รายงานการศึกษา

แนวทางและรูปธรรมแก้ ไขปั ญหาหนีสินเกษตรกร

กรณีศึกษากลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7
สภาเครื อข่ ายองค์ กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา
และครอบครั วนายจมิ นทร์ ณีวงค์
ครอบครั วนายสัญญา ยะคะเสม
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรี ย์และพืชผักผสมผสาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มปฏิบัตงิ านท้ องถินไร้ พรมแดน
กรกฎาคม 2558
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กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7 จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมธี สิงห์ สู่ ถาํ

บริบททัวไปของ “กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7”
“กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7” ตังอยู่หมู่ ที 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิ งเทรา เป็ น
สมาชิกของสภาเครื อข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย(สค.ปท.) เริ มมี กระบวนการทํ า งานร่ วมกันใน
ลักษณะของกลุ่ม และเริ มบริ หารจัดการกลุ่มอย่างเป็ นทางการราวๆ ช่วงปี 2549 เป้าหมายการทํ างานของ
กลุ่มคือเพือให้ สมาชิกสามารถแก้ ไขปั ญหาหนี สิน และรั กษาที ทํ า กิ นได้ วัตถุประสงค์ หลักของกลุ่มมีสาม
ประการ คือ 1.เพื อแก้ ไขปั ญหาหนี สิน และปั ญหาที ดินที ติดจํ านอง 2.เพือเพิมอํา นาจเจรจาต่อรองกั บ
องค์กรภายนอก และ 3. เพือฟื นฟูอาชีพให้ กับสมาชิก
ภาพรวมการแก้ ไขปั ญหาหนีสินของกลุ่มในระยะ 10 ปี จากวันที เริ มก่อตังกลุ่มจนถึง ณ ตอนนี มี
สมาชิกที ได้ รับการชํ าระหนีแทน หรื อซือหนี จากกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) แล้ ว 33 ราย จาก
สมาชิกทังหมด 96 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 39.29 ส่วนทีเหลืออีก 51 ราย เป็ นสมาชิ กที ยังไม่ได้ รับการซือหนี
คิ ด เป็ น ร้ อยละ 60.71 สถาบัน เงิ น กู้ ที สมาชิ ก ขอกู้ ม ากที สุดคื อ ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สมาชิกกลุม่ ทีได้ ขึนทะเบียนหนีกับกองทุนฟื นฟูฯ แล้ ว 78 ราย 89 บัญชี ต่อมามีสมาชิ กทีปิ ดบัญชี
หรื อใช้ หนี หมดแล้ ว 4 รายและปรั บโครงสร้ า งหนี กับ ธ.ก.ส. 1 ราย รวมเป็ น 5 ราย 5 บัญชี ดังนัน ณ
ปั จจุบนั จึงมีสมาชิกเหลืออยู่จริ งและขับเคลือนกระบวนการทํางานร่ วมกับกลุ่มทังหมด 73 ราย 84 บัญชี

โครงสร้ างการบริหารจัดการองค์ กร
โครงสร้ างการบริ หารจัดการองค์กรของกลุม่ ฯ ใน ปี 2558 มีคณะกรรมการทีอยู่ภายใต้ โครงสร้ าง
ทังหมด 15 คน ประกอบด้ วย
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นายสมบัติ
นายจมินทร์
นายโอภาส
นายสวาสดิ
นายสัญญา
นายอําไพ
นายมนัส
นางวันทอง
นายสายบัว
นายวิกร
นางดวงกมล
น.ส.เกษร
นายประหยัด
นางวรั ญญา
นางกุรา

มนทองเพิม
ณีวงค์
จันทศรี
ทัพมงคล
ยะคะเสม
เกตุสวุ รรณ์
เจียเจริ ญ
เกียรติกําจรกุล
พนมสุขเจริ ญ
ธนะสิทธิ กุล
สงวนชม
ดอนฮี
อุทิศ
นกทรัพย์
นิวัตร

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิ ก
ทะเบียน
ทะเบียน
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทังนีในการปฏิบตั ิจริ ง จะมีการปรับเปลียนบทบาทหน้ าทีไปตามสถานการณ์ เป็ นการดํา เนิ น งาน
ในลักษณะของการประสานงานช่วยเหลือภารกิจกันทุกฝ่ าย ทังนีสามาถแยกบทบาทการการบริ หารจัดการ
กลุ่มได้ เป็ น 2 ส่วน คือ ภารกิจภายนอกและภารกิจภายในองค์กร ผู้ทีทําหน้ าที ประสานงานภายนอกองค์กร
ประกอบด้ ว ยสองคนหลักๆ คือ นายสัญ ญา ยะคะเสม และนายจมิ น ทร์ ณี ว งค์ ส่ว นที เหลือ ทํ า หน้ า ที
บริ หารจัดการภายในองค์กรเป็ นหลัก

ลักษณะอาชีพของสมาชิกกลุ่ม
อาชีพดังเดิมของสมาชิกกลุม่ ทัง 84 ครอบครั ว (สมาชิกที ขึนทะเบียนกับ กฟก.แล้ ว และสมาชิ กที
สมัครใหม่แต่ยงั ไม่ได้ ขนทะเบี
ึ
ยนกับ กฟก.) ก่อนการขึนทะเบียนเป็ นสมาชิ กของกองทุน ฟื นฟูฯ คือ อาชี พ
เกษตรกรรม แต่ปัจจุบนั สมาชิกร้ อยละ 50 ได้ เปลียนไปทํ าอาชี พอื น เพราะอาชี พเกษตรไม่สามารถสร้ าง
รายได้ ทีสมดุลกับรายจ่ายของครอบครั ว หรื อทํ า แล้ วขาดทุน และสมาชิ กกลุ่มที เปลี ยนอาชี พนี ส่ว นใหญ่
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เป็ นกลุ่มทีทําอาชี พปศุสตั ว์(เช่น เลียงไก่เนือ ไก่ไข่ เลียงหมู)มาก่อน ดังนัน เมือจัดกลุม่ อาชีพของสมาชิกใน
ปั จจุบนั จึงแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุม่ ทีทําอาชีพเกษตร กับกลุม่ ทีไม่ได้ ทําอาชีพเกษตร
กลุ่มทีทําอาชีพเกษตร มีร้อยละ 50 ของสมาชิก 84 ครอบครั ว แบ่งเป็ น ทํานา ทํ าสวน และทําไร่
กลุ่มทีทํานาเพียงอย่างเดียวมีประมาณร้ อยละ 20 ส่วนกลุม่ ทีทํานาและทําไร่ ควบคู่กนั ไป มีประมาณร้ อย
ละ 30
กลุ่ ม ทีไม่ ทํา อาชี พเกษตร มี ร้อยละ 50 แบ่ง เป็ น อาชี พค้ าขายร้ อ ยละ 30 รั บจ้ างทัวไป (เช่ น
รับจ้ างทํานา รับจ้ างทํ าไร่ รับจ้ างทํ าสวน ช่างปูน ช่างทําบ้ าน ช่างเหล็ก ฯ) ร้ อยละ 15 ขับรถบรรทุกร้ อยละ
4 อาชีพอืนๆ(อาชีพของคนทีมีอายุมาก เช่น จักสาน ทําไม้ กวาด) ร้ อยละ 1

กิจกรรมของกลุ่ม ณ ปั จจุบนั มี 2 กิจกรรม คือ “กิจกรรมกลุ่มออมทรั พย์ ” ซึงสมาชิ กจะต้ องเข้ า
ร่ วมทุกราย และนํ า เงิน มาออมทุก เดือ น ในวันเดียวกัน กับวัน นัดประชุ มประจํ า เดือ นของกลุ่ม และอี ก
กิจกรรมคือ “กิจกรรมกลุ่มฌาปนกิจศพ” ซึงจะมีการระดมปั จจัยค่าทําศพเป็ นครังๆไป ตามสถานการณ์
ทัง 2 กิจกรรมมีรายละเอียดดังนี

กลุ่มออมทรัพย์
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ เป็ นเครื องมือหนึงทีทําให้ สมาชิ กมีกิจกรรมร่ วมกันทุกเดือน เนืองจากกลุม่
กําหนดให้ ทุกวันที 3 ของเดือน ซึงเป็ นวันนัดประชุมประจํ าเดือนของกลุม่ สมาชิกจะต้ อ งนํ าเงิ น มาออมใน
วันนันด้ วย
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ในส่วนมาตรการหรื อข้ อตกลงร่ วมของกลุ่มเกี ยวกับการออมของสมาชิ กนัน ได้ มีการวางไว้ แบบ
หลวมๆ เพือให้ สามารถยืดหยุน่ ได้ ตามสถานการณ์ คือ
1. สมาชิกต้ องนํ าเงินเข้ าฝากออมทรั พย์ ทุกเดือ น เดือนละไม่ตําว่า 100 บาท จึ งจะมีสิทธิ ได้ รับ
เงินปั นผล ทุกๆ สินปี โดยสมาชิกจะได้ รับเงินปั นผลร้ อยละ 5 บาทของเงินออมทรั พย์ทีมีอยู่
2. หากเดือนไหนมีสมาชิ กคนใดไม่นําเงินมาออม ก็มีมาตรการรองรับไว้ ว่า สมาชิกคนนันจะต้ อง
จ่ายค่าปรับร้ อยละ 20 บาทต่อเดือน คิดบวกเพิมไปเรื อยๆ ทุกเดือน จนกระทังสมาชิกคนนัน
จะนําเงินมาออมและจ่ายค่าปรับจนครบตามจํานวนเดือนที ติดค้ างไว้
3. มาตรการรองรับอืนๆ ยังต้ องมีการปรับเปลียน และแก้ ไขไปเรื อยๆ เพือให้ ครอบคลุม สามารถ
ใช้ ปฏิบตั ิได้ อย่างเหมาะสมและเป็ นจริ งมากที สุด
แนวคิดของการทํากลุ่มออมทรัพย์คือ ความคาดหวังว่าในอนาคตหากสามารถบริ หารจัดการเงิน
ออมทรัพย์ได้ ดีเหมือนกับทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั เงินออมทรัพย์ก้อนนีอาจจะเป็ นหลักประกันสําหรับความอยู่
รอดของกลุ่ มได้ เพราะสามารถนํ า ไปบริ ห ารจั ดการเรื องอื นๆ ให้ เกิ ด ดอกออกผลได้ อี กหลายอย่า ง
นอกเหนือจากการให้ สมาชิกกู้เพียงอย่างเดียวเท่านัน อีกเหตุผลหนึงทีกลุม่ คิดคือ หากมองแบบผิวเผิน การ
ออมทรัพย์คือการนําเงินมารวมกันแล้ วบริ หารจัดการให้ เกิ ดดอกออกผล แต่หากมองให้ ลกึ แล้ ว การทํางาน
กลุ่มออมทรัพย์คือการบริ หารจัดการกลุม่ ร่ วมกัน ซืงทํ าให้ สมาชิกรู้ สึกถึงความเป็ นเจ้ าของร่วมกัน
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ระเบียบปฏิบัติของการบริ หารจัดการเงินออมทรั พย์ ในปั จจุบันคือ
1. ทุกๆ วันที 3 ของเดือน ซึงเป็ นวันประชุมประจําเดือนของกลุม่ หลังจากสมาชิ กนํ าเงินมาออม
ครบทุกคนแล้ ว เงินก้ อนนีจะถูกปล่อยให้ สมาชิกกู้(ส่วนใหญ่เงินทังหมดถูกสมาชิกกู้ไปทังหมด
ยกเว้ นบางเดือนเท่านันทีจะมีเงินเหลือค้ างอยุท่ ี กลุม่ )
2. สมาชิกกลุม่ ออมทรั พย์เท่านันจึงจะมีสิทธิขอกู้เงิน ซึงมีเพดานการกู้ไม่เกิน 200,000 บาท และ
ต้ องมีโฉนดทีดินเป็ นหลักทรั พย์คําประกัน
3. สมาชิกที กู้ยืมเงินจากกลุม่ ออมทรัพย์จะต้ องจ่ายดอกเบียคืนให้ กลุ่มสัดส่วนร้ อยละ 1 บาทต่อ
เดือน
4. ทุกๆ สินปี จะมีการสรุ ปยอดผลการดําเนินงานของกลุม่ ออมทรั พย์ ดอกเบียที เกิ ดขึนจากการ
ปล่อยเงินกู้ให้ กับสมาชิ กด้ วยยอดเงิน ที มีอยู่ตอนนี (ประมาณ 800,000 บาท) จะมีดอกเบี ย
ในช่วงสินปี ประมาณ 100,000 บาท ซึงดอกเบียจํานวนนีจะถูกแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่ว นละ
ห้ าสิบเปอร์ เซนต์ แล้ วนํามาบริ หารจัดการดังนี
4.1 ห้ าสิบเปอร์ เซนต์แรก จะถูกปั นผลคืน ให้ กับสมาชิ ก ตามสัดส่ว นเงินออมที สมาชิ กแต่ละ
คนมีอยู่ ร้ อยละ 5
4.2 ส่วนอีกห้ าสิบเปอร์ เซนต์ทีเหลือ จะถูกนําไปเป็ นค่าบริ หารจัดการของกลุม่ เช่น
- การจ้ างเจ้ าหน้ าที (ลูกหลานของสมาชิกกลุ่ม)ช่วยงานบริ หารจัดการ ทุกวันทีมีการนัด
ออมเงิน/ วันประชุมประจําเดือนของกลุม่ โดยจ่ายค่าจ้ างวันละ 300 บาท
- จ่ายค่าเช่าศูนย์ประสานงานกลุม่ รวมทังค่านํ าประปา และค่าไฟฟ้ า เดื อนละ 1,500
บาท
การเปิ ดรั บสมาชิกกลุม่ ออมทรั พย์ ไม่ได้ จํากัดว่ าต้ องเป็ นสมาชิ กกลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7 ซึง
เป็ นกลุ่มทีแก้ ไขปั ญหาหนีสินเกษตรกรเท่านัน แต่กลุม่ ได้ เปิ ดรั บสมาชิ กภายนอกกลุ่มด้ ว ย ทํ าให้ ทราบว่า
นับจากวันทีกลุ่มเริ มระดมเงินออมทรัพย์จากสมาชิกตังแต่ปี 2552 แล้ วมาจดทะเบียนเป็ นกลุ่มออมทรั พย์
อย่างเป็ นทางการในวันที 3 สิงหาคม 2555 จนถึงวันที 3 กุมภาพันธ์ 2558 กลุม่ มีสมาชิกจํานวนทังสิน 170
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รายมียอดเงิน ออมทรั พย์ รวมดอกเบียที เกิ ดจากเงินกู้ ประมาณ 800,000 บาท และเริ มปล่อ ยกู้ให้ กับ
สมาชิกหลังจากระดมเงินออมทรัพย์จากสมาชิกได้ 6 เดือน

ประเภทเงินกู้กลุ่มออมทรัพย์
ประเภทของการกู้ยืมเงินจากกลุม่ ออมทรั พย์นนั กลุ่มได้ มีการแยกประเภทเงินกู้อ อกเป็ น 3 แบบ
คือ
แบบที 1 คือการกู้แบบใช้ สมุดบัญชี ของตนเองคําประกัน การกู้ แบบนี สมาชิ กสามารถขอกู้ เป็ น
จํานวนเงินทีไม่เกิ นยอดเงินฝากทีมีอยูใ่ นบัญชีของตนเอง
แบบที 2 คือการกู้ทีต้ องใช้ คนคําประกัน จะใช้ ในกรณีทีสมาชิกขอกู้ในวงเงินทีเกินจากยอดเงินใน
บัญชีออมทรั พย์ การกู้แบบนีต้ องใช้ คนคํา 2 คน (สมาชิกแต่ละคน สามารถเซ็นคําประกันเงินกู้ 2 คน และ
เมือรวมยอดเงิ นในบัญชี ของทังสามคน (สมาชิ กที ขอกู้ 1 คน และผู้คําประกัน อี ก 2 คน) รวมกัน แล้ ว
จํานวนเงินทีขอกู้ต้องไม่เกิ นนัน
แบบที 3 คือการกู้ทีมีวงเงินจํ านวนมากเกิ นกว่าแบบที 2 สมาชิกคนนันๆ จะต้ องใช้ หลักทรั พย์ คํา
ประกัน ซึงการใช้ หลักทรัพย์ คําประกันเงินกู้ชนิ ดนี ส่ว นใหญ่ จะเป็ นโฉนดที ดิน ซึงกลุ่มได้ มีมติร่ วมกัน ว่า
โฉนดที นํามาคําประกันนัน ต้ องมีคนในครอบครัวของสมาชิกคนนันๆ รั บรู้ ด้วย
หน้า 7 จาก 29

นอกจากกิจกรรมกลุม่ ออมทรัพย์ทีกําลังดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั แล้ ว กลุ่มยังมี กิจกรรมที ได้ ว าง
เอาไว้ สําหรั บอนาคตอยู่ 2 กิจกรรม คือ การทํากลุม่ ผลิตปุ๋ ยหมัก และการทํากลุม่ ผลิตเอททานอลจากมัน
สําปะหลัง สําหรั บการทําเอททานอลจากมันสําปะหลัง กลุม่ มีแนวคิดว่า มีสมาชิกหลายรายที ปลูกมัน
สําปะหลัง หากมีการแปรรู ปจากหัวมันสําปะหลัง เป็ นเอททานอลจะสามารถสร้ างมูลค่าเพิมให้ กบั สมาชิ ก
ได้ ส่ วนการทําปุ๋ยหมัก เป็ นโครงการทีขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟก. ไปแล้ ว ตอนนีรอเพียงการ
อนุมตั ิงบประมาณ ในหลักการเบืองต้ นคือ การซือวัตถุดิบจากภายนอกกลุ่มมาหมักเป็ นปุ๋ ยเอง แต่กลุ่มมี
แผนทีจะพัฒนาไปสูก่ ารทีไม่ต้องซือวัตถุดิบจากภายนอก แต่จะหาวิธีการผลักดันให้ สมาชิ กกลุม่ เป็ นผู้ผลิต
เอง

กลุ่มฌาปนกิจศพ
กิจกรรมกลุ่มฌาปนกิ จศพเริ มดําเนินการเมือปี 2554 มีวัตถุประสงค์หลักเพือดูแลสมาชิกกลุม่ เมือ
เสียชี วิต หลักการคร่ าวๆ ของกลุ่มฌาปนกิจประกอบด้ วย
1. ผู้ทีจะสมัครเป็ นสมาชิ กกลุม่ ฌาปนกิ จได้ ต้ องเป็ นสมาชิ กของของกลุ่มออมทรัพย์เท่านัน และ
มีคา่ ธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นสมาชิก 120 บาท
2. ในวันประชุมประจําเดือนของกลุ่ม สมาชิ กต้ องจ่ายเงินค่าฌาปนกิ จเดือนละ 50 บาท
3. หากสมาชิกไม่จ่ายเงินค่าฌาปนกิจติดต่อกัน 6 เดื อนจะถูกตัดสิทธิ จากการเป็ น สมาชิ กกลุ่ม
แต่ยงั มีสิทธิที จะสมัครเข้ าเป็ นสมาชิกใหม่ได้ และต้ องจ่ายค่าธรรมเนี ยมแรกเข้ า 120 บาท
4. สมาชิกต้ องจ่ายเงินค่าฌาปนกิจติดต่อกันอย่างน้ อย 6 เดือนจีงจะได้ รับสิทธิ
นับจาก 4 ปี ทีเริ มดําเนิ นการ
กลุ่ ม ฌาปนกิ จ มา ได้ มี ก าร
จ่ายค่าสวัสดิการในส่วนนีคืน
ให้ กับสมาชิ กแล้ ว ทังหมด 5
ราย ส่ ว นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที
สมาชิ กจะได้ รั บ หลังจากที
จ่ายค่าฌาปนกิ จอย่างน้ อย 6
เดือน ประกอบด้ วย
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1. กลุ่มจะเป็ นเจ้ าภาพสวดศพ 1 คืน
2. สมาชิกจ่ายเงินครบ 6 เดือน ถึง 1 ปี กลุม่ จะจ่ายค่าฌาปนกิจตอนเสียชีวิต 10,000 บาท
3. สมาชิกจ่ายเงินครบ 2 ปี กลุม่ จะจ่ายค่าฌาปนกิจตอนเสียชีวิต 15,000 บาท
4. สมาชิกจ่ายเงินครบ 3 ปี กลุม่ จะจ่ายค่าฌาปนกิจตอนเสียชีวิต 20,000 บาท
5. สมาชิกจ่ายเงินครบ 4 ปี กลุม่ จะจ่ายค่าฌาปนกิจตอนเสียชีวิต 25,000 บาท
6. สมาชิกจ่ายเงินครบ 5 ปี ขึนไป กลุ่มจะจ่ายค่าฌาปนกิจตอนเสียชี วิต 30,000 บาท
การตังกลุม่ ฌาปนกิ จให้ เป็ นหนึงในกิ จกรรมของกลุม่ นอกจากความต้ องการให้ สมาชิกมีสวัสดิการ
ตอนเสียชีวิตแล้ ว นัยหนึ งคือการดึงสมาชิ กให้ เข้ า ร่ วมประชุมประจํ า เดือ นของกลุ่ม เนื องจากวันประชุม
ประจําเดือนจะเป็ นวันเดียวกันกับการจ่ายเงินค่าฌาปนกิจ

ระบบการจ่ ายค่ าบํารุ งของกลุ่ม
การบริ หารจัดการองค์กรเป็ นภารกิจร่ วมทีกลุ่มถือว่าต้ องช่วยกันผลักดันกิจกรรมต่า งๆ ให้ เป็ นไป
ตามแผนทีกลุม่ ได้ ร่วมกันวางเอาไว้ ภารกิจอีกอย่างทีสมาชิกทุกคนต้ องร่ วมกันรับผิดชอบก็คือ การจ่ายเงิน
สนับสนุนการบริ หารจัดการองค์กรสําหรั บเป็ นค่าดําเนินกิ จกรรมต่างๆของกลุม่ โดยเฉพาะการดําเนิ น การ
เพือแก้ ไขปั ญหาหนี สิ นของสมาชิ ก ซึงกลุ่ มได้ มีก ารกํ า หนดอัตราไว้ เป็ น ลํา ดับขันตามปริ มาณหนี สิน ที
สมาชิกมีอยู่ ดังนี
กลุ่มที 1 คือ สมาชิ กที ไม่มีหนี สินค้ างชํ าระกับสถาบันการเงิ นใดเลย แต่อยู่ในกระบวนการฟื นฟู
อาชีพของกองทุนฟื นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ต้ องจ่ายค่าบํารุ งองค์กรในอัตรา 300 บาทต่อปี
กลุ่มที 2 คือกลุม่ ที มีหนีสินค้ างชําระกับสถาบันการเงินตังแต่ 1 – 100,000 บาท ต้ องจ่ายค่าบํารุ ง
องค์กรในอัตรา 300 บาทต่อปี
กลุ่มที 3 คือกลุม่ ที มีหนีสินค้ างชําระกับสถาบันการเงินตังแต่ 100,001 – 500,000 บาท ต้ องจ่ าย
ค่าบํารุ งองค์กรในอัตรา 500 บาทต่อปี
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กลุ่มที 4 คือ กลุ่มที มีหนี สิ นค้ างชํ าระกับสถาบันการเงิน ตังแต่ 500,001 – 1,000,000 บาท ต้ อง
จ่ายค่าบํารุ งองค์กรในอัตรา 700 บาทต่อปี
กลุ่มที 5 คือกลุม่ ที มีหนีสินค้ างชําระกับสถาบันการเงิน ตังแต่ 1,000,001 – 2,500,000 บาท ต้ อง
จ่ายค่าบํารุ งองค์กรในอัตรา 1,000 บาทต่อปี
กลุ่มที 6 คือกลุม่ ที มีหนีสินค้ างชําระกับสถาบันการเงินตังแต่ 2,500,001 บาทขึนไป ต้ อ งจ่า ยค่า
บํารุ งองค์กรในอัตรา 2,000 บาทต่อปี
อัตราการจ่ายในลําดับขันต่างๆ ดังทีกล่าวมา เป็ นมติของทีประชุมในช่วงปลายปี 2557 ที สมาชิ ก
ทุกคนต้ องปฏิบตั ิตาม โดยมตินีเริ มดําเนินการในปลายปี 2557 เช่นเดียวกัน

ปั ญหาอุปสรรคของกลุ่ม
ปั ญหาทีกลุม่ พัฒนาเกษตรกรหมู่ 7 คิดว่าเป็ นปั ญหาหลักก็ คือ การทีสมาชิกเห็นความสําคัญของ
การประชุมกลุม่ น้ อย การให้ ความร่ วมมือในการเข้ าร่ วมประชุมกลุ่มทุกๆ เดือนจะมีสมาชิ กมาร่ วมประชุม
ประมาณครึ งหนึงของจํานวนสมาชิกทังหมด ดังนัน มาตรการทีกลุ่มนํามาใช้ สําหรับดึงให้ สมาชิ กเข้ า ร่ วม
ประชุ มก็ คือ การจัด ให้ มีกิจ กรรมอื นๆ ในวัน ประชุ มประจํ าเดื อน ซึงในปั จจุ บันมี กิจกรรมหลักอยู่สอง
กิ จ กรรมดัง ที ได้ ก ล่ า วไปคื อ กิ จ กรรมกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ และกิ จ กรรมฌาปนกิ จ แต่ ห ากมี กิ จ กรรมที
นอกเหนือจากนี อันจะเป็ นประโยชน์ สําหรับกลุ่มและสมาชิก กลุ่มจะพยายามจัดกิจกรรมนันๆ ให้ มาอยูใ่ น
วันเดียวกันกับวันประชุมประจํ าเดือนทังหมด
ประเด็นต่อมาคือ สมาชิ กส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุ ไม่มีคนรุ่ นใหม่เข้ ามาสานต่อแนวคิดและภารกิ จที
ต้ องอาศัยประสบการณ์จากคนรุ่ นใหม่เพือดําเนินการ โดยเฉพาะการบันทึกข้ อมูลเพือเป็ นหลักฐานต่า งๆ
ปั ญหานีเป็ นประเด็นทีกลุม่ ยังไม่สามารถหาช่องทางในการอุดช่องโหว่ได้
ความสําเร็ จของกลุ่ม
ลํ าดับแรก คือ กลุม่ สามารถผลักดันให้ เกิ ดการแก้ ไขปั ญหาหนี สินของสมาชิ กกลุ่มได้ ถึง 35 ราย
และสามารถรั กษาที ดิ นไว้ ได้ 40 แปลง รวมทังหมด 276 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา ผ่านกลไกของกลุ่มฯ ที
ประสานงานกับกองทุนฟื นฟูฯ
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ลํ าดับที สอง คือ การรวมกลุม่ ของสมาชิก ทํ าให้ สามารถมองเห็นช่องทางในการแก้ ไขปั ญหามาก
ขึนจากการระดมสมองและให้ ความเห็นต่อการดําเนินกิ จกรรมของกลุม่
ลํ าดับที สาม คือ การจัดให้ มีกิจกรรมกลุม่ อย่างต่อเนือง ทําให้ สมาชิกสามารถรวมตัวเกาะกลุม่ กัน
ได้ น าน และมี แ นวโน้ มของการเติ บโตขึนเรื อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มออมทรั พย์ มองในเชิ งคุณ ภาพ กลุ่ม
สามารถบริ หารจัดการได้ มีคุณภาพมากขึนเรื อยๆ สามารถนําจุดอ่อนมาเป็ นจุดแข็ง เช่น การขาดบุคลากร
ในการทํางาน กลุ่มได้ ให้ ลูกหลานของสมาชิกเข้ ามาหนุนเสริ มการทํางานในส่วนนี ซึงนอกจากจะเป็ น การ
อุดช่องโหว่ของกลุม่ แล้ ว ยังเป็ นการดึงให้ คนรุ่ นใหม่เข้ ามามีส่วนร่ วมและต่อยอดการงานของกลุ่มได้ อีก
ด้ วย และเมือมองในเชิงปริ มาณ ตัวแปรทีชี ได้ อย่างชัดเจนคือ ตัวเลขเงินออมของกลุม่ ทีเพิมขึนทุกปี รวมถึง
เงินปั นผลที เกิดจากการปล่อยเงินกู้ดอกเบียตําให้ กับสมาชิกทีเพิมขึนทุกปี
ลํ าดับทีสี คือ กลุ่มสามารถใช้ กิจกรรมกลุม่ เป็ นกลยุทธ์ในการสร้ างการมีสว่ นร่ วมของสมาชิก เช่น
ประการแรก สมาชิ กต้ อ งนํา เงิ นมาออมทุกๆ วันที 3 ของเดือน หากสมาชิ กขาดการออมอย่างต่อเนื อง
สมาชิกคนนันๆ จะไม่มีสิทธิได้ เงินปั นผลในปี นนๆ
ั ประการที สอง สมาชิ กต้ องไม่ขาดประชุมติ ดต่อกัน เป็ น
ระยะเวลา 6 เดือน หากสมาชิกคนใดขาดประชุมเกิน 6 เดือน จะถูกตัดให้ สินสภาพการเป็ นสมาชิกกลุม่ ซึง
หมายความว่าจะขาดสิทธิทุกประเภททีกลุม่ มีให้ กบั สมาชิ ก และหากต้ องการเป็ นสมาชิกกลุ่ม ต้ อ งทํ า การ
สมัครสมาชิกและจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้ าใหม่อีกรอบ
การรวมกลุ่มในระยะทีผ่านมา ทํ าให้ เกิ ดกิจกรรมกลุม่ ทีเริ มเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึนมา กิ จกรรมกลุ่มทํ า
ให้ งานบริ หารจัดการต้ องเพิมความละเอียดมากขึน แต่ขณะเดียวกันงานด้ านการผลักดันให้ สมาชิ กหันมา
ให้ ความสําคัญในเรื องอื นๆ ทีกลุ่มผลักดัน นอกเหนื อจากการแก้ ปัญหาหนี สินนัน ยังดําเนิ นการไปได้ ไม่
มากนัก โดยเฉพาะการปรั บรู ปแบบการผลิตมาสูก่ ารปลูกแบบหลากหลายแทนการปลูกพืชเชิ งเดียวเพียง
อย่างเดียว อย่างไรก็ตาม รู ปธรรมเชิงประจักษ์ ระดับแปลงก็ยงั เป็ นกุญแจสําคัญทีจะทําให้ สมาชิ กก้ าวตาม
ดังนัน ด้ วยความเชือนีทํ าให้ แกนนํากลุ่มบางราย มีแนวคิดที ต้ องเริ มเดินหน้ าเรื องการสร้ างรู ปธรรมในแปลง
เกษตรเพือเป็ นแนวทางและแบบอย่างให้ กบั สมาชิกกลุม่
หน้า 11 จาก 29

กรณีศึกษาการแก้ ไขปั ญหาหนีสินและรักษาทีทํากิน
ครอบครัวนายจมินทร์ ณีวงค์
“จมินทร์ ณีวงค์” ปั จจุบนั อายุ 63 ปี เป็ นคนที เกิ ดและเติบโตในพืนที อํ าเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิ งเทรา ในครอบครัวมีสมาชิ กทังหมด 5 คน คือ จมินทร์ ภรรยา และลูกๆ อีก 3 คน แต่ปัจจุ บนั ลูกสอง
คนแต่งงานและย้ ายครอบครัวออกไป ส่วนลูกสาวคนเล็กทียังไม่แต่งงาน ทํ างานอยู่ทีกรุ งเทพฯ จมิ นทร์ จึง
อยู่กบั ภรรยาทีบ้ านสองคน อาชีพหลักของครอบครั ว คืออาชี พเกษตร มี รายได้ หลักมาจากการทํ าเกษตร
และขายผลผลิตทางการเกษตร พืชหลักที ปลูกคือข้ า ว มันสํา ปะหลัง และสวนผักผลไม้ ผสมผสาน โดย
เริ มทํ าสวนผักผลไม้ ผสมผสานบนเนือทีประมาณ 2 ไร่ เมือปี 2557

แนวคิดของการเข้ าร่ วมกลุ่ม
ช่วงปี 2545 และ ปี 2546 ก่อ นจมินทร์ เข้ าร่ วมกับกลุ่มพัฒนาเกษตรกร จมิน ทร์ เป็ นสมาชิ กของ
กลุ่มเกษตรกรอื น ซึงขับเคลือนประเด็นการแก้ ไขปั ญหาหนีสินเช่นกัน แต่ด้วยข้ อจํ ากัดของกลุม่ โดยเฉพาะ
แนวการทํางานทีไม่โปรงใส และความไม่เอาจริ งเอาจังของทีมทํางาน ทําให้ จมินทร์ ลาออกจากกลุ่ม
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ปี 2548 จมินทร์ ได้ สมัครเป็ นสมาชิ กของ “กลุ่มหัวสําโรงพัฒนาการเกษตร” เป็ นกลุ่มทีจมินทร์ ได้ มี
โอกาสพูดคุยแลกเปลียนกับ สัญญา ยะคะเสม (ปั จ จุบนั เป็ นเลขากลุ่มพัฒนาเกษตรกรฯ) และได้ ร่ วมกัน
ประเมินสถานการณ์ความคืบหน้ าของการแก้ ไขปั ญหาหนีสินของกลุ่มทีล่าช้ า ด้ วยปั ญหาภายในกลุ่มเป็ น
เงือนไขสําคัญ ทังสองคนจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็ น สมาชิ กกลุ่มนี และมาก่อตังกลุ่มใหม่ในปี 2549
ซึงก็คือ “กลุ่มพัฒนาเกษตรกร หมู่ 7” ในปั จจุบนั

สิงทีได้ เรี ยนรู้จากการรวมกลุ่ม
ประสบการณ์จากการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของกลุ่มต่า งๆ ทํ า ให้ จ มินทร์ ได้ เรี ยนรู้ แนวทาง วิ ธีการ
วางแผนการทํางานของกลุม่ สามารถนําประสบการณ์เหล่านันมาปรับใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ กบั กลุ่มปั จจุ บนั
นอกจากนี ยังได้ ความรู้ และเห็ นช่ องทางของการเจรจาต่อรองปั ญหาหนี สิ นและการรั กษาที ทํ ากิ น ของ
เกษตรกรรู้ จกั วิเคราะห์และเรี ยนรู้ ทีจะต่อรองให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาหนีสินในเชิ งนโยบาย ควบคู่ไปกับการ
ลงมื อ ปฏิ บัติ จ ริ งระดับพื นที เช่ น การทํ า กลุ่ม ออมทรั พ ย์ การดํ า เนิ น การเจรจาต่อ รองหนี และการ
ประสานงานกับสมาชิ ก
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ความสุ่มเสียงในการสูญเสียทีดิน
ครอบครั ว ของจมินทร์ มีทีดิน ทังหมด 7 แปลง แปลงที 1 มีเนื อที 29 ไร่ แปลงที 2 มีเนื อที 24 ไร่
แปลงที 3 มีเนือที 24 ไร่ แปลงที 4 มีเนือที 17 ไร่ แปลงที 5 มีเนือที 13 ไร่ แปลงที 6 มีเนือที 5 ไร่ และแปลง
ที 7 มีเนือที 25 ไร่ รวมเนื อทีทังหมด 137 ไร่ ซึงปั จ จุบนั ที ดิน ทังหมด 7 แปลงนี ติดจํ านองอยู่กับสถาบัน
การเงินทังหมดมาตังแต่รุ่นพ่อแม่ของจมินทร์ กล่าวคือ
ทีดิ นแปลงที 1 มี เนื อที 29 ไร่ ใช้ ป ลูกมัน สํา ปะหลัง 2 ไร่ ส่ว นที เหลือ ปล่ อ ยว่ า งไว้ ไม่ไ ด้ ใช้
ประโยชน์ ทีดินแปลงนีติดภาระหนีอยูก่ บั กองทุนหมุนเวียนเพือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน(กชก.)
ซึงจมินทร์ กําลังดําเนินการไถ่คืนโดยการทยอยใช้ หนีคืนเรื อยๆ จากเงินต้ นทีขอกู้เพียง 5 หมืนบาท ผ่านมา
จนถึงปั จจุบนั มีเงินต้ นพร้ อมดอกเบียคงเหลือค้ างชําระประมาณ 2 แสนกว่าบาท
ทีดินแปลงที 2 มีเนื อที 24 ไร่ เป็ นแปลง
ที อยู่ติดกับที ดินแปลงที 1 ทํ าประโยชน์ โดยการ
ปลูกมัน สํา ปะหลังเต็มทังแปลง ที ดิ น แปลงนี ติ ด
จํ า นองอยู่กับ ธนาคารทหารไทย ยอดหนี รวม
ดอกเบียค้ างชําระประมาณ 2 ล้ านบาท ช่ ว ง 10
ปี ทีผ่านมาจมินทร์ ไม่สามารถนํ า เงิ นไปชํ าระหนี
คืนได้ ดังนันจึงถูกฟ้องล้ มละลาย ปั จจุบนั สถานะ
ของที ดิ นแปลงนี อยู่ในขันของการพิ ทักษ์ ท รั พย์
(ชะลอไว้ เพือให้ กฟก.ซือหนี) ของกองล้ มละลาย
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
ที ดิ น แปลงที 3 มี เ นื อที 24 ไร่ ใช้
ประโยชน์สําหรั บทํานา ปลูกข้ าว กข.51 เต็มพืนที
เดิมทีทีดินแปลงนี ถูกจํานองอยูท่ ี ธนาคารศรี นคร
มียอดหนี พร้ อ มดอกเบียค้ างชํ าระประมาณ 4 แสนกว่าบาท ปั จจุบนั กองทุนฟื นฟู และพัฒนาเกษตรกร
(กฟก.) ได้ ชําระหนี แทนแล้ ว เหลือยอดเงิ นที ต้ องชํ า ระให้ กับกองทุน 2.3 แสนบาท ซึงจมิ นทร์ ทยอยจ่าย
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ให้ กับกองทุนทุกปี ปี ละ 1.6 หมืนบาท โดยที กฟก.คิดดอกเบียร้ อยละ 1 บาทต่อปี และจมิ นทร์ ได้ จ่าย
มาแล้ ว 2 ปี
ทีดินแปลงที 4 มีเนือที 17 ไร่ ใช้ ประโยชน์สําหรั บปลูกมันสําปะหลัง มะขาม และยางพารา ที ดิน
แปลงนีไม่มีรายได้ จากผลผลิต เนืองจากไม่มีเวลาดูแลรั กษา ติดจํานองอยูท่ ีธนาคารนครหลวงไทย
ทีดินแปลงที 5 มีเนือที 13 ไร่ ใช้ ปลูกข้ าวหอมมะลิ ใส่ปุ๋ยอินทรี ย์ และไม่ฉีดสารกํ าจัดศัตรู พืช แต่
ทํานําหมักชีวภาพไล่แมลงฉี ดแทน ปี ทีผ่านมาที ดินแปลงนีผลิตข้ าวได้ ทงหมด
ั
300 ถัง ซึงถูกเก็ บไว้ บริ โภค
ภายในครัวเรื อนทังหมด
ทีดินแปลงที 6 มีเนือที 5 ไร่ ทีดินแปลงนีอยูต่ ิดกับที ดินแปลงที 5 จึงใช้ ประโยชน์สําหรับการทํานา
ปลูกข้ าวหอมมะลิเหมือนกัน
ปั จจุบนั ทีดินทัง 3 แปลง คือ แปลงที 4 แปลงที 5 และแปลงที 6 ติดภาระผูกพันอยูก่ บั บริ ษัทบริ หาร
สินทรัพย์สขุ มุ วิ ทจํากัด จากการทีน้ องชายของจมินทร์ ถกู นายจ้ างนําเอกสารสิทธิทีดินไปเป็ นหลักทรั พย์คํา
ประกันเงินกู้จํานวน 1.2 ล้ านบาท แล้ วนายจ้ า งก็ หายสาบสูญไป ด้ วยความที จมินทร์ ไม่ต้องการสูญเสี ย
ทีดินซึงเป็ นมรดกของพ่อ แม่ไป จึ งรั บภาระหาวิ ธีไถ่ถอนที ดินทังสามแปลงนี คืน จากเจ้ า หนี ซึงแต่เดิ มคือ
ธนาคารนครหลวงไทย แต่ปัจจุบนั หนีก้ อนนีได้ ถกู ขายทอดตลาด และบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์เป็ นผู้รับซือหนี
ก้ อนหนีไว้ ดังนันภาระผูกพันในปั จจุบนั จึงมาอยูท่ ีบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์สขุ มุ วิทจํากัด
ทีดินแปลงที 7 มีเนือที 25 ไร่ ใช้ ประโยชน์โดยการปลูกไม้ ใช้ สอย คือ ยางนา สักทอง กันเกรา
และยูคาลิปตัส เดิมทีทีดินแปลงนีเป็ นมรดกยายของจมินทร์ ที เป็ นภาระผูกพันจากการทีน้ าสาวไปขอกู้เงิน
จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นเงินจํ านวน 8,000 บาท โดยมีพ่อและแม่
ของจมินทร์ เป็ นผู้เซ็นคําประกันเงินกู้ให้ แต่น้าสาวไม่ได้ ผอ่ นชํ าระคืนให้ กบั ธ.ก.ส. จนหนีสินพอกพูนสูงถึง
2 แสนกว่าบาท ต่อมา ธ.ก.ส. ขูจ่ ะยึดบ้ านของพ่อกับแม่จมินทร์ ยายจึงตัดสินใจจะขายทีดินแปลงนีแล้ วนํ า
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เงินมาใช้ ห นี คืนให้ กับ ธ.ก.ส. แต่จมิ นทร์ ไม่ยอมที จะสูญเสี ยที ดิน มรดกไป จึ งได้ ไปเจรจากับสํานักงาน
ปฏิ รูปที ดิ นเพื อเกษตรกรรม (สปก.) เพื อขอขายทีดิน ให้ และ สปก. ได้ รั บซื อไว้ ในราคา 2 แสนบาท ใน
ข้ อตกลงนี จมินทร์ จะขอเช่าซือคืนจาก สปก. ด้ วยจํ านวนเงินเท่ ากับที ขายไปคื อ 2 แสนบาท ซึงปั จจุบนั
ทีดินแปลงนีได้ ถกู โอนมาเป็ นชื อของจมินทร์ แล้ ว และอยู่ระหว่างการผ่อนชําระ
การเปลียนแปลงแนวคิดและระบบการผลิต
ในช่วงเริ มต้ นของการปรับระบบการผลิตในแปลง จมินทร์ ไม่มีแนวคิดในเรื องของการทํ าเกษตร
ผสมผสานแต่อ ย่า งใด เนื องจากให้ ความสํา คัญ กับปั ญ หาหนี สิ น เพี ย งอย่างเดี ยว แนวคิ ดในการแก้ ไข
ปั ญหาจึงพุ่งเป้าไปทีปั ญหาหนีสินและรักษาทีดิ นเพี ยงเท่านัน คําพูดแทนแนวคิ ดจมิ นทร์ ก่อ นหน้ า นี ก็ คือ
“หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี สิ นและรักษาที ดิ นของตนเองให้สําเร็ จ การทํ าเกษตรผสมผสานก็ ยงั คงไม่
สามารถเริ มต้นได้เช่นกัน”

การเปลียนแปลงแนวคิดเริ มต้ น เมือ 2 ปี ทีผ่านมา เมืออาชี พของภรรยาคือการรั บจ้ างทํ าอาหาร
กลางวันให้ กับเด็กนักเรี ยนประถมศึกษาแห่งหนึง มีเหตุให้ ต้องหยุดชะงักลงด้ วยไม่มีเวลาเพียงพอ จึงส่งผล
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ให้ รายได้ หลักในส่วนนีของภรรยาขาดไป และส่งผลให้ รายได้ ของครอบครัวต้ องลดลงไปด้ วย ช่วงนันจึงเป็ น
ช่วงทีจมินทร์ พยายามจะหาอาชี พเสริ มเพือเพิมรายได้ ให้ กบั ครอบครั ว
กระทังเมือมีแม่ค้าที ตลาดสดแห่งหนึงในพืนทีอํ าเภอพนมสารคามได้ เข้ ามาในชุ มชน ประกาศรั บ
ซือตะไคร้ จากคนในหมูบ่ ้ าน แต่ทงหมู
ั บ่ ้ านมีตะไคร้ สง่ ให้ แม่ค้าคนนันไม่เพียงพอกับความต้ อ งการที จะรั บ
ซือ ทําให้ จมินทร์ และภรรยาคิดทีจะปลูกตะไคร้ ส่งให้ แม่ค้าในตลาดสด และหลังจากนันจึงเริ มทดลองปลูก
ตะไคร้ ในทีดินแปลง 2 ไร่ ใกล้ ทีอยู่อาศัย
จมิ นทร์ และภรรยาเริ มต้ น จากการปลูกแปลงเล็กๆ ทยอยปลูกเพิมขึนเรื อยๆ พอตะไคร้ เริ มได้
ผลผลิต จมินทร์ เริ มมีรายได้ เข้ ามาสูค่ รอบครัว แต่ก็ไม่มากนักเนืองจากในแปลงยังไม่มีรายได้ จากพืชชนิ ด
อืน จมินทร์ และภรรยาจึงเริ มปลูกพืชชนิ ดอื นเพิมขึน เช่น กล้ วยนําว้ า กล้ วยหอมทอง มะกรู ด ตะลิงปลิง
มะนาว ชะอม ฯ จนวันนีพืชหลายชนิ ดให้ ผลผลิตและสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวจมินทร์
รายได้ ของครอบครั ว
ปั จจุบนั ครอบครั วจมินทร์ มีรายได้ จากพืชผลทีปลูกไว้ 3 แปลง
แปลงแรก เนี อที 29 ไร่ ในปี ปัจจุบนั ได้ แบ่งการใช้ ประโยชน์ ออกเป็ น 2 ส่วน คือปลูกมันสําปะหลัง
27 ไร่ และปลูกพืชผสมผสาน 2 ไร่ มีต้นทุนและรายได้ ในรายละเอียดคือ
- มันสําปะหลัง 27 ไร่ ลงทุนทังสิน 24,050 บาท (มีรายละเอียดคือ ยาฆ่าหญ้ า 3 แกลลอน
X แกลลอน 650 บาท, นํามันรถ 200 ลิตร X 29.50 บาท, จ้ า งขุดไร่ ละ 300 บาทX27 ไร่ ,
จ้ างเก็ บเกียว 5 วันX3 คนX300 บาท, จ้ า งรถเข็ นไปขายตัน ละ 50 บาทX72 ตัน ) ได้
ผลผลิตจํ านวน 72 ตัน และขายได้ 2,600 บาทต่อตัน รวมจํ านวนเงินที ขายผลผลิ ตได้
ทังสิน 187,200 บาท จึงมีรายได้ สุทธิจากการขายมันสําปะหลังทังสิน 163,150 บาท ต่อปี
- พืชผสมผสาน 2 ไร่ ได้ แก่ ซึงพืชทีปลูกก็คือ กล้ วยนําว้ า กล้ วยหอมทอง มะกรู ด ตะลิงปลิง
มะนาว ชะอม มีรายได้ โดยประมาณ 36,000 บาท ต่อปี
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แปลงที สอง เนื อที 24 ไร่ ปลูกข้ าว กข.51 (ทํานา 1 รอบการผลิต ใช้ ปุ๋ยคอก/ปุ๋ ยขีหมู) ลงทุนทํานา
ทังสิน 22,120 บาท (มีรายละเอี ยดคื อ จ้ างไถคราด 6,000 บาท, จ้ า งหว่ าน 1,680 บาท, จ้ างฉี ดพ่น สาร
กําจัดศัตรู พืช 1,440 บาท, จ้ างเก็บเกียว 12,000 บาท, จ้ างรถขนส่งข้ าวไปขาย 1,000 บาท) ได้ ข้าวทังหมด
6 ตัน ราคาขาย 6,000 บาทต่อตัน ขายข้ า วได้ เงิน 36,000 บาท ซึงเมือหักด้ วยต้ นทุนการผลิตบน จึงมี
รายได้ จากการขายข้ าวทังสิน 13,450 บาทต่อปี
ส่วนข้ าวทีปลูกในแปลง 13 ไร่และแปลง 5 ไร่ นนั ได้ ข้าวอินทรี ย์รวมกันทังหมด 340 ถัง ถูกเก็บไว้
บริ โภคภายในครัวเรื อน
เมื อนํ ารายได้ จากแปลงเกษตรเชิ งเดียวทังสองส่ว นคือ มัน สํ าปะหลัง 163,150 บาท และข้ า ว
13,450 บาท มารวมกัน จมินทร์ จะมีรายได้ เฉพาะส่วนนีทังสิน 176,600 บาทต่อปี ซึงรายได้ ดงั กล่าวนี จะ
ถูกจัดเก็บไว้ เป็ นเงินทุนสํารองสําหรับค่าใช้ จ่ายของครอบครั วในยามที มีความจํ าเป็ นต้ อ งใช้ เงิ นก้ อ น เช่ น
ค่ารักษาพยาบาล ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร ค่าซ่อมแซมบ้ าน โดยเฉพาะการนําไปใช้ หนีของสถาบัน
การเงินเมือครบกํ าหนดต้ องชําระคืน
รายได้ ทเกิ
ี ดจากแปลงเกษตรผสมผสาน
ตะไคร้ สามารถตัดขายได้ ตลอดทังปี โดยเฉลียสามารถตัดขายได้ อาทิตย์ละ 3 วัน หรื อเฉลียเดือน
ละ 13 วัน ในแต่ละวัน ตัดได้ 10 กิ โลกรั ม ราคาขายกิ โลกรั มละ 10 บาท ดังนัน จะมีรายได้ จากการขาย
ตะไคร้ 1,300 บาทต่อเดือน
ข่ า ใช้ วิ ธี ขุ ด หน่ อ ขาย แต่ ณ
ตอนนี ผลผลิ ต ที ได้ จากข่ า ยั ง มี ไ ม่ ม าก
เพราะเป็ น ช่ ว งเริ มต้ น ของการปลู ก การ
ขายผลผลิ ต จึ ง ขายเฉพาะในหมู่ บ้ าน
ผลผลิตที สามารถผลิตได้ เฉลียเดือนละ 13
วัน ผลิตได้ ว ันละ 10 กํ า ราคาขายกํ าละ
10 บาท ดังนัน จะมีรายได้ จ ากข่า 1,300
บาทต่อเดือน
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ใบมะกรู ด สามารถตัดขายได้ ตลอดทังปี เช่นเดียวกันกับตะไคร้ แต่ความถี ของการตัดนันจะทํ า ได้
เฉลียเดือนละ 5 ครัง ตัดได้ ครั งละประมาณ 3 กิ โลกรั ม ราคาขายกิ โลกรั มละ 15 บาท ดังนัน จะมีรายได้
จากการตัดใบมะกรู ดขาย 225 บาทต่อเดือน
กล้วยนํ าว้า โดยเฉลียสามารถตัดขายได้ เดือนละ 1 ครั ง ครั งละ 5 หวี ราคาขายเฉลียหวี ละ 20
บาท ดังนัน จะมีรายได้ จากการขายกล้ วยเดือนละ 100 บาท
ในภาพรวมของแปลงผสมผสาน ตอนนี อยู่ในช่ว งของการเริ มต้ น ที จะปรั บเปลี ยนและทดลองทํ า
การผลิตแบบผสมผสาน จึงทําให้ พืชผักผลไม้ อืนๆ ทีมีในแปลง ยังไม่สามารถเก็ บเกียวผลผลิตได้ อย่างเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย รายได้ ทีเกิดขึนอย่างสมําเสมอ ณ ตอนนีจึงอยูท่ ีประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน1
หากประเมินแบบคร่ าวๆ แล้ ว จมินทร์ บอกว่า “พืชที ให้ผลผลิ ตและสามารถเก็ บเกี ยวนําไปจํ าหน่าย
ได้ในตอนนี มี ประมาณร้ อยละ 20 ของทังหมด เนืองจากพืชผักผลไม้ยงั ไม่เติ บโตพอที จะให้ดอกให้ผลได้ ณ
ขณะนี สิ งที ทํ าได้ก็คือการรอให้พืชให้ผลผลิ ต และปลูกเพิ มในพืนที ที ยังว่างอยู่”
ประโยชน์ทีได้ รับจากแปลงเกษตรผสมผสานนี คือการมีอาหารที ปลอดภัยไว้ บริ โภคในครัวเรื อน ไม่
ต้ องซือหาจากข้ า งนอก เมื อไม่ต้อ งซือหา ค่า ใช้ จ่า ยที เป็ น ภาระค่าอาหารของครั ว เรื อนย่อมลดลง ส่ว น
รายได้ ทีเกิดขึนทังหมดจากแปลงผสมผสานแห่งนี จะถูกนํ าไปเป็ นค่าใช้ จ่ายรายเดือนของครั วเรื อน
ประโยชน์ ทได้
ี จากการปลูกพืชผสมผสาน
ประการแรก มีเวลาใช้ ชีวิตอยูก่ บั ครอบครั วมากขึน ไม่ต้องออกไปทํ างานข้ างนอก หากต้ องการลง
แปลง จะไม่มีเงือนไขของเวลามาเป็ นตัวบังคับ

1

ค่าใช้ จา่ ยภายในครัวเรื อนประมาณ 13,000 บาทต่อเดือน
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ประการที 2 มีอาหารทีปลอดภัยต่อสุขภาพไว้ บริ โภค โดยเฉพาะพืช ผักสวนครัว ที ก่อนหน้ านี ต้ อง
ซือจากภายนอก ตอนนีเหลือของที ต้ องซือคือ ไข่ เนือสัตว์และเครื องปรุ ง ซึงเป็ นการลดภาระค่าใช้ จ่ายของ
ครอบครั วได้ เป็ นอย่างดี และมีเงินเก็บสะสม
ประการที 3 วิธีคิดในการดํารงชีวิตเปลียนไปจากเดิม คือการใช้ ชีวิตให้ งา่ ยขึนได้ ไม่ต้องดินรนมาก
เหมือนก่อนหน้ านี ความต้ องการสําคัญอย่างเดียวคือ ความหวังทีจะใช้ กระบวนการกลุ่มเพือหาวิธีไถ่ถอน
ทีดินทัง 7 แปลงกลับมาเป็ นของตัวเอง
ประการที 4 มีรายได้ จากแปลงผสมผสานเพิมเข้ ามาในครอบครั ว ซึงในส่วนนีจมินทร์ มองว่า หาก
พืชผักผลไม้ ในแปลงให้ ผลผลิตอย่างเต็มที ครอบครั วจะมีรายได้ เป็ นกอบเป็ นกํ า อี กหลายเท่า แต่ ณ วันนี
แม้ จะขายผลผลิตได้ ไม่มาก แต่ก็สามารถเก็บออมได้ จากเงินจํ านวนน้ อยทีทําได้ ในแต่ละเดือน
ณ วันนี กระบวนการแก้ ไขปั ญหาหนี สินและทีดินทํากิ นของจมิ นทร์ ยังไม่สินสุด ที ดินทุกแปลงยัง
สุม่ เสียงต่อการหลุดมือ แต่ท่ามกลางความสุม่ เสียงดังกล่าวนี จมินทร์ ได้ พบช่ องทางของการสร้ างรายได้
เพือลดค่าใช้ จ่าย ลดความเสียงต่อการสร้ างหนี สินก้ อนใหม่ให้ กับครอบครัวแล้ ว

จมินทร์ ณีวงศ์

ประยงค์ ณีวงศ์
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กรณีศึกษาการแก้ ไขปั ญหาหนีสินและรั กษาทีทํากิน
ครอบครัวนายสัญญา ยะคะเสม
“สัญญา ยะคะเสม” อายุ 54 ปี ปั จจุ บนั มีสมาชิ กครอบครั วที อาศัยอยู่ด้วยกันทังหมด 6 คน คือ
ภรรยา ลูกสาว 2 คน น้ อ งสาว 1 คน และคนดูแลแปลงเกษตรอี ก 1 คน สัญ ญาก่ อ ตัง “กลุ่มพัฒนา
เกษตรกร หมู่ 7” เมือปี 2549 ด้ วยเหตุผลที ว่ า การเข้ าร่ ว มเป็ นสมาชิ กของกลุ่มเกษตรกรหลายกลุ่มไม่
สามารถแก้ ไขปั ญหาหนี สินของตนเองได้ ทํ าให้ สญ
ั ญาและจมินทร์ แยกตัวออกมาและตังกลุม่ ใหม่แทน
ทีดินและการใช้ ประโยชน์
อาชีพหลักของสัญญาและครอบครัวคือการทําเกษตรกรรมบนที ดิน 3 แปลงซึงเป็ นที ดิ นที สัญญา
ได้ รับมรดกมาจากพ่อแม่ มีเนือทีรวมกันทังหมด 101 ไร่ 3 งาน 125 ตารางวา ที ดิ นทังหมดนี อยู่บนโฉนด
ทีดิน 3 ใบ มีการใช้ ประโยชน์ด้านต่างๆ ทีแตกต่างกันออกไปคือ
แปลงที 1 มีเนือที 46 ไร่ 3 งาน 49 ตารางวา ทีดินแปลงนีแบ่งการใช้ ประโยชน์ออกเป็ น 2 ส่วนคือ
ส่วนที 1 ใช้ สํา หรั บปลูกบ้ านและโรงเรื อ นสํา หรั บเก็ บของประมาณ 2 ไร่ ส่ว นที 2 ใช้ สํา หรั บปลูกมัน
สําปะหลัง 30 ไร่ และพืนที ที เหลือ อี ก 14 ไร่ เศษ ใช้ สําหรั บปลูกพืชหลากหลายชนิ ด เช่น ไผ่(ขายหน่อ)
นําเต้ า ถัวลิสง โรงเพาะเห็ด(เห็ดนางฟ้า เห็ดภูฏาน) บวบหอม บวบเหลียม มะรุ ม มะระขีนก มะเขื อ พริ ก
ขีหนู ฟั กทอง ข่า ตะไคร้ มะขาม แตงโม ฯ ผลผลิตทีได้ เหล่านีจะใช้ สําหรับบริ โภคในครัวเรื อนและนําไปขาย
เป็ นรายได้ ของครอบครั ว ปั จจุ บนั ที ดิ นแปลง 46 ไร่ นี ยังติดจํ า นองอยู่ทีธนาคารกรุ งไทย จากการใช้ เป็ น
หลักทรัพย์คําประกันเงินกู้ 400,000 บาท
แปลงที 2 มีเนือที 45 ไร่ 76 ตารางวา ทีดินแปลงนีถูกแบ่งใช้ ประโยชน์เป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที 1 มี
ทังหมด 30 ไร่ ใช้ ปลูกมันสําปะหลัง ส่วนที 2 มีทงหมด
ั
15 ไร่ 76 ตารางวา ใช้ ปลูกไม้ ใช้ สอย เช่น ยางนา
สักทอง กระถิ นเทพา มะหาด มะค่าโมง สะเดา เพือเป็ นทุนสํารองสําหรั บอนาคต พืนที บางส่วนใช้ ขุดเป็ น
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สระสําหรับกักเก็บนํ าไว้ ใช้ ในแปลงเกษตรช่วงฤดูแล้ ง ปั จ จุบนั ทีดิ นแปลงนี ยังติดจํ านองอยู่ที ธ.ก.ส. จาก
การใช้ เป็ นหลักทรัพย์คําประกันเงินกู้ 1,972,080.61 บาท

แปลงที 3 มีเนื อที 10 ไร่ เป็ น ที ดิ น แปลงที ติ ดกั บแปลงที 1 ที ดิ นแปลงนี ใช้ ปลูกยูคาลิ ป ตัส
ปั จจุบนั ทีดินแปลงนีถูกใช้ เป็ นหลักทรั พย์คําประกันเงินกู้ ของกองทุนหมุน เวี ยนเพือการกู้ ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน หรื อ กชก. จํานวน 420,000 บาท
รายได้ และรายจ่ ายของครอบครั ว
รายได้ ของครอบครั วสัญญาเป็ น รายได้ ที มาจากการทํ าเกษตรทังหมด ซึง ณ ที นี จะแบ่ง รายได้
ออกเป็ นสองส่วน ส่ว นที หนึงคื อรายได้ รายปี รายได้ ส่วนนี เป็ น รายได้ จ ากการทํ า มันสํา ปะหลัง ซึงจะถูก
นําไปใช้ สําหรับการชําระหนี เงินกู้และเก็บเป็ นเงินออม ส่วนทีสองคือรายได้ รายสัปดาห์ รายได้ ส่วนนีจะถูก
นําไปใช้ เป็ นค่าใช้ จ่ายภายในครอบครัว หรื อค่าใช้ จ่ายในชี วิตประจําวัน ซึงรายละเอียดทีมาของรายได้ ดังนี
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รายได้ รายปี
ปั จจุบนั รายได้ สว่ นนีมาจากการปลูกมันสําปะหลังแล้ วขายเป็ นหัวมันสด ราคาทีขายได้ ในปั จจุบนั
อยู่ทีกิโลกรั มละ 2.5 บาท มีเนื อทีเพาะปลูก 2 แปลง คือ
- แปลงแรก เป็ น แปลงที ถูก แบ่ งออกมากจากที ดิ น แปลงใหญ่ แปลงที 1 เพื อปลู กมัน
สําปะหลัง 30 ไร่ ปลูกทังหมด 2 รอบต่อปี ขายได้ รอบละประมาณ 13,000 บาท ดังนัน ใน
แต่ละปี จะมีรายได้ จากการขายมันสําปะหลังในแปลงนีประมาณ 26,000 บาท
- แปลงที สอง เป็ น แปลงที ถูกแบ่ง ออกมาจากที ดิ น แปลงใหญ่ แปลงที 2 เพื อปลู กมัน
สําปะหลัง 30 ไร่ ปลูก 2 รอบต่อปี ขายได้ เงินรอบละประมาณ 20,000 บาท ดังนัน ในแต่
ละปี จะมีรายได้ จากการขายมันสําปะหลังแปลงนี ประมาณ 40,000 บาท

เมือนํารายได้ จากการขายมันสําปะหลังทังสองแปลงมารวมกันแล้ ว จะมีรายได้ จ ากการขายมัน
สําปะหลัง 66,000 บาทต่อปี เมือหักค่าใช้ จ่าย (ซึงมีเฉพาะค่านํ ามันรถไถตัวเอง) ประมาณ 3,000 บาทต่อ
ปี จะเหลือเป็ นรายได้ จากส่วนนี 63,000 บาทต่อปี
นอกเหนื อ จากรายได้ ทีมาจากการขายมัน สํ า ปะหลัง แล้ ว ยัง มีร ายได้ ทีมาจากการขายแตงโม
จํานวนหนึงซึงปลูกสลับไปในแปลงมันสําปะหลัง ในฤดูกาลทีผ่านมาหลังหักค่าใช้ จ่ายแล้ วเหลือเป็ นรายได้
ประมาณ 10,000 บาท และเมือนํารายได้ ทีเป็ นเงินก้ อ นทังหมดรวมกันแล้ วจะพบว่ า สัญญาจะมีรายได้
ทังสิน 73,000 บาทต่อปี
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รายได้ รายสั ปดาห์
รายได้ ส่วนนี มาจากแปลงเกษตรที ปลูกพืช หลากหลายชนิ ด และส่ว นใหญ่ เป็ นพื ชอายุสนั และ
นําไปขายเองในชุมชนและตลาดสดท้ องถิน ซึงตอนนีสัญญาเริ มปลูกพืชหลากหลายชนิด เพื อทีจะทํ า ให้ มี
รายได้ ประจําทุกอาทิตย์ แต่เนื องจากเป็ นปี แรกที สัญญาเริ มลงมื อปลูก จึ งมีเฉพาะบางชนิ ดที ได้ ผลผลิต
เท่านัน รายได้ ณ ปั จจุบนั จากการขายผลผลิตเหล่านีเฉลียจะอยู่ทีประมาณ 4,000 บาทต่อเดือ น เมือรวม
กับรายได้ ทีมาจากการขายเห็ดเดือนละ 3,620 บาทแล้ ว จะมีรายได้ ในส่วนนี 7,620 บาทต่อเดือน

ค่าใช้ จ่ายของครอบครัวสัญญาในปั จจุบนั หลักๆ ได้ แก่ ข้ าวสาร แก๊ สรถยนต์ นํามันรถมอเตอร์ ไซค์
อาหารและเครื องปรุ ง แก๊ สหุงต้ ม ค่าเล่าเรี ยนบุตร ค่าไฟฟ้า ค่านําประปา ค่าภาษี สงั คม ค่าจ้ างคนงานดูแล
แปลงเกษตรและอืนๆ รวมทังสินประมาณปี ละ 13,621 บาท ส่วนค่า ใช้ จ่ายอื นๆ เช่น นํ ายาซักผ้ า นํ ายา
ล้ างจาน ครี มอาบนํ า ยาสระผม จะผลิตใช้ เองในครั วเรื อน
หนีสินของครอบครั ว
สัญญาเริ มมีหนีครังแรกจากความต้ องการทีจะนําเงินไปลงทุนทําการเกษตร สัญญาเริ มยืนคําขอกู้
หนีจากธนาคารกรุ งไทยโดยใช้ โฉนดที ดิน เป็ น หลักทรั พย์ คําประกันเมื อวงเงิ นกู้ถึงเพดาน สัญญาก็ ได้ ใช้
โฉนดที ดินแปลงที 2 เป็ นหลักทรั พย์คําประกันเงินกู้จากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.

หน้า 24 จาก 29

ก.ส.) หลังจากนันสัญญาก็ได้ ขอกู้หนีอี กก้ อน เพือนํ ามาใช้ สําหรั บเป็ นเงินหมุนเวียนในครอบครัวและลงทุน
ด้ านการเกษตร หนีสินทังหมดทีกล่าวมามีความเกียวเนื องกันอย่างมีนัยดังนี
หนีก้ อนแรก
หนีก้ อนแรก เป็ นหนี ทีติดอยูก่ บั ธนาคารกรุ งไทย เกิดจากการกู้ยืม 2 รอบคือ
รอบแรก ขอกู้เมือปี 2538 ช่วงนันเป็ นช่วงทีสัญญาขอกู้เพือใช้ สําหรั บการลงทุนปลูกมะม่วง และ
ปลูกไผ่ตง สัญญาใช้ หลักทรั พย์สําหรับคําประกันเงินกู้ก้อนแรกคือ ที ดินแปลงที 1 ซึงมีราคาประเมินอยู่ที
4,000,000 บาท แต่ธนาคารกรุ งไทยมีเงือนไขการปล่อยเงินกู้ให้ ลูกค้ าได้ ไม่เกินครึ งหนึงของราคาประเมิ น
ซึงก็ คือไม่เกิน 2,000,000 บาท แต่สัญญามีความจํ า ในการใช้ เงินไม่ถึง การกู้ รอบแรกจึงเป็ นยอดหนี
จํานวน 400,000 บาท
รอบทีสอง กู้ยืมเมือต้ นปี 2540 เป็ นช่ว งที มะม่วงและไผ่ตงยังไม่ให้ ผลผลิต ระหว่า งนัน สัญญา
ต้ องการลงทุนเลียงไก่ไข่ จากการประเมินเม็ดเงินสําหรับการลงทุนแล้ ว จะอยูท่ ี ประมาณ 4,000,000 บาท
แต่ปัญหาตอนนันก็ คือ มีความต้ องการที จะลงทุนแต่ไม่มีเงินลงทุน จึ งเป็ น เหตุให้ สญ
ั ญาต้ องยื นขอเพิม
วงเงินกู้กับธนาคารกรุ งไทย จากเดิ ม(หนี สิ นก้ อนแรก) 400,000 บาท เป็ น 2,000,000 บาท(เต็มเพดานที
สามารถกู้ได้ ) ซึงธนาคารกรุ งไทยก็ได้ ให้ เงินกู้เพิมอี ก 1,600,000 บาท แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอสําหรับเงินลงทุนที
ต้ องการ สัญญาจึงนําทีดินแปลงที 2 ไปยืนเรื องขอกู้กบั ธ.ก.ส. เพือให้ มีเงินมาลงทุนมากขึน
แต่เมือความสามารถในการใช้ หนีคืนของสัญญาไม่เป็ นไปตามที กําหนด ปี 2546 ธนาคารกรุ งไทย
จึงยืนฟ้องสัญญา ซึงกระบวนฟ้องร้ องจบลงด้ วยการขายหนี ให้ กับบริ ษั ทบริ ห ารสิ นทรั พย์กรุ งเทพ จํ ากัด
(บสก.)
หนีก้ อนทีสอง
หนีก้ อนทีสองที สัญญาได้ ยืนขอกู้จาก ธ.ก.ส. เกิดขึนในปี เดี ยวกันกับหนี ก้ อนแรก(รอบที สอง) คือ
เมือปี 2540 การกู้หนี รอบนี สัญญานํ าไปใช้ สําหรั บการลงทุนเลียงไก่ไ ข่ มีห ลักทรั พย์คําประกันคื อที ดิน
แปลงที 2 ราคาประเมินทีดินแปลงนี อยูท่ ี 4,000,000 บาท แต่ ธ.ก.ส. มีเงือนไขให้ ก้ ูได้ จริ งไม่เกิน ครึ งหนึง
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ของราคาประเมิน นันก็คือไม่เกิน 2,000,000 บาท และยอดเงินทีสัญญากู้ได้ จริ งเป็ นจํานวน 1,972,080.61
บาท
หลังจากลงทุนเลียงไก่ไข่ สัญญาสามารถเก็บไข่ไก่ขายเป็ นรายได้ และมีเงินเก็ บจํานวนหนึงสําหรับ
เตรี ยมใช้ หนีคืน แต่เมือรัฐบาลสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็ นนายกรั ฐมนตรี ประกาศลอยตัวค่าเงินบาท
ส่งผลโดยตรงต่อผู้ประกอบการทัวประเทศรวมถึงสัญญาด้ ว ย รายได้ จ ากการขายไข่ตกตํา ข้ าวของแพง
สัญญาจึงสามารถใช้ หนีคืน ธ.ก.ส. ได้ เฉพาะดอกเบียเท่านัน
กระทังปี 2543 ผลพวงจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิ จตกตํา ทําให้ สญ
ั ญาแบกรั บภาระหนี สินที มี
อยู่ตอ่ ไปไม่ไหว เป็ นเหตุให้ สญ
ั ญาจําเป็ นต้ องหยุดการชํ าระหนีคืนให้ กบั ธ.ก.ส. เมือไม่มีความสามารถใน
การใช้ หนีคืน หนีก้ อนนีจึงกลายเป็ นหนีสินสะสมมาจนถึงปั จจุบนั เมือนับรวมระยะเวลาทีติดค้ างชํ าระจาก
วันทีเริ มขอกู้จนกระทังปั จจุบนั จะอยู่ทีประมาณ 16 ปี ณ ขณะนี หนีก้ อนนีได้ มีการขึนทะเบียนไว้ ทีกองทุน
ฟื นฟูฯ เพือให้ ดําเนินการซือหนี ซึงการตรวจสอบรายละเอี ยดต่างๆได้ ผ่านหมดแล้ ว เหลือ เพียงการรอให้
กองทุนฟื นฟูฯ อนุมตั ิงบประมาณเพือซือหนีเท่านัน
หนีก้ อนทีสาม
หนีก้ อนนีเป็ นหนีทีขอกู้จากกองทุนหมุนเวี ยนเพื อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน หรื อ กชก.
เมือปี 2552 เพือนํามาเป็ นทุนหมุนเวียนภายในครอบครัวและลงทุนด้ านการเกษตร หลักทรัพย์ทีใช้ ในการ
คําประกันคือทีดินแปลงที 3 ซึงมีเนื อที 10 ไร่ ราคาประเมินทีดินแปลงนีอยูท่ ี 1,100,000 บาท สัญญาได้ ยืน
ขอกู้เป็ นจํานนวนเงิน 420,000 บาท ปั จจุบนั หนีก้ อนนีเป็ นหนี เพียงก้ อนเดียวทีสัญญาได้ มีการชํ าระคืนทัง
เงินต้ นและดอกเบียเป็ นประจําทุกปี ปี ละ 32,000 บาท
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แนวคิดและมุมมองการแก้ ไขปั ญหาหนีสิน
สัญญามี มุมมองเรื องการแก้ ไขปั ญหาหนี สินว่า ในระยะที ผ่านมาตนเองและครอบครั วมี ความ
พยายามทีจะหาช่องทางในการแก้ ไขปั ญหาหนี สินมาตลอด เพียงแต่ในช่วงทีผ่านมา ตนได้ พงุ่ เป้าหมายไป
ทีการแก้ ไขปั ญหาหนีสินภายใต้ กลไกของกองทุนฟื นฟูฯ มากเกินไป จนทําให้ ไม่มีเวลาเอาจริ งเอาจังกับการ
บริ หารจัดการแปลงเกษตรของตนเอง สัญญามองว่า ณ ปั จจุบนั ตนเองเริ มเห็ นช่องทางในการสร้ างรายได้
ซึงจําเป็ นต้ องมี 2 ส่วน คือ การปลูกพืชทีมีรายได้ เป็ นก้ อนรายปี (มันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส แตงโมง ฯ) กับ
การปลูกพืชระยะสันและพืชอาหาร เพือให้ มีรายได้ ประจํารายวันและรายสัปดาห์ รวมทังมีแหล่งอาหารของ
ครอบครั ว เป็ น การลดค่า ใช้ จ่ า ยในชี วิ ตประจํ า วั น และสิ งหนึ งที ครอบครั ว ตนเองกํ า ลังทํ า อยู่เพื อลด
ค่าใช้ จ่ายของครอบครัวอีกทางหนึงก็คือ การทํานํ ายาซักผ้ า นํ ายาล้ างจาก แชมพู ครี มอาบนําฯ ใช้ เอง ซึง
สิงเหล่านีสามารถลดค่าใช้ จ่ายของครอบครั วต่อเดือ นได้ เป็ น จํ านวนมาก สัญญาคาดการณ์ ว่า ในอี กไม่
นานเมื อพื ช ผักที ปลู กให้ ผลผลิ ตได้ ทุ กชนิดแล้ ว น่ า จะสร้ างรายได้ ร ายเดื อนให้ กับครอบครั ว ได้ มากขึน
กว่าเดิม
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ประสบการณ์ จากการรวมกลุ่ม
ประการที 1 สามารถทําให้ สมาชิกกลุม่ รวมตัวกันได้ เหนี ยวแน่นมากขึน จากการทีกลุม่ มีวินยั และมี
กิจกรรมกลุ่มอย่างต่อเนื อง
ประการที 2 ประสบการณ์การทํางานตลอดระยะเวลาทีผ่านมา นับจากการสมัครเข้ าเป็ นสมาชิ ก
กลุ่มวันแรกจนถึงปั จจุบนั ทําให้ สามารถแยกความสําคัญของการแก้ ไขปั ญหา ซึงมี 2 ส่วนคือ การผลักดัน
ให้ เกิ ดการแก้ ไขปั ญหาเชิงนโยบายทังของสมาชิกและของตัวเอง และการสร้ างรู ปธรรมระดับแปลงเพือเป็ น
แบบอย่างให้ กบั สมาชิก และเพือลดต้ นทุนค่าใช้ จ่าย เพิมรายได้ ให้ กบั ครอบครัว
ประการที 3 สามารถวิเคราะห์ ได้ ว่ า หากเกษตรกรจะอยู่รอดได้ นัน ต้ องทํ า การผลิต 2 แบบคือ
ปลูกพื ช ที สร้ างรายได้ ห ลักเพื อเป็ นเงิ น ทุ น สํ า รองหรื อ เงิ น ออมสํ า หรั บครอบครั ว ไว้ ใช้ จ่ า ยยามจํ า เป็ น
โดยเฉพาะการใช้ หนี คื น ให้ กับสถาบันการเงิ น ส่ว นอี กด้ า นคือ การปลูกพืชผักแบบผสมผสาน เพือให้ มี
อาหารไว้ บริ โภคสําหรั บครัวเรื อน เพือลดรายจ่ายและเพิมรายได้ ให้ กับครอบครั ว

ขอขอบคุณ ข้ อมู ลและผู้ให้ สัมภาษณ์
1. สภาเครื อข่ายองค์ กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิ งเทรา
2. กลุ่มพัฒนาเกษตรกรหมู่ 7 และสมาชิ กกลุ่มทุกท่าน
3. คุณสัญญา ยะคะเสม
4. คุณรมณี เกิ ดศรี
5. คุณจมิ นทร์ ณี วงศ์
6. คุณประยงค์ ณี วงศ์
7. คุณมนัส เจี ยเจริ ญ
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กลุ่มปฏิบตั ิงานท้ องถินไร้ พรมแดน (LocalAct)
เลขที 55/245 ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี กรุ งเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0-2953-3541, โทรสาร : 0-2953-3542
เว็บไซต์ : www.landactionthai.org , เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/LocalAct
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