รายงานการศึกษา

แนวทางและรูปธรรมแก้ ไขปั ญหาหนีสินเกษตรกร

กรณีศึกษากลุ่มส่ งเสริ มเกษตรกร
อู่ทองสุพรรณบุรี และ
ครอบครัวนางสุริยา แก้ วสระแสน
ครอบครัวนางทวี แก้ วสระแสน
เกษตรกรผู้ปลูกข้ าวอินทรีย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มปฏิบัตงิ านท้ องถินไร้ พรมแดน
กรกฎาคม 2558
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กลุ่มส่ งเสริมเกษตรกรอู่ทองสุพรรณบุรี
เหรียญ ใกล้ กลาง
กลุม่ ส่งเสริมเกษตรกรอูท่ องสุพรรณบุรี ตังอยู่ที บ้ านเลขที 42 หมู่ 3 ตําบลเจดีย์ อําเภอ
อูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี สมาชิกสวนใหญ่เป็ นเกษตรกรทีมีหนีสิน และไม่สามารถชําระหนีสินได้
การรวมกลุ่มส่ง เสริ มเกษตรกรอู่ทองสุพรรณบุรี จึง มีเ ป้าหมายเพื อช่วยเหลือสมาชิ ก เพื อให้
เกษตรกรทีเป็ นหนี และไม่สามารถใช้ หนีคืน ได้ รับการซือหนีจากกองทุนฟื นฟูฯ เพื อให้ สามารถ
รักษาทีดินทํากินเอาไว้ ได้ และได้ รับการฟื นฟูอาชีพ รวมทังสนับสนุนให้ มีทังอาชีพหลักและอาชีพ
เสริมเพือให้ เกษตรกรมีความเข้ มแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถพึงตนเองได้
กลุ่มส่งเสริ มฯ มีสมาชิกที ขึนทะเบี ยนตอนแรก 375 ราย สมาชิกทังหมดอาศัยอยู่ใ น
จังหวัดสุพรรณบุรี ในอําเภอเมือง อําเภออูท่ อง อําเภอบางปลาม้ า และอําเภอสองพีน้ อง กลุม่ ได้
ก่อตังขึนเมือปี พ.ศ. 2547 ปั จจุบันมีสมาชิกทียังคงเข้ าร่วมกิจกรรมกลุ่มอยู่ประมาณ 70 ราย
สมาชิกจะมาประชุมกันเดือนละ 1 ครัง ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน เพือติดตามความคืบหน้ า
ของการแก้ ไขปั ญหาหนี สิน รายงานผลการดําเนิน งานของกลุ่ม แจ้ งข่าวต่าง ๆให้ สมาชิกได้
ทราบ กลุม่ ส่งเสริมเกษตรกรอูท่ องสุพรรณบุรี มีคณะกรรมการ 9 คน ประกอบด้ วย
นางกนกพร
นายมหาเรียน
นางสมใจ
นายวันชัย
นายอํานวย
นางกลอย
นางสมจิตร
นางอุดม
นายวินยั

ดิษฐกระจันทร์
สระทองอ่อน
แตรวงษ์
ปานอําพันธ์
ใจหนักดี
ศรีงามฉํา
ศรีลาดี
ดิษฐกระจันทร์
อ่วมสะอาด

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
ฝ่ ายบัญชี
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กิจกรรมของกลุ่ม
กลุม่ มีหน้ าทีช่วยเหลือสมาชิกในการยืนเรืองดําเนินการทางคดี เช่น ทีดินสมาชิกถูกขาย
ทอดตลาด สมาชิ ก ถูก ฟ้อ ง ต้ อ งประนอมหนี หรื อ ได้ รั บ การซื อหนี การปรับ โครงสร้ างหนี
ปั จ จุบัน มี ส มาชิ ก กลุ่ม ได้ รั บ การปรั บ โครงสร้ างหนี กับ ธนาคารเพื อการเกษตรและสหกรณ์
Page 2 of 20

การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 5 ราย ได้ รับการซือหนีจากสหกรณ์จํานวน 43 ราย ได้ รับการซือ
หนีจากสถาบันการเงินต่างๆ 6 ราย อยู่ในระหว่างดําเนินการซือจากสหกรณ์อทู่ องจํานวน 1 ราย
และธนาคารกสิก รไทยจํ า นวน 2 ราย มีส มาชิ ก ที ถูก ซื อทรัพ ย์ ไปแล้ ว จํ านวน 3 ราย กํ าลัง
ดําเนินการให้ ก องทุนฟื นฟูซือหนี จากธนาคารกรุงเทพจํ านวน 1 ราย และซือหนีจาก ธ.ก.ส.
จํานวน 4 ราย
กลุ่มยังส่งเสริ มสมาชิกให้ เลียงหมูหลุม ซึงกลุ่มได้ ก้ เู งินจากกองทุนฟื นฟูฯ เมือปี พ.ศ.
2554 จํานวน 470,000 บาท มีระยะเวลาการกู้ยืม 5 ปี ภายใต้ โครงการฟื นฟูเกษตรกร และต้ อง
จ่ายดอกเบียให้ กบั กองทุนฟื นฟูฯ ร้ อยละ 1 ต่อปี โดยได้ แบ่งเงินจํานวน 270,000 บาท ให้ สมาชิก
กู้ยืมไปเลียงหมูหลุม คนละ 16,000 บาท จํานวน 16 คน ซึงสมาชิกจะต้ องจ่ายดอกเบียให้ กับ
กลุม่ ร้ อยละ 2 บาทต่อปี
นอกจากนนี กลุม่ ยังส่งเสริมให้ สมาชิกทําปุ๋ ยอินทรีย์ใช้ เอง โดยกลุม่ ได้ แบ่งเงินมาจํานวน
60,000 บาท เพือมาทําปุ๋ ยอินทรีย์ แล้ วแบ่งปันสมาชิกไปใช้ ในไร่นา เพือลดต้ นทุนการผลิต

ส่วนกิจกรรมทีได้ รับความสําเร็จของกลุม่ คือ การส่งเสริ มให้ สมาชิกปลูกข้ าวอินทรี ย์และ
แปรรูปข้ าวขายให้ กับผู้บริ โภค โดยกลุ่มได้ แบ่งเงินมาซือเครื องสีข้าวขนาดเล็ก จํานวน 90,000
บาท ซึ งเครื องสี ข้าวนี ตังอยู่ที บ้ า นประธาน ปั จ จุบัน มีส มาชิ ก ที ทํ าข้ าวอิน ทรี ย์ จํ า นวน 8
ครอบครัว สมาชิกบางรายจะขายข้ าวเปลือกให้ กลุม่ ประเภทข้ าวหอม เช่น ข้ าวหอมปทุมเทพ
ข้ าวหอมสุพรรณ ในราคาตันละ 12,000 บาท ถ้ าหากเป็ นข้ าวสีพวกไรซ์เบอรี ข้ าวมะลิแดง
กลุม่ จะซือในราคาตันละ 18,000 บาท เกษตรบางรายก็แปรรูปข้ าวแล้ วขายเอง สําหรับตลาด
ข้ าวอินทรีย์นนั มีอยู่สองรูปแบบ
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แบบแรกเป็ น การขายตรงให้ กับ ผู้บ ริ โภค ผ่านโครงการผูก ปิ นโต ปั จ จุบัน มี
สมาชิกจํานวน 19 คน ตลาดแบบนีมีลกู ค้ าแน่นนอนและลูกค้ าจะจ่ายเงินค่าข้ าวล่วงหน้ า เป็ น
รายปี โดยส่งให้ เดือนละ 1 ครัง ปัจจุบนั กลุม่ ส่งข้ าวให้ ลกู ค้ าเดือนละ 141 กิโลกรัม โดยข้ าวสาร
ขาวขายได้ ในราคา 40 บาท ต่อกิโลกรัม ข้ าวกล้ องราคา 70 บาท ต่อกิโลกรัม มีการขายตรงแบบ
ผู้ซือมาซือทีกลุม่ เอง ประมาณเดือนละไม่ตํากว่า 100 กิโลกรัม

แบบทีสอง คือการขายโดยการไปออกร้ านขายสินค้ าตามการเชิญของหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น ตลาดหน้ าอําเภออู่ทอง ตลาดนัดหน้ ากลุ่มทุ่งทองยังยืน ตลาดนัดรูทการ์ เด้ นที
ซอยทองหล่อ ตลาดในงานสัมมนาต่างๆ ของเครื อข่ายเกษตรทางเลือก สินค้ าทีนําไปขายทัง
ข้ าวสาร ผักและผลไม้ ซึงเป็ นผลผลิตจากสมาชิกในกลุม่ โดยใช้ ชือกลุม่ ว่าวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ท่งุ ทองยังยืน
นอกจากนี กลุ่มยัง ส่ง เสริ มให้ สมาชิก ลดต้ นทุนการผลิต การเกษตร เช่น การทํ านาลด
ต้ นทุน เนืองจากราคาข้ าวถูกลงเหลือเพียงตันละ 6,000 - 7,000 บาท หากไม่ลดต้ นทุนการผลิต
ชาวนาจะอยู่ไม่ได้

ต้ นทุนการผลิตข้ าวของชาวนา
ต้ นทุนการผลิตข้ าวของชาวนาทัวไป มีรายละเอียดค่าใช้ จ่ายคือ
1.ค่าเมล็ดพันธุ์
600 บาท
2. ค่าเตรียมดิน
650 บาท
3.ค่าปุ๋ ยเคมี
750 บาท
4.ค่าสารเคมี
650 บาท
5.ค่าสารกําจัดหญ้ า
150 บาท
6.ค่าจ้ างแรงงาน
500 บาท
Page 4 of 20

7.ค่ารถเกียว
8.ค่านํามัน
รวมต้ นทุนการผลิตข้ าว

600
400
4,300

บาท
บาท
บาท

ถ้ าหากฤดูการผลิตไหนมีโรคแมลงระบาด ต้ นทุนของสารเคมีกําจัดแมลงจะเพิมมากขึน
รวมทังค่าแรงงานในการจ้ างคนฉีด เพิมขึนอีกประมาณไร่ละ 1,000 -2,000 บาท เมือเก็บเกียว
ผลผลิตข้ าวได้ ไม่มาก ชาวนาหลายคนถึงกับขาดทุน ซึงกระบวนการนีทําให้ ชาวนาอยู่ในวงเวียน
ของการเป็ นหนีไม่มีทีสินสุด กลุม่ ส่งเสริมเกษตรกรอูท่ องฯ จึงเน้ นให้ สมาชิกลดต้ นทุนการทํานา
เป็ นอันดับแรก
ตารางเปรียบเทียบต้ นทุนการทํานาสามแบบ
ค่ าใช้ จ่าย
1.ค่าเมล็ดพันธุ์
2.เตรียมดิน
3.ค่าปุ๋ ย
4.ค่าสารกําจัดศัตรูพืช
5.ค่าสารกําจัดหญ้ า
6.ค่าจ้ างแรงงาน
7.ค่ารถเกียว
8.ค่านํามัน
รวมต้ นทุนการผลิต
ต้ นทุนทีต่าง

อยู่ในช่ วงปรั บตัว
เข้ าสู่อนิ ทรีย์
331
437
368
188
32
600
200

แบบอินทรี ย์ผสม
เคมี
625
480
550
220
225
168
600
250

แบบเคมี

2,156

3,143
987

3,870
1,714

750
600
750
320
250
300
600
300

“ชาวนาบางคนยัง ลัง เล ที จะเลือกผลิต ข้ าวแบบอิน ทรี ย์ เพราะมีค วามคิด ว่า เกรงว่า
ผลผลิตข้ าวทีได้ จะไม่มากพอ แต่สําหรับชาวนาทีทําข้ าวแบบอินทรี ย์นัน กลับมีความคิดว่าแม้
ผลผลิตข้ าวแบบอินทรี ย์จะสูงสู้การผลิตข้ าวแบบเคมีไม่ได้ แต่เมือคิดคํานวณต้ นทุนการผลิตที
น้ อยกว่า และข้ าวทีขายได้ มีราคาสูงกว่าเพราะเป็ นข้ าวอินทรี ย์ เมือคํานวณละเอียดแล้ วได้ กําไร
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มากกว่า ดังตารางด้ านล่างทีเปรียบเทียบรายได้ สทุ ธิจากการขายข้ าว 1 ไร่ ของการผลิตข้ าวทัง
สามแบบ”
ตารางเปรียบเทียบรายได้ สุทธิจากการขายข้ าว 1 ไร่
ในระบบแบบอินทรีย์ แบบเคมี และแบบอินทรีย์ผสมเคมี
รายละเอียด
การผลิตข้ าวแบบอินทรีย์ แบบอินทรีย์ผสมเคมี แบบเคมี
1.ต้ นทุนการผลิต 2,156 บาท
3,143 บาท
3,870 บาท
2. ผลผลิตต่อไร่
700 กิโลกรัม
900 กิโลกรัม
1000 กิโลกรัม
3. ราคา/กิโลกรัม 25 บาท
7 บาท
7 บาท
4. รายได้ ตอ่ ไร่
17,500 บาท
6,300 บาท
7,000 บาท
5. กําไรสุทธิ
15,344 บาท
3,157 บาท
3,130 บาท
6. แบบอิ น ทรี ย์ ไ ด้
12,187 บาท
12,214 บาท
มากกว่าอีก 2 แบบ
หมายเหตุ: ข้าวอิ นทรี ย์ไม่ได้ขายให้กบั โรงสีทวไป
ั แต่นํามาแปรรูปเป็ นข้าวสารขาย ทังในรูปข้าว
ขัด ขาวและข้าวกล้อง ซึ งจํ าหน่ายได้ราคาประมาณ 50 บาท ถ้าหากคิ ด ราคาข้าวเปลื อกอยู่ที
กิ โลกรัมละ 25 บาท

ปั ญหาและอุปสรรคของกลุ่ม
การเข้ ามารวมกลุ่มกัน สมาชิ ก กลุ่มส่ง เสริ มฯ ในช่วงแรกนัน ส่วนใหญ่ เ ข้ า มาเพื อให้
ช่วยเหลือเรืองปัญหาหนีสิน แต่สมาชิกส่วนหนึงเมือถูกซือหนีไปแล้ ว จะไม่เข้ ามาร่วมประชุมกลุ่ม
สมาชิก บางรายเข้ ามาเป็ นสมาชิ กกลุ่ม แม้ ไม่ได้ มีปั ญหาหนีสิน แต่ต้ องการมาหาแหล่ง เงิ นกู้ที
ดอกเบียตํา ถึงแม้ วา่ ปัจจุบนั กลุม่ ฯ จะไม่ได้ เข้ าไปขับเคลือนร่วมกับสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
แห่งประเทศไทย (สค.ปท.) เช่นในอดีตแล้ ว แต่เนืองจากกลุม่ เห็นว่าการพึงพาตนเองและการฟื นฟู
อาชีพเกษตรกรเป็ นสิงสําคัญ จะช่วยให้ เกษตรกรที ได้ รับการซือหนีแล้ ว มีรายได้ ทีเพี ยงพอเพื อ
นําไปชําระหนีให้ กบั กองทุนฟื นฟูฯ กลุม่ จึงยังคงทํางานต่อไป วางเป้าหมายทังในด้ านการช่วยเหลือ
สมาชิกในด้ านการแก้ ไขปัญหาหนีสิน และการฟื นฟูเศรษฐกิจของสมาชิก

เป้ าหมายกลุ่มในอนาคต
กลุ่มสามารถช่วยเหลือสมาชิก ทีมีห นีสินและกําลัง จะสูญเสีย ทีดินได้ ระดับ หนึง ทําให้
สมาชิกรักษาทีดินทํากินไว้ ได้ และมีแนวทาง ทิศทางทีให้ สมาชิกพึงตนเองได้ โดยเน้ นหลักการ
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ลดต้ นทุนในการทําการเกษตร ลด ละเลิก การใช้ สารเคมี จนถึงการแปรรูปสร้ างมูลค่าเพิมให้ กับ
ผลผลิต เป้าหมายในอนาคตคือสมาชิกทุกคนทีเป็ นหนีสามารถชําระหนีคืนได้ หมด และสําหรับ
สมาชิกทีไม่ได้ เป็ นหนี ก็สามารถมีรายได้ เพิม พึงตนเองทางเศรษฐกิจได้
ในอนาคตกลุ่มวางแผนที จะขยายสมาชิก กลุ่มเกษตรอิน ทรี ย์ ใ ห้ มากขึน ขยายตลาด
สําหรับกลุม่ ผู้บริโภคสินค้ าอินทรี ย์ ดําเนินการขอมาตรฐานเกษตรอินทรี ย์เพือให้ ขยายตลาดได้
เนืองจากปั จจุบันลูกค้ าสินค้ าอิน ทรี ย์ส่วนใหญ่ต้องการใบรับรองมาตรฐาน กลุ่มมีเป้าหมายที
ต้ องการทํ าให้ เ กษตรกรมีค วามเข้ มแข็ง สามารถดํารงชี วิต และเศรษฐกิ จ อยู่ได้ อย่า งมีค วาม
ภาคภูมิใจ สมาชิกเองก็ต้องหาความรู้เพิมเติมเพือจะได้ นํามาพัฒนาศักยภาพตัวเองและกลุม่

บทเรียนปั จจัยทีจะทําให้ กลุ่มสําเร็จหรือล้ มเหลว
กลุ่มจะประสบความสําเร็ จได้ นัน ขึนอยู่กับ ความร่ วมมือของสมาชิก ที ต้ องสามัคคีกัน
ความซือสัตย์และมีคณ
ุ ธรรมของสมาชิก ความมันคงของตลาดรับซือผลผลิตซึงเป็ นแหล่งรายได้
ของสมาชิก รวมถึงการแปรรูปและการเพิมมูลค่าผลลิตของสมาชิก คุณภาพของผลผลิตทีดีอย่าง
สมําเสมอ กลุม่ มีหลักการง่ายๆ ทีใช้ ในการทํางานร่วมกันคือ
1.หลักของผู้นําและสมาชิกต้ องคิดร่วมกัน
2.สมาชิกและผู้นําต้ องมีความซือสัตย์ และพูดคุยกันในทีประชุมโดยเหตุและผล
3.สมาชิกต้ องมีการหาความรู้เพิมเติม เพือนํามาแลกเปลียนกันในกลุม่
4.เมือมีปัญหาต้ องร่วมกันแก้ ไข
5.คณะกรรมการต้ องลงไปเยียมพืนที และให้ กําลังใจสมาชิกทีบ้ านสมาชิก หากมีปัญหา
จะได้ ช่วยแก้ ไขทันท่วงที

กรณีศึกษาการแก้ ไขปั ญหาหนีสินเกษตรกร
ครอบครัวนางสุริยา แก้ วสระแสน
ครอบครัวป้ายาหรื อนางสุริยา ตังอยู่ทีบ้ านหนองตาสาม บ้ านเลขที 123 ม. 7 ตําบลอู่
ทอง อําเภออูท่ อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็ นครอบครัวเกษตรกร ปัจจุบันมีสมาชิกในครอบครัว 3
คน ประกอบด้ วย ป้ายา อายุ 65 ปี และลูกสาว 2 คน พืนเพเดิมของป้ายาเป็ นคนจังหวัดบึง
กาฬ พ่อแม่มีอาชีพทํานา แต่งงานแล้ วจึงย้ ายมาอยู่ทีสุพรรณบุรีกับสามีตงแต่
ั อายุ 18ปี ย้ ายมา
อยู่ทีสุพรรณบุรีได้ 46 ปี แล้ ว มีลกู ทังหมด 3 คน ผู้ชาย 1 คน ผู้หญิ ง 2 คน ลูกชายและสามี
เสียชีวิตไปแล้ ว มีแรงงานในแปลงเกษตร 3 คน คือป้ายา และลูกสาวทังสอง ป้ายาเป็ นคนหลัก
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ในการไปร่วมประชุมกับกลุม่ และหาความรู้จากภายนอก ส่วนลูกสาวทังสองคนเป็ นแรงานหลัก
ในการทําสวน เนืองจากลูกสาวคนเล็กของป้ายาสุขภาพไม่แข็งแรง มีเนืองอกในสมอง บางครังจะ
มีอาการชัก พีสาวคนโตจึงต้ องคอยดูแล ทังสองคนยังไม่ได้ แต่งงาน
ครอบครัวป้ายามีทีดินเป็ นของตัวเองจํานวน 3 แปลง แปลงที 1 มีพืนทีจํานวน 1 ไร่
เป็ นทีอยู่อาศัยและปลูกผัก ผลไม้ สมุนไพรรอบบ้ าน เดิมทีแปลงนีเคยมีพืนที 1.5 ไร่ แต่ได้ แบ่ง
ขายไปรัก ษาลูก สาวที ป่ วย แปลงที 2 เป็ น ที นา มีพืนที จํ านวน 3 ไร่ เป็ น ที นา อยู่ใ นเขต
ชลประทาน แปลงที 3 มีพืนที 4 ไร่ เป็ นเขตทีดอน ไม่มีชลประทาน ป้ายาให้ คนอืนเช่าทําไร่มนั
สําปะหลัง ได้ คา่ เช่าไร่ละ 500 บาทต่อปี
ใกล้ บ้านป้ายา มีทีดินของคนอืนทียกให้ ปลูกผักจํานวน 2 ไร่ เจ้ าของเป็ นคุณหมอทํางาน
ทีโรงพยาบาลอูท่ อง ให้ ปลูกผักฟรี แต่ไม่ให้ ใช้ สารเคมี ก่อนหน้ านีเคยมีคนอืนทําอยู่ก่อน แต่เขา
ใช้ สารเคมี เวลาเขาฉีดพ่นสารเคมี ชาวบ้ านทีอยู่รอบๆ เหม็นสารเคมีทีฉีด คุณหมอเจ้ าของทีดิน
เลยให้ เลิกทํา และให้ ป้ายาและลูกสาวทําแทนเพราะเห็นว่าทําเกษตรแบบไม่ใช้ สารเคมี

รายรับและรายจ่ ายของครอบครัว
รายจ่ายประจําในครอบครัวป้ายามีค่าไฟฟ้า เดือนละประมาณ 400 บาท รวมทังปี ราว
5,000 บาท ไฟฟ้าทีใช้ ในบ้ านและใช้ สําหรับ เครื องสูบนําในการรดพื ชผักทีปลูก มีค่าใช้ จ่าย
ช่วยงานในหมู่บ้าน ประเภท งานแต่งงาน งานบวช และงานศพ ปี หนึงราว 5,000 บาท ค่าศพ
กลุม่ แม่บ้านปี ละ 200 บาท ค่างานศพกองทุนในหมูบ่ ้ าน ศพละ 100 บาท ซึงไม่แน่นอน รวมทัง
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เวลาพาลูกสาวคนเล็ก ไปโรงพยาบาลปี ละประมาณ 5,000 บาท ส่วน
ค่าใช้ จ่ายเรืองอาหารไม่คอ่ ยมีเพราะในสวน มีผกั หลายชนิดให้ กิน อย่างมากก็ซือแค่เนือสัตว์และ
ไข่ เครืองปรุงนิดหน่อย เดือนละไม่ถึง 2,000 บาท หรือปี ละประมาณ 24,000 บาท

Page 8 of 20

ส่วนรายได้ นนั ได้ จากการทํานาและการปลูกผักเป็ นหลัก เป็ นรายได้ จากการทําเกษตร
แบบอินทรี ย์ ทีเริ มทําเต็มทีทังนาข้ าวและแปลงผัก ในปี 2557 ลูกสาวคนโตมีรายได้ จากการ
รับจ้ างเย็บธงบ้ าง ใช้ เวลาว่างทีไม่ได้ ลงแปลงผัก แต่มีรายได้ ไม่มาก แค่พอช่วยค่ากับข้ าว เดือน
ละประมาณ1,000 - 1,500 บาท

รายได้ หลักจาการทํานา 3 ไร่ ทีทํานาแบบอินทรีย์ ปลูกข้ าวปี ละ 2 ครัง ครังแรกปลูกข้ าว
ไรซ์เบอรี เมือเก็บเกียวแล้ วได้ ข้าวประมาณ 1.5 ตัน สีเป็ นข้ าวสารข้ าวกล้ องขายให้ คนแถวบ้ าน
ขายกิโลกรัมละ 70 บาท รวมแล้ วขายได้ เงินมา 73,500 บาท ครังทีสองปลูกข้ าวหอมสุพรรณ
ได้ ข้าวประมาณ 1,800 กิโลกรัม ขายเป็ นข้ าวเปลือกให้ กลุม่ ในราคาตันละ 12,500 บาท ได้ เงิน
22,500 บาท รวมรายได้ จากการทํานาใน 1 ปี ได้ เงินทังสิน 96,000 บาท
ต้ นทุนในการทํานาทังปี อยู่ทีประมาณ 10,000 บาท หักต้ นทุนแล้ ว จึงเหลือกําไรสุทธิจาก
การทํานา ปี ละ 86,000 บาท ในพืนที 3ไร่
รายได้ รองลงมาได้ จากการขายผักทีปลูกไว้ รอบบ้ าน จากเดิมทีปลูกเฉพาะทีตัวเอง 1 ไร่
บางวันก็ได้ มาก บางวันได้ น้อย ผักทีขายมีทังคนในชุมชนมาซือ และขายให้ กลุ่มนําไปขายเวลา
กลุม่ ไปออกร้ านตามงานขายสินค้ าต่างๆ มีรายได้ ประมาณเดือนละ 4,000 บาท หรื อประมาณปี
ละ 48,000 บาท ปัจจุบนั ปลูกผักเพิมอีก 2 ไร่ ในทีดินแปลงของคุณหมอ รายได้ ก็เพิมขึนแต่ยงั ไม่
มาก เพราะอากาศร้ อน ผักเลยไม่ค่อยโต ช่วงนีมีรายได้ จากผักประมาณ เดือนละ 5,000-6,000
บาท
ต้ น ทุน ในการทํ าผัก มีค่าเมล็ด พัน ธ์ พวกผัก จี น เช่น ผัก กาดหอม กวางตุ้ง คะน้ า
ผักกาดขาว รวมทังปี ประมาณ 1,000 บาท ปุ๋ ยเคมีและยาฆ่าแมลงไม่ใช้ ใช้ นําหมักและสมุนไพร
ทําเอง ผักกินลูก เช่น บวบ ถัวฝักยาว ข้ าวโพด พริ ก มะเขือ ฯลฯ พวกนีจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ เอง
ในส่วนของแปลงผักทีมีไม้ ยืนต้ นพวกมะม่วง จะปลูกผักไม่ได้ เพราะไม่มีแสงแดด ก็จะปลูกพืชพวก
สมุนไพรเอาไว้ เช่น ขมิน ไพล ว่านชักมดลูก ซึงจะมีคนมาขอซือทีบ้ าน ปี หนึงพอมีรายได้ บ้างแต่
ไม่มากประมาณ 4,000 บาท มีคนแนะนําให้ เพิมมูลค่าให้ พืชสมุนไพรทีปลูกโดยนํามาทําลูก
ประคบ จะได้ มีรายได้ เ พิ ม เพราะลูก สาวเย็ บ ผ้ าได้ หากคิด รายได้ ทังปี จากทังหมดนี จะได้
ประมาณ 150,000 บาท

Page 9 of 20

หนีสินและมูลเหตุของการเป็ นหนี
ป้ายาเริมเป็ นหนีก้ อนแรก เมือ 20 ปี ทีแล้ ว ราว ปี พ.ศ. 2535 เนืองจากลูกชายประสบ
อุบตั ิเหตุถกู รถชน ต้ องไปยืมเงินคนอืนมาเป็ นค่ารักษาพยาบาลลูกชาย แต่ลกู ชายก็เสียชีวิต ในปี
ถัดมาสามีของป้ายาก็มาประสบอุบัติเหตุ ทําให้ ไม่สามารถใช้ หนีเงินทียืมมาได้ และต้ องหายืม
เงินมาเพิมเพือมารักษาสามีทีป่ วย ป้ายาคิดแล้ วว่าคงไม่มีทางใช้ หนีเขาได้ จึงตัดสินใจขายทีไร่ไป
จํานวน 4 ไร่ ในราคา 120,000 บาท แต่สดุ ท้ ายสามีก็มาตายจากป้ายาไปอีกคน ในช่วงนันป้า
ยาทํานาแบบเคมี จึงต้ องจ้ างเขาทุกอย่าง ในช่วงข้ าวราคาตันละหมืนกว่าบาท หักต้ นทุนแล้ วก็พอ
อยู่ได้ แต่ก็เหลือไม่มาก ได้ อย่างมากก็ไร่ละ 5,000 – 6,000 บาท ต่อมาเมือสามปี ทีแล้ วลูกสาว
คนเล็กมาป่ วยเป็ นเนืองอกในสมอง ต้ องหาเงินมารักษาลูกสาว ป้ายาจึงตัดสินใจ แบ่งทีดินขาย
อีกจํานวน 1 งาน ในราคา 250,000บาท เพือนํามารักษาลูก และปัจจุบนั ลูกสาวคนเล็กของป้ายา
ก็ยงั ต้ องเข้ าไปรักษาตัวทีโรงพยาบาลในกรุงเทพเป็ นระยะ
ปัจจุบนั ป้ายามีหนีสินทีกู้จาก ธ.ก.ส. เมือปี 2557 จํานวน 60,000 บาท และกู้เงินจาก
กลุม่ กองทุนฟื นฟู จํานวน 20,000 บาท เหตุผลของการเป็ นหนีครังนีเพือ นํามาปรับสวนและทีนา
เพือทําเกษตรอินทรีย์ ส่วนหนึงนํามาปรับปรุงสวนผัก โดยขุดคูนําจากคลองให้ ไหลเข้ ามาในสวน
เพือใช้ นํารดผัก และเงินอีกส่วนหนึงนําไปทําถนนเข้ าแปลงนา เนืองจากทีนาเป็ นทีตาบอด ไม่มี
ทางเข้ า ป้ายาจึงตัดสินใจแลกทีนาจํานวน 1 งานกับญาติ ทีมีการทําทางเข้ า ทีทีติดถนนมีพืนทีไม่
มาก แต่ก็ต้องยอมเพือจะได้ มีทางเข้ าแปลงนา ป้ายาคิดว่าทําทุกอย่างไว้ ให้ ลกู วันข้ างหน้ าลูกๆ
จะได้ ไม่ลําบาก

แนวทางแก้ ปัญหาหนีสินของครอบครัว
การแก้ ไขปั ญหาหนี สิน ครังแรก ป้ายาตัด สินใจขายทีดิน เนื องจากพิ จ ารณาดูแล้ วไม่
สามารถทีจะหาเงินมาใช้ หนีได้ อย่างแน่นนอน การทีมีคนป่ วยทีต้ องดูแลทําให้ ไม่มีเวลาทํางานใน
นาและในสวนรวมทังไม่มีกําลังใจด้ วย หนีสินก้ อนปัจจุบนั ทียืมมา นํามาใช้ ในการปรับพืนที ทํา
เกษตรอินทรีย์เพือให้ ลดต้ นทุนและพึงตนเองได้ เพราะการทําเกษตรเคมีทีเคยทํา มีต้นทุนสูงและ
ราคาผลผลิต ก็ตํา การทํานาแบบอินทรี ย์มีต้นทุนตํา สามารถใช้ แรงงานในครอบครัวทําเองได้
ราคาผลผลิตก็ดี ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน และได้ ทานอาหารทีสดสะอาด ไม่มีสารเคมีตกค้ าง
ร่างกายจะได้ ไม่เจ็บป่ วย
จากประสบการณ์ทีเคยทํานาและปลูกผักแบบเคมี ป้ายาจึงสรุปแล้ วว่า สุดท้ ายไม่มีเงิน
เหลือ เพราะต้ องจ่ายเงิ น จ้ างเขา ต้ องซือปุ๋ ย ซื อสารเคมี ทํ าเองไม่ได้ และเป็ น การผลิต ทีเป็ น
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อันตรายต่อสุขภาพ จึงตัดสินใจพึงตนเองให้ ได้ มากทีสุด ลดการจ้ างแรงงาน ทํากันเองสามคนแม่
ลูก ลดรายจ่ายในครอบครัวด้ านอาหาร ลดต้ นทุนในการทํานาและปลูกข้ าว ปลูกผักกินเอง แจก
และขาย ผักหลากหลายชนิดให้ กบั เพือนบ้ าน
ป้ายาได้ เปรียบเทียบการทํานาแบบเดิมทีเคยใช้ สารเคมี และต้ องจ้ างคนอกทําทุกอย่าง
ค่าปุ๋ ยเคมีสูง ค่า ยาฆ่ าแมลงก็สูง ข้ า วที ทํ ามาก็ต้ องขายหมดเพราะมัน แข็ง กิ น ไม่ไ ด้ ขาย
ข้ าวเปลือกได้ กิโลกรัมละ 8 บาท แต่ไปซือข้ าวสารกิน กิโลกรัมละ 40 บาท ทํานาเสร็จ ขายข้ าว
ได้ เงินเป็ นก้ อนแต่หกั รายจ่ายแล้ วไม่เหลือเงินเลย จึงหันมาทําแบบอินทรีย์ อย่างน้ อยครอบครัวก็
ยังมีข้าวเอาไว้ กิน ไม่ต้ องซือ และสีข้าวขายเองก็ได้ เ งิน มากกว่า แม้ จ ะไม่ได้ เงิ นเป็ นก้ อน แต่มี
รายได้ เกือบทุกวัน

เปรียบเทียบต้ นทุนการทํานาแบบเคมีกับการทํานาแบบอินทรีย์ในพืนที 3 ไร่
ต้ นทุนการทํานาแบบเคมี
1.ค่าแรงงานเตรียมดิน 1,500
2.ค่าเมล็ดพันธุ์
1,500
3.ค่าจ้ างหว่าน
150
4.ค่าสารเคมีคมุ และฆ่าหญ้ า 1,000
5.ค่าจ้ างฉีดสารเคมี
500
6.ค่าปุ๋ ยเคมี
3,000
7.ค่าจ้ างหว่านปุ๋ ย 600
8.ค่าสารเคมีกําจัดแมลง 1,500
9.ค่าจ้ างฉีด สารเคมี 600
10.ค่าจ้ างเกียวและรถขนข้ าว 2,000
รวมต้ นทุนการผลิต 12,350 บาท

ต้ นทุนการทํานาแบบอินทรีย์
1.ค่าแรงงานเตรียมดิน 1,500
2.ค่าเมล็ดพันธุ์
600
3.ค่าดํานา ทําเอง
0
4.ค่าสารเคมีคมุ และฆ่าหญ้ า ไม่มี 0
5.ค่าจ้ างฉีดสารเคมี
ไม่มี 0
6.ค่าปุ๋ ยเคมี นําหมักทําเอง 100
7.ค่าจ้ างหว่าน ทําเอง 0
8.ค่าสารเคมีกําจัดแมลง ใช้ สมุนไพร 0
9.ค่าจ้ างฉีด สมุนไพร ฉีดเอง 0
10.ค่าจ้ างเกียวและรถขนข้ าว 2,00
รวมต้ นทุนการผลิต 4,200 บาท
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เปรียบเทียบรายได้ จากการทํานาเคมีและนาอินทรีย์
รายได้ จากการทํานาเคมี
1.ได้ ผลผลิต
3,000 กก.
2. ราคาขาย 8 บาทต่อกก.
3.ได้ เงิน
24,000 บาท
4. หักต้ นทุน 12,350 บาท
5.ได้ กําไรสุทธิ 11,650บาท
6.กําไรต่อไร่ 3,883 บาท
7. ผลตอบแทนต่อวัน120 วัน ๆ ละ 32.36บาท

รายได้ จากการทํานาอินทรีย์
1.ได้ ผลผลิต
1,500 กก.
2.ราคาขาย ข้ าวกล้ อง 1,050 กก.x 70บาท
3.ได้ เงิน
73,000 บาท
4. หักต้ นทุน 4,200 บาท
5.ได้ กําไรสุทธิ 69,300 บาท
6.กําไรต่อไร่ 23,100 บาท
7. ผลตอบแทนต่อวัน 120 วัน ๆ ละ 192.5
บาท

ป้ายาบอกว่า “การทํานาแบบอิ นทรี ย์ เราทําเองได้ ทีนาเรามีนอ้ ย สามารถปักดํากันเอง
สามคนแม่ลูก หญ้าขึนบ้างเราก็ลงไปถอนกันเอง ดูแลโดยไม่ต้องเสี ยค่าจ้าง ไม่เหมื อนการทําแบ
เดิ มทีใช้สารเคมี เรารู้ว่ามันอันตรายเราจึ งต้องจ้างคนอื นทําทุกอย่าง ต้นทุนก็เลยสูง ทํานา
แบบอิ นทรี ย์ไม่มีสารเคมีเราทําเองทําไปเรื อย ๆ สบายใจ แรก ๆ เราเอาข้าวไปแจกเขากิ นก่อน
เขาว่าข้าวเราอร่อยไม่มีสารเคมี เขาจึงพากันมาซื อเราทีหลัง”
“การทํานาแบบเดิ มทีใช้สารเคมี บางครังได้กําไรน้อยมาก แทบขาดทุน ถ้าได้ข้าวน้อย
ก็จะไม่เหลืออะไรเลย ขายแล้วได้เงิ นก้อนใหญ่ แต่ไม่เหลือเงิ น การทํานาแบบอิ นทรี ย์ผลผลิ ตอาจ
ได้ไม่มากเท่าเคมี แต่ต้นทุนไม่มาก แม้ขายเป็ นข้าวเปลื อกให้กลุ่ม ก็ยงั ได้กําไรมากกว่าทําแบบ
เคมี”
“รายได้จากการขายข้าว ต้องใช้เวลารอถึง 4 เดือน รายได้จากผัก สามารถขายได้ทุกวัน
วันละเล็กละน้อย เรามีกินไม่ตอ้ งซื อ แรกๆ ทีปลูกเก็บมาก็นําไปแจกเพือนบ้าน พอเขากิ นผักเรา
อร่อยไม่มีสารเคมี ไม่เหมือนผักในตลาด เขาก็มาซื อเราทีบ้าน เวลากลุ่มจะไปออกร้านขายสิ นค้า
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ก็จะมารับผักป้าไปขาย ก็จะมีรายได้เยอะหน่อยโดยประมาณมีรายเดือนละ 5,000 บาท แค่นีเรา
ก็อยู่ได้”

อุปสรรคและปั ญหาของครอบครัว
การทํานาแบบอินทรีย์ แปลงนาของป้ายายังไม่สมําเสมอ จึงมีปัญหาเรื องการควบคุมนํา
ทียังไม่ดีพอ นําขังไม่คอ่ ยอยู่ จึงทําให้ นาทีดอนมีหญ้ าขึน ช่วงนีป้ายาแก้ ไขด้ วยการช่วยกันถอน
หญ้ าออกจากนา ซึงถ้ าหากป้ายามีเงินทุน ก็จะปรับพืนทีนาให้ เสมอกันทังแปลง และสามารถเก็บ
นําอยู่ ส่วนแปลงสวนผัก เนืองจากร่องนําทีขุดให้ นําไหลเข้ ามาในสวนนัน ค่อนข้ างตืน จึงทําให้
นําไหลเข้ ามาไม่สะดวก ถ้ าหากมีทนุ จึงจะขุดร่องนําให้ ลกึ และขุดบ่อเล็กๆ ไว้ เก็บนํา
การปลูกผักชนิดเดียวพบว่ามีแมลงรบกวนเยอะ โดยเฉพาะพวกผักจีน ป้ายาแก้ ไขโดย
การปลูกผักหลากหลายชนิด ลดความเสียหายจากการทําลายของแมลงและยังมีผกั กินไม่ซํากัน
พืช ผักทีปลูกในแปลงได้ แก่ ผักปลัง ผักโขม ผักเสียน ผักกาดหอม ผักกวางตุ้ง ผักบุ้ง คะน้ า
ผัก กาดขาว พริ ก มะเขือ บวบ ถัวฝั กยาว ชะพลู ตําลึง อัญชัน กระทกรก ฟั กข้ าว ข่า
ตะไคร้ กระชาย กล้ วย ข้ าวโพดข้ าวเหนียว ข้ าวโพดม่วงตักหงาย หอมแบ่ง และมะละกอ

เมือก่อนเวลาป้ายามีปัญหาไม่ร้ ูจะไปขอคําปรึกษาใคร ปั จจุบันหลังจากเข้ ากลุ่ม จึงทํา
ให้ มีเพือนให้ คําปรึกษา และได้ ไปอบรมหาความรู้เพิมเติม และนําความรู้ทีได้ มาปรับใช้ ในการทํา
นาและทําสวน ทุกครังทีมีการดูงานและอบรม ป้ายาจึงจะเข้ าร่วมไม่เคยขาด
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เป้ าหมายในอนาคต
ความสําเร็จของป้ายา คือการพึงตนเองได้ ไม่ต้องใช้ เงินมาก หลายอย่างทีเคยจ้ างก็ทํา
ได้ เอง ผลผลิตไม่วา่ จะเป็ นข้ าวหรือผัก ก็มีคนต้ องการเพราะเห็นว่าไม่มีสารเคมี รวมทังครอบครัว
ป้ายามีอาหารทีปลอดภัย การเข้ ากลุม่ ทําให้ มีเพือนทีมีแนวคิดเดียวกัน ป้ายาจึงตัดสินใจแล้ วว่า
จะทําเป็ นอินทรีย์ไปเรือย ๆ ด้ วยต้ นทุนทีน้ อย ไม่นานคงสามารถใช้ หนีทีกู้มาได้
ส่วนปัจจัยทีทําให้ มาถึงวันนี ป้ายากล่าวว่า คนในครอบครัวเป็ นกําลังใจสําคัญ ตนเอง
ทําเพือลูกสองคน หากวันหนึงไม่มีป้ายาอยู่ ลูกสองคนจะได้ สามารถดูแลกันได้ ความรู้ของการ
ทําเกษตรแบบไม่ใช้ สารเคมี ทีเรียนรู้มา สามารถเอามาใช้ ได้ จริง รวมทังมีกลุ่มทีคอยช่วยเหลือ
ให้ คําแนะนํา
“ขณะนีทีเป็ นห่วงอย่างเดียวคือสุขภาพของลูกสาวคนเล็ก ก้อนเนื องอกในสมองยังอยู่
บางครังถ้าหากเขาเครี ยดจะมีอาการชัก ถ้าหากเขาเจ็บป่ วยขึนมาก็ต้องมาดูแลรักษากัน ก็จะ
ทําให้งานในนาและสวนหยุดลงไป”
ในท้ ายทีสุด ป้ายาสรุปว่า “การทําเกษตรแบบอินทรี ย์นี มันเหมาะกับครอบครั วทีมี
ทีดินไม่ มาก มีแรงงานช่ วยกันทํา ต้ องมีความเชือและมันใจว่ าไม่ มีสารเคมี ปลูกผักก็ได้
กิน ต้ องหาความรู้ทีจะนําสมุนไพรและวิธีอืนมาใช้ แทนสารเคมี เป้ าหมายต้ องทําเพือกิน
ในครอบครั วก่ อน แรก ๆทีปลูก ผักมาก็นํา ไปแจกจ่ า ยให้ เพือนบ้ านกินไม่ ต้ องขายแพง
เพือนบ้ านสามารถซือเราได้ ”

กรณีศึกษาการแก้ ไขปั ญหาหนีสินเกษตรกร
ครอบครั วนางทวี แก้ วสระแสน
นางทวี แก้ วสระแสน หรือพีปิ น เป็ นคนพืนทีอําเภออู่ทองโดยกําเนิด ปั จจุบันอายุ 47 ปี
เรี ย นจบชันมัธยมศึก ษาปี ที 3 อยู่บ้ านดงเย็น หมู่ 10 ตําบลอู่ท อง อําเภออู่ท อง จัง หวัด
สุพรรณบุรี มีสมาชิกในครอบครัวทังหมด 5 คน ประกอบด้ วย ยายทีอายุมากแล้ ว ตอนนีอายุ 84
ปี น้ าอายุ 65 ปี ช่วยงานในบ้ านได้ ลูกสาวคนเล็ก ทีกําลังเรี ยนอยู่ ปวช. ปี ที 3 ทีโรงเรี ยนใน
อําเภออู่ท องไปกลับ ทุก วัน ช่วยงานบ้ านทัวไป และสามีพีปิ น ซึงเป็ น แรงหลัก ในครอบครั ว
เมือก่อนสามีพีปิ นไปทํางานเป็ นช่างเชือมทีจังหวัดปราจีนบุรี พึงย้ ายกลับมาอยู่บ้านเมือสามปี ที
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แล้ ว ส่วนคนสุดท้ ายคือพีปิ น เมือก่อนพีปิ นก็ไปทํางานกับสามี แต่ตดั สินใจย้ ายกลับมาอยู่บ้าน
เนืองจากพ่อเสีย จึงต้ องกลับมาดูแลแม่

อาชีพหลักและรายได้ ของครอบครัว
พ่อแม่พีปิ นเป็ นเกษตรกรมีอาชีพทํานา เดิมมีพืนทีทํานา 8 ไร่ ปี นีซือเพิมกับพีสาวอีก
8 ไร่ ในช่วงแรกทํานาแบบชาวนาทัวไป เริ มหันมาทํานาแบบปลอดสารเคมีเมือปี พ.ศ. 2555
ช่วงทีทําครังแรก นา 8 ไร่ได้ ข้าวเพียงสองตันกว่า ข้ าวทีได้ มา เอามาสีแจกและขายหมด ทีได้
ข้ าวน้ อย เพราะยังขาดความรู้ทีจะนําสารตัวอืนมาทดแทนสารเคมี พอช่วงต่อมาผลผลิตจึงดีขึน
แม้ ไม่สงู เท่าชาวนาทัวไปทีใช้ เคมีก็ตาม แต่ต้นทุนถูกกว่ามาก
การปลูกข้ าวแล้ วแปรรูปสีเป็ นข้ าวสารขายเอง ราคาทีได้ ก็ดีกว่าการขายแบบข้ าวเปลือก
สมัยนีมีคนรักสุขภาพกันมาก ข้ าวปลอดสารเคมีจึงมีคนต้ องการ ชนิดข้ าวทีผู้บริ โภคกินก็มีความ
หลากหลาย ทีบ้ านพีปิ นจึงเลือกปลูกข้ าวหลายสายพันธุ์ และมีสวนผักหลังบ้ านพืนทีประมาณ 1
ไร่ ปลูกผักชะอม ผักหวานป่ า พริ ก มะเขือ มะเขือพวง ซึงเพิงปลูกได้ ยังไม่ถึงปี ผลผลิตอยู่ใน
ระดับแค่พอกินในครอบครัว เหลือขายเล็กน้ อย

รายได้ ของครอบครัวต่อปี จากการทํานา 8 ไร่ ปลูกข้ าว 2 สายพันธุ์ในรอบแรก แบ่ง
แปลงนาออกเป็ น 2 แปลง แปลงละ 4 ไร่ แปลงแรกปลูก ข้ าวไรซ์เ บอรี ได้ ผลผลิต 2,000
กิโลกรัม สีเป็ นข้ าวกล้ องขายได้ ในราคากิโลกรัมละ 60 บาท ได้ เงิน 84,000 บาท ส่วนอีก 4 ไร่
ปลูกข้ าวหอมปทุม ได้ ข้าวเปลือก 2,800 กิโลกรัม พอสีเป็ นข้ าวสาร ขายได้ กิโลกรัมละ 50 บาท
ได้ เงิน ประมาณ 84,000 บาท
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ในรอบที 2 ได้ เปลียนพันธุ์ข้าวเป็ น ข้ าวหอมสุพรรณ และข้ าวสุพรรณ 43 ในพืนทีนา 8
ไร่ ได้ ข้าวประมาณ 5,500 กิโลกรัม สีเป็ นข้ าวสารขายได้ กิโลกรัมละ 36 บาท ได้ เงินประมาณ
1200,000 บาท และบางส่วนขายเป็ นพันธุ์ข้าวสําหรับปลูก กิโลกรัมละ 20 บาท โดยรวมรายได้
จากการทํานารอบ 2 มีป ระมาณ 150,000 บาท รวมรายได้ ทังปี จ ากการทํ านา 8 ไร่ ได้ เ งิ น
318,000 บาท เมือหักต้ นทุนทังปี ประมาณ 50,000 บาท จึง เหลือกําไรสุท ธิประมาณ
268,000 บาท
ข้ าวของพีปิ นทีสีเป็ นข้ าวสารแล้ วจะมีคนมาซือทีบ้ าน รวมทังปลายข้ าวและรํ าข้ าว บ้ าง
ครังไปออกร้ านขายข้ าวตามคําเชิญของหน่วยงานรัฐ แต่ไม่บ่อยนัก บางงานก็ขายดี บางงานก็
ขายไม่ดี
เนืองจากสามีพีปิ นมีความสามารถเป็ นช่างเชือม ช่วงว่างก็จะรับงาน มีคนว่าจ้ าง ก็มี
รายได้ เฉลียประมาณเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท ช่วงปี พ.ศ. 2557 สามีพีปิ นได้ ซือโรงสีข้าว
มาไว้ ที บ้ าน จึงไม่ได้ ไปรับ จ้ าง แต่มีรายได้ จากการรับจ้ างสีข้าวแทน เดือนละประมาณ 8,000
บาท โดยรวมรายได้ เสริมต่อปี ประมาณ 90,000 บาท รวมรายได้ ครอบครัวทังปี อยู่ที 358,000
บาท
ส่ว นรายจ่ ายในครอบครั ว ค่าใช้ จ่า ยด้ านอาหาร เดื อนละประมาณ 6,000 บาท
ค่าใช้ จ่ายนักเรี ยนไปโรงเรี ยน เดือนละ 3,000 บาท ค่าช่วยงานชุมชน งานบวช งานแต่งงาน
ประมาณ ปี ละ 1,500 บาท ค่านําค่าไฟเดือนละประมาณ 1,000 บาท รวมรายจ่ายทังหมด
ประมาณปี ละ 115,500 บาท

หนีสินและเหตุผลของการเป็ นหนี
หนีก้ อนปัจจุบนั ของพีปิ นเกิดจากการซือโรงสีข้าว เมือปลาย ปี 2557 เนืองจากเห็นว่า
การทํานาแล้ วขายเป็ นข้ าวเปลือกให้ เถ้ าแก่โรงสี ได้ กําไรน้ อยมาก แต่ถ้าเอามาสีขายเองในรูป
ข้ าวสารจะได้ กําไรมากกว่า อีกทังยังมีงานรับจ้ างสีข้าว มีรายได้ อีกทางหนึง ค่าใช้ จ่ายทําโรงสี
ทังหมดประมาณ 500,000 บาท โดยนําไปซือโรงสีข้าว 200,000 บาท และเป็ นค่าสร้ างอาคาร
โรงสี และทีเก็บข้ าวเปลือกอีก 300,000 บาท เงินไม่พอจึงตัดสินใจไปกู้เงินจาก ธ.ก.ส. จํานวน
200,000บาท ดอกเบียร้ อยละ 9.25 คาดว่าภาย 5 ปี คงชําระหนีหมด และมีหนีกองทุนเงินล้ าน
อีก 30,000 บาท ดอกเบียร้ อยละ 5 ปี รวมแล้ วมีหนีจํานวน 230,000 บาท
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การแก้ ไขปั ญหาหนีสิน
แนวคิดของครอบครัวพีปิ นคือ “เมื อพ่อแม่เป็ นชาวนา เราก็ต้องเป็ นชาวนา แต่ต้องเป็ น
ชาวนาแบบใหม่ แบบทีทําแล้วไม่ขาดทุน พยายามลดต้นทุนให้ได้มากทีสุด ปลูกข้าวหลายชนิ ด
เพื อลดความเสี ยง จากการระบาดของโรคและแมลง และทําให้ข้าวของเรามี ราคาที ดี กว่าขาย
ให้กบั โรงสี การสีขา้ วขายเองมีรายได้ทีดีกว่า ทีสําคัญเราก็ตอ้ งช่วยกันประหยัดด้วย ทําสวนผัก
หลังบ้านช่วยลดรายจ่าย และจ่ายเท่าทีจําเป็ นเท่านัน
วันข้างหน้า ก็จะมีรายได้จากผักทีปลูก
ด้วย”
พีปิ นเลือกทีจะทํานาแล้ วแปรรูปขายเองมาตังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึง ปี พ.ศ. 2556 จึง
เริ มปรับเปลียนเป็ นการทํานาแบบอิน ทรี ย์ ช่วยให้ ลดต้ นทุนลงได้ มาก และข้ าวก็ขายได้ ราคา
ดีกว่า ตอนเริ มแรก ขายข้ าวสารได้ กิโลกรัมละ 20 บาท ขายดีมากเพราะราคาไม่แพง ตอนนัน
เป็ นข้ าวทัวไป พอเป็ นข้ าวอินทรีย์ราคาขาย ก็ต้องปรับตามราคาตลาด เพราะการปลูกข้ าวแบบ
อินทรีย์ผลผลิตไม่สงู เหมือนข้ าวเคมี แต่พอแปรรูปแล้ วได้ ราคาดีกว่า สุขภาพคนปลูกก็ดี กินข้ าว
ตนเอง เมือก่อนต้ องเอาข้ าวไปจ้ างโรงสีให้ สี ต้ องขนข้ าวไปเสียเวลา เพราะแถวบ้ านไม่มีโรงสี
เลยตัดสินใจซือโรงสี เพือสะดวกกับการสีข้าวตัวเองและรับจ้ างชาวนาคนอืนทีอยากสีข้าวไว้ กินเอง
ด้ วย
สําหรับการรับจ้ างสีข้าว พีปิ นคิดค่าสีข้าวกล้ องและข้ าวซ้ อมมือ กิโลกรัมละ 3 บาท ส่วน
ข้ าวขาวคิดค่าจ้ างสีกิโลกรัมละ 2 บาท ทีคิดค่าจ้ างสีข้าวกล้ องแพงกว่าเพราะต้ องสีหลายรอบ
เพือให้ ข้าวเปลือกหมด ข้ าวทีสีเป็ นข้ าวสารจะได้ ปลายข้ าวและรําขายได้ โดยมีราคาขายคือปลาย
ข้ าวใหญ่กิโลกรัมละ 15 บาท ปลายข้ าวเล็กกิโลกรัมละ 10 บาท รํ าละเอียดกิโลกรัมละ 15 บาท
และรํารวมกิโลกรัมละ 7 บาท
ตารางเปรียบเทียบการขายข้ าวกับโรงสี และการขายข้ าวทีแปรรูปเอง
ราคาข้ าวเปลือกขายทีโรงสี
ราคาข้ าวสารแปรรูปขายเอง
ข้ าวขาวทัวไป ตันละ 7,000 บาท
- ราคาข้ าวสาร 36 บาท จํ านวน 550 กิ โ ลกรัม ขายได้ เ งิ น
19,800 บาท
- ได้ รํา 100 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท ได้ เงิน 1500 บาท
- ได้ ปลายข้ าว 150 กิโลกรัม ๆ ละ10 บาท ได้ เงิน 1500 บาท
รวมได้ เงิน 7,000 บาท

รวมได้ เงิน 22,800 บาท
กําไรมากกว่า 15,800 บาท
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ความสําเร็จและปั ญหาและอุปสรรคทีผ่ านมา
ในช่วงแรกการทํ านาปลอดสารเคมี ทํ าแบบลองถูก ลองผิด ต้ องหาความรู้เ พิมเติม ไป
อบรมเรืองการทํานาอินทรีย์กบั มูลนิธิข้าวขวัญ และนําความรู้ทีได้ มาปรับใช้ ซึงได้ ผลดีขึน แปลง
นาทีเคยใช้ สารเคมีมานาน ต้ องใช้ เวลาในการฟื นฟูความอุดมสมบูรณ์ ราคาข้ าวแต่ละชนิดไม่
เท่ากัน ต้ องรู้ จักปรับ มาปลูก ข้ าวหลายๆ ชนิด เพือให้ ผ้ บู ริ โภคมีทางเลือก ส่วนผู้ทํานาเองก็ลด
ความเสียงจากการระบาดของโรคและแมลงในแปลงนาด้ วย
ความสําเร็จในปัจจุบนั คือสามารถลดต้ นทุนการทํานา จากทีเคยทําแบบเคมีทวไป
ั ต้ นทุน
ไม่ตํากว่า 5,000 บาท ต่อไร่ ตอนนีต้ นทุนการทํานาเหลือเพียงไม่เกินไร่ละ 2,600 บาท สุขภาพดี
ขึน สีข้าวขายเองไม่ต้องง้ อโรงสีให้ รับซือ กําไรก็ได้ มากกว่าแบบเคมี ครอบครัวก็ได้ อยู่ร่วมกัน

ในอนาคตต้ องการขายข้ าวอินทรี ย์ให้ คนกินในราคาไม่แพง หากผลผลิตทีนาได้ เพิมมาก
ขึน คิดว่าจะลดราคาข้ าวสารลงมาให้ คนทีมีเงินไม่มากได้ กินข้ าวดี ๆ ทีไม่มีสารเคมี
ส่วนปัจจัยทีทําให้ ประสบความสําเร็จ พีปิ นคิดว่าครอบครัวต้ องมีแนวคิดแบบเดียวกัน
ทําให้ กิจกรรมทุกอย่างทีเรารวมกันทํามันไปได้ ดี
ในท้ ายทีสุด พีปิ นคิดว่าเกษตรกรควรมีโรงสีของกลุม่ หรือของตนเอง เพราะโรงสีขนาดเล็ก
ราคาไม่แพง การซ่อมบํารุงมีไม่มาก ทีสําคัญสามารถทําได้ ในครอบครัวหรือกลุม่ เล็กๆได้ การทํา
นาแบบครบวงจร ทังปลูกเอง แปรรูปเอง และขายเอง เป็ นทางเลือกอีกทางหนึงทีจะทําให้ ชาวนา
อยู่รอดได้
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ขอขอบคุณ ข้ อมูลและผู้ให้ สัมภาษณ์
1. กลุ่มส่งเสริ มเกษตรกรอู่ทองสุพรรณบุรี และสมาชิ กกลุ่มทุกท่าน
2. คุณกนกพร ดิ ษฐกระจันทร์
3. คุณสุริยา แก้วสระแสน
4. คุณทวี แก้วสระแสน

Page 19 of 20

กลุ่มปฏิบัตงิ านท้ องถินไร้ พรมแดน (LocalAct)
เลขที 55/245 ซอยงามวงศ์วาน 32 แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: 0-2953-3541, โทรสาร : 0-2953-3542
เว็บไซต์ : www.landactionthai.org ,
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/LocalAct
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