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1. เกริ่นนำ 

แนวคิดและแนวปฏิบัติในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำาเกษตรอินทรีย์แทนเกษตรใช้สารเคมีที่เป็น

รูปแบบส่วนใหญ่ เริ่มได้การตอบรับและปฏิบัติมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจากอดีตที่ผ่านมา ไม่เพียงเกษตรกรเท่านั้น

ที่หันมาใช้รูปแบบเกษตรอินทรีย์ ในปัจจุบันเริ่มมีคนรุ่นใหม่หันมาทำาเกษตรอินทรีย์มากขึ้นเนื่องจากกลุ่มคนเหล่า

นี้เริ่มเห็นภัยจากการใช้สารเคมีที่ทำาลายนิเวศเกษตรและปนเปื้อนในระบบอาหาร การค้นหาการเกษตรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นกระแสและแนวปฏิบัติ อีกทั้งเป็นเป้าหมายใหญ่ที่จะไปให้ถึงของประเทศในการเพิ่ม

พื้นที่เกษตรอินทรีย์   

อย่างไรก็ตาม แม้การหันมาทำาเกษตรอินทรีย์ หรือเปลี่ยนวิถีการผลิตสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน  

จะกลายเป็นกระแสของสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน ดังจะพบได้ว่าเกษตรกรหลายคนสนใจปรับเปลี่ยนสู่การทำา

เกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ คนชั้นกลางในเมือง หรือข้าราชการเกษียณ ได้พยายามสร้างการผลิตอาหาร

ด้วยตนเอง มีการหาซื้อที่ดินเพื่อทำาการเกษตร โดยเน้นเกษตรอินทรีย์ ความยากลำาบากของการทำาเกษตรของ

กลุ่มคนเหล่านี้ อาจจะเป็นเรื่องความรู้ด้านเทคนิค ประสบการณ์ทางด้านการเกษตรที่มีน้อย แต่เมื่อพิจารณาอีก

ด้านหนึ่ง จะพบว่ายังมีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่กลายเป็นโจทย์ที่ต้องพิจารณาของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่าง

มาก คือ กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้สิน โดยเฉพาะชาวนาที่มีหนี้สิน ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรส่วนมากของประเทศ ซึ่งมี

ลักษณะความหนักเบาของหนี้สินที่แตกต่างกัน

“หนี้สินชาวนา” เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาสำาคัญและเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเกษตรกรรม

ประเทศไทย ที่ผ่านมาหลายภาคส่วนพยายามคิดค้นหาทางแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรมาโดยตลอด รัฐบาลทุก

ยุคทุกสมัยก็ล้วนมีนโยบายและมาตรการด้านต่างๆ ออกมา เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนาและเกษตรกร แต่ก็ยัง

ไม่มีใครหรือรัฐบาลไหนดำาเนินนโยบายที่ประสบผลความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์กัน

ว่าที่ผ่านมานโยบาย มาตรการ โครงการของภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินของชาวนา

และเกษตรกรยังขาดความต่อเนื่อง เน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ  

ผลก็คือชาวนาและเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้ ตลอดจนการสูญเสีย

ที่ดิน

จึงเป็นคำาถามสำาคัญว่า ชาวนาและเกษตรกรจะออกจากวงจรหนี้และการสูญเสียที่ดินได้อย่างไร  

มีแนวทางอย่างไร มีเครื่องมือที่น่าสนใจอะไรในการดำาเนินการบ้าง และชาวนาที่มีหนี้สินควรวางความคิด จิตใจ

ต่อสุขภาพทางการเงินที่ไม่พึงประสงค์ และความสุ่มเสี่ยงนี้อย่างไร “คู่มือกระบวนการทำางานขับเคลื่อนเกษตร

อินทรีย์กับกลุ่มชาวนาท่ีมีหนี้สิน” จึงเป็นหนึ่งในความพยายามในการเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้เห็นแนวทางเลือกใน

การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตและการตลาด โดยยกประเด็นที่ควรพิจารณา และกรณีตัวอย่างที่ทำาได้จริงมาแสดง 

เพื่อให้เห็นว่าการปรับการผลิตและการตลาดสู่เกษตรอินทรีย์มีศักยภาพในการนำาไปสู่การจัดการบริหารหนี้สิน

เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนรายได้ สร้างทางเลือก หลุดจากวงจรที่สุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสียที่ดิน
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2. รูปแบบและแนวทางสำ คัญ 
ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาและเกษตรกร

รูปแบบและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาและเกษตรกร ที่ดำาเนินการผ่านประสบการณ์

ของมูลนิธิชีวิตไท (Local Act) สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) และเครือข่ายระดับพื้นที่ 

พบว่า สามารถดำาเนินการแก้ปัญหาหนี้สินใน 4 ระดับ นั่นคือ 

1) การจัดการหนี้สินในระดับปัจเจก เช่น การปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมค่าใช้จ่าย ปรับระบบ

การผลิตไม่ตามกระแส หารายได้เพิ่ม การพัฒนาศักยภาพเรียนรู้เรื่องหนี้สิน การประหยัด การออม เกษตรกรควร

ได้น้อมนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต เพื่อให้เกษตรกรและครอบครัวสามารถ

ที่จะดำารงอยู่ได้ภายใต้บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บนพื้นฐาน

ของระบบวัตถุนิยมและเทคโนโลยีทั้งด้านการสื่อสารและกระบวนการผลิตที่ทันสมัย
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2) การจัดการหนี้สินในระดับครัวเรือน เกษตรกรจะต้องเรียนรู้และลงมือจัดทำาบัญชีครัวเรือนเพื่อ

บริหารจัดการการเงิน รายรับ รายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน ค่าอาหาร ปลูกผักกินเอง รวมไปถึงการแบ่งสันปัน

ส่วนเงินทุนที่มีและนำาไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ในขณะเดียวกันก็จะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่ง เพื่อนำาไปชำาระ

หนี้ให้เป็นไปตามกำาหนด ซึ่งจะต้องสร้างวินัยและความรับผิดชอบในการชำาระหนี้ให้ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความ

น่าเชื่อถือและรักษาเครดิตของตนไว้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพิจารณาของสถาบันการเงินในการปล่อยกู้สินเชื่อใน

ครั้งถัดไป

3) การจัดการหนี้สินในระดับกลุ่มองค์กรและชุมชน เกษตรกรต้องให้ความสำาคัญกับคุณภาพผลผลิต

และต้องมองความต้องการของตลาดให้เป็นเรื่องที่จะต้องใส่ใจอยู่เสมอ โดยการสร้างเครือข่ายและรวมกลุ่ม

เกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และสร้างอำานาจการต่อรองในตลาด ได้แก่ องค์กรชุมชนท้องถิ่นมีการพัฒนาศักยภาพ 

มีแผนส่งเสริมอาชีพ การจัดการลดค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยการผลิตที่นำาเข้าจากตลาด มีการรวมกลุ่มกันซื้อ

ขายผลผลิต รวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากวัสดุในชุมชน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากร 

4) การจัดการหนี้สินในระดับนโยบาย ในเบื้องต้น รัฐต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้

รับความเดือดร้อนด้านหนี้สินผ่านการให้เงินทุนสนับสนุนในระยะแรก เพื่อให้มีเงินทุนในการอยู่รอดในระยะปรับ

เปลี่ยนวิถีการผลิตสู่เกษตรอินทรีย์ ในขณะที่สถาบันที่เป็นแหล่งเงินทุนภายใต้การกำากับของรัฐ ควรเร่งให้ความ

ช่วยเหลือเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขยายวงเงินกู้และเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้

อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตร รวมถึงการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคการเกษตรให้มีความรู้และสามารถใช้นวัตกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น

ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

กล่าวโดยสรุป รูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชาวนาและเกษตร สามารถทำาได้ 2 รูปแบบที่สำาคัญ 

คือ ในส่วนของภาคเกษตรกร และภาครัฐ

ภาคเกษตรกร สามารถทำาได้โดย 1) การจัดทำาบัญชีครัวเรือน 2) การชำาระหนี้ตามกำาหนด 3) การเข้า

ถึงแหล่งเงินทุนและกู้เงินในระบบ หลีกเลี่ยงการกู้เงินนอกระบบ 4) การปลูกพืชไร่สวนผสม 5) มุ่งเน้นคุณภาพ

ผลผลิตและความต้องการของตลาด 6) สร้างเครือข่ายและรวมกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง และ 7) น้อมนำา

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินชีวิต 

ในส่วนภาครัฐ ควรดำาเนินการโดย 1) ประกันราคาผลผลิตและหาตลาดเพื่อรองรับและช่วยเหลือ

เยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ 2) ให้ความรู้การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ 

3) ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขยายวงเงินกู้และเพิ่มช่องทางการเข้าถึง 4) สนับสนุนเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และการพัฒนาฝีมือแรงงานภาคการเกษตร 5) การลดต้นทุนการผลิต โดยการสนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน 

เช่น ปุ๋ยคอก เมล็ดพันธุ์ และปัจจัยอื่นๆ ในการผลิตและการต่อยอดไปสู่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย

ออกสู่ตลาด 6) ส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินและให้ความรู้ด้านการจัดทำาบัญชีครัวเรือน 7) ให้คำาปรึกษา

โครงการและปัญหาต่างๆ และการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่เกษตรกร และ 8) ให้ความรู้ในการจัดการระบบ

การเงินและการบริหารจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ
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ที่มา: กวิน มุสิกาและคณะ, 2562
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3. สถานการณ์หนี้สินชาวนา

ปัญหาหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ นี้ ถึงแม้จะเป็นปัญหาระดับครัวเรือน แต่ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อ

ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม กล่าวคือ หากครัวเรือนสะสมหนี้เพิ่มขึ้น

อยู่ในระดับที่สูง จะส่งผลต่อความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือน เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการ

เงิน ผลที่ตามมาคือ ความเครียด ปัญหาครอบครัว การสูญเสียที่ดิน ฯลฯ แนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของ

ครัวเรือนให้ตรงจุดนั้น ควรมีการให้ความสำาคัญกับกลุ่มเปราะบางต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กลุ่มครัวเรือนยากจน 

เกษตรกร  โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรทำานา และหาทางออกที่นำาไปสู่การพึ่งตนเองได้ของเกษตรกร เป็นต้น  

สถานการณ์หนี้สินของชาวนาไทยร้อยละ 23 ของชาวนาไทยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ตำ่ากว่าเส้นความยากจน 

ภาระหนี้สินและรายได้ที่ไม่สอดคล้อง สร้างความเปราะบางให้เกษตรกรมากเมื่อต้องเผชิญหน้ากับวิกฤต ตามที่ 

โสมรัศมิ์ จันทรัตน์ (2563) อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ปี 2561 พบว่า ร้อย

ละ 50 ชาวนาไทย หรือราว 4.5 ล้านครอบครัวมีหนี้สิน (คิดเฉพาะการกู้ยืมจาก ธ.ก.ส.) มากกว่า 200,000 บาท 

ขณะที่อีกร้อยละ 20 ของตัวเลขชาวนาทั้งหมด มีหนี้สินในมูลค่าสูงกว่า 400,000 บาท โดยเป็นการกู้เพื่อเพิ่มเงิน

ทุนหมุนเวียนเป็นหลัก และมีการลงทุนในธุรกิจรองลงมา และพบว่าครัวเรือนชาวนาไทยมีหนี้สินเฉลี่ย 3.4 ก้อน 

โดยเป็นหนี้คงค้างเฉลี่ย 416,143 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้สัดส่วนภาระหนี้ของชาวนาราวร้อยละ 50 อยู่ที่จำานวน

มากกว่า 300,000 บาทขึ้นไป และอีกร้อยละ 30 มีภาระหนี้สินเกิน 600,000 บาท ซึ่งมีแหล่งเงินทุนหลักจาก 

ธ.ก.ส.ราวร้อยละ 60 และสหกรณ์และกองทุนหมู่บ้านอีกร้อยละ 16 อย่างไรก็ตาม ความน่ากังวลอยู่ที่ตัวเลขหนี้

นอกระบบที่กระจายตัวอยู่ถึงร้อยละ 35 ของครัวเรือนชาวนาทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม สินเชื่อได้เป็นทั้งที่พึ่งและปัญหาตามมาของเกษตรกร เพราะบริการด้านสินเชื่อนั้นจาก

การสำารวจพบว่า สินเชื่อการเกษตรเป็นสินเชื่อที่มีผู้ต้องการใช้บริการมากที่สุด รองลงมา คือ สินเชื่อส่วนบุคคล 

และสินเชื่อธุรกิจอื่น ตามลำาดับ (สำานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน, 2554)  ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 

ตลาดสินเชื่อชนบทมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากเดิมตลาดสินเชื่อชนบทครอบงำาด้วยสินเชื่อนอกระบบ

ที่นายทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงมาก แต่พัฒนาการของตลาดสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาทำาให้ครัวเรือน

เกษตรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบที่คิดดอกเบี้ยตำ่าได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้สามารถแบ่งพัฒนาการของตลาด

สินเชื่อชนบทออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ 

(1) ยุคพึ่งตลาดสินเชื่อนอกระบบที่มีนายทุนเงินกู้ผูกขาดในช่วงปี 2500–2534 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นายทุน 

เงินกู้นอกระบบมีบทบาทสำาคัญในฐานะแหล่งเงินทุนระยะสั้นของคนในชนบท แต่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา

ที่สูง 

(2) ยุคกำาเนิด ธ.ก.ส. 2534-2543  ได้สร้างนวัตกรรมที่เรียกว่า “การค้าประกันกลุ่ม” ซึ่งช่วยลดปัญหา

การไม่ชำาระคืนหนี้ โดยให้สมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันค้าประกัน ทำาหน้าที่สอดส่องและดูแล ในขณะเดียวกันก็ช่วยแก้

ปัญหาเกษตรกรไม่มีโฉนดที่ดินในการค้าประกันเงินกู้ 
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(3) ยุคเปิดเสรีทางการเงิน 2537-2544 เป็นยุคที่สถาบันการเงินไทยต่างๆ มีการกู้ยืมเงินจำานวนมาก

จากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยตำ่ามาปล่อยกู้ในประเทศ ผลพวงของการไหลเข้าของเงินทุนต้นทุนต่างๆ จำานวน

มากจากต่างประเทศสู่ตลาดการเงินในระบบของไทย ทำาให้สัดส่วนสินเชื่อในระบบสูงขึ้นอย่างมากและทำาให้อัตรา

ดอกเบี้ยสินเชื่อนอกระบบลดลง 

(4) ยุคพักชำาระหนี้กับการปรับโครงสร้างหนี้ 2545-ปัจจุบัน จากการที่มีการกู้ยืมเงินจำานวนมากจาก

ต่างประเทศในช่วงก่อนปี 2540 และเกิดวิกฤตทางการเงินในปี 2540 จนทำาให้เศรษฐกิจประสบกับภาวะตกตำ่า

ทำาให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงเกษตรกรประสบปัญหาการชำาระหนี้ (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2558)

 เมื่อได้พิจารณาถึงกิจกรรมการผลิตของชาวนา ในการลงทุนปลูกข้าวแต่ละครั้งนั้นใช้ต้นทุนและขายได้

กำาไรแค่ไหน จากรายงานวิจัยเรื่องภาวะหนี้สินกับการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร กรณีศึกษากลุ่มองค์กรเกษตรกร

บ้านคลองใหญ่ อำาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รวบรวมข้อมูลปัญหาหนี้สินที่เชื่อมโยงกับการสูญเสียที่ดินของ

เกษตรกร พบว่า ปริมาณผลผลิตที่ได้เฉลี่ยที่ไร่ละ 725 กิโลกรัม ข้าวที่ผลิตทั้งหมดจะแบ่งเป็น 2 ส่วน บริโภคเอง

และนำาไปขาย ราคาข้าวที่ขายได้ในช่วงที่มีโครงการรับจำานำาข้าว เฉลี่ยที่ 12,370 บาทต่อตัน ข้าวที่ขายในช่วง

ไม่มีโครงการรับจำานำา อยู่ที่ประมาณ 6,000-7,000 บาทต่อตัน ชาวนามีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 210,139 บาท

ต่อปี หรือประมาณ 17,511 บาทต่อเดือน มีแหล่งที่มีรายได้ 4 แหล่ง ได้แก่ 1) ภาคการเกษตร 2) การรับจ้าง  

3) ลูกหลานส่งให้ และ 4) เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ของรัฐ รายได้ภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 77 ของรายได้ทั้งหมด 

ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเฉลี่ย 123,309 บาทต่อปี เมื่อนำาค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 110,396 บาท

ต่อปี มารวมด้วย ทำาให้ครอบครัวชาวนามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 233,706 บาทต่อปี เมื่อนำาตัวเลขรายได้เฉลี่ย 210,139 

บาทต่อปี หักด้วยค่าใช้จ่าย 233,706 บาท พบว่า ชาวนามีรายได้สุทธิติดลบ 23,567 บาทต่อปี  ต้นทุนทำานาที่มี

สัดส่วนสูงที่สุดคือค่าเช่าที่ดิน
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4. แนวทางการปรับตัวของชาวนาเพื่อออกจากวงจรหนี้สิน
  

แบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 

แบบที่ 1 การบริหารหนี้เกษตรกร คือ การจัดการบริหารหนี้ การเงิน การจัดทำาบัญชี ครัวเรือนพื้น

ฐาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการระบบ การเงิน รายรับ รายจ่ายได้อย่างเป็นระบบ จะช่วยให้ เกษตรกร

สามารถวางแผนการใช้จ่าย เก็บออม และสามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อการชำาระหนี้ได้อย่างคล่องตัว มีความ 

ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังมุมมองของ กิมอัง พงษ์นารายณ์ ประธานกลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร 

จังหวัดชัยนาท และแกนนำาสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท  เล่าให้ฟังถึงเหตุที่

ทำาให้ชาวนาเกิดหนี้ ว่า 

“พื้นที่ต�าบลบางขุด จังหวัดชัยนาท ชาวนาท�านา 3 รอบ แต่แทนที่จะรวยกลับมีหนี้สิน 

เพราะการท�านามีต้นทุนเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาก�าจัดศัตรูพืช เครื่องมือการเกษตร ชาวนาที่นี่บางคนเป็นหนี้

สินต้องขายที่ และต้องเช่านาของตัวเองท�า และหลายคนเป็นหนี้สินหลักแสน หลักล้าน ท�าให้เกษตรกร

ไม่สามารถก�าหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ แต่กลับเป็นเจ้าของที่นา และเจ้าของเงินที่เป็นผู้ก�าหนด” 

(สัมภาษณ์ 26 ธ.ค. 2563)

นอกจากนี้ ยังมองว่าเกษตรกรที่เป็นหนี้สินจะออกจากวงจรหนี้หรือทำาให้หนี้เบาลงได้จำาเป็นต้องเข้าสู่

กระบวนการหรือมีศักยภาพดังต่อไปนี้ 

1) ขึ้นทะเบียนเรื่องหนี้สินกับกองทุนฟื้นฟู เพื่อเข้าสู่

ระบบที่ดอกเบี้ยน้อยลงและดำาเนินเรื่องไม่ให้ที่ดินถูกยึด 

2) การฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร การสร้างทางเลือกให้มี

อาชีพมากกว่าแค่ทางเดียว อาจจะมีการปลูกพืชผักและเลี้ยง

สัตว์ หรือแปรรูปผลผลิตการเกษตร เป็นรายได้เสริม 

3) ความสามารถทำาการตลาด และ 

4) องค์กรต้องมีความเข้มแข็ง 

แบบที่ 2 การปรับรูปแบบการผลิต เช่น การปรับตัวในระบบการผลิตและการใช้ที่ดิน  การปรับระบบ

เกษตรกรรมไปสู่การทำานาอินทรีย์  การปรับตัวไปสู่ชาวนานักคัดและปรับปรุงพันธุ์ข้าวกับตลาดเมล็ดพันธุ์   

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการแปรรูปผลผลิต  

แบบที่ 3 การปรับตัวในระบบตลาด เช่น การเปลี่ยนไปสู่ระบบข้าวอินทรีย์สำาหรับตลาดใหม่ การสร้าง

ตลาดการค้าเพื่อความเป็นธรรม 

ที่สำาคัญ คือ การรวมกลุ่มของชุมชน การปรับตัวในลักษณะของการพึ่งตนเองและเกษตรแบบวิถีชีวิต 

พอเพียง เป็นต้น 
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5. การปรับระบบการผลิตและตลาด 
สู่วิถีอินทรีย์ของชาวนาที่มีหนี้สิน

ในส่วนของการนำาเสนอนี้เป็นนำาเอาข้อมูลสัมภาษณ์บทเรียนพื้นที่  ได้แก่ 1) ผู้ใหญ่สุนทร มณฑา ชาวนา

บ้านคลองรี่ ม.4 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 2) กลุ่มส่งเสริมการเกษตรครบวงจร สภาเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท 3) กลุ่มร้อยใจ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท และ4) กลุ่มปันสุขออร์

แกนิค ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ควบคู่กับการค้นคว้าจากเอกสารงาน

วิจัย งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง  จากนั้นนำาสู่การประมวลเพื่อตอบคำาถามสำาคัญว่ากระบวนการที่ชาวนาที่มีหนี้สินจะ

ปรับตัวสู่เกษตรอินทรีย์ได้นั้นจะต้องตระหนักหรือต้องทำาอะไรบ้าง รวมถึงการร่วมมองประเด็นท้าทายต่อภาพเชิง

โครงสร้างของชาวนาไทยต่อไป   

 

5.1 การปรับตัวในการผลิตสู่ระบบอินทรีย์ 

  1) การปรับตัวแบบหักดิบจากเคมีสู่อินทรีย์ กรณีศึกษาผู้ใหญ่สุนทร มณฑา  

ผู้ใหญ่สุนทร มณฑา ชาวนาบ้านคลองรี่ ม.4 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เล่าให้ฟังย้อนไป 20 ป ี

ที่แล้วว่า การปลูกฝังของเกษตรของเกษตรกรในยุคนั้นส่วนใหญ่ใช้สารเคมี 

“ผมท�านาใหม่ๆ ผลผลิตต่อไร่ ค่อนข้างที่จะดี คุ้มต่อการลงทุน เพราะดินช่วงนั้นยังอุดม

สมบูรณ์อยู่ แมลงศัตรูพืชยังไม่ระบาดจนเกินไป  แต่พอท�าไปเรื่อยๆ สารเคมีที่เคยใช้ขวดละ 100-200 

บาท เอาไม่อยู่ ต้องใช้ขวดละ 500 บาท”

ในสมัยที่ยังใช้สารเคมีเมื่อขาดความรู้ก็ไปปรึกษาร้านยา ร้านยาก็จะจัดยาชุดให้ บางชุดราคา 2,000 

บาท ก็ยอมซื้อมาเพราะว่ามันฆ่าได้แน่นอน 

ในตอนแรกการทำานาได้ผลผลิตดี ก็จะมีเงินเก็บ นานๆ เข้าเงินที่เก็บก็ค่อยๆ หายไป จนปี 2553-2554 

เมื่อปี 2553 เกิดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีนำ้าตาล ต้องกู้มา 150,000 บาท  สองปีซ้อน ทำาให้ขาดทุนไป 

300,000 บาท พอถึงปี 2555 ต้องกู้มาลงทุนใหม่ แต่ยังไม่ประสบความสำาเร็จเท่าที่ควร ต้องไปใช้หนี้และเสียดอก

นอกจากเรื่องต้นทุนสูงแล้ว ยังทำาให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ เริ่มสุขภาพไม่ดี มีอาหารเหมือนเหนื่อยหอบ

เวลาไปฉีดยา แต่ละครั้งมีอาหารมึนหัวเหมือนคลื่นไส้  ไปหาหมอ หมอบอกว่าแพ้ยาสารเคมีทางการเกษตร

ผู้ใหญ่สุนทรเป็นประธานศูนย์ข้าวชุมชนของ ต.ห้วยกรด ต้องเอาสมาชิกในกลุ่ม ไปเรียนโรงเรียนชาวนา

ด้วย หลังจากที่ไปเรียนสารเคมีที่เรามีอยู่ในตู้ยา หักดิบไม่ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้คนอื่นเอาใช้ 

“หลังจากที่เราไม่ใช้ เราก็ใช้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ไปเรียนมา ไม่ว่าสารสกัดเมล็ดสะเดา  

สารสกัดผงขมิ้น เปลือกมังคุด ผงผะโล้ ปรากฏท�าให้ต้นทุนลดลงอย่างมาก  จากเมื่อก่อน ต้นทุนอยู่ที่ 
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4,000–5,000 บาท พอมาใช้สมุนไพร และสารชีวภัณฑ์ ต้นทุนจะตกที่ 2,000 กว่าบาท หากรวมค่าเช่า

ด้วยจะตกอยู่ 3,000 บาท ต่อไร่”

ข้อดีของการทำาเกษตรอินทรีย์อย่างแรก คือ ลดต้นทุน และสุขภาพดีขึ้น การหายใจดีขึ้น ไม่เหนื่อยหอบ 

การทำางานดีขึ้น แข็งแรงขึ้น อีกทั้งทำาให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย การทำาเกษตรแบบอินทรีย์ ทำาให้ผลผลิตของค่อน

ข้างดี เมล็ดข้าวค่อนข้างมีคุณภาพ เพราะเราใช้ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ทำาให้ต้นข้าวแข็งแรง สมบูรณ์  

ได้คุณภาพ สามารถเพิ่มมูลค่าของข้าว ในเมื่อต้นทุนตำ่า รายได้เพิ่มขึ้น จึงทำาให้หนี้สินลดลง จนถึงปลดเปลื้องหนี้

สินได้ 

จากเดิมที่เป็นหนี้ในช่วงปี 2553-2554 ประมาณ 500,000 บาท แต่หลังจากปี 2557-2558 หนี้ค่อยๆ 

ลดลง ปัจจุบันเหลือหนี้ประมาณ 100,000 บาท การจะลดหนี้ได้ อย่างน้อย อย่าให้หนี้เพิ่ม แต่ให้ลดทุกปี 

นอกจากนั้นผู้ใหญ่สุนทร ได้พยายามส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่สร้างการพึ่งตนเองด้านอาหาร โดย

แลกเปลี่ยน ตั้งคำาถามกับเกษตรกรที่มาเรียนรู้ที่โรงเรียนชาวนาบ้านคลองรี่ เคยตั้งคำาถามกับเกษตรกรที่มาเรียน

กับตนเองว่าสามารถปลูกผักกินเองได้ไหม อยากกินพริกปลูกพริก อยากกินมะเขือปลูกมะเขือ แบ่งพื้นที่บนคันนา

ปลูกผักเอาไว้กิน คันนาของเราก็เพิ่มมูลค่า แทนที่จะให้หญ้าขึ้นอย่างเดียว มีผักไว้กินที่บ้าน ทำาแบบนี้เป็นการ

ลดรายจ่าย ไม่เพียงใช้ความรู้เรื่องโรงเรียนชาวนาแต่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปด้วย สอนให้ตนเองพึ่งตนเอง 

อย่างน้อยเอาข้าวไว้กิน มีผักไว้กิน

กรณีของผู้ใหญ่สุนทร มณฑา ได้แสดงให้เห็นว่าการใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์ สามารถนำาไปสู่การแก้ไข

ปัญหาหนี้สินได้ โดยจากปี 2553 – 2554 เป็นปี ทำานาขาดทุน ตอนนั้นเป็นหนี้ 500,000 บาท หลังปี 2557-2558 

หนี้ค่อยๆ ลดลง ปัจจุบันเหลือหนี้ประมาณ 100,000 บาท 

2) การปรับตัวการผลิตและบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

 การปรับตัวในเรื่องของการผลิตและการใช้ที่ดิน อาจพบได้หลายรูปแบบ กล่าวคือ 
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รูปแบบของการลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยใช้เทคนิคเกษตร

เพื่อลดต้นทุน และสร้างประสิทธิภาพในการทำานาให้กับเกษตรกร รวมทั้งทำาให้มีผลผลิตข้าวเพียงพอต่อความ

ต้องการบริโภค การลดการใช้สารเคมีในนาข้าว  การปรับปรุงดินหลากหลายวิธี นับตั้งแต่การวิเคราะห์ดินและให้

ปุ๋ยตามธาตุอาหารที่ดินต้องการ การทำาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก นำ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชหมุนเวียน การใช้

ธรรมชาติดูแลให้เกิดความสมดุล และสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนด้วยการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสด รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพข้าวด้วยการลดการใช้สารเคมีทางการ

เกษตร

การปรับรูปแบบการใช้ที่ดิน เพื่อปรับการผลิตให้หลากหลายมากขึ้น โดยการจัดสรรที่ดินใหม่ให้

สามารถปลูกข้าวและพืชที่มีตลาดรองรับส่วนหนึ่ง เช่น กรณีชาวนาในจังหวัดนครปฐม ทำานาบัว การทำานาผักบุ้ง 

ซึ่งทั้งนาบัวและผักบุ้งไม่จำาเป็นต้องปรับพื้นที่ใหม่เพราะสามารถใช้ที่นาปลูกได้เลย บางส่วนได้ปรับพื้นที่นาแล้ว

ยกเป็นร่องสวนเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ผักชีฝรั่ง ดอกขจร ผักหวานบ้าน ฯลฯ สำาหรับชาวนาในภาคอีสาน 

การปลูกพืชหลังนาเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่ชาวนามีการปรับตัว รวมทั้งการปรับพื้นที่ไปปลูกข้าวเหนียวมากขึ้น

จากที่เคยปลูกข้าวหอมมะลิ เนื่องจากข้าวเหนียวมีราคาดีและยังสามารถเก็บไว้กินได้อีกด้วย (สุภา ใยเมือง และ

คณะ, 2561)

3) การปรับระบบเกษตรกรรมไปสู่การท�านาอินทรีย์ และแรงจูงใจ

บทเรียนของกลุ่มร้อยใจ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งสมาชิกเป็นชาวนาที่มีหนี้สิน ได้ทำาการ

รวมกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนระบบเกษตรจากเคมีเป็นอินทรีย์ ก่อตั้งราวปี 2556 กลุ่มมีสมาชิก 13 คน โดยศรีไพร  

แก้วเอี่ยม ประธานกลุ่ม เล่าถึงแรงจูงใจในการหันมาทำาเกษตรอินทรีย์ว่า เริ่มจากปัญหาเรื่องสุขภาพของคนใน

ครอบครัวและของตนเองมาเป็นอันดับแรก สำาหรับเรื่องหนี้สินกลุ่มตั้งใจจะใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์เพื่อทดลอง

ทำาเป็นทางเลือก โดยกระจายกันทดลองทำานาอินทรีย์ในแต่คน แบ่งพื้นที่นาของตนเองทั้งหมดมาทำา 

“ตอนที่เริ่มคิดจะท�านาอินทรีย์ช่วงแรกไปบอกครอบครัว ไม่มีใครเห็นด้วยเพราะคิดว่า

ผลผลิตผลตอบแทนไม่ดี อีกทั้งมีหนี้สินเดิมอยู่มาก แต่จากการที่ได้ไปศึกษาดูงานกับกลุ่มส่งเสริม

การเกษตรครบวงจรและกลุ่มร้อยใจ มีความเชื่อมั่นว่าเกษตรอินทรีย์น่าจะสามารถเป็นทางเลือกได้  

แต่ต้องทดลองท�าดูก่อน จึงขอแบ่งท�านาอินทรีย์ 3 ไร่ จากพื้นที่ 23 ไร่”   ช่วงแรกในการผลิตข้าวอินทรีย ์

ของศรีไพร ได้ผลผลิตไม่ดีเลย  “ตอนแรก 3 ไร่ ไม่ได้ข้าวเลย  ได้ข้าวแค่ 120 ถัง  ไร่ละ 40 ถัง ปกติได้

ประมาณไร่ละ 1 เกวียน (100 ถัง เท่ากับ 1 เกวียน) อาจเป็นเพราะเป็นการหักดิบเนื่องจากดินเป็นดินที่

เคยใช้สารเคมีมายาวนาน” (สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2563) 

อย่างไรก็ตาม ศรีไพรและกลุ่มไม่ได้ย่อท้อ ได้ทำาต่อเนื่องมาจนดินได้รับการบำารุงดีขึ้น และขยายพื้นที่

ทดลองปลูกมากขึ้น โดย ปี 2559 เริ่มเปลี่ยนมาเป็น 7 ไร่ และมาทำาแปลงสาธิตอีก 7 ไร่ (เช่าที่ใกล้ศูนย์ป๋วย      

ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ที่ตั้งกลุ่มร้อยใจ) รวมเป็นเป็น 14 ไร่ และพื้นที่ 3 ไร่เดิมค่อยปรับเปลี่ยนการผลิต

จนได้ข้าว 70 ถัง ใช้เวลาจากปี 2556 – 2562 เป็นเวลา 7 ปี  
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ปัจจุบันศรีไพรและกลุ่มเชื่อมั่นว่าเกษตรอินทรีย์สามารถสร้างเพิ่มมูลค่าได้ และปี 2563 ได้ขยับมาทำา

เมล็ดพันธุ์ 5 ไร่  เป็นพันธุ์ข้าว กข. 43  ขายให้สมาชิกในกลุ่มและคนข้างนอก  อีกทั้งกลุ่มยังได้ทำาการแปรรูป

ผลผลิตอินทรีย์อื่นๆ เช่น กล้วยนำามาทำาแป้งกล้วย ซึ่งเป็นสินค้าขายดีในปัจจุบัน 

สำาหรับการสร้างแรงจูงใจให้คนในพื้นที่หรือชาวนาที่มีหนี้สินนั้นหันมาทำาเกษตร อาจจะต้องเริ่มจาก

การพูดถึงสุขภาพที่ปลอดภัยจากสารเคมี เพราะคนในพื้นที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาก เช่น เบาหวาน ความดัน 

มะเร็ง เป็นต้น  ศรีไพรเล่าถึงกระบวนการชักจูง ให้เพื่อสมาชิกหันมาทำาเกษตรอินทรีย์ 

“ตอนแรกกลุ่มมีเพียง 5 คนเท่านั้น ต่อมาขยายเป็น 13 คน และตอนนี้มีแนวร่วมอีกหลายคน

ที่สนใจ หลายคนเป็นหนี้สินร้อนๆ มา แต่เราจะพูดให้ความส�าคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นล�าดับต้นๆ ก่อน 

จากนั้นจึงพูดถึงเรื่องรายได้ พูดถึงการลดต้นทุน ใช้การสีขายเอง ในราคาที่สูงกว่าข้าวธรรมดา ท�าให้

เห็นว่าขายได้ราคา เพื่อให้กลุ่มเข้ามาร่วม แต่จะท�าแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้ให้ความหวังว่าหนี้จะหลุด

ในคราเดียว และการมีแปลงสาธิต ก็เพื่อท�าให้หลายคนได้เห็นเป็นรูปธรรมว่า เกษตรอินทรีย์ท�าได้” 

(สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2563)

แนวทางของกลุ่มร้อยใจในการจูงใจให้เกษตรกรหันมาทำาเกษตรอินทรีย์ สอดคล้องกับงานศึกษาของ

อรวรรณ ศรีโสมพันธ์. (2555) พบว่า สาเหตุสู่การปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวเคมีเป็นข้าวอินทรีย์ ประกอบ

ด้วย ปัจจัยด้านสุขภาพ ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิต ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคง

ในการประกอบอาชีพ ผลจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์พบว่าได้ผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจสูงกว่าการทำานาใน

ระบบเกษตรเคมี และในด้านสังคมเกิดระบบการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนและชุมชนอื่น  พบว่าการผลิตข้าวแบบ

อินทรีย์ได้สร้างประโยชน์สุขในด้านการผลิตข้าวมีคุณภาพ และลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต คุณค่าการผลิต 

เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศเกษตร

ในปัจจุบัน การขยายตัวของการทำาเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรยั่งยืนนั้น มีรูปแบบการขยายที่หลากหลาย  

โดยเฉพาะการขยายในกลุ่มชาวนาด้วยกันเอง การขยายองค์ความรู้การทำานาอินทรีย์ด้วยการทำาหลักสูตรและการ

จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในรูปแบบโรงเรียนชาวนา ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน และสถาบันการเรียนรู้ของ

ชุมชน หรือการขยายผ่านสื่อทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์  
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4) การปรับตัวไปสู่ชาวนานักคัดและปรับปรุงพันธุ์ข้าวกับตลาดเมล็ดพันธุ์

 เมล็ดพันธุ์ข้าวถือว่าเป็นปัจจัยการผลิตที่สำาคัญในการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ ปัจจัยด้านราคาเมล็ดพันธุ์ที่มีราคาแพงมากขึ้น และปัจจัยจากนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ทำาให้

ชาวนาตระหนักมากขึ้นในการมีเมล็ดพันธุ์ข้าวอยู่ในมือของครัวเรือนและชุมชน ความรู้เรื่องการคัดพันธุ์แบบครัว

เรือนชาวนานั้น ได้สะสมสืบทอดทักษะมาเป็นเวลานาน ซึ่งมีคุณภาพพอๆ กับการเก็บ คัดพันธุ์ ของทางการได้

ไม่แพ้กัน ซึ่งปัจจุบันชาวนาหลายชุมชนกำาลังได้พัฒนาตนเองเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาพันธุ์ จากอดีตที่เป็นไปได้

ยากที่ชาวนาจะเป็นนักปรับปรุงพันธุ์แต่ปัจจุบันการทำาให้เห็นในศักยภาพนี้ กำาลังถูกยอมรับมากขึ้นเพราะชาวนา

นักพัฒนาพันธุ์ตอบโจทย์พันธุ์ข้าวได้ตามความต้องการของชุมชนและสภาพพื้นที่ได้ตรงกว่า อาทิ พันธุ์ข้าว หวัน 1 

หวัน 2 ซึ่งเกิดจากชาวนาชื่อหวันพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา ดังนั้นแล้วการเปลี่ยนจากชาวนาธรรมดาสู่การเป็นชาวนานัก

วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ เป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินความสามารถของชาวนาเพราะมีบทเรียนจากชาวนาอื่นๆ ที่สามารถ

ทำาได้มากมาย

5.2 มิติด้านตลาดผลผลิตอินทรีย์ 

1) การพัฒนาช่องทางการตลาดผลผลิตอินทรีย์ที่หลากหลาย

บทเรียนของกลุ่มปันสุขออร์แกนิค ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ซึ่งเป็นเครือข่าย

ทำางานร่วมกับเกษตรที่เป็นหนี้สิน ถึงแม้ไม่ได้ทำาการผลิตข้าวเป็นหลักแต่การจัดการตลาดมีความน่าสนใจ กล่าว

คือ  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อทำาการตลาด และทำาการตลาดหลายช่องทาง อีกทั้งยังใช้เครื่องมือการสื่อสารที่

สามารถนำาไปสู่การวางแผนการผลิต ดังนี้ 

สุมาลี พะสิม  ประธานกลุ่มปันสุขออร์แกนิค ได้พูดถึงกลุ่มที่ช่วยกันตั้งว่า  

“ท่ีผ่านมากลุ่มไม่ได้ของบท่ีไหนมากมาย ส่วนใหญ่เป็นการของบเพื่อจัดท�าโครงสร้าง 

โรงเรือนและเงินส่วนหนึ่งใช้ในการพัฒนาสมาชิกในกลุ่ม” และพูดต่อว่า “สมาชิกที่มาช่วยกันในกลุ่ม
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มีทั้งคนที่มีหนี้สิน  คนที่เคยใช้สารเคมี คนที่อยากผลิตอาหารอินทรีย์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มเพิ่ง 

ก่อตั้งได้ไม่นานประมาณปี 2561 ส่วนหนึ่งจึงต้องมีการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพสมาชิก

ในกลุ่ม” (สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2563)

กลุ่มปันสุขออร์แกนิค ได้ดำาเนินการสร้างเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ 

  1) พัฒนาเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ โดยเข้าร่วมโครงการคนกล้าคืนถิ่น  โครงการ young smart 

farmer เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อนพ้องที่เป็นผู้ผลิตในจังหวัดทั้งที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่และเล็ก อาทิ กลุ่มเกษตรกรรม

ทางเลือก ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

  2) เชื่อมโยงเกษตรกรผู้ผลิต ตัวอย่างเช่น การเป็นคู่ผลิตในระดับจังหวัด ได้แก่ การเชื่อมโยงกับ

เกษตรกร อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยสุมาลีและกลุ่มได้ช่วยทำาหน้าที่ส่งเสริมเกษตรกรทำาเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง

เดิมเคยทำาแบบใช้สารเคมี และมีหนี้สิน นอกจากทำางานส่งเสริมยังช่วยเป็นผู้รับซื้อเพื่อกระจายสินค้าด้วย 

  3) เชื่อมโยงเครือข่ายผู้บริโภค  ได้แก่ กลุ่มผู้บริโภคในกรุงเทพฯ มีทั้งองค์กรที่เคยทำางาน และองค์กร

พัฒนาเอกชนอื่นที่รู้จัก ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายข้าราชการ  หน่วยงานราชการ เช่น อบต. เกษตรจังหวัด  

  4) เชื่อมโยงเครือข่ายตลาด ได้แก่ เชื่อมโยงกับสหกรณ์บริการสินค้า ตลาดต่างๆ ในจังหวัดสระบุรี  

เครือข่าย city farm มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) เป็นต้น 

  5) แสวงหาการสนับสนุนจากภาคีวิชาการ ได้แก่ มูลนิธิชีวิตไท ซึ่งช่วยสนับสนุนงานวิชาการและ

เสริมศักยภาพกลุ่ม  และ 

  6) เชื่อมโยงเครือข่ายที่เป็นลักษณะของชุมชนออนไลน์ผ่าน webpage กาหลง บ้านสวนลมโชย และ

กลุ่มไลน์ต่างๆ
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รูปแบบตลาดของกลุ่มปันสุข

  1) ตลาดสดและตลาดนัด

  2) ตลาดในหมู่บ้าน คนรู้จักและมารับซื้อที่ฟาร์มเอง

  3) ตลาดฝากขาย ตามร้านของหน่วยงานต่าง ๆ 

  4) ตลาดตามงานเทศกาลและกิจกรรมสร้างสรรค์

  5) ตลาดผ่านสถาบัน เช่น โรงพยาบาล

  6) ตลาดออนไลน์

  7) ตลาด pre-order 

การตลาดของกลุ่มปันสุข

  1) สำารวจตลาดก่อน ตัวอย่างกรณีของการจำาหน่ายเห็ด ได้มีการสำารวจความต้องการของแม่ค้าที่

ตลาดก่อนว่าต้องการเห็ดไหม และปริมาณเท่าไหร่

  2) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มข้าราชการ  กลุ่มคนเมือง กลุ่มคนรุ่นใหม่  กลุ่มผู้สูงวัย ซึ่งมี

ความต้องการในผลผลิตที่ต่างกัน อีกทั้งทำาให้รู้ถึงกำาลังซื้อในแต่ละช่วงวัยตามมาด้วย

  3) ทำา webpage ทาง Facebook ชื่อ กาหลง บ้านสวนลมโชย เป็นช่องทางที่ทำาให้ผู้บริโภครวม

ถึงผู้ผลิตได้มาเจอกัน และสามารถติดตาม หรือสั่งสินค้าผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยเพราะปัจจุบันระบบการโอนเงิน

ออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทและอำานวยความสะดวกได้มาก
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  4) การทำาการตลาดแบบ pre-order และกำาหนดจุดกระจายสินค้า ก่อนวันนำาสินค้าไปขายจริง

ผู้บริโภคจะทำาการสั่งซื้อสินค้า โดยระบุปริมาณก่อนล่วงหน้า และจ่ายเงินก่อน หลังจากนั้น ทางกลุ่มปันสุขจะ

รวบรวมคำาสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการรวบรวมผลิตและนำาส่งยังจุดกระจายสินค้าต่อไป ซึ่งจุดกระจาย

สินค้า ได้แก่ city farm โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และจุดอื่น ๆ ตามที่ได้ตกลงกับผู้ประสานงาน 

การตลาดแบบ pre-order ใช้การสื่อสารผ่านไลน์  Facebook และโทรศัพท์

ภาพแสดง การจัดการการตลาดแบบ pre-order ใน 1 สัปดาห์

การจัดการตลาดแบบสั่งล่วงหน้า (pre-order) เริ่มจากวันพฤหัส- ศุกร์ : สำารวจความต้องการว่าลูกค้า

ต้องการรายการสินค้าอะไรบ้าง เสาร์ : ทำารายการสินค้า และส่งให้กับเกษตรกรผู้ผลิต อาทิตย์-จันทร์ : ทำาการ

รวบรวมผลผลิต อังคาร : จัด package ผัก/ผลผลิต เตรียมพร้อมนำาส่ง  และ พุธ-พฤหัสบดี : จัดส่งตามจุดนัด 

แ ล ะ จุ ด ก ร ะ จ า ย สิ น ค ้ า 

หมุนเวียนจัดการในรูปแบบ

นี้ทุกอาทิตย์ หากสั่งซื้อล่วง

หน้าแล้วไม่มีสินค้า ทาง 

ผู ้ประสานจะแจ ้งอธิบาย

กลับไป เพราะพืชผักบาง

ชนิดมีตามฤดูกาล
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2) การจัดปรับความสัมพันธ์ใหม่ในระบบตลาด  

กรณีของกลุ่มร้อยใจ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ได้พยายามทำาการตลาดข้าว โดยไปให้พ้นจากเงื่อนไข 

ของกลไกตลาดและพ่อค้าคนกลาง โดยการแพ็คข้าวขายเอง อีกทั้งได้ทำากิจกรรมที่หลากหลายมากกว่าการปลูก

ข้าว แต่ทำาการปลูกข้าวพันธุ์ขาย 5 ไร่ การแปรรูปกล้วยอินทรีย์เป็นแป้งกล้วย และทำาขนมจากแป้งกล้วยขาย 

นอกจากนั้นยังได้รวบรวมผลผลิตผักสวนครัวอินทรีย์ที่ได้จากเครือข่ายขายด้วย หรือในมุมหนึ่งได้ยกระดับกลุ่ม

ชาวนาเป็นผู้ประกอบการทางธรุกจิเกษตรอนิทรย์ีมากข้ึน การปรับเปล่ียนการตลาดและการผลิตของกลุ่ม ได้ทำาส่ิง

ต่างๆ ต่อไปนี้ 

- ใช้การสีข้าวขายเองโดยใช้โรงสีของกลุ่ม และขายข้าวในราคาสูงกว่าข้าวทั่วไป  ทำาเป็นแพ็ค แพ็คละ 

1 กก. ข้าวกล้อง 60 บาท  ข้าวขาว 50 บาท

- เวลามีงานตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์หรือได้เป็นวิทยากรก็จะถือสินค้าอินทรีย์ของ

ตนเองไปแสดงและขายด้วย 

- ใช้ช่องทาง Facebook สำาหรับขายออนไลน์  โดยให้ลูกหลานช่วยเรื่องลงภาพและประชาสัมพันธ์

ขาย และมีมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร มีบริษัทแปลนทำาสติกเกอร์ให้  

- ขายให้กับชาวบ้านในชุมชน เป็นช่องทางหลัก เริ่มแรกแจกให้ลองกินคนละหนึ่งกิโล จากการสังเกต 

อาชีพที่ซื้อมากก็คือชาวนาด้วยกัน (แสดงนัยยะว่าข้าวที่เขาปลูกไม่ปลอดภัย  เลยต้องซื้อเพื่อกินจากคนที่ปลูกใน

ระบบปลอดภัย) คนนิยมกินข้าวอ่อน นิยมกินข้าวขาวเคยไชย

- การสั่งล่วงหน้า ส่วนมากเป็นคนในชุมชน จะใช้วิธีบอกล่วงหน้า

- ขายให้กับหน่วยงาน อาทิ บริษัทแปลน ซึ่งจะโทรสั่ง ครั้งละ 100 กก. มูลนิธิชีวิตไท และหน่วยงานที่

เป็นเครือข่าย ส่วนหนึ่งมีความสัมพันธ์รู้จักกันส่วนตัว

ศรีไพร เล่าให้ฟังว่า ดูเหมือนว่าการท�าเกษตรอินทรีย์จะไม่หวือหวา ลงทุนหลายร้อยไร่ แต่ที่ผ่านมา

ตนเองสามารถปลดเปลื้องหนี้สินก้อนแรกได้ด้วยเกษตรอินทรีย์ 

“ปัจจุบันใช้หนี้นอกระบบ 70,000 บาท หมดแล้ว ซึงเป็นหนี้ก่อนปี 2554  หลังจากมาท�า

เกษตรอินทรีย์ ขายข้าวอินทรีย์ ปลูกตะไคร้ รวบรวมผลผลิตจากกลุ่มช่วยกันขาย และท�าการแปรรูป

กล้วยเป็นแป้ง และขนม ยังคงเหลือหนี้หนี้สินของ ธกส. 400,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะใช้แนวทางผลิต 

ตลาดเกษตรอินทรีย์เพื่อปลดหนี้ต่อไป” (สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2563)

 สิ่งที่กลุ่มร้อยใจได้พยายามขับเคลื่อนนั้น หากมองอย่างวิเคราะห์แล้วจะพบว่า เป็นการพยายามสร้าง

ความสัมพันธ์ในระบบตลาด สำาหรับการปรับตัวต่อตลาดการค้าข้าว ศจินทร์ ประชาสันติ์ และคณะ (2555) ที่ทำาการ

ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ทางการตลาดในประเด็นเรื่องโอกาส อำานาจ และสิทธิ โดยชาวนาแม้เป็นผู้ผลิต
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ข้าว แต่กลับอยู่ในตำาแหน่งล่างสุดของกระบวนการค้าข้าว ที่ยึดโยงกับโรงสีและผู้ส่งออกข้าว ทำาให้ความสัมพันธ์

มีลักษณะถูกกำาหนดโดยผู้ซื้อเป็นหลัก มีความเหลื่อมลำ้าทางความรู้และเทคโนโลยีสูง และกระบวนการค้าสามารถ

ผลักภาระไปให้กับชาวนาผ่านคุณภาพข้าว รวมถึงชาวนาไม่ได้มีทางเลือกในความสัมพันธ์ลักษณะนี้

แผนภาพ แสดงการเปรียบเทียบตลาดแบบปกติและทางเลือกของตลาดการค้าเป็นธรรม

(ที่มา: ศจินทร์ ประชาสันติ์ และคณะ, 2555)

ชาวนาจึงได้พยายามปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางการตลาดด้วยวิธีการต่างๆ ในการพึ่งพาตนเอง สร้าง

อิสรภาพในการค้า เพิ่มมูลค่าข้าว แก้ไขปัญหาพฤติกรรมในการบริโภค สร้างการยอมรับ และพื้นที่ยืนในสังคมให้

กับชาวนาโดยวางรูปแบบ “ตลาดใหม่” ที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์  

ที่เปลี่ยนความสัมพันธ์ใน 4 ด้าน

(1) การปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับคนกลาง

(2) กระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับผู้บริโภค
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(3) เปิดพื้นที่ความสัมพันธ์ทางการตลาดกับชาวนาที่แปลงนา

(4) การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชาวนาผ่านการสร้างความยอมรับจากหน่วยงานของรัฐ

 

6.การปรับตัวในลักษณะของการพึ่งตนเอง 
และเกษตรแบบวิถีชีวิตพอเพียง

การพึ่งตนเองด้านอาหารของเกษตรกร

ตัวอย่างรูปธรรมของการพึ่งตนเองได้ในระดับบุคคล จากการสำารวจความมั่นคงทางอาหารของชาวนา

และเกษตรกรผู้ผลิตอินทรีย์ วิกฤตโรคระบาดทำาให้มีความชัดเจนขึ้นว่าคนที่อยู่บนฐานการผลิตได้รับความเดือด

ร้อนเรื่องอาหารน้อยมาก จากตัวเลขการเปอร์เซ็นต์การซื้ออาหารของ ศรีไพร  แก้วเอี่ยม แกนนำาเกษตรกร  

ต.บางขุด จ.ชัยนาท พบว่า 
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“แม้ครอบครัวจะอาศัยอยู่กัน 6 คน รายจ่ายทั้งหมดคิดเป็นค่าอาหารครึ่งหนึ่ง ส�าหรับอาหาร

นั้นซื้อ 30 เปอร์เซ็นต์ และปลูก/เลี้ยงเอง 70 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ต้องซื้อเพิ่มเติม คือ  ซื้อโปรตีน หมู ปลา 

และ  เครื่องปรุง อย่างไรก็ตามการปลูกเอง ผลิตเองได้ช่วยลดรายจ่ายและสามารถรองรับวิกฤตได้” 

(สัมภาษณ์ 3 ตุลาคม 2563)    

เช่นเดียวกันกับ สุมาลี  พะสิม (สัมภาษณ์ 4 ตุลาคม 2563) ที่ใช้วัตถุดิบประกอบอาหารจากแปลงตนเอง

ถึง 80 เปอร์เซ้นต์ เพราะไม่มั่นใจวัตถุดิบจากตลาดเรื่องความปลอดภัย ทำาให้หากคิดเป็นมูลค่าสามารถลดรายจ่าย

ด้านอาหารในมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบรายจ่ายในส่วนของอาหาร 

ในระดับท้องถิ่น งานของ สมพร อันธิเมือง และคณะ (2554) อ้างถึงใน สุภา ใยเมือง (2561)  

ในชาวนากับการเปลี่ยนแปลง ได้ทำาการศึกษารูปแบบการพึ่งตนเองด้านอาหารบนฐานวัฒนธรรมชาวนา บ้าน

หนองหญ้าปล้อง ตำาบลบ้านกู่ อำาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม เป็นการศึกษาการปรับตัวในระดับท้องถิ่น

ของชาวนาที่อิงตามวัฒนธรรมชุมชนในการทำานาข้าวและการพึ่งตนเองด้านอาหาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการ

พึ่งตนเองแบบโบราณไปสู่การพึ่งอาหารจากภายนอกชุมชนในช่วง พ.ศ. 2525-2529 แหล่งอาหารในชุมชนลด

น้อยลง แต่หลังจากการเกิดปัญหาเรื่องราคาอาหารในตลาดโลก แหล่งอาหารจากนอกชุมชนอย่างรถเร่ขายอาหาร 

ร้านค้า และตลาดนัดทำาให้ค่าอาหารของหมู่บ้านสูงถึง 5,444,000 บาท ต่อปี หรือเฉลี่ยเป็น 66,000 บาทต่อ 

ครัวเรือนต่อปี หรือประมาณ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ทำาให้รายได้ระดับหมู่บ้านที่มีเพียง 7,300,000 บาท 

ต่อปี หักค่าอาหารก็จะเหลือทั้งหมู่บ้านเพียง 2,400,000 บาทต่อปีเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายอื่นๆ ส่งผลให้เกิด

การยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ และเป็นหนี้เฉลี่ยครัวเรือนละ 149,786 บาท หรือทั้งหมู่บ้านเป็นหนี้ 6,770,000 

บาท (ไม่รวมดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายรายปี)  ทำาให้ชาวบ้านต้องหันมาพึ่งตนเองในด้านการผลิต การหา การแลกเปลี่ยน 

และการซื้ออาหารจากภายในชุมชนด้วยกันเอง ทั้งข้าวและพืชผักต่างๆ ผ่านวัฒนธรรมในเรื่องของความสัมพันธ์

ในชุมชน และพิธีกรรมตามประเพณีต่างๆ ที่ทำาให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างชาวบ้านและวัดในการหา

ทางออกช่วงมีปัญหาทางเศรษฐกิจ

การพึ่งตนเองได้ด้านการผลิตของกลุ่มชาวนา

ที่ผ่านมามีนักการศึกษา ได้ศึกษาเรื่องการพึ่งตนเองได้ด้านการผลิตของกลุ่มชาวนาไว้ ดังเช่น พอพันธ์ 

สุทธิวัฒนะ และเดชา วงแก้ว (2553) ที่ทำาการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเครื่องสีข้าวชุมชนโดยส่งเสริมการบริหาร

จัดการข้าว อันเนื่องมาจากพระราชดำาริทฤษฎีใหม่กับเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของ

กลุ่มชาวนาในพื้นที่จังหวัดตราด เป็นการปรับตัวตามแนวทางพระราชดำารัสในการสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงหลังปัญหาทางเศรษฐกิจ  งานของ สารวิตร มีจุ้ย และคณะ (2553) เรื่องการพัฒนาระบบการผลิต

เมล็ดพันธ์ข้าวเพื่อพึ่งพาตนเองที่ยั่งยืนของจังหวัดน่าน ผ่านการจัดการองค์ความรู้ (knowledge management) 

และสร้างระบบฐานข้อมูลในระดับพื้นที่สำาหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่น

และความรู้ก้าวหน้าทางวิชาการแบบให้ชาวนามีส่วนร่วมในลักษณะของการพึ่งตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจนเกิดการยอมรับของชาวนา และงานของ ไวพจน์ กันจู และคณะ (2555)  

ที่วิจัยในประเด็นของกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยแบบครบวงจรเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างย่ังยืนของ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดพะเยา
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7. บทสรุป

กล่าวโดยสรุป ชาวนาและเกษตรกรที่มีหนี้สินต้องจัดปรับกระบวนทัศน์และวิถีการผลิตหลายอย่าง โดย

ต้องพยายามทำากิจกรรมในหลายด้าน หรือการสร้างเศรษฐกิจหลายขาขึ้นมาเพื่อให้มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

มากขึ้น เพราะกลไกราคาข้าวมีความผันผวนขึ้นลงตามเหตุปัจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาค การมีเศรษฐกิจหลาย

ขาจึงสร้างความยืดหยุ่นให้กับครัวเรือนชาวนา หรือหากใช้ผลผลิตจากแปลงซึ่งประกอบด้วยข้าวและพืชอื่นๆ  

ให้เป็นต้นทุนโดยการเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะเมื่อชาวนาต้องปรับเปลี่ยนการปลูกให้เป็นแบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่ง

ปัจจุบันจากการถอดบทเรียนและงานศึกษาหลายชิ้น พบว่า การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถลดต้นทุน

การผลิตได้ดี  อีกทั้งยังสามารถนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนมีความยืดหยุ่นสูงกับสภาพอากาศที่แปรปรวน (Climate 

change) อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการปรับเปลี่ยนเทคนิคการปลูกจากเคมีมาเป็นอินทรีย์หรือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

แล้ว การยกระดับเครือข่ายหรือกลุ่มชาวนาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการได้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย หากชาวนาหัน

มาทำาตลาดเอง หรือกลายมาเป็นผู้มีอำานาจในการกำาหนดราคาได้เอง เมื่อขายผลผลิตได้กำาไรคุ้มค่ากับการลงทุน 

ก็จะเป็นแรงจูงใจ ซึ่งชาวนาจำาเป็นต้องทำางานกับผู้บริโภคด้วยเช่นกันเพื่อยกระดับกลุ่มชาวนาเป็นผู้ประกอบ

การทางสังคม (Social enterprise) และสามารถขายการผลิตในเชิงคุณภาพได้ จากนัยยะของกิจกรรมดังกล่าว

ข้างต้น เกษตรอินทรีย์จึงมีความหมายในเชิงของความเกื้อหนุนวิถีทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ทางการตลาดใหม่ขึ้น และสร้างจิตวิญญาณของชาวนาที่ผูกพันกับผืนดิน เมื่อใดที่ชาวนามีความเชื่อมั่น ปรับ

เปลี่ยนแนวคิด แนวปฏิบัติสู่การผลิตในระบบอินทรีย์ มีเป้าหมายที่เห็นว่าพลังของเกษตรอินทรีย์จะทำาให้มีชาวนา

สามารถผ่อนปรนและปลดเปลื้องหนี้สินของตนเองลงได้ เมื่อนั้นเกษตรอินทรีย์จะสามารถทางเลือกหนึ่งในการนำา

พาชาวนาออกจากวงจรหนี้สินได
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