกอน  

แตเฮาสบายใจขึ้น เปนตัวของตัวเกา มนัก็ดขีึ้น “ 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายเดชคนตมเหลาอีกคนในบานปงที่มีหนีสิ้นรุงรังมากกวาครึ่งลานบาท ใหขอคิดเรื่อง
หอมหัวใหญและการเปนคนตมเหลาวา  

  

“ ตมเหลามนัพออยูพอกิน แตมันก็บใจรวย แตมันดีเฮาบไดไปรับจาง

รายวัน  ถึงไดบหนกัแตก็บขาดทุน แตหอมราคาบดี ราคามันมตีก 
ปลูกหนั๊กๆบางเตื้อก็บเหลือ…. ”  

 

 

 

 

เครือขายเหลา 
 

เครือขายเริ่มจากชุมชนแหงหนึ่งในจังหวดัเชียงราย โดยมีการจดัตั้งเปนกลุมเปนทางการ ใน
วันที ่ 10 มีนาคม 2543 ที่บานบอสลี  จังหวัดเชียงใหม เร่ิมตนที่บานหนองตอง อําเภอหางดง 

ในวนัที่ 22 มีนาคม  2545 โดยเริ่มตนจากสมาชิกเพยีง 60 คน ปจจบุันเฉพาะเครอืขายเหลา

จังหวดัเชยีงใหม มีสมาชิก ประมาณ 3,000 คน ทั่วภาคเหนือมีสมาชิกประมาณ 30,000 คน 

และทั่วประเทศมีสมาชิกเครือขายเหลาพื้นบานอยูเกือบ 100,000 คน สําหรับที่บานปงนี้

ปจจุบันมีสมาชิกเครือขายเหลา อยูเกือบ 20 ราย  สําหรบัเครือขายเหลาอําเภอแมวาง สมาชิกท่ี

เลือกทําอาชีพนี้ แทบทุกคน ลวนไดรับแรงผลักดนัสําคัญจาก ความลมเหลวของการเกษตร
สมัยใหม  
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บานปงวันนี ้
 

  ริมฝงถนนลาดยางที่มุงมาจากเมืองเชียงใหมกอนเขาสูตวัอําเภอแมวาง ชุมชนแหงหนึ่ง
ตั้งอยูบนทางโคงริมลําเหมืองสายใหญที่มฉีากหลังเปนดอยสีเขียวและหนาบานเปนทุงนากวางใหญ บานปง
แหงนี้เปนชุมชนขนาดใหญ มีจํานวนครัวเรือนกวา 225 หลังคาเรือน  ชุมชนแหงนี้ ความเจริญรุกเขาถึงมา

นานแลว แทบทุกบานลวนมีโทรทัศนสี มีตูเย็น มีมอเตอรไซค  ไฟฟาและประปาหมูบาน ที่นี่ไดใชกันมา
นานนับสิบปแลว และแนนอนรวมถึงวิทยาการทางการเกษตรสมยัใหมบานปงแหงนีก้็ไดสัมผัสกับมันมา
นานกวา 2 ทศวรรษ นาแปลกที่ ชุมชนทีเ่ต็มไปดวยชาวบานที่ชางขยนัขันแข็ง ทั้งคนหนุมคนแกทํางานกัน

ทั้งป เพาะปลกูและเก็บเกีย่วผลผลิตกันอยูตลอดทั้งปแหงนี้ ซ่ึงก็ชวนใหคิดไมนอยวาชาวบานที่นีน่าจะฐานะ
กันดีพอสมควร แตความจรงิกลับกลายวา ชาวบานที่ชางขยันขันแข็งของบานปง เกือบทุกคนมีหนี้สินรุงรัง
บางคนเพียงหลายหมื่นบาทบางคนนับหลายแสนบาท ดอกเบี้ยทีแ่ตละคนมีอยูในธนาคารไมใชดอกเบี้ยเงิน
ฝากมันลวนแตเปนดอกเบี้ยเงินกูลวนๆ แมจะรูวายิ่งทําเกษตรภายใตระบบที่เปนเชนนี้จะมีโอกาสกอหนี้มาก
ขึ้น แตดวยความที่ทุกคนตองการลางหนี้ใหหมดโดยเร็ว และการมีหนี้สินจํานวนมากเปนภาระที่ทําให 
ชาวบานที่นีย่ังคงตองเสี่ยงทําตอไป เพราะชาวบานคดิวาอาจจะมีโอกาสไดกําไรมากๆ เพื่อมาลางหนี้ที่ติดตวั
มา เสมือนหนึ่งการติดหนีพ้นัน ที่ทําใหตองเลนตอไปเรื่อยๆ เพื่อหวังจะลางหนีใ้หหมดแมวาจะรูๆอยูวา
หนี้สินนัน้ก็มาจากการพนันนั่นเอง 
  แมหอมหวัใหญที่ปลูกกันแพรหลายในชมุชน จะไมใชพืชพื้นเมืองของภาคเหนือแตอยางใด 
แตผูใหญวัย40 ของที่นี่ พูดเปนเสียงเดียวกันวาเกิดมาก็เห็นหอมหวัใหญแลว เมลด็พันธุหอมหัวใหญที่ปลูก

กันมานับเปนหลายสิบรุนไมเคยออกดอกไมเคยใหเมล็ดพันธุ ทุกๆปชาวบานตองซือ้เมล็ดนําเขา ปละหลาย
พันไปจนนับหมื่นบาท ปุยเคมีที่นี่นั้นใชกนัมานานและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชชาวบานที่นี่ก็คุนเคยกันดี ใชกัน
มานานมากจนหลายคนคิดคนสูตรใหมๆออกมาเอง เอายีห่อนี้ ผสมยี่หอนั้นเติมยีห่อนั่นอีก เกิดเปนสตูรยาฆา
แมลงภูมิปญญาชาวบานรุนใหม อีกหลายสตูร การซื้อขายแรงงานในภาคการเกษตรกเ็ปนไปอยางเขมขนและ
คุนชิน มีผูตั้งกลุมขายแรงงานอยางเปนทางการนับไดหลายสิบคน และขายแรงงานอยางไมเปนทางการอีก
เกือบทั้งชุมชน การผลิตทั้งหลายที่ชาวบานลงแรงลงเวลาไปนั้นกเ็พื่อการขายทั้งนั้น ทุกคนหวังวาปนี้ผลผลิต
จะราคาดี ปนีโ้รคและแมลงจะนอยลง ปแลวปเลาชาวบานที่นี่ไมเคยเลิกหวังกับผลกาํไรงามๆจากพืชพานิชย
และเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม บางคนเสี่ยงที่จะเจงซ้ําซากเพราะเชื่อวามันจะตองมีที่ดีๆซักป ไมตางจาก
คนจนเมืองที่ไมเคยเลิกหวังกบัหวย ชาวบานบางคนกลาววาทําจนติดซะแลวเหมือนกบัติดบุหร่ีรูวาไมคอยดี
แตก็ยังอยากเสี่ยงปลูกอีกซักที “ความหวงั” ชางเปนสิ่งที่มีพลังเหลือเกินสําหรับที่นี ่ซ่ึงแมแตคนทีไ่มมีหนี้สิน 

เชนกลุมคนรบัจาง ก็ยังอยากที่จะเสีย่งปลูกหอมดูบาง  
“ คนเฮามันอยากขยับขยายฐานะ ฮับจางมันบมีฟลุค หอมบางปมันบมี

โอกาสฟลุค” 
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  ดวยความอุดมสมบูรณทั้งน้ําและดิน ชุมชนในเขตนี้ในอดีตจึงเปนแหลงปลูกขาวที่สําคญั
อีกแหลงของเมืองเชียงใหม แตส่ิงหนึ่งทีค่อยๆหายไปจากชุมชนแถบนี้ คือ”หลองขาว”หรือยุงขาว ชาวบาน

กลาวถึงความสําคัญของหอมหัวใหญที่มาแทนที่ขาวของที่นี่ไววา 
 

“  บานเฮาเขาขายแลวซ้ือขาวกระสอบมากนิ การขายขาวเขียวหนั๊กๆตาม

หันนี่ จะเริ่มตนเมื่อปลูกหอม เพราะความสําคัญไปอยูตี้หอม เพราะเขาฮบี
ปลูกหอม ขาวบตองถึงกับเหลืองแกจนหมดตน แกพองบแกหลาย เปนก็
เฮงเอาออก เฮงเอาเนื้อตี้ปลูกหอม  หอมนี่เปนตัวสําคัญกวาของอําเภอนี้ “ 
 

ชาวบานที่นีใ้นปจจุบันมกัจะขายขาวเขียว เพื่อที่จะเปนการประหยัดเวลาที่ตองตากขาว ตองตี
ขาว การขายขาวเขยีวชวยใหชาวบานสามารถรีบเตรียมการปลูกหอมหัวใหญไดเร็วข้ึน ขาวทีใ่ชกินก็
เพียงแตใชเงนิซื้อหาเอา หลองขาวคอยๆกลายเปนของไมจําเปนในสภาพการที่ชาวบาน มีเวลาเปนเงินเปน
ทอง ความรีบเรงโดยเฉพาะชวงตนฤดูปลูกหอมหวัใหญ กลายเปนเรื่องปกติธรรมดาของที่นี่ จังหวะชีวิตถูก
เรงขึ้นจนทุกคนตองยอมรับมัน  การขายขาวเขยีวในอดีตนั้นไมใชส่ิงที่ดีนักในสายตาชาวบาน เพราะ
หมายถึงการทีช่าวนาตองจําเปนรีบขายขาวที่ปลูกกับมือ ทั้งๆที่ ขาวนั้นยังไมสุกดี หรือยังเขียวอยูโดยตกลง
ซ้ือขายกับพอคา ทั้งที่ยังไมไดเก็บเกี่ยวผลผลิตแตอยางใด สาเหตุที่มีการขายขาวเขียวก็มักจะมาจาก มีความ
จําเปนตองการใชเงินเรงดวนจึง รีบตกลงซื้อขายขาวในลักษณะนี้ ซ่ึงมักไดราคาไมดีเทาที่ควร แตเหตุผล
ของปจจุบันทีช่าวบานขายขาวเขียวกนั คือตองรีบเก็บเกี่ยวผลผลิตใหเสร็จ เพื่อเตรียมดินปลูกหอมหัวใหญ
ตามวันเวลาทีก่ําหนด ขาวทีเ่คยปลกูเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ปลูกไวเพื่อกนิ กลับกลายเปนพืชเศรษฐกิจ
อีกชนิดหนึ่งทีป่ลูกไวเพื่อขาย ไมเพยีงความเรงรีบในการปลูกพืช วิถีชีวติของชาวบานปงกลายเปนวถีิชีวิตที่
เรงรีบไมตางจากชาวเมืองเทาไรนัก หากเปนชวงที่ปลูกหอมหัวใหญ กิจวัตรประจาํวันบางอยางตองถูกงด
ไป ไมมีเวลาแมกระทั่งซักผา เล้ียงลูก จะเห็นไดจากรานซักอบรีด รานรบัจางเลี้ยงเดก็ที่มีอยูในชุมชน เปน
ภาพที่ที่นกึไมถึงวาจะมใีนชมุชนชนบท  
  ภายใตบรรยากาศที่ชวนมองของที่นี่ ในความเปนจริงบานปงทุกวนันี ้กลับไมไดเปนชุมชน
ชนบทที่เรียบงายและชาวบานมีความสุขสงบ คนที่นี่รํ่ารวยหนี้สิน ทาํงานทั้งป คุนเคยกับความเรงรีบและ
ความเครียด ที่นี่ไมตางจากชุมชนชนบทอีกหลายตอหลายแหงในภาคเหนือ ที่ผานชวงเวลาแหงความ
เปลี่ยนแปลง จากที่เคยทาํกินเปนหลัก กาวเขาสูยุคการขายเปนชวีิต คล่ืนแหงการเปลี่ยนแปลง ปจจัย
การเกษตรสมยัใหม หรือปฏิวัติเขียว ไดพัดผานและปกคลุมชุมชนแหงนี้มานานนบัชั่วอายุคน คล่ืนปฏิวัติ
เขียวนี้ ใหความหวังกับชาวบานมานานนบัสิบป คุณภาพชีวิตที่ด ี รายไดที่งดงาม ถูกเชื่อวาสามารถเกิดขึ้น
จริงไดภายใตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม ไมวาจะเปน เมล็ดพันธุพืชเศรษฐกิจจากตางประเทศ,สารเคมีกําจัด
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ศัตรูพืชคุณภาพสูง,ปุยเคมีทีไ่ดมาตรฐาน บวกกับความหวังวา สุดทายของการลงแรง ผลผลิตของตนจะได

มาตรฐานเปนที่ตองการของตลาดตางประเทศ คล่ืนแหงความเปลี่ยนแปลงคลื่นแหงความหวัง ไดใหความ
จริงที่ไมไดงดงามแตอยางใด หนี้สินนบัแสนบาทตอครอบครัว,ชีวติที่เรงรีบ,การทํางานตลอดทั้งปไมมีฤดู

วาง ,การระบาดของโรคและแมลง ส่ิงเหลานี้คือเร่ืองปกติของชุมชน เปนเรื่องปกติที่เกิดขึน้หลังจากคลื่น

ปฏิวัติเขียวพัดเขามา  
อีกความเปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งที่เกิดขึน้ในบานปง คือ ความเชื่อและพธีิกรรมในภาคเกษตร

ที่หายไป ผูคนแถบนี้ทํานามานานนับรอยป แตวันนี้ วัวควายแรงงานสําคัญที่เคยถูกเลี้ยงในรัว้บาน หายไป 
ปุยคอกที่ตองใชปละหลายสิบตัน ตองนําเขาจากอําเภอหางดงทีไ่กลออกไป พิธีกรรมมัดมือววัมัดมือควาย 
เพื่อเปนการสูขวัญแกวัวควายที่ชวยใหการทําการเพาะปลูกในปนัน้สาํเร็จลุลวงไดผลผลิตตามที่ลงแรง ตา
แหลวที่เคยเปนสัญลักษณของการนับถือและขอความคุมครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หายไปจากทุงนาของบานปง 
ผลผลิตทางการเกษตรไมวาจะเปนขาว,ขาวโพด ,หอมหัวใหญ,ถ่ัวเหลือง,แตงกวา,ลําไยและอืน่ๆ ถูก

คุมครองดวยเทคโนโลยีทางเคมี ปุยเคมีถูกใชเปนจํานวนมากในแตละป หากจะมพีิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
การเกษตรก็จะเปนการบนบานศาลกลาวใหปลูกหอมไดผลผลิตและราคาที่ดี ความสัมพันธระหวางคนกับ
ธรรมชาติเปนไปอยางหางเหนิ เชนเดียวกบัความสัมพันธระหวางคนกบัคน ที่มีเงื่อนไขของมูลคาเงินมูลคา
แรงงานเขามาแทรกแทนที่การชวยเหลือกนัตามธรรมเนียมประเพณี เชนที่การจางแรงงาน มาแทนที่การเอา
มื้อเอาวัน  
  หลังจากชุมชนบานปง เขาสูยุคปฏิวัติเขียว ชาวบานกไ็ดตระหนักแลววาหนี้สินตางหากที่
เกิดตามมา ไมใชความร่ํารวย แตส่ิงที่นาสนใจคือ ชาวบานผูซ่ึงเขาใจสภาพความจริงของความผันผวนดาน
ตลาดที่นานทปีหนจึงจะขายผลผลิตไดราคาดี  เขาใจชัดเจนวายิ่งใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกย็ิ่งเปนการ
เปลาประโยชนเพราะมนัไมเคยไดผล เขาใจดวีาตนทุนทั้งทางตรงทั้งทางออมในการปลูกพืชพาณชิยนั้นสูง
มาก และยังกอหนี้แทนที่จะกอรายได ชาวบานที่นี ่ เกษตรกรที่นี่ ลวนแตรูและเขาใจสิ่งที่เกิดขึน้เปนอยางด ี
แมมันจะมีขอเสียมากมายหลายขอที่สมควรอยางที่สุดที่จะหยุดทําการเพาะปลูกแบบนี ้ แตกเ็ปนเรื่องยากมาก
ที่จะหลุดจากวงจรเหลานี้ การจะเลิกไปเลยและเริ่มนับหนึ่งกับสิ่งใหมมีนอยคนนกัทีจ่ะทําได เพราะหลังจาก
คล่ืนปฏิวัติเขียวพัดเขามา วิธีชีวิตของที่นี่ถูกผลักใหเปลี่ยนไปแลว ชาวบานคนหนึ่งไดใหเหตุผลวาไม
สามารถเลิกปลูกไดเพราะตองหาเงินใชหนี้และไมมพีืชชนิดใดจะมาทดแทน 
 

“ ตี้เฮาบเลิกปลูกมันบมีอะหยังมาแตน มันจะมีอะหยังเตาหอมกอ ชาวบาน

สวนหนัก๊เฮายงัปลูกหอม เพราะบฮูวาจะปลูกอะหยัง อาชีพหลักก็คอืปลูก
หอม ขาวเอาไวกนิ  ขาวโพดก็ไดบหนัก๊ ขาวโพดเฮาปลูกบฮ้ือตี้มันวางบ
ดาย”   
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  รวมทั้งการที่หอมหัวใหญเปนพืชที่มีขอจํากัดของมันเองในการปลูกคอนขางมาก ซ่ึง
ขณะเดียวกันกเ็ปนพืชที่มีขอจํากัดในการเลกิปลูกอีกดวย เชน ดวยความที่เปนพืชไมชอบน้ํา หากเกษตรกร
บางรายเลิกปลูกหอมแลวหันมาปลูกขาว ซ่ึงตองใชน้ํามากก็อาจน้ํามาสูปญหากับเพื่อนบาน ซ่ึงผลผลิตอาจจะ
เสียหายจากน้ําและความชืน้จากนาขาวได หรือหากเกษตรกรบางรายเลิกปลูกหอมแลวหนัมาปลูกขาวโพด
ในชวงทีเ่พื่อนบานยังปลูกหอมอยูก็อาจนํามาสูปญหากับเพื่อนบานเพราะผลผลิตหอมอาจจะเสยีหายจาก
ความชื้น เพราะหอมหวัใหญเปนพืชที่ตองการอากาศถายเทเพื่อลดความชื้นในแปลง ขาวโพดซึ่งมีความสูง
กวามากจะบังลมทําใหหอมติดเชื้อราไดงาย  หรือหากเลิกปลูกหอมแลวหนัมาปลูกถ่ัวเหลืองกอ็าจทําให 
หอมหัวใหญของเพื่อนบานตดิโรคจากถั่วเหลืองได เพราะถ่ัวเหลืองนัน้ชาวบานอธิบายวาเปนพืชที่มโีรคมาก 
หอมหัวใหญเปนพืชที่ออนแอไมควรมีการปลูกในพื้นทีใ่กลเคียงกัน ขอจํากัดที่เหมือนเปนเรื่องเล็กนอย แตนี่
เปนอีกเงื่อนไขหนึ่ง ที่ทําใหการลุกขึ้นเปล่ียนแปลงอะไรอยางทันท ี เปนเรื่องที่ชาวบานไมสามารถทําได 
สําหรับชุมชนชนบทแลวการรักษาความสมัพันธทางสังคมระหวางเพือ่นบานเปนสิง่จําเปน หากการกระทํา
ใดๆที่อาจกอปญหาทางความสัมพันธระหวางกัน ชาวบานก็มักจะเลี่ยง การตัดสินใจโดยไมคํานึงถึงคนรอบ
ขางแบบปจเจกบุคคลนั้น เปนสิ่งที่ชาวบานชนบทภาคเหนอืไมนยิมเสี่ยงที่ทําลงไป 

  การขาดแคลนตัวอยางที่ชัดเจน วาสามารถประสบความสําเร็จจากการปลูกพืชชนิดอื่น เปน
อีกสิ่งหนึ่งที่มผีลตอการตัดสินใจของชาวบาน เพราะชาวบานมักจะหลีกเลี่ยงการทดลองสิ่งใหมดวยตนเอง 
มักจะรอดใูหเห็นจริงแนใจกอนวา พืชอ่ืนๆสามารถใหผลตอบแทนที่คุมคาไดเชนกนั เชน การเขามาใน
ชวงแรกของขาวโพดในชวง5-6 ปที่แลวแมจะไดรับการสงเสริมจากหนวยงานราชการอยางตอเนือ่ง แต

ชาวบานกย็ังไมสนใจ จนในที่สุดเมื่อมีคนปลูกแลวพบวามีกําไร มีโรงงานรับซื้อเขามาตั้งในเขตอําเภอ 
ชาวบานแทบทั้งตําบลบานกาด ก็จงึพรอมใจหนัมาปลูกขาวโพดเสริมรายได 
 

“ขาวโพดเมื่อปแรกตี้เขามาก็ปลูกกันบมีคนปลูก ขนาดสหกรณ ธกส.มา

แนะนําใหปลูก หลังจากฮัน่ในอําเภอมีคนปลูกซักสิบเจา หลังจากนั้น ปาก
ตอปากก็วาด ี ดี จนเต็มอําเภอ แตตอนแรกบมีไผกลาปลูก มันตองมี
ตัวอยางขึ้นมากอน ชาวบานจึงจะกลา “ 

   

สาเหตุที่สําคัญมากอีกประการหนึ่ง คือการไมมีทรัพยากรที่ดิน ซ่ึงเปนเงื่อนไขที่กดดันอยาง
สําคัญ บีบใหชาวบานมีโอกาสเลือกชนิดพชืที่ปลูกอยางจาํกัด ชาวบานสวนใหญของชุมชนบานปงลวนแต
ไมมีที่ดินทํากนิเปนของตนเอง ในแตละปเพาะปลูกลวนแตใชการเชาทีน่า เชาที่แพะ เพื่อทําการเพาะปลูก ใน
สภาพที่มีขอจาํกัดเชนนี้ พืชที่ปลูกจึงตองเปนพืชลมลุกที่ใหผลผลิตในรอบปเทานั้น ซ่ึงตามความรูความ
เขาใจของชาวบานหอมหวัใหญยังเปนพืชพาณิชยทีใ่หผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับพืชผักอื่นๆ และราคารับซื้อก็
ดีกวาพืชชนิดอื่นๆ แมวาจะมีตนทุนที่สูงมากก็ตามชาวบานก็ยังยินดีเสี่ยง เพราะเชื่อวามีโอกาสที่จะทําเงินได
มากกวาพืชชนิดอื่นๆ เกษตรกรในชมุชนบางรายที่มีที่ดนิเปนของตนเองไดทดลองปลูกไมผล เชนลําไย ซ่ึงก็
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ใหผลผลิตดีมีกําไรหลายหมืน่บาท เกษตรอําเภอก็มคีวามพยายามสงเสริมใหลําไยเปนพืชทดแทน
หอมหัวใหญ แตขอเท็จจริงทางประวัติศาสตรของบานปง สําหรับตําบลบานกาด ที่มีประวัติศาสตรของการ
เปนนาเจาในอดีต เปนพื้นที่เกษตรที่ทํากินซึ่งมีลักษณะการเชาที่มานานนับรอยป ทาํใหคนสวนใหญของที่นี่
เปนคนไมมีทีด่ิน เปนคนทีต่องเชาที่ทํากนิ การปลูกไมผล จึงเปนเรื่องดทีี่ชวยอะไรไมไดสําหรับความรูสึก
ของชาวบานสวนใหญ ชาวบานคนหนึ่งสะทอนใหฟงในเรื่องนี้ไววา 

 

“ เกษตรผสมผสานมันตองมีเนื้อตี้ อยางนอยตอง 5 ไฮ 10 ไฮตองมีน้ํา

สมบูรณ แบงเปนสัดเปนสวน แตบานเฮามันเปนตี้เชาจะไปญะไดอยางใด 
เกษตรพอเพียง แตตี้เฮาบพอเพียง… “ 

 

  แนวคดิเกษตรพอเพียงของทางราชการ ที่ใหจัดแบงเนื้อทีอ่อกเปนสัดสวน มกีารทําสวนไม
ผล รวมกับพืน้ที่ปลูกขาวและพืชลมลุกอื่นๆ รวมทั้งจัดแบงพื้นที่บางสวนเปนบอเล้ียงปลา และเลีย้งสัตวเล้ียง
พื้นบานอื่นๆ อาจเปนแนวคดิที่ดีที่สามารถเกิดขึ้นไดจริงในหลายทองที่ แตสําหรับบานปง สําหรับตําบลบาน
กาด ที่มีประวตัิศาสตรของการเปนนาเจาในอดีต เปนพืน้ที่เกษตรที่ทาํกินโดยการเชาที่มาหลายชั่วอายุคน แม
จะเปนแนวคิดที่นาสนใจสําหรับชาวบานแตสําหรับชาวบานที่โอกาสในชีวิตมีอยูจํากดั แนวคิดนี้จึงไม
สามารถทําใหเปนจริง 
  การนิยามความสําเร็จของชาวบานเปนอีกปมเล็กๆ ที่ชวยใหการคงอยูของพืชเจาปญหาเชน
หอมหัวใหญ เปนไปอยางมีชีวิตชีวา โดยแมวาชาวบานจะประสบกบัความลมเหลวกับพืชพาณิชยติดตอกนั
นาน 3-4 ป แตหากในปที่ 5 หรือ 6 เกษตรกรประสบความสําเร็จขึ้นมาสามารถขายผลผลิตไดเงินจํานวนมาก 

ชาวบานทัว่ไปก็จะมองดวยสายตาชื่นชมและหวังวาจะมีโอกาสดี อยางนั้นเชนกัน โดยไมไดคํานึงวาที่ผาน
มาเกษตรกรคนนั้น ลมเหลวมากมายเทาใด ตองมีหนี้สินตองรอคอยนานเทาใด คนสวนใหญจะเห็นแตเพยีง
วา “เปนญะได” ความหวงัแมจะเกิดขึน้อยางประปรายแตก็มีอยูตอเนื่อง ทําใหทกุชวงเริ่มปการเพาะปลูก 

ชาวบานกย็ังหวังจะไดรํ่ารวย หรือลางหนี ้ ไปกับการปลูกหอมหวัใหญคร้ังนี้อยางมีชีวิตชีวา เหมอืนการมี
บานหลังใหญแตมีหนี้สินมาก ที่ยังจะถูกชื่นชมและอิจฉา การรวยในปที่ 5 ทั้งที่แทบลมละลายมา4ป

ติดตอกันก็ยังจะถูกชื่นชมและอิจฉาจากชาวบานสวนใหญ 
  มิติการมองความสําเร็จที่วัดจากตัวเงินที่เขามา โดยไมคอยคํานึงถึงการลงทุนและรอคอย วา
มากและนานเพียงใด คลายกับทัศนะคติของการมอง”คนรวย” กับ “คนตุก” ของชาวชนบทในภาคเหนือ

ทั่วไป ทีใ่หความสําคัญกับบานหลังใหญ คนที่แตงตวัสวยงาม ใหเกียรติกับคนทีม่ีบานหลังใหญสวยงามวา
เปน”คนรวย” แมจะรูวาคนนั้นมีหนี้สินมากมายก็ตาม ในขณะเดียวกันก็จะมองคนที่มีบานหลังเล็กซอมซอ 

คนที่แตงตัวไมสวยงาม วาเปน “คนตุก” แมวาบางทีคนนั้นจะเปนคนที่ไมมีหนี้สินเลย หรือมีเงินเก็บเงินกอน

ก็ตาม แมแตฐานะทางสังคมก็ไมใชปจจัยหลักที่วดัวาประสบความสําเร็จในสายตาชาวบาน เชน กรณีอายจติ
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ซ่ึงเปนประธานเครือขายเหลาพื้นบานจังหวัดเชยีงใหม ก็ยังเปนคนตุกในสายตาชาวบาน เพราะมเีพียงบาน
หลังเล็กๆ 
 

“ อยางอายเปนผูนําใหญโตเปนก็อานวาอายก็ยังนอยอยู ฐานะของชาวบาน

มองเห็นกนัชดั ก็ตองเอา บานเปนฐานะไวกอน ถึงในกลวง มันก็ดดูี บาน
ใหญก็คือบานรวย ความคดิของสวนหนัก๊นะ ลางครั้งเปนอาจจะตดิหนี้
หลายแสน หลายลานก็บฮู ใครจะลงกํานันลงผูใหญ ก็ตองเริ่มจากแปงบาน
ใหญๆงามๆไวกอน อยางบานแถวๆตางหนา ทั้งๆที่เฮาก็ฮูอยูเขา ธกส.มา

ดวยกัน เปนก็เปนหนีห้นั๊ก แตเปนแปงบานใหญมันอานดดูี ”  
 

ปจจัยทางการเกษตรสมัยใหม สงผลเปลี่ยนแปลงชุมชนแหงนี้ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรม นอยคนของที่นีท่ี่จะมีความเปนอยูมีชีวติที่ดขีึ้น รวยข้ึน หรือสบายขึ้น ภายใตใบหนาที่ยิ้มแยมมี
ความยากลําบากที่ยังตองเผชิญกับมันตอไป  แมจะขยันขันแข็งแตหนี้สินกอนโตก็ยังคงอยู ภายใตสภาพ
สวยงามของขนุดอยและทองทุงโรคและแมลงศัตรูพืชระบาดหนกัติดตอกันมาหลายป  ส่ิงที่เกดิขึ้นเหลานี ้
ปฏิเสธไมไดวามิใชผลจากการพัฒนาอยางไมรอบคอบ และความเชื่อวาเทคโนโลยีสมัยใหมเทานั้นคือ
ทางออกของภาคเกษตร  โดยละเลยการใหความสําคัญอยางเปนองครวมตอคุณภาพชวีิตที่ดีของคนในชุมชน 
และความยั่งยนืของธรรมชาติ 
 

จํานวนปที่เกษตรกรขาดทุนและทํากําไรในรอบ12-20ป 
 

เกษตรกร ขาดทุน คุมทุน กําไร จํานวนปปลูก 

อายสะอาด 13 4 3 20 

อายแสวง 13 4 3 20 

อายประจวบ 14 4 2 20 

อายพลอย 7 3 2 12 

อายสายันต 13 3 4 20 

อายเจิดศกัดิ ์ 12 5 3 20 

อายจรัญ 7 2 3 12 

เฉลีย 11.29 3.57 2.86  17.7 
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สภาพการกําไรขาดทุน 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

อายสะอาด อายแสวง อายประจวบ อายพลอย อายสายันต อายเจิดศักดิ์ อายจรัญ

จํานวนปท่ีขาดทุน จํานวนปท่ีพอคุมทุน จํานวนปท่ีทํากําไร
 

 

  การหลุดเขามาในวงจรของเกษตรสมัยใหม ไมใชเร่ืองงายที่จะคดิ หยดุ หรือเลิกไปไดงายๆ 
แมวาในรอบ 20ปที่ผานมาเกษตรกร จะตองประสบกับภาวะขาดทุนซ้ําซากแตก็ไมสามารถหยุดไมสามารถ

เลิกไปได เพราะเงื่อนไขมากมายที่เกิดขึ้นตามมาจากการเขาเปนสวนหนึ่งของคลืน่ปฏิวัติเขียว เปนสิ่งที่
พันธะนาการเกษตรกร ใหตองทนทําตอไป อาศัยเพียงความหวังลมๆ เปนเครื่องหลอเล้ียงจิตใจ ภายใตสภาพ
ที่แทจริงที่ชาวบานถูกพันธนาการจาก  
 1 สภาพที่มีหนี้สินจํานวนมาก  

 2 สภาพที่ไมมทีี่ดินทํากินเปนของตนเอง 

 3 ทัศนะคติที่ใหความนับถือ ตอผูที่ไดทําการเพาะปลูก และเชื่อวาตนเองอาจจะมีโอกาส”ฟลุค”บาง 

 4 ขอจํากัดจากการไมสามารถปลูกพืชชนิดอื่น ในขณะที่เพื่อนบานใกลเคียงยังปลูกหอมหัวใหญอยู 

5 การขาดแคลนตัวอยางที่ประสบความสําเร็จจากการปลกูพืชชนิดอืน่ 

การเปลี่ยน การหยดุจึงเปนเรื่องที่เปนไปไดอยางสําหรับตัวชาวบานเอง ความเปนจริงที่
เกิดขึ้นทีน่ี่ สะทอนใหเหน็แลววา เทคโนโลยีสมัยใหมอาจไมใชทางออกสําหรับทุกคําถามในภาคเกษตร 
และการไหลไปตามคลื่นของสมัยใหม ไมไดทําใหอะไรๆดีขึ้นอยางทีค่วรจะเปน และที่สําคัญที่ชุมชนแหงนี้
ควรจะใหบทเรียนแกสังคมไทยวา เมื่อติดอยูในคลื่นนีก้ารกลับหลังออกมา นั้นยากเยน็เพียงใด คงเร็วเกินไป
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ที่จะดวนสรุปวา ทางออกในการหลุดพนจากปญหาของที่นี่อยูที่ตรงไหน แตคงไมชาเกินไปจะบอกกลาวแก
สาธารณะวา วถีิการผลิตในแบบปฏิวัติเขียวที่ดําเนินมา กวา 3 ทศวรรษ คงไมใชหนทางที่สุกสวางกระจางใส

ของพี่นองเกษตรกรไทย อยางนอยก็ทีน่ี่ ทีบ่านปง ชุมชนเกษตรกรรมแหงหนึ่งในภาคเหนือ 
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ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นชัดเจนที่มีตอภาคการเกษตรของไทยในชวงหลายทศวรรษทีผ่าน
มา ส่ิงหนึ่งนัน่คือ การเปลี่ยนแปลงปจจยัในการผลิตจากเดิมที่เปนปจจัยที่สราง,หาไดในชุมชน ไปสูปจจัย

การผลิตสมัยใหมจากภายนอก จากเทคโนโลยีที่ชาวบาน คนคิด ไปสูเทคโนโลยีที่ถูกคิดคนดวย
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร วัวควายสัตวแรงงานที่สําคัญของเกษตรกรไทย คอยๆหายไป และถูกแทนที่
ดวยควายเหลก็รถไถ รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตรอกีหลายชนดิ สารเคมีกําจัดศัตรูพืชสารพัดชนิดถูกใช
อยางแพรหลายในปจจุบัน ปุยเคมีเขามาแทนที่ปุยจากธรรมชาติ เมล็ดพันธุจากความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรเขามาแทนที่พนัธุกรรมดั้งเดมิของชุมชน  

ตนทุนการผลิตหอมหัวใหญในพื้นที่

คาเชาที่ดิน

9%

คาเมล็ดพันธุ

16%

ปุยเคมี

11%

สารเคมี

12%
ปุยอินทรียและฟาง

11%

แรงงาน / เครื่องจักร

33%

ขนสง

4%

อ่ืนๆ

4%

หากรวมตนทนุสมัยใหมเมล็ดพันธุ-ปุยเคมี-สารเคมี จะพบวาเปนภาระตนทุนที่สูงถึง 39% และเมื่อรวมกับ

คาแรงงาน/คาเครื่องจักร จะพบวาวาปจจยัภายนอกที่เกษตรกรตองแบกรับนั้นสูงถึง72% 

 

 

 



 67

  สภาพการมีหนี้สินจํานวนมากของเกษตรกรบานปง ไดสะทอนแลววาตนทุนของ
การเกษตรสมยัใหมนั้นมากเกินกวารายไดที่จะตามมาชดเชยได ตนทนุที่หวานลงไป ผลกําไรที่ได(ตนทุน

เฉลี่ย 16,565บาทตอไร /กําไรเฉลี่ย3,162 บาทตอไร)คืนกลับมาจากที่ลงทุนไปนั้น ไมเพียงพอในการชําระ

หนี้ที่เกดิในตนปเพาะปลูกและหนี้สินเดิมได ซ่ึงเปนที่มาของการยิ่งทํายิ่งเปนหนี้ และยิ่งเปนหนีน้ี้เองทาํให ก็
ยิ่งเปนเครื่องพนัธนากาไมใหออกจากวงจรนี้ไปได   หากการทําเกษตรโดยพึ่งพาเทคโนโลยมีากอยางที่
เปนอยู ไมสามารถแกไขใหตนทุนต่ําลงกวานีไ้ด หรือไมสามารถทําใหราคาสินคาเกษตรในตลาดรับซื้อมี
ความเสถียรและใหผลตอบแทนที่ดแีกเกษตรกรได ก็ไมควรจะไดรับการสงเสริมใหแกเกษตรกรอีกตอไป 
เพราะเกษตรกรรายยอยที่มหีนี้สินโดยเฉพาะเกษตรกรที่อยูในสภาพที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเองนั้น มัก
ไมสามารถหาทางออกจากสภาพที่เปนอยูได ทําใหตองอยูภายใตวงจรของหนี้สินอยูตลอดไป 
 

 

 

    ตนปเพาะปลกู=กูหนี้ใหมมาปลูก 

 

 

 ไมมีเงินชําระหนี้เดิม  วงจรหนี้  ชวงเพาะปลูก 

        =ตนทุนสูง,โรคแมลงรบกวน 

    

 

   หลังเก็บเกีย่ว =ตลาดผันผวน ไดไมคุมทนุ 
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ขนาดพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร
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  ดวยขนาดพืน้ที่เพาะปลูกที่มนีอย คือ คนละประมาณ 3 ไร เทานั้น บวกกับการที่ ทีด่ินทํา

กินของเกษตรกรแถบนี้ ลวนแตเปที่เชา ซ่ึงทําสัญญาระยะสั้นเปนรายป เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกษตรกร
ตองเลือกพืชทีม่ีความหวังในการทําเงิน หรือมีโอกาสฟลุค และปดกัน้โอกาสในการปรับเปลี่ยนพันธุพืช เชน
พืชยืนตน และการหันมาทําเกษตรพอเพยีง 
  

  บานปงวันนี ้
 

1. สภาพที่เปนอยู เกษตรกรตองแบกรับตนทุนสงูมาก เปนการผลิตบนความเสี่ยง 

2. จากสภาพทีเ่ปนอยู หนี้สนิจะพอกพูนขึ้นตามลําดบั โอกาสในการปลดเปลื้องหนี้สินต่ํา 
  

- คนบางกลุมตองเลือกที่จะ คอยๆถอนตัวจากการเกษตร 

- แตคนสวนใหญยังคง หวังวาจะมีโอกาส “ฟลุค”และลางหนี้ได 
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3. ปจจัยการผลิตพึ่งภายนอกมากทั้ง เมล็ดพันธุ , ปุย , สารเคมี ความสามารถในการพึ่งตนเองของ

ชุมชนลดลง 
4. การดําเนินชีวิตเปล่ียนไป เชน ชีวิตเรงรีบขึ้น พิธีกรรมความเชื่อหายไป ความหวังและความสุขใน

ชีวิตไปขึ้นอยูกับราคาผลผลิต 

5. วิธีการทาํเกษตรในแบบนี้เปนแนวทางที่ไมยัง่ยนื  เพราะเปนการทําลายฐานทรัพยากรและ

ส่ิงแวดลอมของชุมชน ความอุดมสมบูรณของดิน , น้ํา ,พันธุกรรมทองถ่ิน  

6. วิธีการทําเกษตรแบบนี้ ตั้งอยูบนความไมม่ันคงทางอาหาร  อาหารเกือบทัง้หมดตองซื้อ

แมกระทั่งขาว อาหารพื้นฐาน ปู ปลา พืชผักรอบตัวลดลงมาก 
 

 

สภาพการกําไร-ขาดทุน

64%
20%

16%

ขาดทุน คุมทุน กําไร

 
  ในรอบประมาณ 20 ป ชาวบานสามารถทํากําไรไดเพียง 3ป หรือ16% ทําไดพอคุมทนุ 4 ป

หรือ20% และขาดทุนมากถึง 12 ป หรือ 64%  ภายใตความจริงที่โอกาสที่จะรวยในวิถีเชนนี้มีนอยเต็มที นา

แปลกที่ชาวบานยังคง”หวัง” หวังวาผูโชคดีสวนนอยที่ขายผลผลิตมีกําไรในปตอไปอาจจะเปนตน เปน

ความหวังที่เชือ่วาเสนทางเกษตรสมัยใหมจะทําใหพวกเขารวยไดในสกัวัน ซ่ึงไมตางกันเลยกับการพนัน ที่
หวังวาหากเลนตอไป ก็อาจจะไดรวยไดลางหนี้ในที่สุด แตยิ่งเลน ยิ่งทําตอไปกลับเปนหนี้สินตางหากที่งอก
งาม ความหวงัเชนนี้ ไมใชความหวังที่มปีระโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ไมใชความหวังที่จะทําใหใคร
หลุดพนไปจากวงจรอุบาทวนี้ได และสิ่งที่นาหวงใยตอไป คือการคบืคลานเขามาของเทคโนโลยีทางพันธุ
วิศวกรรม ที่อาจสรางความหวังครั้งใหม เชนเดียวกับที่พืชพาณชิยและเทคโนโลยียุคปฏิวัติเขียวเคยสราง
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ความหวังใหแกเกษตรกรเอาไว ความหวังซึ่งอาจเปนหนทางไปสูวงจรแหงการผิดหวังซ้ําซากเชนที่ชุมชน
บางปงแหงนี้ เผชิญอยู 

บานปง เปนชุมชนเกษตรกรรมเกาแก ทีน่ี่มีน้ําเหมืองหลายสาย ทีม่ีน้ําอุดมสมบูรณตลอด
ทั้งป  ดินที่นีข่ึ้นชื่อวาอุดมสมบูรณมานาน ดานการคมนาคมจากตวัเมืองเชียงใหมมาถึงที่มี่นับวาสะดวกมาก 
ระยะทางนั้นเพียงแค 35 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางไมถึงชั่วโมง รถขนสงสินคาเกษตรของชาวบานก็ถึงตลาด

ในตัวเมือง และที่นี่มีเกษตรกรที่ขยันแข็ง มีความรูความชํานาญในการเพาะปลูกพืชพาณิชยตาง อาจเรียกได
วา บานปง เปนชุมชนที่มีฐานที่ดีในการจะเปนชุมชนเกษตรกรรม ที่ประสบความสําเร็จ 

แตฐานที่ดนีี้ กลับไมไดทําใหชุมชนที่นี่ประสบความสําเร็จอยางนัน้ไดจริง หลังจากอยูใน
วิถีการผลิตพืชพาณิชยมานาน อิงกับระบบตลาด และพึ่งเทคโนโลยกีารเกษตรสมยัใหมมานาน ส่ิงที่ปรากฏ
ใหเห็นกลบัเปนหนี้สินจากการเกษตรแมจะพยายามดิน้รนปรับตัวเพยีงใดก็ตาม บางคนเลือกที่จะรบีปลูกตน
ฤดูที่เรียกในภาษาชาวบานวา หอมดอย  บางคนไมทํานาปเพื่อที่จะลดการเกดิโรคและแมลง บางคนพยายาม
ปลูกพืชอ่ืนเสริม บางคนตมเหลาหารายไดเสริม หลายคนดดัแปลงผสมสูตรยาฆาแมลงขึ้นเองเพื่อหวัง
ประสิทธิภาพสูงสุด แตแทบทุกคนยังมหีนีก้อนโต 

ส่ิงที่เห็นเปนจริงที่บานปงในวันนี้ คือชุมชนเกษตรเกาแกแหงนี้อยูภายใตคล่ืนของความ
เปลี่ยนแปลงนีแ้ลวอยางสมบรูณ แตส่ิงที่ตามมาจากการเปนสวนหนึ่งของยุคปฏิวัติเขยีว ไมไดสวยงามอยาง
ที่ควรจะเปน เทคโนโลยีสมัยใหมกลับนํามาซึ่งภาระใหญ ที่ตองแบกรับตนทุนที่สูง ในขณะทีต่ลาดก็ผันผวน
อยูตลอดเวลา เกษตรกรบางคนเรียกไดวาเขาขั้นลมละลายตองดิ้นรนหาทางรอดใหม บางคนสิ่งที่เหลืออยูคือ
ภาระหนี้สินจาํนวนมากที่ยังไมรูหนทางจะทําอยางไร ความเสื่อมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดลอมเปนอีกสิ่ง
หนึ่งที่มากบัความเปลี่ยนแปลงนี้ รวมทัง้มิติความสัมพันธทางสังคมที่เร่ิมหางเหนิกันมากขึ้นแรงงานถูกซื้อ
ขายดวยเงินเทานั้นสําหรับทีน่ี่  ส่ิงเหลานี้ตางหากที่ปรากฏใหเหน็ในชุมชนบานปง ชุมชนชาวเหนือที่ผาน
ชวงเวลา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตรมากวา 3 ทศวรรษ  จากสิ่งที่เกิดขึ้นแลวที่นี่ คําตอบของการ

พัฒนาชนบท และทิศทางของภาคเกษตรไทย ควรแลวหรือที่จะถือเอาเสนทางเชนนี้เทานั้น ที่จะเปนเสนทาง
หลักของอนาคตไทย 
 

 

 

 

 

 
 
 

ขอเสนอแนะ 
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จากการวิเคราะหปญหารวมกันระหวางนักวิชาการและเกษตรกรบานปง ในการประชุม
สรุปขอมูลเบื้องตนจากการวิจัย ที่ จังหวัดเชียงใหม สรุปไดวา ปญหาไมไดมาจากเงือ่นไขภายในระดับชุมชน 
ซ่ึงไดแก  

1. ความสามารถของเกษตรกร 

2. ความสมบูรณของทรัพยากร(ดิน,น้ํา,อุณหภูมิ ) 

3. การคมนาคมขนสง 

  แตปญหามาจากระบบหรือปจจัยภายนอก ซ่ึงเปนสวนที่อยูนอกเหนือความสามารถที่จะ
ควบคุมของเกษตรกร เชน 

-ปจจัยการผลิตจากภายนอกที่มีราคาสูงเชน ยาฆาแมลง,ยาปราบศัตรูพืช,ปุยเคมีสงผลให

เกษตรกรมีตนทุนการผลิตที่สูงมาก รวมทัง้สภาพการผลิตที่พางพิงการจางแรงงานสูง 
-ปญหาโรคและแมลง ซ่ึงเกิดจากเมล็ดพนัธุนําเขา มีพันธุกรรมที่ไมเหมาะสมกับสภาพ

ธรรมชาติของไทย 

- สภาวะตลาดที่ผันผวน ราคาขึ้นลงไมแนนอน มีการทุมตลาดโดยบริษัทที่ทําธุรกิจสงออก

สินคาเกษตร 

-มีการนําลักลอบนําเขาเมล็ดพันธุและนําเขาผลผลิตราคาต่ําจากภายนอกประเทศ 

-ภัยธรรมชาติ 

  ซ่ึงใหภาพ การทําการผลิตที่ตั้งอยูบนความเสี่ยง ถึงแมชุมชนจะมีฐานทรัพยากรดี ทัง้สภาพ
ดินน้ํา อุณหภูมิอากาศรวมทั้งทรัพยากรมนุษยที่มีทกัษะและความขยันขันแข็ง แต ระบบที่ดําเนนิอยูนี้เปน
ระบบไมมั่นคงยั่งยืน  เกษตรกรตองทําการผลิตบนความเสี่ยง และมาตรการชวยเหลือจากภาครัฐที่ผานมา 
เชน การพยุงราคา ,การใหเงินอุดหนุนผานทางสหกรณ ,การมีโควตาเมล็ดพนัธุ ,การกําหนดพื้นที่ปลูก

หอมหัวใหญ ไมไดผล 
 

  หนทางในการแกปญหาระดบัครัวเรือนตอวิถีทางที่เปนอยู จากการวิเคราะรวมกันระหวาง
นักวิชาการและเกษตรกร สามารถแยกไดเปน 4 แนวทางคือ 

 

1. ทําการผลิตอยางเดิม พชืชนิดเดิม แตลดความเสี่ยงลง โดยอาจหันไปพึ่งระบบประกัน

ราคา(Contact farming)ของบริษัทผูรับซื้อเพื่อลดความเสี่ยงแตตองยอมอยูภายใตเงื่อนไขอันเครงครัดของ

บริษัท หรือการลดตนทุนการผลิตดานตางๆลง รวมทั้งการหารายไดเสริม เปนตน 

2. เปลี่ยนชนดิพืช เลือกพืชอ่ืนที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่มากกวาโดยคํานึงถึง การมีตนทุน

ต่ํา มีอัตราการบริโภคในประเทศมาก  ผลผลิตเก็บไดนาน และมีโรคแมลงรบกวนนอย 
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3. เปลี่ยนวิถีการผลิต ทําการผลิตในแบบเกษตรพอเพยีง เกษตรอินทรียไมใชสารเคมีและ

ปุยเคม ีทําการผลิตพืชเพื่อบริโภคเปนหลัก เนนความหลากหลายและยัง่ยืน อาศัยการมีฐานทรัพยากรดี  
4. เลิกทําเกษตรกรรม เปล่ียนชีวิตไปสูอาชพีอ่ืน 

 

จากทางเลือก4แนวทางขางตน เกษตรกรสวนใหญ ยังคงยืนยนัที่จะทําเกษตรกรมตอไปโดย 

4 ใน 10 คน สนใจแนวทางเกษตรอิมทรยีหรือเกษตรพอเพียง 5 ใน10 ตองการเลิกทําการผลิตพืชพาณิชย

ชนิดนี้ และเริม่ตนกับพืชชนิดใหม หนึ่งราย ตองการเลิกทําเกษตรกรรมไปเลยและคิดเริ่มตนกับอาชีพใหม 
ซ่ึงในทายมราสุดแลวพบวาเกษตรกรเองไมมีศักยภาพในการถีบตัวเองใหพนจากปยหาได เนื่องจากเงื่อนไข
ที่สําคัญที่สุด 2 ประการ คือ 

1 หนี้สินเดิมจํานวนมากทีต่ิดคางกับทาง ธกส.และแหลงอื่นๆมานานนับสิบป ซ่ึงอาจตอง

อาศัยการรวมกลุมในระยะยาว เพื่อขอความชวยเหลือกับรัฐดานการลดหรือปลดหนี้ในอนาคต     

2  การไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง  เปนเกษตรกรรายยอย พึ่งการเชาที่ดิน 

เงื่อนปมทั้งสองอยางนี ้ ทําใหเกษตรกรไมสามารถจัดการกับอนาคตของตนเองได 
โดยเฉพาะการทําเกษตรพอเพียงหรือเกษตรอินทรีย ยังเปนเรื่องยากทีจ่ะเกดิขึ้นไดในเร็ววัน เพราะเกษตรกร
ทีนี่ ไมม”ีที่”มีแต”หนี้”กันถวนหนา 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 
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การสํารวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร : ภาคเหนือ พ.ศ. 2526= Intercensal survey of 

agriculture : northern region / กองสํารวจเศรษฐกิจ สํานกังานสถิติแหงชาติ พิมพลักษณ 
กรุงเทพฯ , 2528 

 
การสํารวจการเปลีย่นแปลงทางการเกษตร : ภาคเหนือ พ.ศ. 2541= Intercensal survey of 

agriculture : northern region / กองสํารวจเศรษฐกิจ สํานกังานสถิติแหงชาติ พิมพลักษณ 
กรุงเทพฯ , 2542 

 

กฤษฎา บุญชัย , พลวัตชุมชนลานนาในการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพ / พิมพลักษณ 

กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540 
 
เจริญศกัด์ิ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ, พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน  , การปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกจิของประเทศ

ไทย / พิมพลักษณ กรุงเทพฯ : กลุมหนังสอืเกษตร, 2529 
 
ฉัตรศิริ พิสษิฐกลุ, พรเทพ พิสษิฐกลุ , การปนเปอนสารเคมทีางการเกษตรในกวานพะเยาจังหวัด

พะเยา ป 2542 : รายงานการศึกษาวิจยั / พิมพลักษณ พะเยา : กลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอมและ

อาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัพะเยา, 2543 
 

ชมชวน บุญระหงษ  , เครือขายตลาดทางเลือกในภาคเหนือตอนบน / พิมพลักษณ เชียงใหม : 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2537 
 

ประหยัด ปานดี  , ไทยภาคเหนือ : การวิเคราะหทางภูมศิาสตร / พิมพลักษณ เชียงใหม : คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2532 

 

ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยธุยา , การจัดการทีดิ่นภายใตระบบการเกษตรแบบมีพันธสัญญา : 

ศึกษากรณีเกษตรกรผูปลูกพชืพาณิชยในเขตกิ่งอําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม /  พิมพ
ลักษณ เชียงใหม : บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม, 2537 
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พรปริญญา สขุวัฒนา และ บุญถิ่น อินดาฤทธิ ์  , ศึกษาผลกระทบจากการใชสารเคมีในการ
ปองกันกาํจดัศัตรูพืชของชาวเขาเผามง และเผากะเหรีย่ง ณ ลุมน้าํแมกลาง อําเภอ

จอมทอง จังหวัดเชียงใหม / พิมพลักษณ เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2537 
 
เฟองฟา ตุลาธรรมกลุ , การแทรกแซงตลาดสินคาเกษตร : กรณีศกึษาตลาดหอมหัวใหญ จังหวัด

เชียงใหม / พิมพลักษณ เชียงใหม : บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2543 
 
 
รายงานเศรษฐกจิการเงนิภาคเหนือ ป พ.ศ. 2532 / หนวยวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานกังานภาคเหนือ  
 
รายงานเศรษฐกจิการเงนิภาคเหนือ ป พ.ศ. 2542 / หนวยวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย 

สํานกังานภาคเหนือ  
 
วรรณวิมล แพงประสิทธิ,์ สุชีพ ละกาํปน, นงคราญ เรืองประพนัธ , ความสัมพันธการใชสารเคมี

กําจัดศัตรูพชืของเกษตรกรที่มีผลตอการตกคางของสารเคม ี ในดิน แหลงน้าํ และใน
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      ภาคผนวก 
 

ตนทุนการผลิตจากการสุมขอมูล 
 

 

 

 

 

ตนทุนการปลกูหอม อายจิต อายจวบ พี่ออย อายหมน อายพลอย อายอาด เฉล่ีย 

   คาเชาที่ดิน      1,000 

      

2,000  

       

1,500         1,400        2,500         1,000 1,567 

   คาเมล็ดพันธุ      2,200 

      

2,300  

       

3,500         3,300        2,200         3,260 2,793 

   ปุยเคม ี      2,250 

      

1,400  

       

2,225         2,050        1,375         2,140 1,906 

   สารเคมี      1,300 

      

3,888  

       

1,500         1,475        1,037         2,720 1,987 

   ปุยอินทรยีและฟาง      1,620 

      

1,643  

       

2,500         1,450        1,300         2,810 1,887 

   แรงงาน      7,980 

      

4,760  

       

4,700         7,280        3,333         4,960 5,502 

   ขนสง      1,000 -  -   -  -            350 225 

   อ่ืนๆ      1,090 

        

403  

        

330            463           433         1,468 698 

ตนทุนรวม   18,440 

    

16,394  

    

16,255      17,418       12,178       18,708 16,565 

ราคาขาย   22,000 

    

20,000  

    

19,500      21,000       18,667       17,200 19,727 

กําไร      3,560 

      

3,606  

       

3,245         3,582        6,489  -      1,508 3,162 
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ขนาดเนื้อท่ีเพาะปลูกของเกษตรกร ซ่ึงสวนใหญเปนการเชาท่ีดินขนาดเล็ก 
 
 

พื้นที่ปลูกหอม(ไร) จํานวนเกษตรกร รอยละ( %) % 

1 3 4.22   

2 16 22.53 70.41 

3 31 43.66   

4 10 14.08   

5 7 9.85 28.15 

6 3 4.22   

10 1 1.4 1.4 

รวม 71 100 100 
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กรณีศึกษาภาคใต 
 

 
 
 

การทําสวนยางพารา กับการปฏิวัติเขียว 
 

การศึกษาวิจยั ภายใตโครงการวิจัย 

จากปฏิวัติเขยีว สูพันธุวิศวกรรม ประโยชนและผลกระทบตอภาคเกษตรกรรมไทย 
 

 

 

 

โดย  
นายพิเชษฐ ปานดํา 
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สภาพพื้นที่โดยทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของจังหวัดพังงา 
 

 จังหวดัพังงาตัง้อยูในภาคใตชายฝงทะเลดานตะวันตก มพีื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4170.885 ตาราง

กิโลเมตร (2,606,803.125ไร) พื้นที่เกษตร 1,425.931 ตารางกิโลเมตร (891,206.875ไร) พื้นที่ปาไม

1,142.50 ตารางกิโลเมตร (714,062.50ไร) เนื้อที่อ่ืนๆ1,602.454 ตารางกิโลเมตร (1,001,534ไร) 

สภาพพื้นที่เปนภูเขาสลับซับซอน ทอดเปนแนวยาวจากทิศเหนือสูทิศใ ตมีชายฝงทะเลยาวประมาณ 
239.25กิโลเมตร มีพื้นที่ปาไมเปนประเภทไมผลัดใบมีชนิดปาที่สําคัญไดแกปาดิบเขา ปาดิบชื้นและปา

ชายเลนสําหรับบริเวณที่เปนที่ราบ จะลาดลงจากทิศตะวนัออกไปยังทศิตะวนัตกลงสูทะเลอันดามนั ตาม
ชายฝงทะเลจะมีปาชายเลนเกอืบตลอด พื้นที่ประกอบดวยเกาะประมาณ105เกาะ และมีเกาะอยูในทะเล

อันดามันจํานวนมากเชน เกาะยาว หมูเกาะสุรินทร และหมูเกาะสิมิลัน  
ลักษณะภูมิอากาศ  แบบมรสุมเมืองรอนไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉยีงใตและลมมรสุมแบบ
ตะวนัออกเฉยีงเหนือม2ีฤดูคือ 

 -ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมกราคม-เมษายน 

 -ฤดูฝนเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 

และเนื่องจากมีลักษณะเเบบมรสุมในเขตรอน อุณหภูมิในแตละฤดูจึงไมแตกตางกนัมากนัก คืออยู
ระหวาง 29-34 องศาเซลเซียส และปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยปละประมาณ 3,654 มิลลิเมตร 

ประชากร  มีประชากรทั้งหมด 237,146 คน เปนเพศชาย 120,093 คน เพศหญิง 117,053 คน มี

ครัวเรือนทั้งหมด 65,341 ครัวเรือน ความหนาแนนของประชากรเทากับ 56.86 คน ตอตารางกิโลเมตร 

รายได  รายไดของประชากร ในปพ.ศ.2542 ประชากรมรีายไดเฉลี่ย 62,868 บาท/ป รายไดสวนใหญมา

จากภาคเกษตรกรรมคิดเปนมูลคา 9,776 ลานบาทหรือรอยละ 62.96 รองลงไปเปนรายไดจากภาคการคา

สง และการขายปลีก เปนมูลคา 1,464 ลานบาท หรือรอยละ 9.43 และภาคบริการเปนมูลคา 1,236ลาน

บาท หรือรอยละ 7.96 

การเกษตรกรรม  มีผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมจํานวน 33,643 ครัวเรือน 101,634 รายมีพื้นทีเ่พาะปลูก

ทั้งหมด 891,207 ไร พืชเศรษฐกิจหลักคอื ยางพารา มกีารปลูกรวม 633,044ไร มีผลผลิตรวม113,051 
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ตัน รองลงไปคือปาลมน้ํามัน มีการปลูก 53,622ไ รผลผลิตรวม  62,500 ตัน กับเงาะมีการปลูก10,266 

ไร ผลผลิต 7,685 ตัน 

อุตสาหกรรม  จากขอมูลของสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ณ. วันที่ 30 สิงหาคม  2545 มีโรงงาน

อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 361 โรงงานสวนใหญเปนโรงงานขนาดเล็ก มีเงนิลงทุน 1,782,974,387 ลานบาท

สามารถสรางงานได 3,396 คน โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก โรงงานผลติไมแผนยาง หรือไมอัด 

โรงงานแปรรูปอัดน้ํายา และอบไมยางพารา โรงงานทําเครื่องเรือนจากไม   โรงงานผลิตน้ํายางขน 
โรงงานผลิตน้ํายางแทง STR โรงงานผลิตยางแผนอบแหง โรงงานสกัดน้ํามันปาลม  โรงงานผลิตปลาปน 

โรงงานทําปลาหมึกอบแหง และปลาแชแขง็ โรงงานทําน้ําแข็งซอง และน้ําแข็งหลอด เปนตน 

ทรัพยากรธรรมชาติ  พังงาเปนจังหวัดที่มทีรัพยากรธรรมชาติ คอนขางสมบูรณมากจังหวดัหนึ่งของ
ภาคใต มีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ ดังนี้ 
ปาไม  มีจํานวนทั้งหมด 714,062.50 ไร หรือรอยละ 27.38 ของเนื้อที่ทั้งหมด แยกเปนปาบก 523,800

ไร หรือรอยละ 27.38 ของเนื้อที่ทั้งหมด และปาชายเลน 190,262.50 ไร หรือรอยละ 7.29 ของเนื้อที่

ทั้งหมด   
แหลงน้ําธรรมชาติ  มแีมน้ําสายสําคัญ2สายคือ แมน้ําพังงา เดิมใชเปนเสนทางคมนาคมทางน้ําที่สําคัญ 

ยาวประมาณ 30 กม. ปจจุบนัตื้นเขินไมสามารถใชประโยชนทางคมนาคม แตใชประโยชนจาก

การเกษตรไดบาง และแมน้าํตะกัว่ปา ยาวประมาณ 20 กม.ปจจุบันมสีภาพตื้นเขินเชนเดียวกนั เปนผล

พวงมาจากการทําเหมืองแร และกอใหเกิดปญหาน้ําทวมอําเภอตะกั่วปาเปนประจํา  นอกจากนี้ยังม ีหวย 
ลําธาร คลอง รวม 357 สาย ซ่ึงสามารถใชงานในฤดแูลงไดถึง 337 สาย มีหนองและบึงรวม 90 แหง

สามารถใชงานในฤดแูลง 77 แหง มีน้ําพุ และน้ําซับ 8 แหง และสามารถใชงานในฤดูแลงไดทั้งหมด 

ท่ีดิน  มีที่ดินทีเ่หมาะสมสําหรับการทําเกษตรกรรม รวม 891,207 ไร ซ่ึงแยกลักษณะการใชพืน้ที่เพื่อการ

เพาะปลูก ดังนี้ 
1.พื้นที่ปลูกยางพารา  633,044 ไร 

2.พื้นที่ปลูกขาวนาป 5,484 ไร 

3.พื้นที่ปลูกพชืไร 11,674 ไร 

4.พื้นที่ปลูกพชืสวน 99,217 ไร 

5.พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 53,622 ไร 

6.พื้นที่ปลูกกาแฟ 2,810 ไร 

7.พืชผัก 3,281 ไร  
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8.ไมดอกไมประดับ 42 ไร 

9.อ่ืนๆ 93,707 ไร 

งบประมาณ  - งบประมาณประจําป2545 เปนงบประมาณทั้งจังหวัดจํานวน 2,579,620,337.12 บาท 

งบประมาณรายจายประจําจํานวน 1,935,824,110.12 บาท  งบประมาณเพื่อการพัฒนาจํานวน

643,796,227.00บาท 

         -งบประมาณตามแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดพังงาประจําป 2546 จํานวน 128 โครงการ

งบประมาณ 180,582,052 บาท 

เปาหมายการดําเนินงานประจําปของสํานกังานกองทนุสงเคราะหการทําสวนยางพาราประจําปตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดแบบบูรณาการของจังหวดัพังงาประจําป2547-2550 

1.ใหการสงเคราะหการปลูกแทนยางเกาดวยยางพนัธุด,ีไมผลหรือไมยืนตนอื่นๆ และปาลมน้ํามัน ในป

แรก งบประมาณ 30,145,500 บาท 

2. ใหการสงเคราะหปลูกแทนยางเกาพันธุดี ไมผลหรือไมยืนตนอื่นๆ และปาลมน้ํามัน ตั้งแตปที2่

ตอเนื่องถึง5ปคร่ึง งบประมาณ 240,850,800 บาท 

3. พัฒนาการผลิต การตลาด และกําหนดมาตรฐานการผลิต ใหกับเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถขาย

ผลผลิตไดในราคาที่เปนธรรม งบประมาณ160,000บาท 

สภาพพืน้ท่ีโดยท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานบานทองหลาง 
 บานทองหลางตั้งอยูหมูที3่ ตําบลหลอยูงอําเภอตะกั่วทุงจงัหวัดพังงาอยูหางจากตวัเมอืงจังหวดั

พังงา ประมาณ55กิโลเมตรสภาพพื้นที่เปนที่ราบริมภูเขาลาดยาวไปยังชายฝงทะเลมทีรัพยากรรรมชาติที่

สําคัญคือปาชายเลนประมาณ  ไรและปาสงวนแหงชาต ิ ไร เดิมทีเรียกวาบานทองหลา”ทอง”เปนภาษาถิ่น

หมายถึงทุง สวน”หลา”หมายถึงศาลพระภมูิตอมาไดมีการเรียกเพีย้นไปจากเดิมจนมาเปนทองหลางใน

ปจจุบันคนที่เขามาอยูเปนกลุมแรกคือกลุม”โตะตําแหวง”ประมาณ20คนโดยอพยพมาจากบานทาอยู

เนื่องจากเกิดโรคระบาดอยางหนักตอมากม็ีชาวบานจากเกาะยาว กระบี่ ระนองเริ่มอพยพเขามาเปนลําดับ 
ในสมัยนัน้อาชีพของชาวบานสวนใหญคือทํานาเลี้ยงสัตวหาเก็บของปาขายประมงและตัดไมเผาถาน 

ประชากร  มี145ครอบครัว129หลังคาเรือนมีประชากรทั้งหมด565คนชาย283คนหญิง282คน 

ท่ีดิน  มีพื้นทีท่ําการเกษตรทั้งหมด4,250ไรเปนพนที่ทาํสวน3,500ไรเปนพื้นที่นา150ไรและอื่นๆอีก400

ไรหลักฐานทีด่ินสวนใหญเปน น.ส.3 ก ที่ดินที่ยังไมมีเอกสารสิทธิประมาณ2,500ไร 

อาชีพ  ทําสวนยางพารา134คนคาขาย24คนรับจาง144คนประมงชายฝง4คนรับราชการ3คนแมบาน26

คนและอื่นๆ12คน 
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ศาสนา  นับถือศาสนาอิสลาม475คนนับถือศาสนาพุทธ89คนนับถือศาสนาคริสต1คน 

พื้นท่ีและการถือครองท่ีดิน มีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด4,250ไร เปนพนที่ทําสวน3,500ไร เปนพืน้ที่นา

150ไรและอื่นๆอีก400ไรหลักฐานที่ดินสวนใหญเปน น.ส.3 ก ที่ดินทีย่ังไมมีเอกสารสิทธิประมาณ

2,500ไร ผูถือครองที่ดิน50ไรขึ้นไปจํานวน8ครอบครัว 21-50ไร19ครอบครัว11-20ไร40ครอบครัว1-

10ไร21ครอบครัว 
 
 

เหตุผลในการศึกษา   
เนื่องจากยางพาราเปนพืชที่มคีวามสําคัญกับคนไทย ทางดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการ
สงออก ซ่ึงอยูในอันดับตนๆของสินคาเกษตร ในขณะเดยีวกัน ยังไดเกีย่วพนักับบุคคลหรือกลุมบุคคลใน
หลายภาคสวนของสังคม ทั้งผูกําหนดนโยบาย ผูสงออก พอคาคนกลาง แรงงานรับจาง รวมถึงผูผลิตหรือ
เจาของสวนเอง กลาวไดวายางพาราในปจจุบันกลายเปนระบบธุรกิจอตุสาหกรรมที่เกี่ยวพันและเชือ่มโยง
กับระบบตลาดโลก ที่ผานมาเกิดปรากฎการณของปญหาหลายอยาง โดยเฉพาะความผันผวนของราคา
ยางพารา ที่สงผลใหชาวสวนยางพารา ซ่ึงถือวาเปนกลไกลางสุดของระบบดังกลาว เปนกลุมที่มี
ผลกระทบและเดือดรอนมากที่สุด เกิดการประทวง การผลักดันใหรัฐประกันราคา หรือการปรับตัว
ทางดานอื่นๆ ของชาวสวนยางพาราเอง เชน การเปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจอืน่ แตอยางไรก็ตามหากมอง
โดยภาพรวมแลว ดูเหมือนวาเปนอาชีพที่คอนขางมั่นคง หากเปรียบเทยีบกับอาชีพเกษตรกรอื่นๆ และ
เปนอาชีพที่กอเกิดความ ”พงึพอใจ” แกเกษตรกรโดยเฉพาะในภาคใต การศึกษาวิถีชีวิตของชาวสวน

ยางพารา เหตปุจจัยที่สงผลถึงความพึงพอใจของเกษตรกร ในการทําสวนยางพารา ปญหาและการปรับตัว
ของชาวสวนยางพารา รวมถึงแนวทางหรือทิศทางของชาวสวนยางพารา ในอนาคต จงึเปนสิ่งจําเปนทั้งนี้
นอกจากเพื่อความเขาใจแลว ยังรวมถึงการวางแผน หรือกําหนดจังหวะกาวไดรอบดานตอไป ในอนาคต 
ทั้งในสวนของผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนไดเสีย จากภาคสวนตางๆ และชาวสวนยางพาราเอง 

 วิธีการศึกษา 
1.ขอมูลเอกสาร  งานศึกษาชิน้นี้เปนการศึกษาขอมูล เกี่ยวกับแนวนโยบาย และแผนพฒันาของรัฐ ที่
เกี่ยวของกับชาวสวนยางพารา เชน แผนพฒันาจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวดัพังงา หรือวารสารราย
เดือน ของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 
2.ขอมูลจากการเวทีระดมความคิดเห็น  เปนขอมูลจากการจัดเวทีระดมความคิดเหน็ของชาวสวนยาง ใน
พื้นที่เปาหมาย เกี่ยวกับสถานการณของยางพารา ปญหา สาเหตุ รวมถึงแนวทางหรือทางออกที่นาจะเปน 
โดยไดรวมกันวิเคราะหและสังเคราะห 
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3.ขอมูลจากการพูดคุย  เปนขอมูลที่มาจากการพูดคุยอยางไมเปนทางการ กับชาวสวนยางพาราในพื้นที่
เปาหมาย เชน ตามรานกาแฟ หรือจากวันทาํกลุมออมทรัพย เปนตน 

4.ขอมูลจากแบบสอบถาม  เปนขอมูลที่มาจากแบบสอบถาม ซ่ึงไดมีการออกแบบสอบถามในระดบัลึก 
เปนขอมูลรายครอบครัวกับกลุมเปาหมายในพื้นที่ เชน ขอมูลรายไดประจําวนั การดาํเนินกจิกรรมในรอบ
วันของครอบครัวกลุมเปาหมาย เปนตน 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการการทําสวนยางพารา 
พัฒนาการทําสวนยางพาราใหกลายเปนพชืเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคใต เร่ิมตั้งแตตนศตวรรษที2่0 จนถึง

ชวงกอนสงครามโลกครั้งที่2 เนื่องจากรัฐบาลไทยในสมัยนั้น มีนโยบายที่จะระดมทุนจากชาวจีนโพน

ทะเล ทั้งจากอาณานิคมของอังกฤษและฮอลันดา ประกอบกับการคมนาคมสะดวกขึน้หลังจากมีเสนทาง
รถไฟสายใต เปดบริการหลงัสงครามโลกครั้งที่1 จึงมีชาวจีนซึ่งเคยมีประสบการณในฐานะเจาของสวน

ขนาดเล็ก หรือในฐานะลูกจางสวนยางเดิม จากหวัเมืองมลายูและดนิแดนอื่นๆในอาณานิคมฮอลันดา ได
อพยพเขามาจบัจองที่ดินเพือ่บุกเบิกสรางสวนยางพารา ตามสองฟากเสนทางรถไฟสายใต ใน
ขณะเดียวกันชาวไทยเชื้อสายจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณจังหวัดแถบชายฝงตะวันตก เชนพังงา ภูเก็ต
และตรัง ซ่ึงครั้งหนึ่งเคยเปนพอคา และผูประกอบการธรุกิจอื่นๆ ที่เกีย่วของกับเศรษฐกิจเหมืองแรก็ได
เร่ิมตระหนกัถึงคุณคา ของการลงทุนการทําสวนยางพารามากขึ้น  การทําสวนยางพาราตั้งแตกอน
สงครามโลกครั้งที่2 มีอยูหลายรูปแบบ ทั้งในรูปการลงทุนของภาคการลงทุน ของภาคเอกชนขนาดใหญ

ลวนๆ  ซ่ึงสวนใหญจะเปนการลงทุนรวมกัน ระหวางนกัธุรกิจขนาดใหญในภาคใต กับญาติพี่นองหรือ
หุนสวนผูประกอบการธุรกิจคนอื่นๆในหวัเมืองมลายู การลงทุนในรูปของหุนสวนรายยอยระหวางพี่นอง
ชาวไทยเชื้อสายจีนในภาคใต และการลงทุนการทําสวนยางในรูปแบบกงสี ระหวางเจาของทุนในฐานะ
ผูประกอบการธุรกิจชาวจนีในภาคใต หรือผูประกอบการธุรกิจชาวจนีจากมลายู กับแรงงานจีนใน
อัตราสวนตามที่สัญญาไวกับแตละกงสีอีกทอดหนึ่ง  พัฒนาการดังกลาวจึงทําใหการทําสวนยางพาราใน
ประเทศไทยตัง้แตแรกเริ่ม ไดอาศัยทุนและแรงงานชาวจีนเปนปจจัยสําคัญที่สุด ขณะที่ชาวพืน้เมืองใน
ภาคใต จะถูกจาํกัดโอกาสออมจากทางนโยบายของรัฐบาลไทยในยุคนัน้ ใหประกอบอาชีพหลักเพยีงการ
ทํานาและทําไรเทานั้น นอกจากนี้ชาวพ้ืนเมืองสวนใหญซ่ึงมีฐานะยากจน ยังอยูในฐานะถูกจํากัดโอกาส
ทางเศรษฐกิจ และยังไมรูจักการระดมทุนแบบกงสีของชาวจีนอกีดวย ผลพวงดังกลาว 

อาจกลาวไดวากระบวนการพัฒนาสวนยางพาราในประเทศไทยตั้งแตแรกเริ่ม ตกอยูในวงจรการกํากบั
ของชาวจีนโพนทะเลจากประเทศขางเคียง และนายทุนนกัธุรกิจไทยเชือ้สายจีนบางคนเทานั้น ทั้งในรูป
ของเจาของทุนและแรงงานอยางสมบูรณ จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เปนอยางนอย และลูกหลานชาว

จีนเหลานี้ กลายเปนพลังสําคญัในการบุกเบกิการทําสวนยางพาราในยุคหลังๆดวย 
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ถึงแมวาการทาํสวนยางพาราในชวงแรกจะไมมีการบันทึกไว แตในระยะหลังธนาคารโลกซึ่ง
เปนเจาของเงนิกู ไดประเมนิตัวเลขคราวๆ จนถึงชวงกอนสงครามโลกครั้งที่2 ทําใหเนื้อที่การทําสวน

ยางพาราในประเทศไทยเพิม่ขึ้นจากประมาณ 109,000 ไร ในป พ.ศ.2460 กลายเปนประมาณ 886,000

ไร ใน พ.ศ.2471 และเพิ่มเปน 2,710,000 ไร ใน พ.ศ.2484  สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2 ปริมาณการ

ทําสวนยางพาราเพิ่มขึ้นตามอุปสงคของตลาดโลก ไดมกีารขยายพืน้ทีค่ลอบคลุมทั่วภาคใต และบาง
บริเวณในภาคตะวนัออก เชน จันทบุรีและระยอง และในชวงสงครามเกาหลี (พ.ศ.2493-2494) ราคา

ยางพาราไดพุงขึ้นสูงสุดเปนครั้งแรก จึงมีผลใหเจาของสวนนยางพาราทั้งเกาและใหม ขยายพื้นที่
เพาะปลูกอยางรวดเร็วกวาครั้งใด 

ตั้งแตพ.ศ.2504เปนตนมา รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติสงเคราะหการทําสวนยางพารา พรอม

ทั้งการเตรียมเจาหนาทีแ่ละแผนงานอยางละเอียด โดยการสนับสนุนอยางเต็มที่ของธนาคารโลก ซ่ึงเปน
เจาของเงินกู เพื่อผลักดันใหมีการพัฒนาการทําสวนยางในประเทศไทยอยางเต็มที่ตั้งแตแรกเริ่ม ถึงแม
มาตรการในการปรับปรุงพันธุยางพารา กวาจะปรากฎผลเปนรูปธรรมชัดเจน ตองใชเวลาหลังจากนั้นไม
ต่ํากวา 6 ปก็ตาม ควบคูไปกบันโยบายดังกลาว รัฐบาลยังไดนําเอานโยบายการพัฒนาสวนยางพนัธุใหม 

ไปผนวกกับนโยบายการจําแนกที่ดินออกเปนที่ทํากินและปาสงวนทัว่ภาคใต พรอมทั้งการจัดสรรที่ดิน
ใหประชาชน ซ่ึงยังไมมีที่ดนิทาํกินเปนของตัวเอง เชนเดียวกับผูไมมกีรรมสิทธรายอ่ืนๆทั่วประเทศไทย 
ในขณะนั้นอกีกวา 1 ลานคน 

อาจกลาวไดวาพัฒนาการทําสวนยางพาราของไทย เร่ิมตนอยางเปนระบบ ตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504) เปนตนมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับตอมาก็เปนการ

พัฒนาที่ตอเนือ่งจากฉบับที่ 1 ทั้งสิ้น เชนแผนพัฒนาฯฉบับที่ 3 ไดตั้งเปาหมาย เพื่อใหประเทศไทย

สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา ทั้งสวนเกาและสวนใหมดวยยางพาราพันธุดีภายในเวลา10ป

หลังจากนัน้ใหไดเนื้อที่ถึงประมาณ 11.5 ลานไร หรือการที่รัฐผลักดันใหมกีารจัดตัง้โรงรมควันยางพารา

ของกลุมสหกรณ รวมทั้งการจัดตั้งตลาดกลางยางพาราที่จังหวดัสงขลา เปนตน 

  ดานการประกอบธุรกิจคาขายยางพาราตั้งแตแรกเริ่ม ก็ไดถูกผูกขาดและดําเนินการโดยทุนและ
ผูประกอบการเชื้อสายชาวจนีทุกระดับชัน้ตลอดทั้งวงจร ตั้งแตสมัยกอนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

โดยเฉพาะกลุมผูประกอบการธุรกิจชาวจนีฮกเกีย้น ผูกําลังชวงชิงบทบาทการครอบงําตลาดสงออก
ยางพารา ใน The Straits Settlements ซ่ึงเปนอาณานิคมของอังกฤษในหัวเมืองมลายขูณะนัน้ ไดมี

บทบาทสําคัญสุดในการพัฒนา ทั้งปนังและสิงคโปร ใหกลายเปนศนูยกลางการคาขายยางพาราระหวาง
ประเทศขึ้นมา และในบรรดาผูนําชาวจีนโพนทะเล ในหวัเมืองมลายูของอังกฤษ ซ่ึงขยายเครือขายธุรกิจ
การลงทุนเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลอยางมาก ตอการทําธุรกิจยางพาราทั่วทั้งภูมภิาคเอเชียตะวนัออก
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เฉียงใต รวมทัง้ประเทศไทยในขณะนั้น และในสมัยตอมา คือกลุมผูประกอบการธุรกิจภายใตการนําของ
นาย ตัน กา กี่ หลานชายและบุตรเขย ซ่ึงบุคคลเหลานี้เปนผูสถาปนาและเจาของกลุมทุนที่แทจริงของ
บริษัทยางไทยปกษใตจํากัด หรือบริษัทเตก็บีหางจํากัด ในประเทศไทยปจจุบันนัน่เอง 

กลุมผูประกอบการกลุมนี้ สามารถสรางเครือขายธุรกิจการคาและธุรกิจการสงออกยางพาราทั่ว
ทั้งภาคใตของประเทศไทยไดอยางรวดเร็ว ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่1เปนตนมา โดยวิธีการปลอย

เครดิตสินเชื่อ ในปริมาณเงนิที่มากกวา และระยะเวลานานกวา แกพอคาและรานรับซื้อยางพารา
โดยทั่วไป ในขณะที่ผูประกอบการธุรกิจ และบริษัทสงออกยางพารา ซ่ึงเปนกลุมทุนเชื้อสายจีน และเปน
คหบดีรายสําคญัๆในภาคใตขณะนัน้ เชน บริษัทยิบอินซอย จํากดั ซ่ึงมีศูนยกลางการทําธุรกิจของตนเอง
อยูที่หาดใหญและทุงสง บริษัท จูฮวดจั่น (บริษัท ชาญอิสระ จํากัด ) มีศูนยกลางการทําธุรกิจอยูใน

หาดใหญ บริษัท จิ่นเตก็ จํากัด (บริษัท งานทวีพีน่อง จํากัด ) มีศูนยกลางการทําธุรกิจอยูที่ภูเก็ตและกันตัง 

หรือบริษัท ซินฮองซุย จํากดั มีศูนยกลางการทําธุรกิจอยูในภูเกต็ เปนตน บริษัทเหลานี้ถึงแมมีฐานทุนที่
สําคัญ คือการทําเหมืองแรดบีุก ซ่ึงเปนธุรกิจที่ที่สําคัญที่สุดอีกประเภทหนึ่งในภาคใตขณะนัน้ แตลําพัง
เงินทุนของกลุมผูประกอบการชาวจีนเชื้อสายไทยเหลานี้ ก็มีไมมากพอที่จะทําการแขงขันแยงสวนแบง
ตลาดขนาดมหึมา จากบริษทัเครือขายของทุนสิงคโปร ภายใตการนําของ นายตัน กา กี่ ไดเลย 

พัฒนาการการทําสวนยางพาราบานทองหลาง 
ในหมูบานทองหลาง ไดมีการปลูกและทํายางพาราเปนครั้งแรก โดยบรษิัท ซินฮองซุย จํากัด มา

ตั้งแตกอน พ.ศ. 2500 (บริเวณหนาโรงเรยีนบานทองหลางในปจจุบัน) ซ่ึงเปนพื้นทีข่นาดใหญ ใน

ระยะแรกชาวบานในเขตบานทองหลางและใกลเคียง ไดไปเปนคนงานและแรงงานในสวนดังกลาว ทั้ง
รับจางในการปลูก และการกรีด ในตอมาเมื่อบริษัทเริ่มขยายพืน้ที่ในการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับชาวบานทีเ่คยไปเปนลูกจางในสวนยางพาราของบริษัท ไดหันมาทําสวนยางพาราเปนจํานวนมาก ทาง
บริษัทจึงไดใชแรงงานจางภายนอก เชน จากจังหวัดตรังกระบี่หรือพัทลุง มาเปนแรงงานในสวนยางพารา
ตอมาจึงเปนแรงงานจากภาคอิสานและชาวพมาในปจจบุัน บริษัทซินฮองซุยจํากัดจงึถือวาเปนตนแบบใน
การทําสวนยางพารา หรือการจุดประกายใหกับชาวบานทองหลางและใกลเคียง ดังคาํกลาวของนางรม
หลา สิทธิศักด อายุ 79 ป ซ่ึงเปนผูอาวุโสที่สุดในหมูบานเลาใหฟงวา ”การทําสวนยางของชาวบาน

ทองหลางตอนแรกไดแล(ดู)มาจากสวนนายหวัรัญ (นายอรัญ จินดาพล:ผูจัดการสวนของบริษัท ซินฮอง

ซุย จํากัด ) เห็นวาไดผลและรายไดดจีึงทําดวย”  ชาวบานที่ปลูกยางรายแรกของบานทองหลางคือ

ครอบครัวนางรมหลา และครอบครัวนายเสน รายาภักด ซ่ึงคอนขางใกลชิดกับนายอรัญจินดาพล ตอมา
ชาวบานรายอืน่ๆจึงปลูกตาม 
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การปลูกยางพาราในชวงแรกของชาวบานทองหลาง จะใชเงินทุนของตนเอง และพนัธุยางที่ใช
จะเปนพันธุพืน้เมือง และปลูกไปตามสภาพพื้นที่หรือปลูกเหมือนกับปลูกพืชชนิดอืน่ๆ ไมไดปลูกตาม
หลักวิชาการ ดังที่นางรมหลากลาวตอวา ”ปลูกยางเหมอืนกับปลูกของอื่นๆนั่นแหละ ไมตองปลูกเปน

แถว ไมตองใสปุย ไมตองทาํใหเตยีน เหมอืนสมัยนี้ เพยีงแคถางหรือแกวกๆพอใหมทีางเดินกพ็อแลว 
หรือบางสวนก็ปลูกปนไปกบัไมอ่ืนๆที่อยูในสวน” ลักษณะการปลูกยางพาราดังกลาวชาวบานจึงเรียกวา”

ปายาง” ตามสภาพและลักษณะพืน้ที่ และดวยสภาพพืน้ที่ดังกลาวฉะนั้นในปายางจงึมีความหลากหลาย

ของพันธุพืชหลายชนิด รวมถึงพันธุสัตวอ่ืนๆดวย ดังที่นางรมหลาไดเลาตอวา ”ของกินของใชในปายาง

ยัง(มี)มาก ทั้ง หัวทือ(กระทือ) ผักหวาน ยอดหมรุย ลูกตอ(สะตอ) ลูกเนยีง ลูกเรียน(ทุเรียน) จําดะ

(จําปาดะ) จง(กระจง) ยังทุกสิ่งบอกใหทั้งวันกไ็มหมด”  ตอมาการปลูกยางพาราในบานทองหลางก็มีการ

ปรับเปลี่ยน หรือมีพัฒนาการเหมือนพื้นทีอ่ื่นๆกลาวคือ ปรับเปลี่ยนไปตามการแนวทางหรือนโบายของ
รัฐ ที่เขามาสนับสนุนหรือจัดระบบการปลูกยางพาราขึ้นเปนระบบ”สวนยางพารา” โดยเนนหลักวชิาการ

ที่ ”ทันสมัย” มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมกีารเปลีย่นพันธุยางพารา จากพันธุพืน้เมือง เปนยางติดตา

หรือพันธุอ่ืนๆ  การปรับปรุงหรือสงเสริมการปลูกแบบปลูกพืชเชิงเดีย่วทั่วไป คือใหมกีารปลูกยางพารา
อยางเดยีว การใสปุยและใชสารเคมี โดยเฉพาะการสงเสริมจากกองทุนสงเคราะหสวนยาง ทั้งดาน
วิชาการและดานเงินลงทุน จงึเปนปจจยัที่สําคัญยิ่งที่กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราแบบ
ปายาง มาเปนสวนยางพาราจนถึงปจจุบัน     ในระยะเวลา4-5ปที่ผานมา ยางพันธุพื้นเมืองอาจจะมใีหเห็น

บางในบางสวน ที่ยังเปนสวนเกาแก และสวนที่ยังไมไดขอการสนับสนุนจากกองทนุสงเคราะหการทํา
สวนยาง แตเนือ่งจากปจจุบนัตลาดมีความตองการตนยางพาราสูง เพื่อนาํไปแปรรูปเพือ่ทําเฟอนิเจอร 
หรือสงออก ยางพันธุพื้นเมืองซึ่งมีลําตนที่โตกวาตนยางพาราในปจจุบนั จึงเปนที่ตองการของตลาด และ
มีราคาขายที่แพงกวาตนยางพันธในปจจุบนั จึงมีการกวานซื้อไมยางจากชาวสวนยางพารา จึงเปนตวัเรง
ใหยางพันธุพืน้เมืองหมดลงไปอยางรวดเรว็  
 

กระบวนการผลิตของชาวสวนยางพาราในบานทองหลาง(ในรอบ1วัน) 

01.00-04.00น.  เร่ิมกรีดยาง 

04.00-06.00น  พักรอใหน้ํายางหยุดไหล 

06.00-07.30น.  เก็บน้ํายาง 

07.30-10.00น.  ทําแผน/รีดยาง 

10.00-12.00น.  ทํากับขาว/อาหารเที่ยง 
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12.00-15.00น.  พักผอน/ทํางานบาน/ดูทีว ี

15.00-17.00น.  ลับมีดกรีดยาง/เตรียมอุปกรณในการกรีดยาง 

17.00-20.00น.  อาหารค่ํา 

20.00-22.30น.  ดู ทีว ี

22.30-01.00น.  พักผอน 
 
 

กระบวนการผลิตของชาวสวนยางพาราในบานทองหลาง(ในรอบ1ป) 
มกราคม 

กุมภาพนัธ 
มีนาคม  เปนชวงทีย่างพาราใหน้ํายางนอย 

เมษายน 

พฤษภาคม ถางสวน/ใสปุย 

มิถุนายน ขายสะตอ 

กรกฎาคม 

สิงหาคม 

กันยายน ยางพาราใหน้ํายางดีแตฝนตกชุก 

ตุลาคม   

พฤศจิกายน เปนชวงที่ไดชาวสวนยางพารามีรายไดมากที่สุดเพราะใหน้ํายางดีและฝนไมตก 

ธันวาคม 

หมายเหตุ จะมีการกรีดยางพาราตลอดทั้งป หยุดเฉพาะวันฝนตก  . 

 

ระบบเศรษฐกิจของชาวสวนยางพาราบานทองหลาง 
เนื่องจากชาวสวนยางพาราบานทองหลางในปจจุบนัสวนใหญจะเขาโครงการของกองทุนสงเคราะหการ
ทําสวนยางซึ่งไดสนับสนุนการลงทุนการทําสวนยางพาราในชวงแรก(1-7ป)คือในชวงระยะเวลาทีย่ังกรีด

ยางไมได การคํานวนตนทุนและรายไดของชาวสวนยางพาราจึงเริ่มคํานวณตั้งแตกองทุนหยดุสนับสนุน
คือเร่ิมตั้งแตเมือ่ชาวสวนยางพาราเริ่มกรีดยางซึ่งมีตนทุนและรายไดดังนี้ 
ก. รายไดและรายจายของครอบครัวชาวสวนยางพารา(กรณีไมเกิน10ไร) 
ตนทุนในการทําสวนยางพารา 
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1.คามีดกรีดยาง  45บาท 4อัน       180 บาท/ป 

2.คาหินลับมีด(หินลับ/หินไฟ)     125 บาท/ป 

3.คาตะเกยีง/หมอแบตเตอรี(่รวมหลอดไฟ)   2,500   บาท/ป 

4.คาชารจแบตเตอรี่10บาท 12เดือน    120      บาท/ป 

5.คาไมเก็บยาง15บาท  4อัน     60 บาท/ป 

6.คาถังใสน้ํายาง(ถังเก็บ/ถังหาบ/ถังกรอง/ถังขนสง)  520 บาท/ป 

7.คาถาด(กระทง)ใสน้ํายาง     480 บาท/ป 

8.คาแกวรองน้ํายาง      1,800 บาท 

9.คาจักรรีดยาง      8,500 บาท 

10.คาน้ํายาฆายาง      735 บาท/ป 

11.คายาฆาเชื้อรา      150 บาท/ป 

12.คาโรงเรือน       8,000 บาท 

13.คาปุย(ชีวภาพ)      1,560 บาท/ป 

14.คาฉีดหญา                              1,080 บาท/ป 

15.คาถางสวนยาง      2,100 บาท/ป 

16.คาน้ํามันรถไปกรีดยาง     1,500 บาท/ป 
 

 รวมตนทุนในการทําสวนยางทั้งหมด         27,910                 บาท 

รวมตนทุนในการทําสวนยาง(ไมรวมคาโรงเรือน/แกวรองน้ํายาง/จักรรีดยาง 9,610 บาท/ป 
รายได 
1. รายไดจากการขายยางพารา(ขายยางแผนหรือน้ํายาง)    75,000  บาท/ป 

2. รายไดจากการขายเศษยาง      5,400 บาท/ป 

3. รายไดจากการขายสะตอ      3,000 บาท/ป 

รวม  83,400บาท/ป 
เหลือรายไดจริงจากสวนยางพารา(รายได-รายจาย)    55,490 บาท/ป 

เฉลี่ยเปนรายไดจากสวนยางพารา     152 บาท/วัน 

แรงงานในการทําสวนยาง2คนจึงเหลือรายไดคนละ   76 บาท/วัน 

รายไดและรายจายทังหมดของครอบครัวชาวสวนยางพารา 
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1. รายไดจากสวนยางทั้งหมด    83,400 บาท 

2. รายไดจากสวนอื่นๆ(การขายผัก/มะมวง/โชน/ดอกไม) 500 บาท 

รวมรายไดท้ังหมดของครอบครัว   83,900 บาท/ป 
รายจายของครอบครัวรวมท้ังหมด(คาอุปโภค/บริโภค/รายจายในสวนยางพารา) 69,430 บาท 

รายไดของครอบครัวคงเหลือ    14,470  บาท/ป 
 
 
 
 

ข. รายไดและรายจายจากสวนยางพาราพืน้ท่ีมากกวา10ไรจนถึง25ไร 
1. รายไดจากการขายน้ํายางพารา                               336,600 บาท/ป 

2. รายจายจากสวนยางพารา(คาปุย/คาจางใสปุย/คาจางถางสวน/คาจางคนกรีดยาง)  194,300    

บาท/ป 

 เหลือรายไดสทุธิจากสวนยางพารา= 142,300 บาท/ป 
รายไดท้ังหมดของครอบครัว(สวนยางพารา/ขายของชํา)  697,850 บาท/ป 
รายจายท้ังหมดของครอบครัว(คาอุปโภค,บริโภค/คาการศึกษาบุตร/คาประกันชีวิต/รายจายในสวน
ยางพารา)        366,300  บาท /ป 
 รายไดของครอบครัวคงเหลือ     331,500 บาท/ป 

หนี้สินของชาวสวนยางพารา 
หนี้สินสวนใหญของชาวสวนยางพาราไมไดเกดิจากการทําสวนยางพาราแตเปนหนี้สินที่เกิดจากสาเหตุ
อ่ืนๆซึ่งสามารถสรุปภาพรวมของหนี้สินไดดังนี ้
 ยอดหนี้สินต่ําสุด  = 3,000  บาท 

 ยอดหนี้สินสูงสุด  = 80,000  บาท 

โดยแยกเปนหนี้สิน2ประเภทคือ  

1.หนี้สินในระบบ คือหนี้สินที่ไปกูยืมเงินจากธนาคาร โดยธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ(ธกส.)จะ

เปนที่นิยมมากที่สุดเพราะกูงาย ดอกเบีย้ถูก และมีความคุนเคยกับระบบระเบียบของธนาคาร(สัมภาษณ

นางกัลยาศรีรัตน ชาวสวนยางพาราบานทองหลางและแมคารับซื้อน้ํายางพาราสด) 
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2.หนี้สินนอกระบบ เปนแหลงเงินกูที่เปนที่นิยมมากที่สุดของชาวสวนยางพาราเชนกลุมออมทรัพย 

กองทุนหมูบาน การเลนแชรกับเพื่อนบาน การซื้อสินคาแบบผอนสงและเงินกูจากนายทุนในหมูบาน
(รอยละ10-20ตอเดือน)       

 สาเหตุของการเกิดหนี้สิน 

1.สรางบาน/ตอเติมบานหรือที่อยูอาศัย 

2.เปนเงินหมนุเวยีนในครอบครัว/ใชจายประจําวนั 

3.กูเงินใหญาติพี่นองยืมนําไปลงทุนในกจิการอื่นๆเชนรานซอมมอเตอไซค ซ้ือรถตูรับสงนักทองเที่ยวใน

จังหวดัภเูก็ตเปนตน 

4.ซ้ือที่ดินเพื่อทําสวนหรือสรางบาน 

5.ลงทุนทําสวนผลไม 

6.ลงทุนทําแชร(เทาแชร) 

7.ลงทุนขายสินคาผอนสง 

8.ซ้ือมอเตอรไซค 
 

บทวิเคราะห 
อาจกลาวไดวาการทํายางพาราเปนอาชีพทีช่าวบานในภาคใตและบานทองหลางพึงพอใจ และ

ตัดสินใจทีจ่ะประกอบอาชพีดังกลาวมากกวาการปลูกพชืชนิดอื่นๆชี้วดัไดจาก การขยายตวัและเพิม่ขึ้น
ทุกปของสวนยางพารานับตัง้แตเร่ิมมีการสงเสริมการปลูกยางพาราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นทุกป ซ่ึงสามารถวิเคราะหสาเหตแุละปจจยัที่ใหชาวบานเชื่อมั่นและตัดสินใจ
ดังกลาวไดดังนี้ 
1.รัฐเปนผูอุปถัมป  การปลูกยางพาราเปนอาชีพที่คอนขางจะแตกตางจากการปลูกพชืชนิดอื่นๆกลาวคือ
ในระยะเริ่มตนรัฐจะเปนผูทีล่งทุนใหกับเกษตรกรทั้งหมดจนกระทั่งครบกําหนดในการกรีดยาง หรือที่
ชาวบานเรยีกวา ”รัฐจางใหปลูกยาง”ชาวบานจึงไมมีความเสี่ยงเหมือนกับอาชีพอ่ืนๆที่เกษตรกรจะตอง

เปนผูลงทุนเอง จึงถือไดวาเปนอาชีพที่มั่นคงและสรางแรงจูงใจใหกับเกษตรกรในการประกอบอาชีพการ
ทําสวนยางพารามากกวาการประกอบอาชพีอ่ืนๆ 

2.เปนพชืการเมือง  เนื่องจากยางพาราเปนอาชีพที่มีการปลูกกันมากในบริเวณภาคใตของประเทศนับได
วาเปนพืชประจําภาค เปนพชืเศรษฐกิจที่สําคัญที่เกี่ยวพนัและสงผลกระทบกับทุกครอบครัว ทั้งในฐานะ
ผูประกอบการ พอคาคนกลาง แรงงานกรีดยางหรือบุคคลอื่นๆ  รัฐบาลชุดใดที่ทําใหราคายางพาราสูงจะมี



 14 

ผลถึงคะแนนเสียงที่สนับสนุน แตถาในสมยัรัฐบาลใดทําใหราคายางพาราตกต่ําก็สงผลตอคะแนนเสียง
และคะแนนนยิมที่ลดลงมาดวยเชนกัน ฉะนั้นราคายางพาราจึงเปนตัวแปรหรือเครื่องมือที่สําคัญที่สงผล
ตอคะแนนเสียงและเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนั้นๆอีกดวย ทุกรัฐบาลจึงใหความสําคัญกับอาชีพดังกลาวชี้
วัดจากการประกาศเปนนโยบายของพรรค หรือการรับประกันราคาในชวงที่ราคายางพาราตกต่ําเปนตน 

3.การผอนคลายของรัฐ  ในอดีตรัฐคอนขางเขมงวดกับกฏระเบียบ กระบวนการและเทคนิควิธีการในการ

ทําสวนยางพาราหรือเนนหลักวิชาการมากเกินไปเชนหามปลูกพืชแซมหรือปลูกพืชชนิดอื่นๆรวมกบั
ยางพาราเปนตน จึงเปนอุปสรรคในการสรางแรงจูงใจในการทําสวนยางพารา ปจจุบนัการเขมงวดใน
เร่ืองดังกลาวไดผอนคลายลง มีการเปดโอกาสใหเกษตรกรไดมีอิสระมากขึ้นในการทําสวนยางพาราทั้ง
เร่ืองกฏระเบียบและเทคนิควธีิการจึงทําใหอาชีพการปลูกยางพาราเปนที่นิยมของเกษตรกรและมีการปลูก
กันเพิ่มมากขึน้ทุกป 
4.ตลาดกวางกวาพืชชนิดอ่ืนๆ เกษตรกรในภาคใตจะนยิมปลูกยางพารามากกวาการปลูกพืชชนิดอื่นๆ
หรือผลไมเนื่องจากมีความเชือ่มั่นวาตลาดของยางพารากวางกวาพืชชนิดอื่นๆเพราะยางพาราเปนที่
ตองการของตลาดโลกเชนในการผลิตยางรถยนต การแปรรูปเปนวัสดุอ่ืนๆเปนตน และในปจจุบนัตลาดมี
ความตองการไมยางพาราคอนขางสูงเพราะตองการนําไปทําเฟอนิเจอรหรือไมอัดเพื่อสงออกไปยัง
ตางประเทศจึงเปนหลักประกันความเสีย่งอีกประการหนึ่งใหกับชาวสวนยางพารา เหมือนดังทีน่ายอุเสน 
พรสวัสดิ์(ชาวสวนยางพาราบานทองหลาง)กลาววา”ปลูกยางดีกวาทําอยางอื่น ถึงยางราคาถูกก็ไมขาดทุน 

อยางนอยไดขายไมอีก”แตอยางไรก็ตามลกัษณะการทําสวนของชาวบานทองหลางหรือภาคใตสวนใหญ

นอกจากจะปลูกยางพาราเปนอาชีพหลักแลวก็มีการทําสวนผลไมหรือการปลูกพืชอ่ืนๆเสริมอีกดวยเชน
ทุเรียน สะตอ จําปาดะเปนตนเพื่อจะไดเปนรายไดของครอบครัวอีกทางหนึ่งดวยดังทีน่ายอุเสน พรสวัสดิ์
ไดกลาวเพิ่มเตมิวา”นอกจากยาง(พารา)แลวเราตองทําสวนผลไมหรือปลูกของอยางอื่นดวย เพราะในชวง

เดือนหกเดือนเจ็ดฝนตกมาก  ยางตัด(กรีด)ไมได แตลูกตอ(สะตอ) จําดะ(จําปาดะ)ออกพอดีรายไดของ

ครอบครัวจึงมาจาการขายของพวกนี้ หรือสรุปงายๆวายางจะเปนรายไดรายวัน  รายไดผลไมที่ปลูกจะเปน
เงินเก็บเพราะปหนึ่งใหผลคร้ังหนึ่ง” 

5.หนี้สินไมไดเกิดจากการผลิต หนี้สินของครอบครัวชาวสวนยางพาราโดยสวนใหญไมไดมาจากการ
ลงทุนในการทําสวนยางพาราเนื่องจากการลงทุนในชวงแรกของการทาํสวนยางพารารัฐเปนผูลงทุนให
ทั้งหมดดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน(ยกเวนรายที่ไมไดเขาโครงการของกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง

ที่ตองลงทุนเอง)ซ่ึงจะแตกตางจากอาชีพเกษตรกรอื่นๆที่สวนใหญหนีสิ้นเริ่มมาจากการลงทุนในการทํา

การผลิต หนี้สินของชาวสวนยางพาราจึงมาจากความจําเปนดานอืน่ๆเชนการสรางบาน การลงทุน
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ทางดานอื่นๆของครอบครัวเชนการทําสวนผลไม การใหญาติพี่นองยมื หรือหนี้ที่มาจากการซื้อปจจัยที่
อํานวยความสะดวกเชนมอเตอไซคเปนตน 

6.เปนท่ีพึ่งพิงใหกับคนในครอบครัวหรือเครือญาติท่ีประกอบอาชีพอ่ืนๆ การทําสวนยางพารานอกจาก
หลักประกนัทางดานราคาและรายไดที่คอนขางจะมั่นคงใหกับผูประกอบการเองแลวยงัเปนหลักประกัน
หรือเปนที่พึ่งพิงใหกับสมาชิกคนอื่นๆที่อยูในครอบครัวหรือเครือญาติที่อยูในภาคอืน่ๆเชนภาคบรกิาร
หรือแรงงานรบัจางเชน เปนแหลงยืมเงนิ หรือการใชหลักทรัพยที่ดนิสวนยางพาราไปค้ําประกันเงนิกู เพื่อ
การลงทุนในภาคบริการเชนเปดรานขายอาหารแกนักทองเที่ยว ซ้ือรถตูเพื่อรับสงนักทองเที่ยว หรือการ
ค้ําประกันในการสมัครงานหรือการเขาทํางานเปนพนักงานในโรงแรม หรือบริษัทเปนตน 
 

 

ขอสังเกตของผูศึกษา 
อาจกลาวไดวาอาชีพการทําสวนยางพาราเปนอาชีพที่คอนขางมั่นคงหากเปรียบเทยีบกับเกษตรกรทีป่ลูก
พืชอยางอื่นโดยเฉพาะไมมีความเสี่ยงในการขาดทุน และผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจที่คุมคาหรืออาจ
กลาวไดวามีแตปจจัยดานที่เปนบวก แตอยางไรก็ตามก็ไมควรละเลยการมอง การทําความเขาใจหรอืการ
ตั้งขอสังเกตผลกระทบจากการทําสวนยางพาราในมิติอ่ืนๆดวย เพื่อเปนการมองหรือทําความเขาใจอยาง
รอบดานมากขึน้ ซ่ึงผูศึกษาเองมีขอสังเกตการทําสวนยางพาราดังนี ้
1.แหลงอาหาร/สิ่งแวดลอม หากศึกษาพัฒนาการการทําสวนยางพาราตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันจะเห็นวา 
ในชวงแรกอาจจะมกีารทําลายหรือสงผลกระทบไมมากนักเพราะการปลูกยางพาราเปนการปลูกเพิม่เติม
ไปจากพืชหรือไมที่มีอยูในสวนหรือที่ชาวบานเรยีกวา”ปายาง” แตในระยะตอมาเมือ่มีการสงเสริมหรือ

การพัฒนาการทําสวนยางพาราอยางเปนระบบมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนจากระบบปายางเปนระบบการ
ปลูกแบบพืชเชิงเดี่ยวหรือที่เรียกวา”สวนยาง”จนถึงปจจบุัน เนื่องจากในอดีตสภาพพืน้ที่ปาของภาคใตมี

สภาพเปนปาดงดิบจึงมีความอุดมสมบูรณสูง รวมถึงเปนแหลงแหลงอาหารและยารวมถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ในการเพิ่มขึ้นของสวนยางพาราและการทําสวนยางพาราจากระบบดังกลาว
หมายถึงการเปลี่ยนสภาพหรือการลดลงของพื้นที่ปาและการสูญหายของชนิดพันธุพชืพันธุสัตวรวมถึง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงเคยเปนแหลงอาหารและยาของชุมชน การสูญเสียดังกลาวไมไดถูกนํามา
ประเมินหรือคาํนวณเปนตนทุนในการทําสวนยางพารา รวมถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมอื่นๆเชน
สภาพดินแข็งจากการใชปุยหรือสารเคมี การพังทะลายของดิน น้ําเสียที่เกิดจากน้ํายาฆายางหรือยาฆาหญา 
รวมถึงผลกระทบที่เกิดกับสขุภาพอนามยัของเกษตรกรเองเปนตน  



 16 

2.การทําการเกษตรแบบระบบเดียว  ระบบการทําสวนยางพาราในประเทศไทยไดเชือ่มโยงกับระบบ
ตลาดโลกเปนหลักกลาวคือความผันผวนของราคายางพาราขึ้นอยูกับความตองการของตลาดโลกเปน
หลัก การกําหนดทิศทางของสวนยางพาราจึงตองขึ้นอยูกับระบบดังกลาว ซ่ึงประเทศไทยไมสามารถเปน
ผูควบคุมหรือกําหนดระบบดังกลาวไดมากนัก หรืออาจกลาวไดวาเปนเพียงแคผูผลิตเทานั้น การสงเสริม
ใหมีการทําสวนยางเพยีงอยางเดียวจึงเปนเรือ่งที่ตองนาระมัดระวังอยางยิ่ง ขณะเดยีวกนัยังมีปจจัยเสีย่ง
ดานอื่นๆอีกเชนการเกดิโรคระบาดเหมือนที่เคยเกดิขึ้นในประเทศอื่นๆ หรือเคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยใน
กรณีโรคระบาดในนาขาวเปนตน 
 

ขอเสนอแนะ 
-รัฐตองมีการผอนคลายและเสนอทางเลือกในการสงเสริมการทําสวนยางพารามากขึน้โดยตองมองถึงมิติ

ดานอื่นๆของการทําสวนยางพาราดวยทั้งนี้ทั้งในสวนของรัฐเองที่ตองมีการทดลอง วิจัยรูปแบบการทํา
สวนยางพาราแบบใหม และการสงเสริมใหเกษตรกรมีอิสระในการคิดคน การออกแบบการทําสวน
ยางพาราตามภูมิปญญาของเกษตรกรเองเพื่อที่จะไดมีทางเลือกในการทําสวนยางพาราที่สอดคลองกับ
ความเปนจริงและครอบคลุมมิติอ่ืนๆดวยนอกจากนี้จะเปนการสรางโอกาสใหเกษตรกรในฐานะทีเ่ปนผู
ทดลองความจริงมีการพัฒนาและเรียนรูไดดวยตนเองรวมถึงการคลี่คลายบทบาทการผูกขาดความรูจาก
ระบบเดิมที่มกีารผูกขาดโดยรัฐเปนการเรียนรูแบบรวมกันตอไปเพื่อจะไดเกิดทางเลอืกและองคความรู
แบบใหมในการทําสวนยางพาราในอนาคตตอไป 
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เศรษฐบัตร ศรีรัตน. แบบเกบ็ขอมูลบริบทชุมชนหมูบาน (บร.1) บานทองหลาง  ธันวาคม 2544(เอกสาร

อัดสําเนา) 

สถานีอนามัยบานทองหลาง.สรุปขอมูลประชากรสถานบริการป 2545 .ขอมูล ณ  กรกฎาคม  

2545(เอกสารอัดสําเนา) 
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สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพังงา.แผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพงังา หมวด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กุมภาพันธ เอกสารฉบับที่ 3/2546 

การประชุม/ระดมความคดิเห็น 

 -การประชุมระดมความคดิเห็น ”สถานการณปญหาในการทําสวนยางพาราของชาวบาน

ทองหลาง” 17  พฤษภาคม  2546 

 -การประชุมระดมความคดิเห็น “ ทางออกหรือกระบวนการแกไขปญหาการทําสวนยางพาราของ

ชาวบานบานทองหลาง ” 25  พฤษภาคม  2546 

สัมภาษณ 
 -นางกัลยา  ศรีรัตน แมคารับซื้อน้ํายางพาราสดบานทองหลาง,5มิถุนายน  2546 

 -นางรมหลา  สิทธิศักดิ์  ผูอาวุโสบานทองหลาง,27  เมษายน  2546 

 -นายอุเสน  พรสวัสดิ์  เจาของสวนยางพาราบานทองหลาง ,23มิถุนายน  2546 
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