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บทคดัย่อ 
 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษาวิจยัเพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด    ในพื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่   
รวมถึงยทุธวิธีในการเคล่ือนไหวทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด ใน
พื้นท่ีอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ว่ามีผลต่อการก าหนดนโยบายและมีความเข้มแข็งในการ
ต่อรองทางธุรกิจของกลุ่มมากนอ้ยเพียงใด 
 ผลการศึกษา  พบว่า  รูปแบบและกลยุทธ์ในการเคล่ือนไหวของกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูก
ขา้วโพดในอ าเภอแม่แจ่ม ได้แก่ รูปแบบท่ี 1 การเรียกร้องโดยการยื่นหนังสือ โดยยื่นหนังสือ
โดยตรงต่อหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง หรือกบัฝ่ายการเมืองทั้งในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
รูปแบบท่ี 2  การเรียกร้องโดยการเจรจา โดยส่งแกนน าของกลุ่มมาเจรจา กบัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ แต่ 
ผสมกบัการกดดนัโดยใช้ ส่ือมวลชนมาเป็นตวัช่วยในการกดดนัอีกทางหน่ึงดว้ย รูปแบบท่ี 3 การ
เรียกร้องดว้ยการใชพ้ลงัมวลชนชุมนุมประทว้งปิดลอ้มตามสถานท่ีส าคญัต่างๆ เป็นการเรียกร้องท่ี
ค่อนข้างจะรุนแรง เพราะเป็นวิธีการสุดท้ายท่ีจะท าให้ข้อเรียกร้องของเกษตรกรได้รับการ
ตอบสนอง ซ่ึงวิธีดังกล่าวจะใช้ได้ผลแทบทุกคร้ัง  เพราะการชุมนุมประท้วงปิดล้อมสถานท่ี
ดงักล่าวมีผูไ้ดรั้บผลกระทบอยา่งกวา้งขวาง ถา้ไม่ยุติการชุมนุมประทว้งอยา่งรวดเร็วก็จะก่อความ
เดือดร้อนให้แก่สังคม หรือประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งมาก จึงท าให้ผูมี้อ  านาจในการตดัสินใจหรือมี
หนา้ท่ีรับผดิชอบตอ้งออกมายอมรับขอ้เรียกร้องหรือขอ้เสนอของผูชุ้มนุมประทว้งแทบทุกคร้ัง 
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 ขอ้เสนอแนะต่อแนวทางท่ีจะลดความรุนแรงในการเรียกร้องผลประโยชน์ของกลุ่มต่างๆ
ในสังคมดงัน้ี 1) เจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความจริงใจในการใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มท่ีไดรั้บ
ความเดือดร้อน โดยตอ้งมีนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลืออย่างชดัเจนและเป็นธรรม  นอกจากน้ี
ควรท่ีจะสร้างมาตรการในการป้องกนัปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่กลุ่มเกษตรกร มี
บทลงโทษต่อผูท่ี้เอารัดเอาเปรียบเกษตรกรอยา่งเด็ดขาดและจริงจงั 2) ทางดา้นกลุ่มเกษตรกรเอง ก็
ควรท่ีจะมีการรวมกลุ่มกนัแกปั้ญหาดว้ยตนเองก่อน เช่น การรวมกลุ่มกนัในรูปของสหกรณ์หรือ
สมาคมเพื่อสร้างอ านาจในการต่อรองราคากบัพอ่คา้คนกลาง การน าผลผลิตไปจ าหน่ายต่อผูบ้ริโภค
โดยตรงหรือการแปรรูปเป็นสินคา้อย่างอ่ืน 3) กลุ่มเกษตรกรควรท่ีจะปรับเปล่ียนกระบวนการใน
การผลิตหรือปลูกพืชใหม่  โดยหนัมาใชว้ธีิการทางธรรมชาติมากข้ึน 4)  การเรียกร้องขอ้เสนอต่างๆ
ของกลุ่มควรท่ีจะมีการเรียกร้องดว้ยวธีิท่ีสันติ และไม่ก่อความเดือดร้อนใหก้บัประชาชนในสังคม 
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ABSTRACT 
 

This study aims to study the political and economic movements of corn farmer groups 
in Mae Chaem District, Chiang Mai province. The study also focuses on the impact of movement 
strategy on the policy making and the power of business negotiation of the groups. 

The result of the study showed that there were different patterns and strategies of 
movements of corn farmer groups in Mae Chaem District, Chiang Mai province. The first pattern 
was to directly file a petition to relevant government sector and political party in local and 
national level. The second pattern was negotiation; the group leader would negotiate with a 
government representative. In this pattern, the pressure from the press was also applied. The third 
pattern employed mass pressure by group protesting by blockade of important locations. This 
pattern was considered relatively violent. It was the last method to use to ask for the response to 
the farmers’ request. Often times, this method was effective because the protest by street blockade 
widely affected general people. Unless the protest was terminated promptly, many people would 
be affected. Therefore, the responsible authorities were forced to accept the farmers’ request 
nearly every time. 

There were suggestions to reduce the violence in the demand for interests of different 
organizations as follows. 1) Relevant government authorities should have sincerity in assisting the 
troubled groups of people. Assisting policy and measure must be clear and fair. Preventive 
measure must be created to prevent the problems that might occur to the farmers.  
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Those who take advantages of the farmers must be punished. 2) The farmer groups 
should gather to solve the problems in the form of, for example, cooperative or association. The 
purpose of forming such a group is to build up bargaining power to negotiate with middleman, to 
directly sell their products to the consumers, and to process their products. 3) Farmer groups 
should employ more natural farming methods. 4) The pattern of movement of the farmer groups 
should be peaceful and not cause troubles to other people. 


