
ปลูกข่าเงนิล้าน.... ถ้าไม่แพง “ ตาแดง ” แน่นอน 
 

 กระแสการปลูกพืชผกัสวนครัวหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นมนัเทศ ผกับุง้ โหระพา ข่าตาแดง ฯลฯ ท่ีมีผูป้ระกอบ           
การคา้  ก าลงัมุ่งเขา้หาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือกลุ่มผูผ้ลิตในสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้รวมกลุ่มกนั
ปลูกกันอย่างมากมาย  มีการจัดท าข้อตกลงซ้ือขายท่ีเรียกว่า 
MOU กันล่วงหน้าท่ีแตกต่างกันไป  โดยในข้อตกลงจะมีการ
ประกันการรับซ้ือผลผลิตจากพืชผลดังกล่าว  มักจะระบุ
ข้อ ก าหนดในก า ร รับ ซ้ื อ  เ ช่ น  ผ ลิ ตผลต้อ ง ได้ขน าด ท่ี
ผู ้ประกอบการก าหนด ปราศจากสารเคมีท่ีตกค้างและเป็น
อนัตรายต่อผูบ้ริโภค  รวมทั้งบางขอ้ตกลงอาจจะมีการระบุสินคา้
ตอ้งได้ขนาดตามเกณฑ์ท่ีตกลงไว ้หรือเกษตรกรไม่มีผลผลิตท่ี
ได้คุณภาพเพื่อส่งมอบ  หรือถ้าหากเกิดความเสียหายจากการ
เสียเวลามาตั้งจุดรับซ้ือ ฯลฯ  เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตจะตอ้งชดใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน และเพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาเหล่านั้นข้ึน  จะตอ้งมีเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรหรือเจา้หนา้ท่ีดูแลส่งเสริมการผลิตออกไปตรวจให้ค  าแนะน า
ถึงไร่นาของเกษตรกร  ทั้งน้ีบางผูป้ระกอบการอาจจะมีสารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ไม่ว่าจะเป็นใน
รูปปุ๋ยน ้า สารเคมี สารปรับปรุง บ ารุงดิน ฯลฯ ในลกัษณะต่างๆ เขา้มาแนะน าใหเ้กษตรกรไดใ้ชไ้ปดว้ย 
 ในเร่ืองดงักล่าวน้ี  ถา้หากว่าพี่น้องเกษตรกรไม่ทนัท่ีจะฉุกคิด ขาดความระมดัระวงัร่วมกนั ก็เกิดความเส่ียงถา้

เป็นค าโบราณท่ีกล่าววา่ “ ตาดีกไ็ด้ ตาร้ายกเ็สีย ”  
     ตาดีก็ได้  ในท่ีน้ีก็คือ  ถ้าหากผูป้ระกอบการมีความจริงใจ
กบัเกษตรกรอยา่งแทจ้ริง ดว้ยวา่ไดเ้ห็นความทุกขย์ากของอาชีพ
เกษตรกรรม  รวมทั้งมีความประสงคอ์ยากจะช่วยเหลือเกษตรกร
ท่ีขยนัขนัแข็ง หลงัสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเป็นนักสู้ชีวิตทั้งหลาย มีการ
รวมกลุ่ม ท่ีจะช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจดัตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์การเกษตรต่างๆ เพื่อให้เป็นสถาบนัเกษตรกรท่ีจะ
คอยช่วยเหลือในเร่ืองเงินทุน และปัจจยัการผลิตต่างๆ  โดยท่ี
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นขอ้ตกลงในการส่งเสริมการปลูกแลว้มีการ

รวมรวบ คดัขนาดและคุณภาพและหาตลาดรองรับ ก็จะเป็นในส่ิงที่ดีกันทั้ง 2  ฝ่าย ที่ต้องเดินเคียงคู่ เติบโตไป
พร้อมๆกนั เน่ินนาน  
 “ตาร้ายกเ็สีย” ในท่ีน้ีก็คือ....   ถา้หากว่าผูป้ระกอบการหรือขอ้ตกลงไม่มีความจริงใจในการช่วยเหลือเกษตรกร ก็จะ
ฉกฉวยโอกาส เอาผลประโยชน์จากการไปติดต่อประสานงานกบักลุ่มฯ หรือสหกรณ์ฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร                 

กบัสมาชิก โดยจะจดัหาสินคา้ทางเกษตร เช่น พนัธ์ุพืช , พนัธ์ุสัตว ์ซักชนิดหน่ึงเขา้มาเป็นส่ือ เพื่อส่งเสริมการผลิตฯ  
โดยในข้อตกลงจะตอ้งให้เกษตรกรกู้เงินกบักลุ่ม , สหกรณ์เพื่อซ้ือพนัธ์ุพืช หรือพนัธ์ุสัตว ์ท่ีผูป้ระกอบการน ามา             
เสนอขาย ,  มีการเขา้ไปดูแลส่งเสริมของเจา้หน้าท่ีการเกษตรท่ีรับนโยบายจากผูป้ระกอบการท่ีมีเป้าหมายท่ีจะให้
เกษตรกรต้องสั่งซ้ือปุ๋ยเคมี   ปุ๋ยอินทรีย์   สารเสริมประสิทธิภาพต่างๆ ทั้ งท่ีสารเสริมบางตัวไม่มีใบรับรองจาก               



ทางราชการ รวมทั้งมีราคาท่ีสูงกวา่สารประเภทเดียวกนัในทอ้งตลาดมากมาย   เม่ือถึงเวลารับซ้ือผูป้ระกอบการก็ไม่มา
รับซ้ือผลผลิตไดต้ามจ านวนและปริมาณของผลผลิตทั้งหมด  สร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรมากมายดงัท่ีเป็นข่าวกนั
บ่อยคร้ัง เกษตรกรก็ไม่มีท่ีจ  าหน่ายสินคา้ รวมทั้งตกเป็นลูกหน้ีกบักลุ่มหรือสหกรณ์ฯ ท่ีส่งเสริมการปลูก  ส่วนกลุ่มฯ                   
หรือสหกรณ์ฯ  ต้องตกเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาและความเดือดร้อนทั้ งปวง รวมทั้ งตกท่ีนั่งล าบากในฐานะเจ้าหน้ี                 
ของสมาชิกสหกรณ์ฯ ผูร่้วมโครงการฯ ดงักล่าว 
“ปลูกข่าเงินล้าน” ถ้าไม่แพง  อาจจะ“ตาแดง” เหมือนข่า   
 ในช่วงน้ี เราไดย้ินกระแสความฮือฮาท่ี
จะปลูก “ข่าตาแดง” ซ่ึงก็นบัเป็นอีกพืชหน่ึงท่ี
น่าสนใจ  และอาจจะเป็นพืชตัวโปรดท่ีจะ
เนรมิตวิถีชีวิตของเกษตรกรให้ดีข้ึน   ในเร่ือง
ดังกล่าวน้ี  นายเจริญ  ทองหลอม  สหกรณ์
จงัหวดัพิจิตร ได้ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรใน
ท้องท่ีอ า เภอโพทะเล  จังหวัดพิ จิตร  ก็ได้
สังเกตเห็นวา่ชาวบา้นทุ่งนอ้ย  อ าเภอโพทะเล     มีการปลูกข่ากนัอยา่งเป็นล ่าเป็นสัน  โดยสังเกตจาก 2 ขา้งทางมีสวนข่า  
มองเห็นไปจนสุดลูกหูลูกตานบัพนักว่าไร่ ในเร่ืองน้ี  นายประสิทธ์ิ  บวัทอง  ประธานสหกรณ์การเกษตรบา้นท่าโพธ์ิ 
จ  ากดั  เกษตรกรชั้นน าบา้นทุ่งนอ้ย  ซ่ึงมีประสบการณ์การปลูกข่ามายาวนาน  ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่  หลงัจากท่ีลม้ลุกคลุกคลาน
กบัการท านามายาวนาน ก็คิดว่า อยากจะหาพืชชนิดอ่ืนมาปลูกบา้ง วนัหน่ึงก็ไดรั้บความรู้จากเพื่อนบา้นท่ีน ามาข่ามา
ทดลองปลูก  แลว้ยงัศึกษาเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ตในเร่ืองการปลูกข่า  จึงทราบวา่ ข่ามีอยู ่2 ชนิดท่ีไดรั้บความนิยม คือ 
ข่าใหญ่หรือข่าท่ีมีสีผวิเหลืองๆ   และข่าตาแดง โดยข่าแต่ละชนิดมีคุณสมบติัแตกต่างกนั ผูบ้ริโภคก็ต่างนิยมรับประทาน
ไม่นอ้ยไปกวา่กนั  ตนจึงเร่ิมหาพนัธ์ุข่าตาแดงมาทดลองปลูก เม่ือปี 2555  จากนั้นก็เรียนรู้วิธีปลูกข่า   และพฒันาเร่ือยมา  
จนได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  นายประสิทธ์ิ  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ตอนท่ีผลผลิตข่าออกมาปีแรกๆ  ตนเองและเพื่อนบ้าน                  
ก็ต่างวิ่งเต้นหาตลาดท่ีจะรับซ้ือ  ในแถบภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้  จนในท่ีสุดก็ไปเสนอขายให้แก่แม่ค้าท่ี                        
ตลาดไท  แล้วก็ได้ออเดอร์รับซ้ือมาตั้งแต่แรกๆ จนกระทัง่ตลาดเร่ิมกวา้งข้ึน  เม่ือแม่ค้าสามารถเช่ือมโยงกบัตลาด                 

ส่ีมุมเมือง , ตลาดราชบุรี และประจวบคีรีขนัธ์  รวมทั้งสามารถส่งข่า
ไปจ าหน่ายทางพื้นท่ีภาคใตใ้นหลายจงัหวดั   ต่อมาราคารับซ้ือข่า
สูงข้ึน  เคยขายไดสู้งสุดกิโลกรัมละ 43 บาท ซ่ึงในเน้ือท่ี 1 ไร่ จะได้
ผลผลิตตั้งแต่ 5,000 – 10,000 กิโลกรัม  นบัวา่การปลูกข่าเม่ือ 4 – 5 ปี
ท่ีแลว้ ไดร้าคาดีสูงสุด  คนปลูกข่าสมยันั้น  ปลูกข่าเพียง 3 – 4 ไร่  ก็
ไดเ้งินลา้นกนั  เม่ือราคาข่าแพงก็มีการขยายการปลูกไปยงัอ าเภอและ
จงัหวดัใกลเ้คียง  อยา่งเช่นเวลาน้ี  ท่ีพบก็คือ  พิษณุโลก  เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น ชยัภูมิ อุทยัธานี นครราชสีมา ลพบุรี เป็นตน้ 

 ในช่วงท่ีผา่นมา  มกัจะมีผูป้ระกอบการคา้เขา้มาสั่งซ้ือเหงา้พนัธ์ุข่าในหมู่บา้น  เพื่อน าไปส่งเสริมให้ลูกคา้ปลูก
กนัหลายแหล่ง  แต่ในช่วงหลงั  ก็กลบัพบวา่  เกษตรกรผูป้ลูกข่าจากบางจงัหวดัเหล่านั้น   มาขอโควตา้ในการรับซ้ือข่า
ผา่นพอ่คา้หลายรายในบา้นทุ่งนอ้ย  ซ่ึงต่างก็พดูตรงกนัวา่  ผลผลิตข่าท่ีบา้นทุ่งนอ้ยก็ลน้ตลาดแลว้  โดยเฉพาะช่วงน้ีราคา
ข่าถูกลงมาอยูร่ะหวา่งกิโลกรัมละ 22 – 26  บาท เพราะซ้ือตามกลไกของตลาดท่ีผกูกบัผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง  ส่วนตลาด



ผูรั้บซ้ือข่าก็ยงัคงเป็นแม่ค้าคนเดิม ๆ  ส่วนจะน าไปตากแห้งเพื่อส่งออกต่างประเทศ นั้น ก็ยงัไม่พบผูซ้ื้อท่ีชัดเจน 
นอกจากน้ีชาวสวนข่าบา้นทุ่งนอ้ยยงักล่าวอีกวา่   การปลูกข่าตอ้งใชเ้งินทุนในการปลูกท่ีสูงและท่ีส าคญัก็คือ  ค่าใชจ่้าย
ในการขุดข่าซ่ึงถ้าจา้งคนขุดกิโลกรัมละ 5 บาท ล้างดินออก 
2.50 บาท ค่าตัดรากและแคะเปลือกข่า 2.50 บาท ค่าเรียง         
ข่าลงในถุงพลาสติกกิโลกรัมละ 1 บาท รวมเบ็ดเสร็จกิโลกรัม
ละ 11 บาท ซ่ึงชาวสวนส่วนใหญ่จะดูว่า  ถา้ข่ามีราคา ต ่ากว่า 
16 บาท จะไม่ยอมขุดข่าขาย คือ จะปล่อยทิ้งให้ข่าแก่หรือยอม
ไถ่สวนข่าทิ้ง  ซ่ึงตนเองก็พึ่ งไถทิ้งไปจ านวน  2  ไร่  เม่ือต้น
เดือนพฤษภาคม  2561  น้ีเอง  เพื่อเอาพื้นท่ีกลับไปท านา           
ปลูกขา้ว ดว้ยซ ้ า  
 ดงันั้น  เส้นทางในการปลูกข่าของพี่นอ้งเกษตรกร  จึงนบัวา่ไม่ไดส้ดใสอยา่งท่ีคิดไวเ้สมอ ทั้งๆท่ีหลายคนไดมี้
การปรับเปล่ียนการท าเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเด่ียว  โดยหนัมาปลูกพืชผกัสวนครัวท่ีคิดวา่คุน้เคยกนัมาตั้งแต่ ปู่  ยา่ ตา 
ยาย   แต่ก็กลบัมาพบกบัความผิดหวงัแล้วยงัตกเป็นลูกหน้ีกบัสถาบนัเกษตรกรฯ  ผูส้นบัสนุนเงินทุนในการกูย้ืมไป
ลงทุนพร้อมทั้งการรวบรวมผลผลิต  เพื่อจ าหน่ายหวงัวา่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรสมาชิกไดลื้มตาอา้ปาก   หวงัวา่จะได้

เงินลา้นจากการปลูกข่าตาแดง  แต่ลืมฉุกคิดไปวา่  ถา้หากโชคชะตาไม่เขา้ขา้ง  ลืมพิจารณาโครงการฯ หรือสัญญาการ
ซ้ือขายล่วงหน้าอย่างรอบคอบ  ระมดัระวงัอย่างถ้วนถ่ี  ข่าท่ีปลูกราคาไม่แพง  ต้องมานั่งกลดักลุ้ม  เสียใจ  ร้องไห ้             

จนตาแดง ดงัส านวนท่ีวา่  ปลูกข่าเงินล้าน.... ถ้าไม่แพง “ตาแดง” แน่นอน 
 

  โดย   เจริญ  ทองหลอม 


