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                       ชาวนา อาชีพดั้งเดิมของคนไทยสวนใหญ  จนไดช่ือวาเปนกระดูกสันหลังของชาติ แตที่ 
ผานมา จะเห็นวาชีวิตและความเปนอยูโดยเฉลี่ยของชาวนา จะดอยกวาอาชีพอ่ืนหรือแมกับอาชีพ
เกษตรกรรมสาขาอื่นๆ ดวยซํ้าไป ทั้งนี้ก็เพราะโครงสรางทางสังคมที่ไมเอื้อ และไมเปดโอกาสใหพวกเขา
เทาที่ควร แมวาหลายรัฐบาลที่ผานมาจะมีมาตรการหลายอยางที่ดูเหมือนวาจะพยายามชวยพวกเขา แตก็ยัง
ไมประสบผลสําเร็จมากนักเปนแบบเฉพาะกิจมากกวา ประสบการณที่ซํ้าซาก ทําใหชาวนารุนใหมจะไม
รอคอยความชวยเหลือจากภายนอกอีกตอไป พวกเขาพยายามชวยเหลือตนเองและรวมมือกันในหมูชาวนา
และชุมชน คุณธันชพร บุญทวม  เปนอีกหนึ่งสมาชิกอาชีพทํานาที่ตอสูชีวิต ดวยการพึ่งพาตนเอง โดย
ประยุกตใชหลักวิชาการ ผสมผสานกับภูมิปญญาพื้นบาน นํามาพัฒนาการปลูกขาวและกิจกรรมการผลิต
ในพื้นที่แบบผสมผสาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่สรางรายได 
และความมั่นคงใหกับครอบครัวและขยายความรูสูชุมชน จนผลงานเขาตาคณะกรรมการคัดเลือกฯที่ลงมติ
ใหเปนเกษตรกรดีเดนแหงชาติ สาขาอาชีพทํานา ป 2553 เขารับรางวัลโลพระราชทาน จากสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ  ณ บริเวณ
มณฑลพิธีทองสนามหลวง เมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2553 ที่ผานมา 
ภูมิหลัง ถิ่นฐานและบานเกิด 
                                คุณธันชพร บุญทวม เกิดมาในครอบครัวชาวนา เปนบุตรคนโตของครอบครัว ที่หมูที่ 
8 ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก เร่ิมทํานาตั้งแตเรียนชั้นประถมปที่ 6 (พ.ศ.2532)  
เขาเรียนมัธยมที่ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  และจบปริญญาตรี  สาขาสงเสริมการเกษตร  จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จากการที่ตองชวยพอแมทํานามาตลอดทําใหรับรูวงจรชีวิตของชาวนา
เปนอยางดีวา เมื่อเร่ิมลงมือปลูกขาว ก็เร่ิมกูเงินเพื่อมาลงทุน ทั้งที่มีรายไดเพียงปละครั้ง ซ่ึงเมื่อถึงชวงเก็บ
เกี่ยวขาว เงินที่ไดจากการขายขาวก็ตองนําไปใชหนี้คาปุยเคมี  คาสารเคมีและดอกเบี้ยเงินกู เกิดเปนวงจร
หนี้สินไมมีวันสิ้นสุด มีแตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งปจจุบันที่ปจจัยการผลิตขึ้นราคาทุกอยาง จนคิดวาชาวนาคง
หมดหวังตออาชีพนี้ โอกาสที่จะลืมตาอาปากไดก็คงจะยาก ดังนั้นชาวนาจึงตองปรับตัวใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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ยึดหลักวิชาการ กับแนวบริหารแบบพอเพียง 
                จากบทเรียนที่ผานมายาวนาน ทําใหเห็นวา หากจะยึดอาชีพทํานาก็ตองปรับความคิดและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปลูกขาวเสียใหม โดยตองมีวิชาการนําหนาและผสมผสานกับภูมิปญญาทองถ่ินที่ส่ัง
สมความรูและประสบการณไวใหมากมาย ที่สําคัญตองมีการบริหารจัดการที่ดี จึงยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  ปฏิบัติอยางมีสติปญญา และตามกําลังที่จะทําได แลวก็คอยๆเติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน เร่ิม
ดวยการลดรายจายในครอบครัวที่ไมจําเปนลงบาง  ลดตนทุนการปลูกขาวควบคูกับลดการทําลาย
ส่ิงแวดลอม เชนการไมเผาตอซังขาวและฟางขาว แตจะทําการไถกลบเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุใหดิน ปรับ
พื้นที่นาใหราบสม่ําเสมอกัน ใสปูนมารล ปรับความเปนกรดของดินใหลดลง เปลี่ยนถายน้ําในแปลงนา   
ทําปุยอินทรียน้ําจากเศษวัสดุที่หาไดในทองที่ มาใชทดแทนปุยเคมี การนําดินไปวิเคราะหตรวจสอบ
ปริมาณธาตุอาหาร ปลูกพืชหมุนเวียน/ปุยพืชสด  สลับกับการทํานา  ใชพันธุขาวที่ดีจากหนวยงานราชการ 
จดบันทึกกิจกรรม รายจาย-รายรับ แผนการทํากิจกรรมการปลูกขาวและกิจกรรมอื่นๆ ประเมินผลและ
ปรับปรุงตลอดเวลา  รวมกลุมกันผลิตและใชเชื้อราบิวเวอรเรียปองกันกําจัดแมลงศัตรูขาว ฯลฯ  หลังจาก
ที่ลงมือปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง  จนเห็นผลวามีพัฒนาการที่ดีกวาแนวทางเดิมๆ ซึ่งเปนตัวอยางการ
ดําเนินการใหชุมชน ซ่ึง ทุกอยางอยูบนหลักวิชาการ การสังเกต ขยัน อดทน มุงมานะและติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการ ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนเพื่อนํามาปรับใช และถายทอดใหสมาชิกใน
ชุมชนอีกตอ 
ผลงานเชิงประจักษ 
                              จากการทํานาในพื้นที่ 50 ไรในระยะเวลา 3 ป คือ ตั้งแตป 2550 – 2552 นั้น สามารถ 
ลดตนทุนรวม ตนทุนเฉลี่ย/ไร เพิ่มผลผลิตเฉลี่ย/ไร และเพิ่มกําไรสุทธิ ได ดังนี้ 
                   1 .  ลดตนทุนรวมจากการปลูกขาว จาก 215,540 บาทเปน 195,130 บาทและ 170,990 บาท 
ตามลําดับ 
                   2.   ลดตนทุนเฉลี่ยตอไร จาก 4,311 บาท เปน 3,903 บาทและ 3,420 บาท ตามลําดับ 
                   3.   เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไร จาก 627 กก.เปน 860 กก.และ 940 กก.ตามลาํดับ 
                   4    เพิ่มกําไรสุทธิตอการลงทุน จาก 108,324 บาทเปน 234,870 บาทและ 219,110 บาท 
ตามลําดับ 
                        สําหรับกิจกรรม ดานอื่นๆที่ดําเนินการและเกิดประโยชนตอชุมชน ไดแก การบริหาร
จัดการผลผลิตขาวและผลผลิตเกษตรอื่นๆ  จัดตั้งกองทุนชุมชน เปนวิทยากรบรรยาย/สาธิตความรูดาน
การเกษตร จัดรายการวิทยุชุมชนเผยแพรความรูและขาวสารการเกษตรและขาวสารอื่นๆ  เปนกรรมการใน
หมูบานหลายคณะ เปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ฯลฯ  
 
 
 
 



 3 

เก็บมาฝากจากการเสวนา 
          ผูเขียน : สถานการณการทํานาของจังหวดันครนายกเปนอยางไรบาง 
          คุณธันชพร : ดานราคา ตอนนี้ไปไมรอด ขาวเปลือกความชื้น 24 % เกวียนละ 6,100 – 6,200 บาท 
หากความชื้นที่ 28 % เขาซื้อเกวียนละ 4,800 – 4,900 บาทเทานั้น ขณะที่ตนทุนของชาวนาก็ราวๆ ไรละ 4- 
5,000 บาท แคคาเชาที่นาเดี๋ยวนี้ไรละ 1,000บาทไปแลว ทางโรงสีมักจะบอกวาขาวของชาวนามีคุณภาพต่ํา 
เมล็ดสั้น ความชื้นมากไป  มีขาวปน ในสวนของระบบประกันราคา ขาวก็นาจะใหราคาที่สูงกวานี้ 
โดยเฉพาะราคาอางอิงจะดูจากโรงสีไดวาควรจะเปนเทาไร ดานเมล็ดพันธุขาวนั้นชาวนาก็มีปญหามาก 
เพราะไมเพียงพอกับความตองการ ปกติแถบนี้ปลูกขาวพิษณุโลก 2 กับสุพรรณบุรี 2 เปนหลัก แตขาด
แคลนเขาจึงตองไปซื้อแถบคลองหลวง จ. ปทุมธานี ที่มีรานขายเมล็ดพันธุขาวมากมาย และมีพันธุขาว
หลายพันธุใหเลือกซื้อหา  โดยเฉพาะพันธุขาวอายุส้ัน 95 – 100 วัน ผลผลิตก็ราวๆ 70 – 80 ถังตอไร ราคา
ซ้ือประมาณ 220 บาทตอถัง ( 10 กก. ) คอนขางแพงแตเขาก็ตองเอา เพราะที่นี่มักมีปญหาเรื่องน้ําที่ไมคอย
พอตอการทํานาครั้งที่ 2 พันธุขาวพวกนี้จะเก็บเกี่ยวไดเร็วขึ้น แมวาอาจมีขาวเรื้อปะปนกับการปลูกขาวใน
ฤดูตอไปบาง แตเกษตรกรก็ตองทําเพื่อหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว 
        ผูเขียน : ที่วาชาวนาไมมีเงินลงทุนและตองกูเงินหรือเชื่อปจจัยการผลิตคืออยางไร 
             คุณธันชพร : อยางที่เลานั่นแหละ ชาวนาเมื่อถึงชวงเก็บเกี่ยวขาวก็ตองรีบขายทันที เพื่อนําเงินไป
ใชหนี้สิน เพราะสวนใหญกูเขามาดอกเบี้ยรอยละ 3 ระยะกูแค 4 เดือน หากชําระหนี้ไมทันเขาขึ้นเปน 
รอยละ5 บาท ตัวอยางชาวนาที่นี่มีราว 40 ราย เกือบทั้งหมดราว 35 รายท่ีไปกูเงิน หรือเชื่อพวกปุยเคมี 
สารเคมีและของอะไรอีก จิปาถะที่จําเปนมากอน อีกอยางชาวนาใชสารเคมีกันคอนขางมาก ฉีดพนราวๆ 
 5 – 6 คร้ัง ตอการปลูกขาว 1 รุน มักใชตามคําแนะนําจากรานคา หรือไมก็ทําตามกัน ยังขาดการปฏิบัติ
ดานการสํารวจแมลงเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนใชสารเคมี ตนทุนการผลิตจึงเพิ่มขึ้นมาก 
                ผูเขียน : ผลกระทบของเขตการคาเสรี ( เอฟทีเอ ) คิดวาเปนอยางไร                       
                คุณธันชพร: จากที่สังเกตวาของเราไมคอยมมีาตรการปองกันอะไรและไมเขมงวด 
ไดยินแตขาวการนําเขาผลผลิตเกษตรจากประเทศเพื่อนบานหลายอยาง ขาวก็จากทางชายแดนตะวันออก 
ราคาเขาถูกกวา คุณภาพก็ไมตางกันมากนัก เพราะทางโรงสีไมเห็นวาอะไร ชาวนาเราจะอยูรอดหรือ ทาง
รัฐใหชาวนาเขาระบบการผลิตแบบจีเอพี. ไดใบรับรองแปลงGAP/Q ก็ขายขาวเปลือกไดราคาไม
แตกตางกับกลุมที่ทําแบบปกติ โรงสีเขามองวามีขาวเปลือกเขามาขายก็โอเค.แลว ชาวนาที่เขาระบบจีเอพี.
เขาก็เปลี่ยนวิธีการปลูกขาวไปสูแบบเดิม เพราะไมตองมาทําอะไรใหยุงยาก เสียเวลา สวนชาวนาอีกกลุมที่
เชาที่นาปลูกขาว เขาก็จะไมลงทุนดานการปรับปรุงดิน สรางระบบการสงน้ํา เพราะตนทุนที่เพิ่มขึ้น แต
ราคาเหมือนกันหมด หันไปที่ประเทศเวียดนามคูแขงเรา 
ที่ไดเปรียบดานตนทุนการปลูกขาว ของเขาต่ํากวามาก ใชสารเคมีก็นอย  ผลผลิตตอไรก็สูงกวา พอขาย
ราคาที่ถูกกวาไทย มันก็สงผลกระทบตอชาวนาอยูดี เพราะทั้งพอคา โรงสีและผูสงออกจะบีบราคาทีรั่บซื้อ
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กับชาวนา ดังนั้นชาวนาหากจะอยูไดผลผลิตขาวตองไดไมต่ํากวา 80 ถังตอไร ตองทําแปลงพันธุขาวไวเอง 
และตองทํานา 2 คร้ังตอป ซ่ึงในความเปนจริงชาวนายังมีขอจํากัดอยูอีกมาก 
ทั้งทุน ลานตากขาว เครื่องมอื ฯลฯ                                               
              ผูเขียน : การรวมกลุมทํากิจกรรมกันเปนอยางไรบาง 
              คุณธันชพร  : พวกเรารวมกลุมกันในรูปศูนยขาวชุมชน ที่มีเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจํา
ตําบลและสํานักงานเกษตรอําเภอองครักษเปนที่ปรึกษา คอยใหคําแนะนํา การสนับสนุนทางวิชาการ การ
เชื่อมโยงและประสานงาน กับหนวยงานตางๆ จากสมาชิกที่มีอยู 30 รายจะมีทั้งคนรุนใหมและรุนเกา รุน
ใหมจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่งายกวา  แนวทางคือตองทําใหพวกเขาเห็นความแตกตาง มีการประชุม
พบปะกัน  ฝกอบรมและการดูงาน คนที่ทําไดดีก็จะถายทอดความรูและประสบการณใหฟง  อีกทางหนึ่ง
คือ การสื่อสารทางวิทยุชุมชน ที่จัดขึ้นประจําเพื่อสนับสนุนสมาชิกและคนในชุมชน สําหรับโครงการ
ตางๆ นั้นคณะกรรมการศูนยฯจะเขียนขอรับการสนับสนุนจาก อบต.และอบจ.โดยผานทางศูนยบริการ
และถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ( ศบกต. ) สวนใหญเปนพวกปุยอินทรีย ปุยเคมี ฯลฯ มี
การบริหารกองทุนศูนย/กลุม จากเงินหุน/เงินออม และเงินหมุนเวียนที่มีอยูประมาณ 300,000 บาท จาก
ความจริงที่วาชาวนาเราไมมีอํานาจตอรองกับโรงสีไดเลย เพราะโรงสีเขานั่งคุยกันทุกเย็น จะขอคาขนสง
ขาวสัก 100 – 200 บาทตอเกวียนก็ยังยาก ซํ้าวิธีการซื้อขาวเปลือกสวนใหญยังเหมือนเดิมคือใชมือกําดู
แลวบอกเปอรเซ็นตความชื้นวาเทาไร  แลวตีราคาซื้อใหเลย...จะขายรึเปลา ถึงที่แลวจะขนไปที่อ่ืนก็คง
ลําบากเหมือนกัน อยางดีก็ราคาเทาเดิม อาจขายไดต่ํากวาก็ได ชาวนาตองทําใจเพราะไมอยากเสียเวลา เสีย
คาน้ํามันอีกตอ อีกอยางพอชาวนาเก็บเกี่ยวขาวที่ความชื้น 14-15 เปอรเซ็นต ทางโรงสีก็บอกวาขาวของเรา
แหงกรอบเกินไป พอไปเขาเครื่องสีเมล็ดขาวจะหักปนมาก...มันก็เปนอยางที่บอกมานั่นแหละ วันนี้เลย
ตองกลับมารวมมือกันเพื่อแกปญหาที่จะทําไดกอนแลวคอยๆแกไขเรื่องที่ยากตอไป 
           ผูเขียน : ที่วาจะตองลดตนทุนนั้น จะทําสวนไหน และทําไดหรือเปลา 
           คุณธันชพร : ทุกวันนี้ปจจัยการปลูกขาวไดปรับราคาขึ้นหมดทุกอยาง  น้ํามันก็แพงมาก แรงงานหา
ยาก คาจางรถเกี่ยวขาว เตรียมดิน ฯลฯ ชาวนาจะอยูไดราคาขาวตองไมต่ํากวาเกวียนละ 8,000 บาท ลองดู
วาครอบครัวชาวนา 4 คน หากมีที่นา 30 ไรก็ตองทํา 2 ครั้งและผลผลิตตอง 80 ถังตอไร ไมเชนนั้นจะอยู
ลําบาก เพราะคาใชจายของลูกที่ตองเรียนหนังสือ และอื่นๆ  ไมอยากไดยินพวกนักวิชาการ หรือคนที่ไมรู
จริงพูดวาชาวนานั้นฟุงเฟอ คําพูดนี้แรงไปหนอย ที่จริงคนทุกอาชีพก็เปนเหมือนกัน ใครจะมากกวา
พิจารณากันเอง ทุกวันนี้ชาวนาก็ขยันทํามาหากินกันสุดๆ แลวพยายามลดรายจาย ลดตนทุนทุกอยางที่ทํา
ได เขามีอาชีพเสริมกันทุกบาน ไมปลอยพื้นที่วางเปลา สวนการปลูกขาวก็ปรับปรุงคุณภาพกันตลอด 
อนาคตคงหันไปผลิตเมล็ดพันธุขาวมากกวาขายเปนขาวเปลือก  เพราะโรงสีเขามีลูกเลนมากกวาขนาด
รัฐบาลยังทําอะไรไมไดเลย เห็นๆ กันอยูวาเปนอยางไร ลองคิดดูวาประเทศไทยสงออกขาวเปนอันดับ 1 
ของโลกมาตลอด แตชาวนาไทยละสภาพเปนอยางไร ที่จริงชาวนาควรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวานี้ ...เขามา
สูอาชีพนี้แลวก็ตองสูตอไป ตองปรับวิธีการปฏิบัติใหมากและตองมีการบริหารจัดการที่ดีอีกดวย 
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           ทั้งหมดนั้นเปนสาระที่เปนประโยชนกับชาวนาทุกทานและแฟนทุกทานที่ติดตามสาระมาตลอด 
สนใจรายละเอียดดานการปฏิบัติการปลูกขาว ติดตอ คุณธันชพร บุญทวมโทร. 087 - 0040959 หรือ  
ที่สํานักงานเกษตรอําเภอองครักษ จ.นครนายก โทร. 037 - 391295 
 
                                          --------------------------------------------------------- 
* ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง 

 กรมสงเสริมการเกษตร / 30 กรกฎาคม 2553 
                                          
 
 
                           
 
 
                                 

คุณธันชพร  บญุทวม 


