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บทน�ำ

	 ท�ำไมชำวนำไทยถึงยำกจน	ทั้งที่ข้ำวเป็นสินค้ำขำยดี	ส่งออกได้มำก	

และคนไทยเรำต้องกนิข้ำวกนัทกุวนั	ขดักนัอย่ำงสิน้เชงิกบัฐำนะทำงเศรษฐกจิ

ของชำวนำทีย่ำกจน	มหีนีส้นิ	และต้องสญูเสยีทีด่นิท�ำกนิมำกขึน้เรือ่ยๆ	นีเ่ป็น

เหตผุลเริม่ต้นทีท่�ำให้เกดิงำนศกึษำภำวะหนีส้นิชำวนำกบักำรสญูเสยีทีด่นิ	ที่

ต้องกำรอธิบำยถึงวิถีชีวิตของชำวนำและควำมเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้น

	 งำนศกึษำชิน้นีใ้ช้กลุม่ตวัอย่ำง	10	กรณศีกึษำชำวนำภำคกลำง	และ

กำรศึกษำจำกแบบสอบถำมอีก	235	ตัวอย่ำง	จำกชำวนำในจังหวัดอยุธยำ

และเพชรบรุ	ีโดยศกึษำถงึวถิกีำรผลติ	กำรลงทนุท�ำนำ	รำยได้	กำรขำยผลผลติ	

กำรบริโภค	ควำมมั่นคงด้ำนอำหำร	ภำวะหนี้สิน	และกำรสูญเสียที่ดินซึ่งเป็น

สถำนกำรณ์ที่ก�ำลังเกิดขึ้นทั่วไป	งำนศึกษำชิ้นนี้เป็นควำมร่วมมือระหว่ำง		

กลุม่ปฏบิตังิำนท้องถิน่ไร้พรมแดน	(กลุม่โลโคลแอค)	และสภำเครอืข่ำยองค์กร

เกษตรกรแห่งประเทศไทย	(สค.ปท.)	เครอืข่ำยชำวนำทีท่�ำงำนอยูใ่นพืน้ทีภ่ำค

กลำง

	 กำรเปลีย่นแปลงวถิกีำรผลติ	และวถิชีวีติของชำวนำภำคกลำง	เกดิขึน้

มำแล้วหลำยทศวรรษ	นบัแต่มกีำรเปลีย่นแปลงระบบกรรมสทิธิท์ีด่นิ	และกำร

เปลี่ยนพื้นที่ภำคกลำงให้เป็นพื้นที่ท�ำนำเพื่อส่งออก	แต่ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง



8

มำกจนน�ำไปสูภ่ำวะหนีส้นิ	และควำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกจิของชำวนำ	เพิง่

เกดิขึน้เมือ่สีท่ศวรรษมำนีเ้อง	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงเวลำทีเ่กดิธนำคำรเพือ่

กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธ.ก.ส)	และกำรน�ำเครือ่งจกัรกลกำรเกษตร	

รถแทรกเตอร์ไถนำ	และรถเกี่ยวข้ำว	เข้ำมำใช้ในพื้นที่ภำคกลำง

	 ไม่เพียงวิถีการผลิตเท่านั้นที่เปลี่ยนแปลง	แต่เพราะการท�า

นาคือชีวิต	เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยน	ชีวิตของชาวนาก็เปลี่ยนไปด้วย	ที่

เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือความสามารถในการพึ่งตนเองของชาวนาภาค

กลางลดลง	ทั้งวิถีการผลิตที่ต้องพึ่งแรงงานรับจ้างและเครื่องจักรกล

การเกษตรมากขึ้น	ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เงินสดในการว่าจ้างแรงงาน

และเครื่องจักรกลเหล่านั้น	รวมไปถึงวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพาแหล่งอาหาร

จากตลาด	รายได้ที่เป็นตัวเงิน	และแหล่งเงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยสูง

อย่างไม่มีทางเลือก

	 ดังที่เห็นว่ำชำวนำภำคกลำงในสมัยปัจจุบัน	ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เกือบ

ทั้งหมด	จำกในอดีตที่เคยเก็บเมล็ดพันธุ์ได้เอง	ต้องจ้ำงรถไถนำ	จำกที่เคยมี

ควำยไว้ใช้ในครอบครวั	ต้องจ้ำงแรงงำนหว่ำนข้ำว	เกีย่วข้ำวและจ้ำงงำนอืน่ๆ	

ในไร่นำเพรำะแรงงำนหนุ่มสำวในครอบครัวอพยพไปท�ำงำนโรงงำนกันหมด	

ต้องใช้ปุ๋ยเคมี	ฮอร์โมน	และยำปรำบศัตรูพชื	เพรำะท�ำนำปีละหลำยครั้ง	ไม่มี

เวลำพกัดนิ	สภำพแวดล้อมและผนืนำจงึเสือ่มโทรม	ต้องกำรกำรบ�ำรงุทกุครัง้

จึงจะให้ผลผลิตได้
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	 แตกต่ำงจำกกำรผลิตในอดีต	ที่ชำวนำเคยมีวิถีชีวิตที่เนิบช้ำ	อิสระ

และเชื่อมร้อยกับวัฒนธรรมอย่ำงใกล้ชิด	ทั้งกำรเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปกับกำร

ท�ำนำ	ใช้มูลสัตว์บ�ำรุงดิน	ใช้แรงงำนในครอบครัวหรือญำติพี่น้อง	หว่ำนขำ้ว	

ด�ำนำ	และเกี่ยวข้ำวเอง	มีผลพลอยได้จำกกำรท�ำนำและกำรสีขำ้ว	ทั้งพืชผัก

อำหำรในนำ	ร�ำข้ำว	และแกลบ	รวมทัง้มข้ีำวเกบ็ไว้ในยุง้	ในยำมเจบ็ไข้ได้ป่วย

หรือมีงำนบุญประเพณีก็น�ำข้ำวออกมำขำยได	้

	 ทีส่�ำคญัชำวนำภำคกลำงไม่สำมำรถพึง่ตนเองด้ำนเงนิลงทนุท�ำกำร

ผลิต	หรือแม้แต่เงินหมุนเวียนใช้จำ่ยในครอบครัว	ทั้งสองส่วนนี้ชำวนำภำค

กลำงต้องพึง่จำกแหล่งเงนิกูท้ีม่ดีอกเบีย้	ทัง้สถำบนักำรเงนิของรฐัและเอกชน	

รวมถึงเงินกู้นอกระบบที่มีอยู่ในชนบททั่วไป	โดยเฉพำะนำยทุนเจ้ำของร้ำน

ขำยผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร	ปุ๋ยเคมีและยำปรำบศัตรูพืช	ที่ชำวนำสำมำรถ

น�ำผลิตภัณฑ์กำรเกษตรรวมถึงเงินใช้สอยในครัวเรือนมำใช้ได้ก่อน	และผ่อน

คืนทีหลังพร้อมดอกเบี้ย	

	 กล่ำวได้วำ่กำรเปลี่ยนแปลงของวิถีกำรผลิต	และวิถีชีวิตของชำวนำ

ภำคกลำงได้น�ำไปสู่ควำมอ่อนแอและควำมเปรำะบำงทำงเศรษฐกิจของ

ชวีติชำวนำ	เพรำะชำวนำไม่สำมำรถพึง่ตนเองได้	ทัง้ค่ำใช้จ่ำยลงทนุกำรผลติ

และกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั	ไม่ต้องกล่ำวถงึเงนิสะสมหรอืเงนิออมส�ำหรบัอำชพี

ชำวนำซึง่ไม่ม	ีเพรำะกำรท�ำนำในยคุสมยัปัจจบุนั	ได้กลำยเป็นกำรท�ำนำทีย่มื

มำก่อน	ผ่อนใช้ที่หลัง	หรือชีวิตที่ติดลบและเป็นหนี้สินตั้งแต่เริ่มฤดูกำรผลิต
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	 เหตทุีช่ำวนำจ�ำนวนมำกในชนบทภำคกลำงมรีะบบเศรษฐกจิทีเ่ปรำะ

บำง	และไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้	ไม่ใช่เหตุผลเชิงปัจเจกเพียงอย่ำงเดียว

เท่ำนัน้	ไม่เช่นนัน้ควำมเปลีย่นแปลงนีค้งเกดิขึน้กบับำงครอบครวั	ไม่แผ่ขยำย

เป็นกระแสควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งภำคกลำงดังที่เป็นอยู่ปัจจุบัน	

	 ความเปลี่ยนแปลงนี้ 	 เป ็นส ่วนหนึ่ งของกระแสความ

เปลี่ยนแปลงของระบบการผลิต	และระบบการค้าอาหารโลก	ที่แผ่

ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย	การขยายตัวของทุน

ขนาดใหญ่ที่สร้างผลก�าไร	จากการควบคุมกลไกระบบการผลิต	การ

แปรรูป	การกระจายผลผลิต	และการตลาด	มีส่วนส�าคัญอย่างยิ่งต่อ

นโยบายภาคการเกษตร	ที่ผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็นครัวโลก	

	 ประเด็นส�ำคัญที่นำ่พิจำรณำคือชำวนำไทย	อยู่ในฟันเฟืองต�ำแหน่ง

ใดของระบบกำรผลิตและกำรค้ำอำหำรโลกที่เป็นอยู	่หำกทุนขนำดใหญ	่ทั้ง

ทุนระดับชำติและทุนขำ้มชำติ	คือผู้ที่สร้ำงผลก�ำไร	เพรำะเป็นผู้ควบคุมกลไก

ระบบกำรผลิต	ทั้งปริมำณและรำคำปัจจัยกำรผลิต	ควบคุมอุตสำหกรรมกำร

แปรรูปข้ำว	และกำรส่งออกข้ำวสู่ตลำดโลก

	 ในขณะที่ชาวนาที่เป็นผู้ผลิตข้าว	แบกรับความเสี่ยงจากการ

ลงทุนการผลิต	จากภัยธรรมชาติ	โรคและแมลงระบาด	ระบบนิเวศ

และผืนดินที่เสื่อมความอุดมสมบูรณ์ลง	แต่ไม่สามารถสร้างผลก�าไร

จากการผลิตได้	เพราะท�าการผลิตภายใต้ระบบการค้าการลงทุน	แต่

ไม่สามารถควบคุมปริมาณและราคาของปัจจัยการผลิต	ดังที่ต้องซื้อ

ทั้งเมล็ดพันธุ์	 เช่าที่นา	จ่ายค่าปุ๋ยเคมี	ค่าสารเคมีการเกษตร	ค่าจ้าง
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เครื่องจักรกล	ค่าจ้างแรงงาน	และสุดท้ายต้องตกเป็นเบี้ยล่างยอม

จ�านนให้โรงสีเป็นผู้ก�าหนดราคาผลผลิตข้าวที่มาจากการลงทุนและ

ความเสี่ยงของตนเอง		

	 ภำยใต้ระบบกำรค้ำข้ำวที่เป็นอยู่	ชำวนำจึงเป็นเพียงฟันเฟืองผู้ใช้

แรงงำนในภำคกำรผลิต	ที่เป็นผู้แบกรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุน	เพื่อป้อน

วัตถุดิบข้ำวให้กับอุตสำหกรรมโรงสีและอุตสำหกรรมกำรค้ำข้ำวระดับโลก

เท่ำนั้น	ดังที่มีค�ำกล่ำวที่ว่ำ	ชำวนำจะยังไม่ตำย	และจะไม่หำยไปจำกสังคม

ไทยเพรำะชำวนำยังจ�ำเป็นส�ำหรับกำรผลิตอำหำรและกำรค้ำข้ำวระดับโลก	

ในฐำนะผู้ใช้แรงงำน	และผู้แบกรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนนั่นเอง

	 10	กรณีศึกษำและบทคัดย่อของงำนวิจัยภำวะหนี้สินชำวนำกับกำร

สูญเสียที่ดินในหนังสือเล่มนี้	ชี้ให้เห็นว่ำแม้ชำวนำจะยังไม่ตำย	แต่พวกเขำ

หำยใจอยูอ่ย่ำงล�ำบำก	เหมอืนชวีติปริม่น�ำ้	ทีย่งัไม่เหน็อนำคต	และไม่สำมำรถ

คำดเดำได้ว่ำคนรุ่นต่อไปจะยังสำนต่ออำชีพชำวนำของพวกเขำหรือไม่	

	 สถำบันองค์กรเกษตรกร	ที่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนกำรรวม

กลุ่มและกำรแก้ไขปัญหำของชำวนำ	จึงต้องท�ำงำนอย่ำงหนัก	เพื่อร่วมกัน

สรปุบทเรยีนให้เหน็ชดัเจนว่ำ	ชำวนำคอืใคร	และชำวนำต้องกำรทีจ่ะมวีถิชีวีติ

อย่ำงไรในอนำคต
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	 การเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบการค้าและอาหารโลก	ใน

ฐานะผู้ผลิตและผู้แบกรับความเสี่ยงจากการลงทุนที่เป็นอยู่	ท�าให้

สถานะของชาวนาไร้อิสรภาพ	ถูกพันธนาการด้วยระบบการค้า										

การลงทุน	มีภาระหนี้สินและไร้อ�านาจต่อรอง	แม้จะได้รับการเยียวยา

บรรเทาปัญหาจากโครงการช่วยเหลือของรัฐด้วยงบประมาณจ�านวน

มาก	ทั้งการประกันราคาและการรับจ�าน�าข้าว	แต่นั่นจะไม่ช่วยให้

ชาวนามีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้นเลย	ภายใต้ภาวะการกด

ทับของโครงสร้าง	กลไกการผลิตและการค้า	เช่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน

	 ในวนัข้ำงหน้ำ	คงมเีพยีงแต่ชำวนำและเครอืข่ำยองค์กรชำวนำเท่ำนัน้	

ที่ต้องร่วมกันทบทวนบทเรียน	เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นอยู่	 เพื่อกอบกู้ฐำนะ	

และศกัดิศ์ร	ีวถิชีวีติและควำมเป็นอสิระของชำวนำ	ให้คนืกลบัสูท้่องทุง่ชนบท

ภำคกลำงอีกครั้ง	

พงษ์ทิพย์	ส�าราญจิตต	์

กลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน
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สวนที่หนึ่ง
ฉากหลังชีวิตชาวนา	

ภาระหนี้สิน 

และผืนดินที่หายไป
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	 ชาวนาท�านาจนกะโหลกขาว	ท�าจนตาย	ก็ไม่รวย	

บางค�าของลุงเชาว์	ล�าเทียน

ลุงเชาว์	ล�าเทียน

อาชีพชาวนา 
กับ

ชีวิตที่ติดลบ 
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	 ลุงเชำว์	กู้เงินจำก	ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	เพื่อเช่ำที่นำท�ำนำ	โดยรวมกลุ่มค�้ำประกันกันเองกับเพื่อนบ้ำน	

		 “ลงุไม่ได้ท�ำนำอย่ำงเดยีว		เลีย้งววั		เลีย้งปลำกระชงัทีค่ลองหน้ำบ้ำน

ด้วย	เลี้ยงไก่ชน	ท�ำทุกอย่ำงเพื่อให้ได้เงินมำเลี้ยงครอบครัว		หลังท�ำนำแล้วก็

ยงัท�ำอำชพีเสรมิอืน่	ๆ 	อกี		แต่มลีกูหลำยคนต้องส่งให้เรยีน	ให้พอมวีชิำท�ำงำน

ได้บ้ำง		จะได้ไม่ต้องมำเป็นชำวนำ	แล้วล�ำบำกอย่ำงเรำแบบนี้”	

	

	 ลุงเชำว์จึงเป็นชำวนำอีกคนหนึ่ง	ที่ขยันท�ำมำหำกินอย่ำงเต็มก�ำลัง	

แต่ยังคงล�ำบำก	ไม่สำมำรถใช้คืนหนี้สินได้	เพรำะมีภำระต้องส่งเสียให้ลูก

เรียนหลำยคน

นับหนึ่ง	กู้เงินเช่าที่นาท�านา

	 กู้	ธ.ก.ส.	มานานมากแล้ว	ตั้งแต่		40	ปี	ที่แล้ว		3,000	

บาท	ดอกเบี้ยร้อยละ	4	บาท	กู้มาตั้งแต่ลูกสาวยังเล็ก	ๆ 	ตอน

นี้ลูกสาวอายุจะ	50	แล้ว	แทนที่กู้หนี้มาลงทุนท�านา	แล้วฐานะ

จะดีขึ้น	แต่กลายเป็นว่าหนี้สินยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย	ๆ
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	 ลงุเชาว์	วยั	72	ปี	ชำวนำ
อ�ำเภอสรรคบุรี 	 จังหวัดชัยนำท		

ค่อย	ๆ	เดินไปตักข้ำวเปลือกให้ไก่

พืน้เมอืง	และไก่ชนทีเ่ลีย้งไว้กนิและ

ขำย		หลงัหำยจำกอำกำรอมัพฤกษ์

ซีกขวำ		คงยังหลงเหลือควำมชำที่

ขำ	และปลำยนิ้วมืออยู่บ้ำง	แกจึง

หยบิจบัอะไรไม่ได้มัน่มอืเหมอืนแต่

ก่อน	



20

วิถีท�านาเปลี่ยน	ชีวิตชาวนาเปลี่ยน	

	 เมื่อควำยเหล็กเกิดขึ้นมำในโลก	โดยไม่ได้ถือก�ำเนิดจำกท้องควำย

แต่ถือก�ำเนิดจำกข้ำวในยุ้ง		จำกโฉนดของชำวบ้ำน		ควำยที่มีเลือดเนื้อก็ถูก

ลดบทบำทลง

	 ควายมันท�าไม่ไหว	ท�าไม่ทัน	แต่ก่อนเพื่อนบ้านเอาแรงช่วย

กันท�า	5	ไร่	เสร็จในวันเดียว		แต่พอรถไถเข้ามาในหมู่บ้าน	วันหนึ่ง

เพื่อนเราท�าได้	3	ไร่		เรายังต้องไถอีกตั้ง	3	วัน	กว่าจะได้สักหนึ่ง

ไร่	ในขณะที่เพื่อนบ้านหว่านข้าวไปหมดแล้ว	แต่เรายังรอน�้ายังไม่ได้

หว่านข้าวเสยีท	ีถ้าใช้ควายกจ็ะท�านาไม่ทนักบัเพือ่นบ้านทีท่ยอยมรีถ

ไถกันหมด		เราก็เลยต้องขายควายไปโดยปริยาย
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	 “เมื่อก่อนท�านาไม่ต้องลงทุนอะไรมาก	ก็มีข้าวให้ลูก

กินแน่ๆ		แต่ก่อนท�านาหว่าน	พอน�้ามาข้าวโตเองออกรวงเอง		

เรามีเวลาก่อนเกี่ยวข้าว		มีเวลาไปนวดข้าว		มีฟางเหลือให้วัว

กิน		ได้เก็บข้าวเข้ายุ้ง			วันดีคืนดีถ้าเขามีงานบุญ	ก็ไปควักข้าว

ออกมาใช้ก่อน		เอามาสีใช้เครื่องสีหมุนในบ้าน		เอาข้าวมาต�า		

มีแกลบเหลือเอาไว้เผาถ่าน		มีร�าข้าวเลี้ยงไก่เลี้ยงหม	ู	ท�านา

แล้วใช้ประโยชน์ได้หมดเลย		หมูใต้ถุนบ้านก็ขายได้		ไก่จับ

กินก็ได้ขายก็ได้”	ภาพวิถีชีวิตชาวนาที่ท�านาและเก็บผลผลิต		

ผลพลอยได้จากการท�านา	 เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์	ท�าบุญตาม

ประเพณ	ีและใช้ประโยชน์ในชวีติอย่างหลากหลาย	สอดคล้อง

กับวิถีการท�านาที่เนิบช้าเป็นไปตามธรรมชาติ	สะท้อนอย่าง

แจ่มชัดในความทรงจ�าของลุงเชาว์		

	 ลงุเชำว์บอกต่อว่ำ	“ก่อนหน้ำทีจ่ะเปลีย่นวถิกีำรท�ำนำมำเช่นปัจจบุนั		

หลงัจำกเกบ็ข้ำวเข้ำยุง้	ข้ำวทีม่อียูใ่นยุง้ฉำง	เรำเป็นเจ้ำของได้อย่ำงภำคภมูใิจ	

ก�ำหนดได้ว่ำจะขำยเท่ำไหร่	ถ้ำพ่อค้ำมำซื้อรำคำถูกเรำก็ยังไม่ขำย		แต่พอ

เปลี่ยนวิถีกำรท�ำนำปุ๊บ	เรำต้องท�ำนำแบบเร่งรีบ	ใช้รถไถ	รถเกี่ยวข้ำว	ข้ำว

ที่ได้จำกรถเกี่ยว	เรำขำยออกทั้งหมด		ปลำยข้ำว	ร�ำ	แกลบไม่มีเหลือเลย		ที่

ส�ำคัญคือ	ไม่มีข้ำวสำรเหลือไว้ให้ชำวนำกินด้วย	ยุ้งข้ำวก็โดนรื้อเพรำะไม่มี

ข้ำวจะให้เก็บอีกต่อไป”		



22

	 นอกจำกวิถีท�ำนำเปลี่ยน	ศักดิ์ศรีและควำมภำคภูมิใจของอำชีพ

ชำวนำ	ก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

	 วิถีกำรท�ำนำที่เปลี่ยนไปใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี		ไม่เอื้อต่อกำร

เก็บข้ำวไว้ในยุ้งฉำงอีกต่อไป	ชำวนำในยุคปัจจุบัน	จึงเป็นชำวนำที่ปลูกข้ำว

เพื่อขำยทั้งหมด	และซื้อข้ำวสำรมำกินเช่นคนในเมือง 

	 “ให้โรงสีซื้อข้ำวทั้งหมดเพรำะเก็บไว้แล้วเน่ำ	พันธุ์ข้ำวปัจจุบัน	ถ้ำ

เกี่ยวตอนแห้งไป	น�้ำหนักจะเบำและเมล็ดข้ำวก็จะร่วง	ท�ำให้ได้ข้ำวน้อยและ

น�้ำหนักน้อยด้วย		ชำวนำก็เลยต้องเกี่ยวข้ำวตอนยังชื้นอยู่			สมัยก่อนเรำใช้

เคยีวเกีย่วข้ำว	มเีวลำได้ตำก		เกบ็ข้ำวเป็นฟ่อน	ๆ 	เอำมำนวด	มำตเีพือ่ให้เมลด็

ข้ำวหลดุจำกรวง		แต่ตอนนีร้ถเกีย่วข้ำวมำทัง้ต้น		ถ้ำเกีย่วตอนแห้งมำกมนัจะ

ป่น		ต้องเกี่ยวตอนเขียวพลับพลึงหน่อย		มันยังสดอยู่ถ้ำไม่ขำยเลยก็ต้องเสีย

เงินจ้ำงลำนตำก”		
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	 “เมือ่ก่อนพนัธุข้์ำวทีเ่กบ็ไว้เองไม่ต้องใส่ปุย๋เลย	พอเปลีย่นมำใช้พนัธุ์

ข้ำวใหม่ที่รัฐบำลส่งเสริม	เรำต้องซื้อพันธุ์ข้ำว	พันธุ์ใหม่ที่ซื้อมำ	ถ้ำเกี่ยวแล้ว

เก็บไว้ท�ำพันธุ์	ก็ปลูกไม่ได้		ต้องรอข้ำมปีเพรำะยังไม่งอกในปีที่จะปลูก		ถ้ำ

เก็บไว้เกินเวลำ	ก็จะงอกไม่เต็มที่อีก		ก็ต้องซื้อพันธุ์ข้ำวใหม่อยู่ดี		เหมือนเขำ

ท�ำพันธุ์ข้ำวแบบตอนไว้เลย”

 ค�ำบอกเล่ำของลงุเชำว์	สะท้อนได้ดถีงึควำมส�ำคญัของพนัธุข้์ำวทีถ่กู

เปลีย่นไปจำกอดตี	และส่งผลอย่ำงส�ำคญัต่อกำรปรบัเปลีย่นวถิกีำรผลติของ

ชำวนำปัจจุบัน
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		 เวลำเร่งด่วนทีส่ดุของชำวนำคอืช่วงเดอืนมนีำคม		ชำวนำต้องรบีเกบ็

เกี่ยว	และขำยข้ำวเพื่อเอำเงินไปใช้หนี้ให้กับ	ธ.ก.ส.

หนี้สิน	กับศักดิ์ศรีและอ�านาจต่อรองที่หายไป

	 ชาวนาสมัยนี้	 เป็นหนี้แล้วก็ยังต้องเสี่ยงทุกอย่าง	บางปี

ต้องเจอกับโรคระบาด	เพลี้ยกระโดด	บางปีก็แล้ง	 ไม่มีน�้า	ท�านาไม่

ได้ผล	แต่พอถึงเดือนมีนาคม	ต้องส่งหนี้ให้	ธ.ก.ส.	ทุกปี	 ไม่เช่น

นั้นดอกเบี้ยก็งอกเงย
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	 เงินกู	้ธ.ก.ส.	สถำบันกำรเงินภำยใต้กำรส่งเสริมดูแลของรัฐ	ที่ควรจะ

เป็นเงินลงทุนให้ชำวนำยกระดับฐำนะทำงเศรษฐกิจ	จึงกลำยเป็นหนี้สินหรือ

พนัธนำกำร	ทีผ่กูให้ชำวนำต้องยอมจ�ำนนกบัรำคำผลผลติตกต�ำ่	ทีก่ลุม่ทนุโรง

สีหยิบยื่นให้เรื่อยมำ	โดยไม่มีทำงเลือกอื่น	

	 ลงุเชำว์เริม่ต้นจำกกำรเช่ำทีน่ำ	20	ไร่	สดุท้ำยเช่ำเหลอืเพยีง	7	ไร่			ค่ำ

เชำ่	20	ถังต่อ	1	ไร่	ต่อครั้ง		(ประมำณ		4800	บำทต่อไร่	ต่อปี)	

	 “บำงปีได้ข้ำวดกีด็ไีป	แต่ไม่ใช่ว่ำจะดทีกุปี	บำงปีทีไ่ด้ข้ำวน้อย	ไม่มเีงนิ

เหลือพอส่งคืนให้	ธ.ก.ส.		ก็ต้องไปยืมเงินกู้นอกระบบมำใช้คืนให้กับ	ธ.ก.ส.	

แล้วก็กู้ก้อนใหม่จำก	ธ.ก.ส.	ที่มำกขึ้นกว่ำเดิม	เพื่อเอำไปคืนให้กับเงินกู้นอก

ระบบพร้อมดอกเบี้ย	และลงทุนท�ำนำในปีถัดไป”

	 ไม่แปลกใจเลยทีห่นีส้นิทีม่อียูก่บั	ธ.ก.ส.	ของลงุเชำว์	และชำวนำรำย

อืน่		จงึเพิม่พนูสงูขึน้ทกุปี	โดยเฉพำะในปีทีช่ำวนำได้ผลผลติข้ำวไม่ด	ีต้องเจอ

กับภำวะภัยแล้ง	หรือโรคระบำด	

	 “พอถึงช่วงเดือนมกราหรือกุมภา	ต้องขายข้าวให้ได	้

จะขายให้ใครได้	กต้็องขายให้โรงส	ีก�าหนดราคาเองกไ็ม่ได้	ก็

ต้องยอมขายให้เขาเพราะต้องรบีใช้เงนิ	ต้องขายราคาทีโ่รงสี

ซื้อ		ไม่ขายไม่ได้เพราะจะเลยเวลาใช้หนี้	ธ.ก.ส.		ถ้าใช้หนี้ช้า

กก็ลายเป็นลกูหนีช้ัน้เลวมดีอกเบีย้ปรบั	ใครทีเ่กีย่วข้าวไม่ทนั	

ก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบเขามาใช้หนี้	ธ.ก.ส.	ก่อนทั้งนั้น”	
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ดิ้นรนอีกครั้ง	ก่อนจะเลิกราอาชีพชาวนา

	 	ปกตกิำรกูแ้บบค�ำ้ประกนักลุม่ของ	ธ.ก.ส.	จ�ำกดัวงเงนิกูร้ำยละไม่เกนิ	

50,000	บำท		ครัง้นัน้ลงุเชำว์ต้องกำรลงทนุเลีย้งปลำ	ซึง่ต้องใช้ทนุพอสมควร		

จงึตดัสนิใจน�ำโฉนดทีด่นิ	87	ตำรำงวำ		แปลงทีป่ลกูบ้ำนอำศยัอยู	่ไปเป็นหลกั

ทรพัย์ค�ำ้ประกนัเงนิกู	้	ประเมนิหลกัทรพัย์แล้วสำมำรถกูไ้ด้	80,000	บำท		หลงั

จำกนั้นลุงเชำว์ก็ยื่นเรื่องกู้ที่สหกรณ์กำรเกษตร	เป็นจ�ำนวนเงิน		27,000	บำท	

	 แต่ทว่ำ	“ลงทนุเลีย้งปลำครัง้นัน้กระชงัปลำแตก		หน�ำซ�ำ้เพลีย้กระโดด

กินข้ำวหมด	ไม่มีเงินเหลือส่งหนี้	ไม่รู้จะท�ำยังไงแล้ว”	ลุงเชำว์พูดพลำงถอน

หำยใจ

	 ท้ำยที่สุด	ปี	พ.ศ.	2552	ลุงเชำว์จึงตัดสินใจเลิกอำชีพท�ำนำ		

	 ปัจจบุนัครอบครวัลงุเชำว์มรีำยได้หลกั	2,400	บำท	ต่อเดอืน	เป็นเบีย้

ยงัชพีผูพ้กิำรของป้ำสวอง	คูช่วีติลงุเชำวน์	ทีล้่มป่วยด้วยโรคอมัพฤกษ์	1,000	

บำท	และเบี้ยยังชีพคนชรำของลุงเชำว์และป้ำสวอง	อีกคนละ	700	บำท
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	 เงินที่ได้มาก็ใช้จ่ายในบ้าน	 เป็นค่าข้าว		ค่ารถไปหาหมอ	

ค่าอาหารไก่		กพ็อขายไก่ได้บ้างแต่กไ็ม่ได้มากมายเหมอืนแต่ก่อน		

ช่วงไข้หวัดนกระบาดไก่ก็ถูกจับไปฆ่าหมด	ได้เงินชดเชยมาก็จริง		

แต่ก็ใช่ว่าจะพอ	 เพราะกว่าจะนับหนึ่งเลี้ยงใหม่ได้อีกครั้ง	มันก็

ต้องใช้ทุนมาก
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	 ตอนนีล้กูสาวท�านาอยู	่แต่กต้็องกูเ้งนิมาลงทนุเหมอืนกนั		

ส่วนหลานก็ไปท�างานก่อสร้าง		อาชีพชาวนาเริ่มหายไป	 เพราะ

ลงทุนแต่ละครั้งใช้เงินมากเหลือเกิน	แต่เราก็ต้องท�าอาชีพชาวนา	

เพราะพ่อแม่เราท�ามา	มันไม่ใช่แค่อาชีพ	แต่มันเป็นวิถีชีวิต

อนาคตของอาชีพชาวนา

	 เป็นดังที่ลุงเชำว์กล่ำวปิดท้ำยไว้ว่ำ	อำชีพชำวนำที่สืบสำนกันมำ	

ก�ำลังหำยไป	ลูกสำวของลุงเชำว์ที่ต้องกู้เงิน	ธ.ก.ส.	มำลงทุนท�ำนำ	อำจต้อง

เผชิญกับชะตำกรรมที่ไม่ต่ำงกับลุงเชำว์	และชำวนำคนอื่น	ที่ต้องขำดทุนใน

กำรผลิต	ต้องเผชิญกับควำมเสี่ยง	โดยขำดหลักประกันทำงเศรษฐกิจและ

สังคมอย่ำงที่ควรจะได้รับ

	 อำชีพชำวนำที่ครั้งหนึ่ง	 เคยเป็นวิถีชีวิตในชนบท	ที่เรียบง่ำยและ

สอดคล้องกับธรรมชำติ	มีผลผลิตขำ้วและผลพลอยได้จำกกำรท�ำนำ	มำหล่อ

เลี้ยงชีวิต	ชุมชนและวัฒนธรรมอย่ำงต่อเนื่อง	ณ	วันนี	้จึงเปลี่ยนไปแล้ว
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ข้อมูลเพิ่มเติม:	ลุงเชำว์	ขึ้นทะเบียนเป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนำเกษตรกรปี	พ.ศ.	2546		ปัจจุบันอยูระหว่ำงกำรรอซื้อหนี้จำก

กองทุนฟื้นฟูฯ	

	 อาชีพชาวนาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

ทางเศรษฐกิจ	วงจรธุรกิจค้าข้าว	ที่มีชาวนาเป็นเพียงผู้ใช้

แรงงาน	ผู้ผลิตที่ท�าหน้าที่ปลูกข้าวทั้งหมดเพื่อขาย	ชาวนาใน

หลายพืน้ทีท่ัว่ประเทศ	ณ	วนันี	้จงึตกอยูใ่นสภาพทีไ่ม่แตกต่าง

กัน	คือไร้อ�านาจในการควบคุมปัจจัยการผลิตของตนเอง		ทั้ง

ที่ดิน	เมล็ดพันธุ์	เงินลงทุน	และปัจจัยการผลิตอื่น	ที่น�ามาซึ่ง

การไร้อ�านาจต่อรองของชาวนาในภาวะปัจจุบัน	
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	 ค่าเช่านาคราวละห้าหมืน่	แต่ว่าคราวไหน		ถ้าเกดิเขา

แจ้งมาว่า	น�า้ไม่มีให้ท�านา	เราก็ไม่ได้ท�า	พอโทรไปบอกคน

ให้เช่าว่าเราไม่ได้ท�านา	แล้วเขาก็ถามเรื่องเงิน	เราว่ายังไม่

ได้เพราะว่าขายข้าวเข้าโครงการรับจ�าน�า	 เค้าก็บอกว่าเอ็ง

ท�าไมไม่ขายเงินสด	...เราก็คิดนะว่า	ถ้าขายเงินสด	เราต้อง

ทิง้เงนิไปเดอืนละเท่าไหร่	ตอนนี	้ขายให้โรงสไีด้เงนิแปดเก้า

พัน	แต่ถ้าจ�าน�าเข้าโครงการของรัฐบาล	ได้เกวียนละหมื่น

สาม	เสียแต่ว่า	รอเงินนานหน่อยเท่านั้น

แก้วตา	คชวงศ์			

ชาวนาผู้เช่า 
กับ

ต้นทุนทำ นาที่สูงลิ่ว
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	 แก้วตา		คชวงศ	์		ชำวนำอ�ำเภอสำมโก้		จังหวัดอ่ำงทอง	วัย	42	
ปี	ตกลงเช่ำนำ	60	ไร่	กับเจ้ำของนำต่ำงถิ่นจำกจังหวัดสมุทรสงครำม	ตกลง

ค่ำเช่ำกนัไว้ครัง้ละ	50,000	บำท	ซึง่เธอท�ำได้เพยีง	3	ครัง้	เจ้ำของนำซึง่เหน็ว่ำ

ได้ผลผลิตขำ้วดี	จึงมำขอแบ่งนำไปท�ำเองครึ่งหนึ่ง	โดยลดค่ำเช่ำให้เธอเหลือ

ครั้งละ	40,000	บำท	

	 ก่อนหน้ำนั้นแก้วตำท�ำนำของครอบครัวตัวเอง	ที่แม่บอกไว้ว่ำจะยก

ให้เธอ	แต่สุดท้ำยแม่ต้องขำยที่นำ	10	ไร่	เพื่อใช้หนี้ของครอบครัวที่มีอยู่แสน
กว่ำบำท	ท�ำให้เธอต้องหำที่ดินผืนใหม่ท�ำกินแทน

	 แก้วตำ	ตัดพ้อถึงควำมเอำรัดเอำเปรียบของเจ้ำของนำที่เธอเช่ำอยู่	

แต่ผูเ้ช่ำอย่ำงแก้วตำและชำวนำรำยอืน่กไ็ม่มทีำงเลอืก	เมือ่ไม่มทีีด่นิเป็นของ

ตนเอง	ชำวนำก็ต้องยอมจ�ำนนต่อรำคำค่ำเช่ำ	ที่เจำ้ของนำเป็นผู้ก�ำหนด

ชาวนาผู้เช่า	กับค่าเช่านาที่เลือกไม่ได้

	 ท�านาครั้งหนึ่งใช้เวลา	4	เดือน	เฉพาะที่นาแปลงบน	30	ไร่	

ค่าจ้างรถไถหมดไป	70,000	บาท	ที่นาแปลงล่างอีก	30,000	กว่า

บาท		เฉพาะค่าบกุเบกิทีน่าหมดไปแสนกว่า	พอเราบกุเบกิจนเตยีนโล่ง

ท�านาได้แล้ว	 เจ้าของก็มาบอกว่า	จะแบ่งไปท�านาเองครึ่งหนึ่ง	แล้ว

แทนที่จะคิดค่าเช่าเราเพียง	25,000	บาท	แต่เขาเอา	40,000	บาท	

เราก็แย่ส	ิ4	เดือน	40,000	บาท	เหลือ	30	ไร่จาก	60	ไร่	เจ้าของ

นาเอาเปรียบเรา	แต่เราก็ไม่รู้จะไปเช่าที่ไหน	แล้วเขายังบอกว่า	ต่อไป

ถ้าข้าวราคาดีเขาจะขอขึ้นค่าเช่านาอีก	
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	 “เจำ้ของนำเขำให้เรำเช่ำที่นำท�ำ	จนกว่ำเขำจะขำยท่ีได	้	เรำก็กลัวๆ	

ไม่อยำกลงทนุท�ำอะไรเยอะ	ทีจ่รงิ	ทีด่นิบำงส่วนกอ็ยำกจะปลกูผกัระหว่ำงรอ

ปลกูข้ำวนะ	แต่เดีย๋วเจ้ำของทีน่ำมำเหน็เรำปลกูนัน่นี	่กจ็ะมำคดิค่ำเช่ำเพิม่อกี		

เรำเลยไม่อยำกท�ำอะไร”	

	 นำเช่ำในพื้นที่ภำคกลำงหลำยแห่งจึงมีสภำพไม่แตกต่ำงกัน	ที่ปลูก

ข้ำวไว้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อขำยเท่ำนั้น	แต่ไม่มีพืชผักอำหำรที่ปลูกไว้ส�ำหรับ

กำรบริโภคของชำวนำ

	 “ครำวไหนถ้ำเกิดทำงกำร	(กรมชลประทำน)	แจ้งมำว่ำน�้ำในเขื่อนมี

น้อย		ประกำศห้ำมท�ำนำ		เรำโทรไปบอกเจ้ำของนำว่ำเรำไม่ได้ท�ำนำ	เขำก็

ไม่สนใจ	เขำถำมเรื่องเงินค่ำเช่ำ	เรำว่ำยังไม่ได้เพรำะขำยจ�ำน�ำ	เค้ำก็บอกว่ำ

เอ็งท�ำไมไม่ขำยเงินสด	...เรำก็คิดนะวำ่ถ้ำขำยเงินสด	ต้องทิ้งเงินไปเดือนละ

เท่ำไหร่		ขำยให้โรงสีได้แปดพันเกำ้พัน		ถ้ำจ�ำน�ำเข้ำโครงกำรของรัฐบำลได้

เกวียนละ	13,000	บำท	เสียแต่รอนำนหน่อย	กว่ำจะได้เงินมำเท่ำนั้น”	
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ดอกเบี้ยและต้นทุนการท�านา	

	 แก้วตำเลือกปลูกข้ำวพันธุ์หอมปทุม	เพรำะมีอำยุ	3	เดือนกว่ำ		ใช้

วิธีหว่ำน	ท�ำนำปีละสองครั้ง		ในรอบ	3	ครั้งที่ผ่ำนมำ	เธอท�ำนำทั้งหมด	50	

ไร่		ได้ข้ำวไร่ละประมำณ	80	ถัง		รวมทั้งหมดได้ข้ำว	40	เกวียน	แม้รำคำรับ

จ�ำน�ำข้ำวที่รัฐประกำศจะเป็น	15,000	บำท	แต่แก้วตำจ�ำน�ำได้เกวียนละ																

13,000	บำท		หำกคิดรวมรำยได้ทั้งหมดของแก้วตำเป็นเงิน		520,000	บำท	

ในระยะเวลำ	4	เดือน		ได้เงินขนำดนั้น	แล้วท�ำไมถึงยังยำกจน

	
	 ที่ค�านวณมา	เรายังไม่ได้จ่ายค่าปุย	ค่ายาฉีดเขาเลย	เราไม่มี

เงินลงทุนเอง	ก็ต้องไปกู้เขามาก่อน	 เกี่ยวข้าวแล้วค่อยจ่ายเขาไป		

เจ้าของเงินกู้เขาคิดดอกเบี้ยร้อยละ	2	บาท	ต่อเดือน									

แก้วตำแย้มถึงดอกเบี้ยเงินกู้	ที่งอกงำมมำกกว่ำข้ำวในนำ	
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	 “คุ้มไหม...?”	แก้วตำบอกว่ำ		ถ้ำไม่ขำดทุน	เงินที่เหลือหลัง

จำ่ยค่ำปุ๋ย		ค่ำยำ	เงินหมื่นสองหมื่นก็รู้สึกว่ำเหลือแล้ว		ดีใจไม่ขำดทุน	

	 เป็นปกตธิรรมดำไปแล้ว	ทีช่ำวนำมกัจะขอแค่เพยีงคุม้ทนุ	และไม่เคย

ค�ำนวณค่ำแรงของครอบครัวตนเอง	

	 “โห	ถ้ำคิดค่ำแรงตัวเองด้วย		คงจะไม่เหลือ”		แก้วตำว่ำสั้น	ๆ	

	 ค่าเตรยีมดนิเป็นพวกค่าจ้างรถไถนาไร่ละ	400	บาท	เป็น

เงิน		20,000	บาท		ค่าพันธุ์ข้าวถังละ	230	บาท	หว่านไร่ละ	2	ถัง	

เป็นเงิน		23,000	บาท	ค่าปุ๋ยเคมีลูกละ		800	บาท	ใส่ไร่ละครึ่ง

ลูก	3	รอบ			เป็นเงิน	64,800	บาท		ค่ายาคุมหญ้ากระปุกละ	380	

บาท	ฉีด	6	ครั้ง		1	กระปุกฉีดได้		5	ไร่			เป็นเงิน		24,624	บาท		

ค่าจ้างฉีดพ่นยาคุมหญ้าอีกไร่ละ	40	บาท	ฉีด	6	ครั้ง	เป็นเงิน		

12,000	บาท	ค่ายาฆ่าแมลง	กระปุกละ	450	บาท	ฉีดพ่น	6	ครั้ง	

1	กระปุกฉีดพ่นได้	5	ไร่		เป็นเงิน		29,160	บาท	ค่าจ้างฉีดพ่นยา

ฆ่าแมลงไร่ละ	40	บาท	ฉีด	6	ครั้ง	เป็นเงิน	12,000	บาท

	 ค่าเช่านา	50,000	บาท	ค่าน�้ามันเครื่องสูบน�้าเข้านา

ประมาณ	20,000	บาท	ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวไร่ละ	500	บาท	เป็น

เงิน	25,000	บาท	ค่าจ้างรถบรรทุกข้าวไปโรงสี	เกวียนละ	300	

บาท	เป็นเงิน	12,000	บาท	รวมเป็นเงินทั้งหมด	292,584	บาท	
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	 	โชคดทีีปี่นีแ้ก้วตำไม่ขำดทนุ	มเีงนิเหลอืจำกกำรท�ำนำ	แต่โชคกไ็ม่ได้

เขำ้ข้ำงชำวนำอย่ำงเธอทุกปี

		 “อย่ำงปีก่อน	ที่เพลี้ยระบำด		ชำวนำขำดทุนกันเยอะไม่มีเงินไปจ่ำย

ค่ำปุ๋ย	ค่ำยำ	เป็นหนี้กันมำก	ต้องไปกู้เงินกองทุนเงินล้ำนของหมู่บ้ำนเอำไป

จำ่ยค่ำปุ๋ย	ค่ำยำ		ไม่งั้นดอกเบี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้น		ไหนจะหนักที่คำ่เช่ำนำอีก”

	 แล้วชำวนำผู้เช่ำอย่ำงเธอ	ไม่เคยคิดจะซื้อนำ	เป็นของตนเองหรือ	

“เคยคิดจะซื้อที่นำเหมือนกันนะ	แต่เรำไม่มีหลักทรัพย์ไปค�้ำประกันในกำรกู้

อะไรเลย	ที่ดินก็แพง	อย่ำงที่ดินที่เช่ำอยู่นี่	เขำขำยไร่ละ	700,000	บำท	เพรำะ

ติดถนน”	

	 ทีด่นิ	ซึง่ถกูเปลีย่นความหมายไปเป็นสนิค้า	ทีม่รีาคาสงูลบินีเ่อง	

ที่ท�าให้ชาวนาซึ่งมีทุนน้อยอยู่แล้ว	ไม่สามารถเข้าถึงและเป็นเจ้าของ

ทีด่นิได้	ต่างกบันายทนุ	เจ้าของนาผูท้ีม่ทีนุมากกว่า	จงึมโีอกาสมากกว่า	

ที่จะสะสมทุนหรือที่ดิน	ไว้เพื่อเก็งก�าไร	หรือให้ชาวนาเช่า	

	 “ถำ้มีใครให้ที่ดินเรำท�ำนำ	หรือปันที่ดินให้ท�ำนำบ้ำงก็คงจะดี”		

แก้วตาปิดท้าย	ด้วยการฝันถงึโครงการจดัสรรทีด่นิท�ากนิให้กบัชาวนา	

ซึ่งคงไม่ต่างกับชาวนาผู้เช่ารายอื่น	ที่ต้องการมีที่ดินท�านาเป็นของ

ตนเอง	หรือแม้แต่การเช่าที่ดินของรัฐในราคาถูก	เพื่อลดต้นทุนการ

ท�านาที่สูงลิบลิ่วอยู่นี้ลง
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บุญช	ู	มณีวงษ์		

จากเจ้าของนา 
กลายเป็นผู้เช่านา

	 ตอนแรกที่ลงทุนท�านา	 เอาที่บ้านไปจ�านองก่อน	

87	ตารางวา		กู้ที่ธนาคารกสิกรไทยก่อน	พอส่งไม่ไหว	

พี่ก็ต้องเอาที่นาของพี่เอง	10	ไร่ที่ท�านาอยู่	ไปกู้เงินจาก

น้องสาวและน้องชาย	มาผ่อนช�าระธนาคารไปก่อน	เพราะ

กลัวจะส่งไม่ไหว	ก็ส่งลูกเรียนไปด้วย	ท�านาไปด้วย	ภาระ

ก็เยอะขึ้น	ในที่สุดที่นา	10	ไร่	ก็ต้องขายให้น้องสาวและ

น้องชายไป
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	 บุญชู		มณีวงษ	์ชำวนำอ�ำเภอเดิมบำงนำงบวช	จังหวัดสุพรรณบุรี	

วัย	56	ปี		ตัดสินใจน�ำที่ดิน	87	ตำรำงวำที่ปลูกบ้ำน	ติดถนนใหญ่และใกล้

ส�ำนักงำนขนส่ง	ค�้ำประกันเงินกู้จ�ำนวน	600,000	บำท	จำกธนำคำรกสิกร

ไทย	เมื่อปีพ.ศ.	2539	เพื่อน�ำมำลงทุนเปิดอู่ซ่อมรถ	ส่งลูกเรียนหนังสือ	และ

ลงทุนท�ำนำ

	 วนัทีถ่กูฟ้องยดึบ้าน	ลกูสอบตดิทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม่	

และสอบโควต้าได้ทีส่วนดสุติด้วย	พีไ่ม่มปัีญญาส่ง	เลยถามว่าลกู

อยากเรยีนไหม	ถ้าอยากเรยีนกใ็ห้เลอืกทีเ่รยีนใกล้ๆ	มนัมค่ีาใช้จ่าย

ไม่มาก	ลูกก็เลยเลือกเรียนที่สวนดุสิต	แล้วก็บอกลูกว่า	‘หนูต้อง

เรียนให้จบนะ	เพราะบ้านโดนฟ้องยึดอยู่	ถ้ามันเป็นของเรา	เราคง

มีทางที่จะได้กลับคืนมา

	 บุญชู	มีควำมหวังเดียวคือลูกและก�ำลังใจที่ดีที่สุดก็คือลูก		ธนำคำร

กสิกรไทยยื่นฟ้องบุญชูในปี	พ.ศ.2545	หลังวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตก	และ

บุญชูประสบปัญหำกำรเงินติดต่อกันหลำยปี	จนไม่มีเงินไปส่งให้กับธนำคำร

กสิกรไทย	บำงเดือนถ้ำมีเงินเธอก็ส่ง	ไม่มีเธอก็ไม่ส่ง	ซึ่งเธอบอกไม่รู้เลยว่ำจะ

ส่งผลต่อเธออย่ำงไร	มำรู้ซึ้งอีกที	ก็ตอนที่มีจดหมำยฟ้องร้องให้ชดใช้หนี้จำก

ธนำคำร
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	 “ก่อนที่จะถูกฟ้องยึดบ้ำน	พี่ก็เอำที่นำ	5	ไร่	ไปกู้เงินจำกน้องสำวมำ	

เอำมำผ่อนช�ำระธนำคำรกสกิรฯ	ไปเรือ่ย	ๆ 	เพรำะส่งไม่ไหว	ไหนจะส่งลกูเรยีน

ไปด้วย	ท�ำนำไปด้วย	ภำระก็เยอะ	ตอนแรกก็แบ่งขำยที่นำให้น้องชำยคนเล็ก

ก่อน	5	ไร่	ได้เงนิมำ	500,000	บำท		เอำไปโปะหนีใ้ห้ธนำคำร		แต่เป็นเงนิต้นได้

แค่	100,000	กว่ำบำท	ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยทั้งหมด	ดอกเบี้ยมันขึ้นสูงถึงร้อย

ละ18	ไหนจะค่ำปรับอีก	สู้ดอกเบี้ยไม่ไหว	สุดทำ้ยก็ต้องขำยที่นำให้น้องสำว

ไป	แล้วกต้็องเช่ำทีน่ำตวัเองท�ำนำแทน”	บญุชเูล่ำให้ฟังถงึสำเหตทุีต่วัเองต้อง

สูญเสียที่นำ	ด้วยภำระที่แบกรับไม่ไหว	โดยเฉพำะค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ

ของลูก	เงินลงทุนท�ำนำ	และอำชีพเสริมอู่ซ่อมรถที่เธอหวังพึ่งพิง	แต่สุดทำ้ย

กลับกลำยเป็นขำดทุน
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เช่าที่นาตัวเอง	ส่งลูกเรียนจนจบ	

	 ด้วยภำระหนีส้นิทีท่่วมท้น	จำกเจ้ำของนำบญุชจูงึเปลีย่นสถำนะเป็น

ชำวนำเช่ำที่ดินตัวเองแทน		โชคยังพอมีอยู่บ้ำง	ที่เธอขำยที่นำให้กับน้องสำว

และน้องชำย	ค่ำเช่ำนำจึงไม่สูงเหมือนที่อื่น	น้องสำวและน้องชำยคิดค่ำเช่ำ

นำ	ไร่ละ	20	ถัง	ต่อปี	ตอนนั้นรำคำข้ำวเกวียนละ	8,000	บำท	ค่ำเช่ำนำจึง

อยู่ที่ประมำณไร่ละ	1,600	บำท	ต่อปี	และเธอสำมำรถท�ำนำได้ปีละ	3	ครั้ง	
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	 ท�านาเช่าด้วย	ท�าอู ่ซ่อมรถด้วย	ส่งลูกเรียนไปด้วย	

พร้อมๆกับหาเงินไปใช้หนี้ธนาคาร	ท�าอยู่แบบนี้	5	ปี	พอลูกคน

โตก�าลังจะจบ	ก็มีหนังสือจากธนาคารแจ้งมาว่า	ถูกฟ้องยึดบ้าน

ขายทอดตลาด	พอรู้เท่านั้น	มันท�าอะไรไม่ถูกเลยนะ
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	 บุญชูเป็นอีกกรณี	จากชาวนาหลายรายที่กู ้เงินจาก

ธนาคาร	โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขการคิดค่าปรับและดอกเบี้ยที่เพิ่ม

สงูขึน้ตามจ�านวนวนัทีผ่ดินดัช�าระหนี	้เมือ่ใดทีช่าวนาพอมเีงนิ	ก็

น�าเงินไปช�าระหนี้คืนให้กับธนาคาร	แต่การชดใช้หนี้คืนหลายปี

ทีผ่่านมาของชาวนา	มกัท�าได้แค่การช�าระดอกเบีย้คงค้างเท่านัน้	

จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย	ที่ชาวนาจะสามารถชดใช้คืนหนี้สิน	

เงนิต้น	ดอกเบีย้และค่าปรบัทีม่อียูก่บัธนาคารได้	โดยเฉพาะภาย

ใต้ระบบดอกเบี้ยและค่าปรับธนาคารที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน		

	 หลังถูกฟ้องและยึดบ้ำนขำยทอดตลำด	บุญชูบอกว่ำยอดหนี้ที่ทำง

ธนำคำรแจ้งมำทั้งหมดคือ	1,400,000	บำท	หนี้จ�ำนวนมำกนี้คือเงินต้น	

600,000	บำทรวมกับดอกเบี้ยและคำ่ปรับที่เธอผ่อนช�ำระไม่ตรงก�ำหนด	ซึ่ง

ธนำคำรกสิกรไทยได้ประกำศขำยทอดตลำดบำ้นของเธอ	ในรำคำ	500,000	

บำท	ซึ่งต�่ำมำกเมื่อเทียบกับมูลค่ำบ้ำนและที่ดิน	ในท้ำยที่สุดธนำคำรจึงรับ

ซื้อบ้ำนและที่ดินไว้เอง	

	 “เวลำขำยที่ดินทอดตลำด	 เขำจะตั้งรำคำทุนทรัพย์ไว้	แล้วขำย

ทรัพย์สินในรำคำครึ่งหนึ่งของทุนทรัพย์	ที่ดินบ้ำนพี่ตั้งทุนทรัพย์ไว้ประมำณ	

1	ล้ำนบำท	ขำย	50	เปอร์เซ็นต์	ก็แค่	5	แสนบำท	พี่ก็ท�ำเรื่องร้องเรียนไปยัง

สื่อมวลชน	แจ้งว่ำไม่ได้รับควำมเป็นธรรมและก�ำลังจะไม่มีที่อยู่อำศัยจำก

หนี้สินที่งอกเงยโดยไม่รู้ตัว		ทำงธนำคำรก็ยื่นข้อเสนอให้พี่หำเงินมำซื้อบ้ำน

และที่ดินคืน	พี่ไม่รู ้จะท�ำยังไง	 เลยไปกู้หนี้นอกระบบและท�ำสัญญำขำย
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ฝำกบ้ำนไว้กับนำยทุนนอกระบบเป็นเวลำ	1	ปี	เสียดอกเบี้ยอีกร้อยละ	15		

	 “พอปี	พ.ศ.	2547	รัฐบำลมีนโยบำยขึ้นทะเบียนคนจน	และโครงกำร

ช่วยเหลอืน�ำหนีน้อกระบบกลบัคนืสูห่นีใ้นระบบ	พีก่เ็ลยสูเ้ตม็ที	่เพือ่ให้อ�ำเภอ

ช่วยเหลือน�ำหนี้สินของพี่กลับเข้ำมำเป็นหนี้ในระบบ	สุดท้ำยทำงอ�ำเภอได้

ประสำนงำนกับเจ้ำหนี้นอกระบบ	และโอนย้ำยหนี้ของพี่จ�ำนวน	550,000	

บำท	มำอยู่ที่ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์แทน	ท�ำสัญญำขำยฝำกไว้	30	ปี	พี่ก็

ทยอยใช้หนี้มำเรื่อยๆ	ตอนนี้เหลือหนี้อยู่	360,000	บำท”

	 บญุชเูป็นหนึง่ในเกษตรกรทีต่่อสูอ้ย่ำงเตม็ที	่เพือ่รกัษำบ้ำนและทีด่นิ

ของตัวเองไว	้และด้วยกำรร้องเรียน	ติดตำมเรื่องจำกหน่วยงำนภำครัฐอย่ำง

ต่อเนื่องหลำยปี	ท�ำให้ในที่สุดหน่วยงำนรัฐได้เข้ำมำช่วยจัดกำรโอนหนี้นอก

ระบบของเธอให้กลบัเข้ำมำสูห่นีใ้นระบบอกีครัง้	และนัน่หมำยถงึเธอมโีอกำส

ที่ดีขึ้นที่จะรักษำบำ้นและที่ดินของเธอไว้ได้
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จัดตั้งกลุ่ม	แก้ไขปัญหาหนี้สินชาวนา	

	 ระหว่ำงที่หำทำงออกให้กับชีวิตในช่วงที่หนี้สินล้อมหน้ำล้อมหลัง			

บุญชูได้รู้จักกับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	ซึ่งเธอกลำยมำเป็นผู้น�ำใน

กำรรวมกลุม่	ตัง้กลุม่เกษตรกรเพือ่ช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหำหนีส้นิเกษตรกร

เมือ่ปี	พ.ศ.	2546	ชื่อกลุ่มว่ำ กลุ่มพันธมิตรการเกษตรบ้านนางบวช	โดย

มีบุญชูเป็นประธำนกลุ่ม
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	 หลกัการของกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร	คอืช่วย

เหลือเกษตรกรที่ก�าลังถูกฟ้องร้อง	หรือก�าลังจะถูกยึดที่ดินท�า

กิน	ซึ่งพี่เคยมีประสบการณ์โดนมาแล้ว	พี่รู้ซึ้งดี	ตอนนี้พวกเรา

รวมกลุ่มสมาชิกกลุ่มพันธมิตรการเกษตรบ้านนางบวช	ได้	300	

กว่าคน	พวกเราจะช่วยเหลือกัน

	 ทุกวันนี้บุญชูยังเช่ำที่นำตัวเองท�ำนำ	โดยเปลี่ยนวิถีกำรผลิตจำก

เกษตรเคมีที่ใช้ทุน	เครื่องจักรและต้นทุนกำรผลิตสูง	มำเป็นเกษตรชีวภำพ

ลงทนุกำรผลติเพยีงน้อยและท�ำกำรผลติด้วยตวัเองมำกขึน้	ท�ำให้เธอลดต้นทนุ

กำรผลิตและเพิ่มผลผลิตข้ำวในนำได้	จำกเดิมต้นทุนท�ำนำไร่ละ	4,000	บำท	

ตอนนี้เหลือเพียงไร่ละกว่ำ	2,000	บำท	และเนื่องจำกนำที่เธอท�ำอยู่ในท�ำเลที่

ดี	เธอจึงได้ผลผลิตข้ำวถึง	100	ถัง/ไร่	

	 “ตอนนี้ก็ยังต้องเช่านาของตัวเองท�าอยู่นะ		แต่ไม่ได้ท�าอู่ซ่อม

รถแล้ว		หวังว่าพอโปะหนี้ที่เหลืออีก	360,000	บาทได้	เราก็จะขอซื้อที่

นาของเราคนืจากน้องสาวและน้องชาย	ถ้าเป็นไปได้กอ็ยากจะรกัษาที่

นาไว้เพราะเป็นสมบัติที่พ่อแม่แบ่งให้	ลูกๆ	ก็เรียนจบหมดแล้ว		เราก็

หมดภาระเรือ่งส่งเสยีลกูเรยีนแล้ว	ต่อไปกจ็ะช่วยชาวนาคนอืน่ทีเ่ดอืด

ร้อนเหมือนกับที่เราเคยประสบมา”	บุญชูกล่าวทิ้งท้ายด้วยความหวัง

อย่างเต็มเปี่ยม	ที่จะได้ที่นากลับมาเป็นของตัวเองอีกครั้ง	
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	 ชำวนำกับผืนนำเป็นของคู่กัน	ไม่มีชำวนำรำยใดที่อยำกจะเช่ำที่นำ

คนอืน่ท�ำนำ	ควำมผกูพนัระหว่ำงชำวนำกบัทีน่ำทีเ่คยเป็นของบรรพบรุษุ	มอียู่

ในทีน่ำทกุผนืและจติวญิญำณของชำวนำทกุคน	แม้ชำวนำภำคกลำงจ�ำนวน

มำกได้สญูเสยีทีน่ำไปแล้วให้กบันำยทนุ	และธนำคำรทีเ่บยีดบงัส่วนเกนิจำก

ดอกเบี้ยที่สูงจนชำวนำแบกรับไม่ไหว	แต่ก็หวังว่ำบุญชูจะเป็นหนึ่งในจ�ำนวน

ชำวนำที่ยังสำมำรถรักษำที่ดินของบรรพบุรุษไว้ได้อย่ำงที่เธอต้องกำร	
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เฉลิม		เอมโอษฐ์

ลมหายใจฝากไว้
กับ

หนี้นอกระบบ

	 ...ที่บอกว่าท�านาแล้วเหลือ	20,000	–	30,000		

บาทน่ะ	ไม่เหลือเงินไปส่ง	ธ.ก.ส.	หรอก	เพราะถ้าส่งไป	

ก็ไม่มีกินอีก	ก็เลยส่งหนี้ไม่ได้มา	10	กว่าปีแล้ว	ตอนนี้

ธนาคารก็มีหนังสือทวงหนี้มาแล้ว
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	 ลุงเฉลิม	เอมโอษฐ์	วัย	63	ปี	ชำวนำอ�ำเภอท่ำยำง	จังหวัด
เพชรบุรี	ใช้ที่ดิน	9	ไร่	เป็นหลักทรัพย์กู้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรณ์กำรเกษตร	(ธ.ก.ส.)	จ�ำนวน	200,000	บำท	เพื่อท�ำนำของตัวเอง									

9	ไร	่และเชำ่ที่นำท�ำเพิ่มอีก	21	ไร่		

	 “ท�ำนำมำตั้งแต่ยังหนุ่มเลย	พอแต่งงำนมีครอบครัว	ก็ตัดสินใจกู้เงิน

จำก	ธ.ก.ส.	เอำมำท�ำนำ		แรก	ๆ	ก็ส่งเงินใช้หนี้เขำทุกปี		ต่อมำหลัง	ๆ	ก็ส่ง

ได้แต่ดอกเบี้ยเทำ่นั้น		มันส่งไม่ไหว	ได้เงินขำยข้ำวมำ	ใช้หนี้นอกระบบเขำก็

หมดแล้ว”	
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	 ไม่แตกต่ำงจำกชำวนำรำยอืน่	ลงุเฉลมิใช้เงนิกู	้จำก	ธ.ก.ส.	เพือ่ลงทนุ

ท�ำนำ	และใช้เงนิกูจ้ำกหนีน้อกระบบเพือ่หมนุเวยีนใช้จ่ำยในครอบครวั	แม้จะ

ท�ำนำและท�ำสวนควบคู่กันไป	แต่เนื่องจำกผลผลิตข้ำวที่ได้ไม่แน่นอน		จึงไม่

สำมำรถใช้หนี้คืน	ธ.ก.ส.	ได้	มิหน�ำซ�้ำ	ยังต้องกู้เงินนอกระบบมำใช้คืน	ธ.ก.ส.	

และกู้เพิ่มจำก	ธ.ก.ส.	ทุกปี	เพื่อให้มีเงินลงทุนพอในกำรท�ำนำ

	 “นอกจำกท�ำนำแล้วลุงก็ยังท�ำสวนมะพร้ำว	ผักสวนครัว	ก็พอได้รำย

ได้อยู่บำ้ง	พอช่วยค่ำกับข้ำว	แต่ช่วยเรื่องต้นทุนในนำไม่ได้มำกเท่ำไร	สมัยนี้

ต้นทุนท�ำนำมันสูงเหลือเกิน”

	 “ถ้ำตัดต้นทุนกำรซื้อพันธุ์ข้ำวออก		ต้นทุนท�ำนำก็จะไปอยู่กับค่ำปุ๋ย

เคมี	50	ลูก	ลูกละ	800	บำท	ไหนจะค่ำยำฆ่ำแมลง	ค่ำจ้ำงรถไถ	ค่ำจ้ำงรถ

เกี่ยวข้ำว	ค่ำรถลำกข้ำวไปโรงสี	ก็อย่ำงว่ำละ	ชำวนำปัจจุบันนี้	ท�ำอะไรเองได้

น้อยเหลือเกิน	ต้องจ้ำงเขำ	ใช้โทรศัพท์ท�ำนำ	จ้ำงเขำเกือบหมด	เงินก็เหลือไม่

เท่ำไร”	

	 ปีล่ำสุดลุงเฉลิมได้ข้ำว	20	เกวียน	จ�ำน�ำข้ำวได้เกวียนละ	13,000	

บำท	เป็นเงิน	260,000	บำท		ลุงเฉลิมบอกว่ำหักต้นทุนแล้ว	ก็เหลือเพียงแค่	

20,000		-	30,000	บำท	
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ต้นทุนการท�านา	และปัจจัยการผลิต	ที่ชาวนาพึ่งพิงตัวเองไม่ได้	

แต่ต้องซื้อและจ้างในทุกขั้นตอน	ทั้งรถไถนา	รถเกี่ยวข้าว	เมล็ด

พันธุ์ข้าว	ปุ๋ยเคม	ียาฆ่าแมลง	และอื่น	ๆ	ท�าให้ชาวนาโดยส่วน

ใหญ	่แทบจะไม่เหลือเงิน	ไว้หมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัว	หลัง

จากการขายข้าว	

	 เมื่อถำมถึงกำรน�ำเงิน	ไปใช้คืน	ธ.ก.ส.

	 “ที่บอกว่ำท�ำนำแล้วเหลือ	20,000	–	30,000	บำท	น่ะ	ไม่เหลือเงินไป

ส่ง	ธ.ก.ส.	หรอก	เพรำะถ้ำส่งไป	ก็ส่งได้แต่ดอกเบี้ย	แถมเรำไม่มีเงินไปด�ำรง

ชวีติอกี	ตอนนีธ้นำคำรกม็หีนงัสอืทวงหนีม้ำแล้วนะ	กก็ลวัเหมอืนกนัว่ำจะถกู

ฟ้องเมื่อไร”

	 ตั้งแต่เป็นหนุ่มวัยกระเตำะ		จนถึงวัยลำยครำมของลุงเฉลิม	เงินกู้ที่

เพิ่มขึ้น	คำ่ปรับและดอกเบี้ยที่เพิ่มพูน	ท�ำให้ยอดเงินกู้ของ	ธ.ก.ส.	ทั้งเงินต้น

และดอกเบี้ย	รวมกันได้กว่ำ	400,000	บำท	จำก	200,000	บำท	ที่ลุงเฉลิมกู้

มำในช่วงเริ่มต้น	
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กู้หนี้นอกระบบ	รอเงินรับจ�าน�าข้าว

	 ถงึแม้รฐับาลจะมโีครงการรบัจ�าน�าข้าว	ชาวนาสามารถน�าข้าว

ไปขายให้กับโครงการรับจ�าน�า	ในราคาที่สูงกว่าขายให้กับโรงสี	แต่

ด้วยขัน้ตอนการรบัจ�าน�าข้าวทีจ่่ายเงนิให้กบัชาวนาล่าช้า	ในบางคราว

ชาวนาต้องรอถึง	5-6	เดือน	ท�าให้ชาวนาหลายราย	รวมทั้งลุงเฉลิม	

ต้องกลับไปกู้หนี้นอกระบบ	มาหมุนเวียนใช้จ่ายในครอบครัวไปก่อน	

ในระหว่างรอเงินจากโครงการรับจ�าน�า	

	 ระหว่างรอเงินรับจ�าน�า		 เงินทุนเราก็หมดแล้ว	ต้องไปกู้

หนี้นอกระบบมา		ดอกเบี้ยร้อยละ	10	ต่อเดือน	บางทีก็ร้อยละ	

5	ต่อเดือน	ตอนนี้เป็นหนี้เงินนอกระบบอยู่	60,000	บาท	ยังไม่

รวมดอกเบี้ยนะ	พอได้เงินขายข้าวจากโครงการรับจ�าน�ามา	เราก็

ต้องส่งเงนิกูน้อกระบบก่อน	ถ้าไม่พอจะทยอยจ่ายให้เขาปีละเท่าไร

กว่็าไป		ท�าเป็นสญัญาเงนิกูไ้ว้		จะกูเ้พิม่หรอืไม่กข็ึน้อยูก่บัปรมิาณ

ข้าวที่ได้		ถ้าได้ข้าวมากดี	ก็ไม่ต้องไปกู้นายทุนเพิ่ม	แต่ถ้าปีไหนได้

ข้าวน้อย	ก็ต้องไปขอกู้นายทุนเพิ่มละ

	 เงินกู้นอกระบบ	จึงกลำยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชำวนำในยุคสมัย

ปัจจุบัน	ที่ขำดแคลนหลักประกัน	และไร้ซึ่งสถำบันพึ่งพิง	กำรต้องเผชิญกับ

อัตรำดอกเบี้ยที่สูงถึงร้อยละ	120	ต่อปี	กอปรกับควำมไม่แน่นอนของรำคำ
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ข้ำว	และปริมำณข้ำวที่ได้	ท�ำให้

ชำวนำโดยส่วนใหญ่	 ในช่วง

เวลำหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ	ไม่มี

ควำมสำมำรถในกำรใช้คืนหนี้

ให้กับเงินกู้นอกระบบ	และหนี้

ทีม่อียูก่บั	ธ.ก.ส.	ส่งผลต่อควำม

เสี่ยงในกำรสูญเสียที่ดินของ

ชำวนำ	ไม่แตกต่ำงจำกกรณขีอง

เฉลิม	เอมโอษฐ์		

	 ข ้อมูลเพิ่มเติม: 	 ป ี	

พ.ศ.2546	ลุงเฉลิม	เอมโอษฐ์	

สมัครเป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนำเกษตรกร		ปัจจุบัน

อยู่ระหว่ำงกำรรอให้กองทุนฟื้น

ฟูฯ	ซื้อหนี้คืนจำก	ธ.ก.ส.	เพื่อ

ให้ลุงเฉลิมสำมำรถผ่อนช�ำระ

กับกองทุนฟื้นฟูฯ	ได้ในวงเงินที่

น้อยลง	และอัตรำดอกเบี้ยที่ถูก

ลงกว่ำ	ธ.ก.ส.
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รวม		สุขสวัสดิ์

ถูกยึดที่…
ขายทอดตลาด 

	 ...ตอนเขามหีนงัสอืมาบอกว่า	เขายดึทีเ่ราขายทอด

ตลาด	ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับส	ิ	อยู่ดี	ๆ	จะมายึดที่เรา
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	 รวม		สุขสวัสดิ์		ชำวนำอ�ำเภอชะอ�ำ		จังหวัดเพชรบุรี		วัย	55	ปี	
เล่ำควำมรูส้กึเมือ่ครัง้ถกูธนำคำรศรนีคร	ฟ้องยดึทีด่นิขำยทอดตลำด	เป็นเหตุ

ให้ตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับในช่วงนั้น	

กู้หนี้…เพื่อโปะหนี้	

	 เหตุที่ธนำคำรศรีนครฟ้องยึดที่ดินของลุงรวมและประกำศขำยทอด

ตลำด	เนื่องจำกลุงรวมกู้เงินจำกธนำคำรศรีนคร	จ�ำนวน	120,000	บำท	

โดยน�ำโฉนดที่ดิน	50	ตำรำงวำ	ไปค�้ำประกันเงินกู้ไว้	 	 เงินกู้จำกธนำคำร

ศรีนครนี้	ลุงรวมน�ำมำใช้ลงทุนท�ำนำ	ท�ำเรือประมง	และบำงส่วนน�ำไป

ใช้หนี้คืนให้กับ	ธ.ก.ส.	ซึ่งกู ้ยืมมำตั้งแต่ปี	พ.ศ.2539	 เพื่อท�ำเรือประมง		

	 ตอนไปกู้เงินก็เอาที่ดิน	50	ตารางวา	 ไปค�้าประกัน				

เงินกู้	 แล้วก็หาคนช่วยค�้าประกัน...เราก็คิดจะหมุนเงินให้ทัน	

แต่มันไม่ทัน	สุดท้ายธนาคารมาทวงหนี้ทุกวัน	ทั้งไปหาเรา	ไป

หาคนค�้าประกัน	มันเครียดนะ	ช่วงนั้น	เรื่องเอกสาร	เรื่องไป

โรงไปศาลแบบนี	้ชาวบ้านอย่างเรากลัว

	 	แต่ชวีติไต้ก๋งเรอืของลงุรวมขึน้อยูก่บัสภำพดนิฟ้ำอำกำศ		เมือ่ประสบ

ปัญหำเรอืประมงล่ม		ลงุรวมต้องกลบัมำท�ำนำเพือ่ใช้หนีใ้ห้กบั	ธ.ก.ส.	หน�ำซ�ำ้

ยังต้องกู้หนี้เพิ่มอีกก้อนจำกธนำคำรศรีนคร	เพื่อลงทุนท�ำนำและใช้หนี้ให	้

ธ.ก.ส.
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	 ลุงรวมเล่าให้เห็นถึงสภาพของชาวนาที่มีหนี้สิน	และถูก

ธนาคารฟ้องยึดที่ดินขายทอดตลาด	ซึ่งลุงรวมไม่ใช่ชาวนารายเดียว	

ที่ก�าลังประสบปัญหาเช่นเดียวกันนี้	

	 ก่อนหน้ำที่จะถูกประกำศยึดที่ขำยทอดตลำด		ลุงรวมได้ยื่นเรื่องขอ

ให้กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันำเกษตรกรช่วยซือ้หนีจ้ำกธนำคำรศรนีคร	เพือ่รกัษำ

ที่ดินไว้

	 “ก็ไม่รู้ว่ำเขำประกำศขำยที่ทอดตลำดไปกี่รอบ		ตอนที่ไปกองทุนฟื้น

ฟูฯ	ได้ยื่นเรื่องขอให้กองทุนฯ	ช่วยซื้อหนี้จำกธนำคำรศรีนคร	ซึ่งกำรพิจำรณำ

ซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ		อำจจะใช้เวลำนำนกว่ำ	2	เดือน	ซึ่งไม่รู้จะทันกำรณ์

หรือเปล่ำ”	

	 ควำมรวดเร็วและควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรซื้อหนี้ของกองทุน

ฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	จึงเกี่ยวพันอย่ำงส�ำคัญยิ่งต่อกำรรักษำที่ดินของ

เกษตรกร
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	 ส่วนหนี้ที่มีอยู่กับ	ธ.ก.ส.	200,000	บาท	ก็ใช้โฉนดที่ดิน	

200	ตารางวา	ไปค�า้ประกนัเงนิกูไ้ว้	แต่ตอนนีก้ห็ยดุช�าระหนีไ้ปแล้ว	

และขอให้กองทนุฟ้ืนฟฯู	ช่วยซือ้หนีจ้าก	ธ.ก.ส.	แทน	เราจะได้ผ่อน

เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตราที่น้อยลง	ไม่งั้นทั้งต้นทั้งดอก	ขึ้นกัน

รวดเร็ว	สู้ไม่ไหว

	 ก่อนหน้ำนั้นครอบครัว

ของลุงรวมต้องจ ่ำยหนี้ให ้กับ	

ธ.ก.ส.	เฉลี่ยเดือนละ	7,950	บำท	

แต่ด้วยรำยจ่ำยในครอบครัวที่สูง	

และมีเงินไม่เพียงพอที่จะลงทุน

ท�ำนำ	ลุงรวมจึงตัดสินใจไปกู้หนี้

จำกธนำคำรศรีนครมำอีก	หวังจะ

มำเป็นทนุในกำรท�ำนำ	และใช้หนี้

รำยเดือนคืนให้กับ	ธ.ก.ส.	

	 แต ่หนี้ก ้อนที่สองจำก

ธนำคำรศรีนคร	 ก็ไม ่ได ้ท�ำให ้							

ลุงรวม	สำมำรถใช้หนี้	ธ.ก.ส.ได้

มำกขึ้น	แต่กลับต้องเผชิญปัญหำ

ที่ดินถูกขำยทอดตลำดแทน	
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ท�านา…เป้าหมายเพื่อใช้หนี้

	 เขาก็ไม่ได้เรียกร้องค่าเช่านะ	 เขาแค่ขอข้าวกินปีละเกวียน

จากนา	5	ไร่		นาของตัวเราเองมีอยู่แค่	2	งาน	บางปีถ้ามีน�า้มา	

เราก็ท�านาปรังด้วย	แล้วแต่ว่าทางการจะปล่อยน�้ามาให้เราท�านา

ไหม

	 ลุงรวม	สุขสวัสดิ์เช่ำที่นำ		5	ไร่	จำกญำติ	ท�ำนำ	โดยจ่ำยค่ำเช่ำนำ

เป็นขำ้วปีละ	1	เกวียน	
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	 อนาคตของลุงรวม	นอกจากจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้า

อากาศ	ดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีอยู่กับ	ธ.ก.ส.และธนาคารศรีนครแล้ว	

ยังขึ้นอยู่กับทางการ	(กรมชลประทาน)	ด้วยว่า	จะปล่อยน�้าให้

กับชาวนา	เพื่อให้มีโอกาสท�านาปรัง	ใช้หนี้เงินกู้ด้วยหรือไม	่

	 โชคยังดี	ที่ลุงรวมสำมำรถลดต้นทุนกำรท�ำนำได้บ้ำง	จำกกำรหวำ่น

ข้ำวเอง	ไม่ต้องใช้แรงงำนรับจ้ำง		และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้ำวไว้ปลูกเอง	ไม่ต้อง

ซื้อในทุกฤดูกำรผลิต

	 	“ใช้พันธุ์ข้ำวชัยนำท	เก็บพันธุ์ข้ำวของตัวเองไว้	ถ้ำจะซื้อ	ก็ซื้อกับ

ชำวนำด้วยกนัเองในจงัหวดัเพชรบรุี	เกบ็พนัธุข้์ำวได้เองแล้วจะไปซือ้เขำท�ำไม	

เกีย่วข้ำวเสรจ็	ตำกไว้สกั	1	เดอืน	แล้วกเ็กบ็ไว้เป็นพนัธุ์		ซือ้เขำหมดทกุอย่ำงก็

ตำย	ไม่มีเงินเหลือ”	ลุงรวมกล่ำวถึง	ชำวนำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่เก็บพันธุ์

ขำ้วไว้เอง		ขำยกันเองในหมู่ชำวนำ		ซึ่งรำคำจะถูกกว่ำซื้อในตลำด

	 แต่ลุงรวมยังคงมีต้นทุนอื่นในกำรท�ำนำ	นำ	5	ไร่	ของลุงรวมใช้ปุ๋ย				

8	ลูก	ลูกละ	800	บำท	ค่ำจ้ำงรถไถตีเทือกนำอีก	130	บำทต่อไร่	 เป็นเงิน									

650	บำท	และยังมีค่ำจ้ำงอื่นๆ	อีก	รวมเบ็ดเสร็จ	หักลบจำกกำรขำยข้ำวแล้ว	

ลุงรวมจึงเหลือเงินจำกกำรท�ำนำไม่มำกนัก	
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	 ช่วงที่รอเงินรับจ�าน�าข้าวก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่น	กู้

เขามาใช้จ่ายบ้างละ	กว่าจะได้เงินจ�าน�าข้าวก็ผ่านไป	5	เดือน

กว่า	ปีนี้ได้ข้าวแค่	10	เกวียน	ได้น้อยกว่าปีที่แล้วโน้น		จ�าน�า

ข้าวเทีย่วนีไ้ด้เกวยีนละ	12,000	บาท		ได้เงนิมา	120,000	บาท	

หักค่าใช้จ่ายก็เหลือประมาณ	20,000	–	30,000	บาท



72

	 ก่อนหน้ำทีร่ฐับำลจะมนีโยบำยรบัจ�ำน�ำข้ำวเมือ่	2	ปีก่อน	ลงุรวมเคย

ขำยข้ำวให้โรงสไีด้เกวยีนละ	6,500	-	6,700	บำท	ลงุรวมกล่ำวไว้อย่ำงน่ำสนใจ

ว่ำ	“ถึงแม้จะมีโครงการรับจ�าน�าข้าว	ขายข้าวได้ราคาสูงขึ้นก็จริง	แต่

ต้องรอเงินรับจ�าน�าข้าวนาน	ชาวนาโดยส่วนใหญ่ต้องไปยืมเงินกู้นอก

ระบบมาหมนุเวยีนใช้จ่ายก่อนทัง้นัน้	เสยีดอกเบีย้กนัไม่รูเ้ท่าไร	อยาก

ให้รฐับาลใส่ใจเรือ่งนี	้ชาวนาจะได้ไม่ต้องเสยีดอกเบีย้ให้นายทนุเงนิกู้

อีก	5	เดือนหรือ	6	เดือน”	

	 ขั้นตอนการจ่ายเงินที่ล่าช้าของโครงการรับจ�าน�าข้าว	ส่งผล	

กระทบกับชาวนาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเปราะบาง	มากกว่าที่หลาย

คนคาดคิด	

	 “หนีท้ีม่อียูก่บัธนำคำร	เรำกใ็ช้กนัจะไม่หมดแล้ว	ยงัจะต้องมำเป็นหนี้

นอกระบบทีร่อเงนิรบัจ�ำน�ำข้ำวอกี	แล้วชำวนำจะไปเหลอือะไร	ทีด่นิทีม่อียู	่ยงั

ไม่รู้เลยวำ่จะรักษำไว้ได้หรือเปล่ำ”

	 ลุงรวมทิ้งท้ำยถึงชะตำกรรมของชำวนำ	ที่ต้องเจอกับปัญหำหลำก

หลำยในเส้นทำงกำรท�ำนำ	ทั้งกำรปลูกข้ำวและกำรขำยข้ำวที่ไม่ได้รับควำม

เป็นธรรม	จำกนำยทุนนอกระบบหรือแม้แต่กำรด�ำเนินงำนของโครงกำรรัฐ

เอง		แต่ลุงรวมและชำวนำทั้งหลำยจะฝำกควำมหวังเส้นทำงกำรท�ำนำนี้ไว้

กับรัฐบำลและโครงกำรรับจ�ำน�ำข้ำวได้จริงหรือเปล่ำ	คงต้องรอดูกันต่อไป	
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ข้อมูลเพิ่มเติม:	รวม	สุขสวัสดิ์	เข้ำ

เป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำ

เกษตรกร	เมื่อปี	พ.ศ.	2546	และอยู่

ระหว่ำงกำรรอให้กองทุนฟื้นฟูฯ	ซื้อ

หนีค้นืจำก	ธ.ก.ส.	ปัจจบุนักองทนุฟ้ืน

ฟฯู	ได้ตกลงซือ้หนีจ้ำกธนำคำรศรนีคร

ของลุงรวมแล้ว	โดยหักดอกเบี้ยออก

ทัง้หมด	หกัเงนิต้นออกครึง่หนึง่	เหลอื	

60,000	บำท	ดอกเบี้ยร้อยละ	1	บำท

ต่อปี	ท�ำสัญญำ	10	ปี	รวมเป็นเงิน	

75,000	บำท	ลงุรวมจงึผ่อนส่งกองทนุ

ฟื้นฟูฯ		ปีละ	7,500	บำท	
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สุรพงศ์		ชูแก้ว

เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่
ซื้อที่ล้อมนา

	 กไ็ม่อยากขาย	แต่ถ้าวนัหนึง่ทางบรษิทัเขาล้อมรัว้

ขึ้นมา	เราก็เดินเข้าออกไม่ได้อยู่ดี	นี่นายหน้าเขามาเสนอ

ซื้อเราให้ไร่ละ	250,000	บาท		ถ้าเราขายหักลบกลบหนี้

แล้ว	ก็เหลือให้แม่ไม่เท่าไร
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	 สุรพงศ์		ชูแก้ว		อดีตครูวัยเกษียณ		อ�ำเภอนครหลวง	จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ	ที่ตอนนี้เป็นทั้งชำวนำ	และชำวสวนเกษตรอินทรีย์ตัวยง	

บอกเล่ำถงึทีด่นิของแม่ตวัเอง	ซึง่ขณะนีท้ีด่นิโดยรอบถกูบรษิทัยกัษ์ใหญ่แห่ง

หนึ่ง	กว้ำนซื้อไปหมดแล้วในรำคำไร่ละ	250,000	บำท

	 ทีด่นิผนืนัน้ของแม่สรุพงศ์	เนือ้ที	่7	ไร่	กว่ำ	เดมิทคีรอบครวัของสรุพงศ์

ท�ำนำเอง		แต่ต่อมำเมื่อท�ำนำเองไม่ไหว	จึงให้คนมำเช่ำท�ำนำแทน		

	 ก็ไม่รู้จะท�าไง		ถ้าเราจะเอาที่กลับมาท�านาเองก็ต้องแจ้งให้ผู้

เช่าเขารู้ก่อน	1	ปี	หรือ	ถ้าเราจะขายเราก็ต้องแจ้งผู้เช่าด้วยเช่นกัน		

ถ้าไม่ขายทีด่นิให้บรษิทั		แล้ววนัหนึง่ทางบรษิทัเขาล้อมรัว้ขึน้มา	เราก็

เดินเข้าออกไม่ได้อยู่ดี	นี่นายหน้าเขามาสนอซื้อเราให้	ไร่ละ	250,000	

บาท	ถ้าเราขายหักลบกลบหนี้แล้วก็เหลือให้แม่ไม่เท่าไร

	 “เขาซือ้ทัง้ทุง่เลยนะ	ทีด่นิเป็นร้อย	ๆ ไร่	พอเขาซือ้ไปหมด

แล้ว	ทีด่นิตรงนัน้ของแม่เรากจ็ะเป็นไข่แดง	ถ้าบรษิทัเขาล้อมรัว้

เมือ่ไหร่	ถมทีเ่มือ่ไหร่	ทีข่องเรากเ็ป็นบ่อเมือ่นัน้	แล้วจะเข้าออก

ตรงไหน”
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	 แม้จะมีสิทธิ์ในที่นาที่เป็นของแม่ก็ตาม	แต่ดูเหมือนสุรพงศ์

จะมีทางเลือกไม่มากนัก	เมื่อที่ดินโดยรอบถูกกว้านซื้อโดยบริษทัยักษ์

ใหญ่รายเดียวไปหมดแล้ว	พื้นที่นาตรงนี้ในอนาคตจะยังคงเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมอยู่อีกต่อไปหรือไม่	ไม่มีใครรู้ได้	แล้วชาวนาอย่างสุรพงศ์

จะเอาอ�านาจอะไรไปต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่หวังผลจากการเก็ง

ก�าไร	ในการกว้านซื้อที่ดินรายนี้	
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	 แม่ของสุรพงศ์	 	กู ้เงินจำกธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร	(ธ.ก.ส.)	มำท�ำนำหลำยปีติดต่อกัน	รวมเป็นหนี้สินกวำ่	700,000	

บำท		โดยน�ำโฉนดที่ดินไปค�้ำประกันเงินกู้ไว้		แต่เนื่องจำกครอบครัวช่วยกัน

ส่งหนี้ไม่ไหว	จึงหยุดส่งหนี้มำแล้วกว่ำสิบปี	และไม่รู้ว่ำตอนนี้ดอกเบี้ยเงินกู้

ของ	ธ.ก.ส.	เพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนเท่ำไหร่

โอกาสในการรักษาที่ดิน

	 สุรพงศ์กล่ำวอย่ำงกังวล	ทั้งปัญหำหนี้สินของแม่	ปัญหำถูกกว้ำนซื้อ

ทีน่ำ	และปัญหำกำรด�ำเนนิกำรซือ้หนีท้ีล่่ำช้ำของกองทนุฟ้ืนฟฯู	ซึง่อำจไม่ทนั

กำรณ์ส�ำหรับปัญหำของเขำ

	 ตอนนี้ก็ยื่นเรื่องขอให้กองทุนฟื้นฟูฯ	ซื้อหนี้จาก	ธ.ก.ส.	

ถ้าหากกองทุนยอมซื้อหนี้	ยอดหนี	้700,000	บาท	ก็จะเหลือครึ่ง

หนึ่งคือ	350,000	บาท	และผ่อนช�าระภายใน	15	ป	ีเราก็มีโอกาส

ที่จะรักษาที่ดินไว้ได้	แต่ก็นั่นแหละ	ถ้ารักษาที่ดินไว้ได้	หากบริษัทที่ว่า

นี	้ตั้งรั้วล้อมที่ดิน	เราก็เข้าไปท�านาไม่ได้อยู่ดี
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	 หำกกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันำเกษตรกร	ไม่ซือ้หนี	้ธ.ก.ส.ให้กบัแม่ของ

สุรพงศ์	ตำมที่คำดหมำย	ทำงเลือกสุดท้ำยที่มีอยู่	และดูเหมือนจะเป็นทำง

เลือกเดียว	ที่สุรพงศ์	รวมทั้งชำวนำรำยอื่น	ต้องเผชิญในสถำนกำรณ์ปัญหำ

ที่ไม่แตกต่ำงกันนี้	คือกำรตัดสินใจยอมขำยที่นำให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ำ

มำกวำ้นซื้อที่ดินไป	

หากต้องขายจริง	ๆ	ก็อยากให้ ใช้หนี้ ได้หมด
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	 “ถ้ำจ�ำเป็นต้องขำยจรงิ	ๆ 	กำรขำยทีน่ำครัง้นีก้ค็วรจะหกัลบหนี	้ธ.ก.ส.	

ทีน่่ำจะเหยยีบล้ำนแล้ว	และเหลอืเงนิพอทีจ่ะเป็นทนุให้กบัชวีติของแม่ยำมแก่

เฒ่ำได้บ้ำง”

	 สรุพงศ์	ทิง้ท้ำยไว้ถงึกำรยอมจ�ำนนต่อสถำนกำรณ์	ถงึเขำไม่ต้องกำร

ขำยที่ดินผืนนี้ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่	แต่ถ้ำไม่มีทำงเลือกจริง	ๆ 	เขำก็อยำกให้

เงินที่ได้จำกกำรขำยนำ	หลังจำกใช้หนี้หมดแล้ว	ยังมีเหลือพอให้แม่เขำได้ใช้

จ่ำยบ้ำง	

	 แล้วชำวนำรำยอืน่	หำกต้องเจอกบัสถำนกำรณ์ทีเ่กดิขึน้เช่นเดยีวกบั

สุรพงศ์	พวกเขำจะยังคงสำมำรถรักษำที่นำไว้ได้หรือไม	่	

	 นี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง	ที่ชาวนาจ�านวนมากในภาคกลาง

ต้องสูญเสียที่ดิน	ทั้งที่ไม่เต็มใจ	หากแต่สถานการณ์การกว้าน

ซื้อที่ดิน	ราคาที่ดินที่ถูกปั่นจนพุ่งสูง	และการถูกบีบบังคับโดย

อ้อมให้ขาย	ท�าให้ชาวนาไม่มีทางเลือกและตัดสินใจขายที่นา
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ทุเรียน	เอี่ยมรัตน์	

ถูกสืบทรัพย์ยึดที่ 
จนไม่เหลือแม้ผืนนา 2 ไร่ 

	 แฟนตายปี	พ.ศ.2550	 เราก็นึกว่าหมดหนี้แล้ว	

เพราะที่ดินของญาติแฟนก็ถูกยึดไป	2	แปลงแล้ว	อยู่มา

ป	ีพ.ศ.2554	มีหนังสือจาก	ธ.ก.ส.	แจ้งจะยึดที่นาแปลง

ที่จ�านองไว้กับสหกรณ์การเกษตรเพิ่มอีก
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	 ทุเรียน	เอี่ยมรัตน์	ชำวนำวัย	54	ปี	อ�ำเภอเดิมบำงนำงบวช	
จังหวัดสุพรรณบุรี	บอกเล่ำด้วยแววตำไร้ควำมหวัง	

	 เรือ่งรำวกม็อียูว่่ำ	สำมขีองทเุรยีนได้กูเ้งนิจำกธนำคำรเพือ่กำรเกษตร

และสหกรณ์กำรเกษตร	(ธ.ก.ส.)	โดยรวมกลุม่กบัพีน้่องค�ำ้ประกนักนัเอง	ยอด

เงินกู้เท่ำไรทุเรียนไม่รู้ได้	สุดท้ำยเมื่อส่งหนี้กันไม่ไหว		ธ.ก.ส.	ก็ยึดที่ดินพี่ชำย

และน้องชำยของสำมีทุเรียนไป		แต่หนี้ที่คงค้ำงอยู่ก็ยังใช้ไม่หมด	ยังคงเหลือ

อยู่อีกประมำณ	100,000	กว่ำบำท	

	 ปัญหำมำปรำกฏอีกครั้ง	หลังจำกสำมีเธอตำยไป	มีจดหมำยแจ้ง

มำจำก	ธ.ก.ส.	ว่ำจะยึดที่นำจ�ำนวน	1	ไร่	3	งำน	ซึ่งเป็นชื่อของสำมีเธอ	และ

เธอน�ำไปใช้ค�้ำประกันเงินกู้จ�ำนวน	60,000	บำท	จำกสหกรณ์กำรเกษตร

เดิมบำงนำงบวช			เพื่อน�ำมำลงทุนท�ำนำ	

	 ตอนนีห้นีท้ีท่เุรยีนมอียูก่บัสหกรณ์กำรเกษตรฯ			ทัง้เงนิต้นทัง้ดอกเบีย้

รวมเป็นเงิน	190,000	บำท	เธอเสียดอกเบี้ยร้อยละ	8	แต่ถ้ำในครำวที่มีกำร

ประชุมของสหกรณ์ฯ	แล้วเธอไม่ได้เข้ำร่วมประชุม	สหกรณ์ฯ	ก็จะคิดค่ำ

ดอกเบี้ยปรับเพิ่มอีกร้อยละ	2	
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	 นี่	ธ.ก.ส.ก็ประกาศขายทอดตลาดที่นาเราอยู่	ถ้าโดน

ขายทอดตลาด	เราเหมือนหมดตัวล้มละลาย	ไม่มีอะไรเหลือ

เลย	ถ้าเขายึดที่นาไปแล้ว	ยังไม่พอใช้คืนหนี้ที่เหลืออยู่	เขาก็จะ

สืบอีกว่ามีทรัพยสินอะไรอีกหรือเปล่า	แล้วก็มายึดอีก		ตอน

นี้เราไม่เหลืออะไรให้เขายึดแล้ว	จะเหลือก็แต่ชีวิตที่จะให้เขาได้

การสืบทรัพย์เพื่	อยึดที่แปลงสุดท้าย

	 “ธ.ก.ส.	ขอยื่นเป็นเจ้ำ

หนี้ร ่วมกับสหกรณ์กำรเกษตรฯ	

สืบทรัพย์และขอเฉลี่ยทรัพย์จำก			

สหกรณ์ฯ		หลัง	ธ.ก.ส.	ยื่นเรื่องขอ

เฉลี่ยทรัพย์		ธ.ก.ส.	ก็ยื่นฟ้องและ

ประกำศขำยทอดตลำดที่นำของ

เรำ	เรำยังไม่รูเลยว่ำหนี้ของสำมี	

ที่เหลืออยู่กับ	ธ.ก.ส.	มันเท่ำไร”		

ทุเรียนพูดพลำงปำดน�้ำตำ	เพรำะ

ไม่แน่ใจว่ำ	 เธอเองจะสำมำรถ

รักษำที่นำผืนสุดท้ำย	ที่มีพื้นที่แค่	

ไร่เศษ	ๆ	นี้	ไว้ได้หรือไม่	
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		 ที่นำของทุเรียน	เนื้อที่	1	ไร่	3	งำน				ถูกส�ำนักงำนบังคับคดี	ประกำศ

ขำยทอดตลำดไปแล้ว	6	นดั	ตัง้แต่วนัที	่30	มกรำคม	จนถงึวนัที	่15	พฤษภำคม	

พ.ศ.2556	ที่ผ่ำนมำ

	 “เจ้ำหน้ำที่	ธ.ก.ส.ก็เข้ำมำคุยที่บ้ำนนะ	ถำมว่ำตอนนี้เรำมีเงินเท่ำไร		

ให้จ่ำยมำเพื่อจะปิดบัญชี		ถ้ำมีสัก	20,000	บำท	จะได้ปิดบัญชีหนี้ก้อนนี้เลย	

แต่เรำจะเอำที่ไหนมำจ่ำย	แล้วพอเรำจ่ำย	20,000	บำท	ให้	ธ.ก.ส.ไปแล้ว	เรำ

ต้องหำเงินอีก	100,000	บำท	ไปถอดถอนกำรอำยัดที่ดินออกมำอีก	ไม่งั้นเรำ

กไ็ม่หมดภำระจำก	ธ.ก.ส.	เครยีดนะ	ท�ำประกนัชวีติไว้กบั	ธ.ก.ส.	แล้วคดิทีจ่ะ

ฆ่ำตัวตำยด้วยนะ	เขำจะได้เอำเงินประกันเรำไปปลดหนี้เสียที”	ทุเรียนพูดได้

เพียงแค่นั้น	ก็หยุดชะงักไป	

	 เรื่องราวโศกนาฏกรรมของชาวนาภาคกลาง	ที่สูญเสีย

ที่ดินแปลงแล้วแปลงเล่า	เพราะปัญหาหนี้สิน	ท�าการผลิตไม่คุ้ม

ทนุ	ถกูนายทนุและธนาคารยดึทีด่นิ	คราวนีไ้ม่เว้นแม้แต่ธนาคาร

เพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	สถาบนัการเงนิทีอ่ยูภ่าย

ใต้การควบคุมดูแลของรัฐ	และมีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วย

เหลือแก้ไขปัญหาเงินทุนให้กับเกษตรกร	
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	 เมื่อสถำบันกำรเงินของรัฐ	กลำยมำเป็นสถำบันที่ยึดทรัพย์สิน	ยึดที่

นำของชำวนำเพื่อขำยทอดตลำดเสียเอง		แล้วเช่นนี้ชำวนำกับเกษตรกร	จะ

ยังหวังพึ่งสถำบันกำรเงินของรัฐหรือสถำบันใดได้อีกหรือ			
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ทางออกเพื่อรักษาที่นา	

	 ทำงออกที่กลุ่มเกษตรกรพันธมิตรกำรเกษตร	บ้ำนเดิมบำงนำงบวช	

ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ทุเรียนสมัครเป็นสมำชิก	คือกำรท�ำหนังสือร้องเรียน

ขอควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหำหนี้สินไปยังกระทรวงกำรคลัง		

และท�ำหนังสือไปยังกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร		เพื่อขอให้กองทุนฟื้น

ฟูฯ	ซื้อหนี้ก้อนนี้คืน	จำก	ธ.ก.ส.			

	 ซึ่งก็ไม่แน่นอนเช่นกันว่ำ	กำรช่วยเหลือซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูฯ	จะ

ทนัเวลำรกัษำทีน่ำของทเุรยีนไว้ได้หรอืไม่	เพรำะกระบวนกำรขำยทอดลำดได้

เริ่มต้นขึ้นแล้ว	แต่ทุเรียนก็ยังคงมีควำมหวัง	ที่จะรักษำที่นำผืนสุดทำ้ยนี้	เอำ

ไว้ท�ำกินต่อไป	

	 “ถ้ำกองทนุฟ้ืนฟฯู	ซือ้หนีข้องเรำไป		เรำกพ็อมหีวงัค่อยๆ	ท�ำนำใช้หนี้

กองทุนฟื้นฟูฯไปได้	”
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	 ทำงออกของทุเรียนคือกำรกลับมำท�ำนำในที่นำของตัวเอง	และหำ

รำยได้เสริมจำกกำรรับจ้ำง

	 ”ตอนนีเ้รำไม่มทีนุไปลงท�ำนำ	เรำไม่มทีรพัย์สนิอะไรไปกูเ้งนิเพิม่			เลย

กลบัมำท�ำนำทีน่ำเรำนีล่ะ	1	ไร่กว่ำ	ๆ 	รำยได้ไม่พอ	กร็บัจ้ำงเขำกนิไปด้วย	ตอน

นี้ได้วันละ	200	–	250	บำท”

 	ก่อนหน้านี้เคยเช่านาคนอื่นท�า	10	 ไร่	 แต่หลังจากมี

โครงการรับจ�าน�าข้าว	ข้าวราคาด	ี เจ้าของนาก็มาเอาที่นาคืนกัน

ไปหมด	เรามันคนไม่มีที่นา	จะหาที่เช่าท�านาก็ยังไม่ได้	ที่พอมีอยู่เขา

ก็ขึ้นค่าเช่าคิดค่าเช่านาแพงเหลือเกิน

ค�าบอกเล่าของทเุรยีน	สะท้อนภาพชาวนาภาคกลาง	ทีส่่วนใหญ่

ไม่มีที่ดินท�ากิน	หรือมีเพียง	2-3	ไร่	ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ

ท�านา	ชาวนาภาคกลางจึงต้องเช่านาคนอื่นท�า	พอข้าวราคาดีแทนที่

จะมีโอกาสมีรายได้เพิ่ม	กลับต้องสูญเสียโอกาสเพราะไม่มีที่ดินท�า

กิน	ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท�ากิน	ซึ่งเป็นปัญหาทางโครงสร้างที่ส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกจิและชวีติความเป็นอยูข่องชาวนา	จงึเป็นปัญหา

ใหญ่ที่ท�าให้ทุเรียนและชาวนาเช่าจ�านวนมากในภาคกลาง	ไม่ได้รับ

ประโยชน์จากโครงการรับจ�าน�าข้าวอย่างที่ควรจะเป็น
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	 อำชพีรบัจ้ำงในภำคเกษตรและนอกภำคเกษตร	กลำยเป็นแหล่งรำย

ได้ที่ส�ำคัญ	และเป็นส่วนหนึ่งของทำงออกของชำวนำภำคกลำง	อย่ำงทุเรียน

และชำวนำอีกหลำยรำยที่เผชิญอยู่กับปัญหำไร้ที่ท�ำกิน	ที่ท�ำกินไม่เพียงพอ	

และสูญเสียที่ดินเพรำะถูกยึดที่		
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	เสนาะ	บุตรวงษ์	

ภัยธรรมชาติ ความเสี่ยง
ของชาวนาที่ไร้หลักประกัน

	 ผมขาดทุน	ล้มอยู่	 3-4	ปี	ช่วงนั้นท�านาเกือบ					

40	ไร่	ได้ข้าวแค่ไม่ถึง	700	ถัง	เจอโรคระบาด	แมลงลง	

เอาไม่ไหว	แล้วเรากม็ทีนุไม่มาก	บางคนเขามทีนุกซ็ือ้ยาฆ่า

แมลง	ขวดละ	2,000	บาท	ใครจะไปสู้ไหว	ชาวนาเราถึงได้

เป็นกนัแบบนี	้ท�านาแล้วกเ็ป็นหนีเ้ป็นสนิ	ธ.ก.ส.		เขาถงึว่า	

ท�านาสมัยนี้	เหลือแต่ซังกับหนี้จริงๆ	
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	 เคยคดิทีจ่ะซือ้ทีน่าเหมอืนกนันะ		แต่ไม่ไหวทีด่นิมนัแพง	

อยากจะหาที่นาใกล้ๆ	แทน		ที่นี่มันแพง	เขาตั้งป้ายขายไว้ไร่ละ	

400,000	บาท	ชาวนาเช่าอย่างเราไม่มโีอกาสซือ้หรอก	รอถกู

หวยเท่านั้น

	 ลุงเสนาะ		บุตรวงษ์	อดีตชำวนำเช่ำวัย	60	ปี	ชำวอ�ำเภอท่ำเรือ	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	เช่ำที่นำ	20	ไร่	ท�ำนำมำตั้งแต่วัยหนุ่มขบเผำะอำยุ	

16	ปี	

	 ก่อนที่ลุงเสนำะจะผันชีวิตตัวเองไปเป็นชำวนำรับจ้ำง	ลุงเสนำะเคย

ฝันจะมีที่นำเป็นของตัวเอง

	 มชีำวนำเช่ำจ�ำนวนมำกอย่ำงลงุเสนำะ	อยำกมทีีด่นิซึง่เป็นปัจจยักำร

ผลิตเป็นของตนเอง	แต่โอกำสที่จะซื้อที่นำ	มักเป็นของคนที่มีเงินทุนมำกกว่ำ

เสมอ	ซึ่งส่วนใหญ่กลับไม่ได้มีอำชีพชำวนำ		

	 “กเ็ลยต้องเช่ำเขำท�ำแบบนี	้ค่ำเช่ำนำ	10	ถงัต่อไร่ต่อครัง้	ถ้ำปีหนึง่ท�ำ

นำ	2	ครั้ง	ก็เสียค่ำเช่ำ	20	ถัง	แต่ก็ขึ้นอยู่กับรำคำข้ำวด้วยนะ	ถ้ำรำคำข้ำวสูง

อย่ำงปัจจุบัน	ค่ำเช่ำนำมันก็สูงตำม	ถ้ำรำคำขำ้วตก	มันก็ตกตำม	แต่ว่ำตอน

นี้เขำคิดเป็นเงินหมดแหละอยู่ที่	1,200	บำทต่อไร่ต่อครั้ง	20	ไร่	ก็	24,000	

บำท	กว่็ำกนัไป	อย่ำงลงุเมือ่ก่อนกท็�ำนำปีละ	2	ครัง้	ค่ำเช่ำนำก	็48,000	บำท”								

ความฝันของเกษตรกรนาเช่า	
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ลุงเสนำะเล่ำถึงควำมหลัง	ครั้งยังต้องจ่ำยค่ำเช่ำนำ	ซึ่งชำวนำอย่ำงแกต้อง

แบกรับภำระ	และไม่มีทำงเลือกอื่นนอกจำกจ่ำยตำมที่เจ้ำของนำร้องขอ

	 ลงุเสนำะท�ำนำปีละ	2	ครัง้	ใช้พนัธุข้์ำวปลกูพนัธุส์พุรรณ	31	ซึง่มอีำยุ

เก็บเกี่ยว	120	วัน

	 “ไหนจะค่ำน�้ำมันเครื่องสูบน�้ำ	ชำวนำแถวนี้ต้องเสียเงินค่ำปั๊มน�้ำกัน

ทั้งนั้น	ตั้งแต่เริ่มปลูก	ยันข้ำวออกรวงเลย		ปั๊มน�้ำจำกคลองส่งน�้ำขึ้นมำ	แล้ว

ก็ปั๊มน�้ำเข้ำนำตัวเองอีกทอดหนึ่ง	ผลผลิตมันก็ได้ดีบ้ำง		แต่บำงปีก็แค่ยัน

ทุน	บำงปีก็ขำดทุน		ต้องหำเงินกู้นอกระบบไปส่ง	ธ.ก.ส.	เป็นชำวนำมันก็ไม่

แน่นอนอย่ำงนี้”

	 ลุงเสนำะร่ำยให้ฟังยำวถึงต้นทุนกำรท�ำนำ	ซึ่งมีทั้งค่ำจ้ำงรถไถ	

เครื่องจักร	ค่ำน�้ำมัน	ค่ำปุ๋ยและยำที่ชำวนำควบคุมรำคำเองไม่ได้	 เมื่อไม่

สำมำรถควบคุมรำคำปัจจัยกำรผลิตหรือต้นทุนกำรผลิตได้ด้วยตัวเอง	แต่

	 “ค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายช่วงท�านา	รวมแล้วก็ร่วม			

แสนนะ	ทั้งค่าจ้างไถนาเตรียมดินปลูก	ไร่ละ	200	บาท	ไถ	2	

รอบ	ก็	8,000	บาท	ค่าปุ๋ย	ยาฆ่าหญ้า	ยาคุมหญ้า	ยาบ�ารุงข้าว	

ค่าจ้างรถเกีย่วข้าว	ค่ารถขนข้าวเปลือกไปโรงสี	ค่าเมลด็พนัธุ์

ก็ต้องซื้อเพราะเก็บพันธุ์ข้าวเองไม่ได้	พันธุ์ข้าวก็ถังละ	195	-	

200	บาท	ใช้พันธุ์ข้าว	60	ถัง	ต่อนา	20	ไร่”
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ผลผลิตกลับตั้งอยู่บนควำมเสี่ยง	ซึ่งมีโอกำสไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย	อำชีพ

ชำวนำจึงเป็นอำชีพที่ไร้หลักประกัน	มีควำมเสี่ยง	เพรำะต้องลงทุนมำกแต่

ผลผลิตที่ได้ไม่แน่นอน

	 นอกจำกค่ำปุ ๋ยเคมี	 	ค่ำพันธุ ์ข ้ำว	 	ต้นทุนจิปำถะเกี่ยวกับกำร																		

ท�ำนำ	ตวัแปรทีส่�ำคญัอกีอย่ำงทีเ่ป็นควำมเสีย่งท�ำให้ชำวนำไปไม่รอด	คอืภยั

ธรรมชำติ	

	 ก่อนหน้ำทีจ่ะขำดทนุเพรำะภยัแล้งซ�ำ้ซำก	ลงุเสนำะกูเ้งนิจำก	ธ.ก.ส.	

มำจ�ำนวน	60,000	บำท	เพื่อลงทุนท�ำนำ	โดยรวมกลุ่มค�้ำประกันกันเองกับ

เพื่อนบำ้น	และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค�้ำประกัน		

ภัยธรรมชาต	ิเหตุแห่งหนี้ที่คาดไม่ถึง

	 ผมขาดทุน	ล้มอยู	่3-4	ปี	ช่วงนั้นท�านาเกือบ	40	ไร	่

ได้ข้าวแค่ไม่ถึง	700	ถัง	 เจอโรคระบาดแมลงลง	 เอาไม่ไหว	

แล้วเราก็มีทุนไม่มาก	บางคนเขามีทุนก็ซื้อยาฆ่าแมลง	ขวดละ	

2,000	บาท	ใครจะไปสู้ไหว	ชาวนาเราถึงได้เป็นกันแบบนี	้ท�านา

แล้วกเ็ป็นหนีเ้ป็นสนิ	ธ.ก.ส.		เขาถงึว่าท�านาสมยันี้	เหลอืแต่ซงั

กับหนี้จริง	ๆ
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	 “ปีแรกๆ		กย็งัพอส่งไหว	แต่บำงปีทีข่ำดทนุกว็นเวยีนอยูก่บัเงนิกูน้อก

ระบบ	เพื่อน�ำไปส่งคืนให้กับ	ธ.ก.ส.	รักษำควำมเป็นสมำชิกที่ดี	จะได้ไม่ต้อง

เสียค่ำปรับและดอกเบี้ยเพิ่ม	ส่งหนี้ให้	ธ.ก.ส.	แล้วก็กู้	ธ.ก.ส.กลับมำใช้หนี้

ให้กับเจำ้หนี้นอกระบบอีก	วนกันอยู่อยำ่งนี้	สุดท้ำยก็หยุดส่งเมื่อ	10	ปีก่อน	

เพรำะส่งไม่ไหว”	

	 ภัยแล้งและโรคจากแมลงระบาด	จนท�าให้ผลผลิต

ข้าวเสียหาย	กลายเป็นอีกสาเหตุที่ส�าคัญ	ที่ท�าให้ชาวนาผู้มี

ฐานะเศรษฐกิจเปราะบางอยู่แล้ว	ต้องขาดทุนและล้มละลาย	

เหมือนที่ลุงเสนาะเจอ	และถ้าหากประสบปัญหาขาดทุนต่อ

เนื่องติดต่อกัน	3-4	ปี	ดอกเบี้ยและหนี้สินที่เพิ่มพูน	จะท�าให้

ชาวนามโีอกาสฟ้ืนตวัได้ยาก	ชาวนาในภาคกลางหลายรายรวม

ทัง้ลงุเสนาะจงึเลอืกทีจ่ะเลกิอาชพีท�านา	เพราะทนสูก้บัต้นทนุ

การผลิตที่สูง	และหนี้สินที่เพิ่มพูนไม่ไหว
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	 ปัจจุบันลุงเสนำะเลิกท�ำนำแล้ว	ผันชีวิตไปเป็นชำวนำรับจ้ำง	ขำย

แรงงำนรำยวันแทน		รับจ้ำงหว่ำนข้ำวได้ไร่ละ	200	บำท	วันไหนถำ้มีงำนจ้ำง

มำก	ก็ได้เงินมำก	พอเสร็จจำกฤดูหว่ำนขำ้ว	ก็จะไปรับจ้ำงอย่ำงอื่นแทน		

	 ถึงแม้จะเลิกอำชีพท�ำนำแล้ว	ลุงเสนำะยังคงต้องท�ำงำนรับจำ้ง	เพื่อ

หำเงินเพื่อไปใช้คืนหนี้สิน	ที่ค้ำงช�ำระไว้ตั้งแต่สมัยเป็นชำวนำ		

จากชาวนาเช่า	เป็นชาวนารับจ้าง
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 ถึงยังไงตอนนี้ก็ดีกว่าแต่ก่อน	ก่อนหน้านั้นยังไม่ปรับ

โครงสร้างหนี้ก็วุ่นเหมือนกัน	 เพราะต้องเอาเงินไปใช้หนี้	ธ.ก.ส.	

เป็นก้อน	ตอนนี้ก็ทยอยส่งกองทุนฟื้นฟูฯ	เดือนละ	1,000	บาท	

ท�าสัญญาไว้เมื่อเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	2555	ก็ค่อยๆ	ท�างาน

รับจ้างไป	หาเงินใช้หนี้เขา

โชคยงัเข้าข้างอยูบ้่างทีล่งุเสนาะเป็นหนึง่ในจ�านวนผูไ้ด้รบัการปรบั

โครงสร้างหนี้ของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	ที่มีเป้าหมาย

เพื่อยกเลิกดอกเบี้ย	อันเป็นเหตุของหนี้สินที่เพิ่มพูนอย่างไม่เป็น

ธรรม	และลดเงนิต้นให้เกษตรกรช�าระเพยีงครึง่หนึง่	เพือ่ชดเชยให้กบั

เกษตรกรทีผ่่อนช�าระหนีม้าแล้วอย่างยาวนาน	แต่ไม่สามารถชดใช้หนี้

ได้ทัง้หมด	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกษตรกรมโีอกาสฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของครอบครวั

ตนเองในระยะต่อไป
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	 ชำวนำเช่ำ	ที่ท�ำนำมำตั้งแต่วัยหนุ่มยันอำยุ	60	ปี	ลงทุนกำรผลิต	มี

หนีสินทั้งในและนอกระบบ	หมุนเวียนมำอย่ำงต่อเนื่องกว่ำสี่สิบปี	แม้จะเลิก

อำชพีท�ำนำแล้ว		กย็งัไม่สำมำรถใช้คนืหนีส้นิทีพ่อกพนูอยูก่บั	ธ.ก.ส.ได้	น่ำจะ

เป็นกรณตีวัอย่ำงชดัเจนทีช่ีใ้ห้เหน็ว่ำ	กำรท�ำนำด้วยวถิกีำรใช้ทนุ	ใช้เครือ่งจกัร

และใช้สำรเคมีเข้มข้นอย่ำงที่เป็นอยู่	ชำวนำจะมีบั้นปลำยชีวิตอย่ำงไร	ทั้งนี้

ลุงเสนำะคงไม่ใช่ชำวนำภำคกลำงเพียงส่วนน้อยเท่ำนั้น	ที่ต้องเผชิญอยู่กับ

ปัญหำเหล่ำนี้ในปัจจุบัน		

ข้อมูลเพิ่มเติม:	

•	 หลังกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	7	เมษำยน	

พ.ศ.	2553	ลุงเสนำะเหลือช�ำระหนี้เพียงครึ่งหนึ่งของเงินต้น	คือ	

30,000	บำท	ไม่มีดอกเบี้ย	และมีเวลำผ่อนช�ำระ	15	ปี	

•	 มติคณะรัฐมนตรี	วันที่	7	เมษายน	พ.ศ.	2553	เรื่อง	โครงการ

ปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร	

คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักกำรโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้และฟื้นฟู

อำชีพเกษตรกร	ตำมที่ฯพณฯ	รองนำยกรัฐมนตรี	(พลตรี	สนั่น	ขจร

ประศำสน์)	ประธำนคณะกรรมกำรเฉพำะกิจของนำยกรัฐมนตรี	เพื่อ

สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินของเกษตรกรอย่ำง

บูรณำกำร	เสนอ	ดังนี้	

1.	อนมุตักิำรแก้ไขปัญหำหนีแ้ละฟ้ืนฟอูำชพีเกษตรกร	จ�ำนวนประมำณ	

510,000	รำย	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้	

1.1	จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำงประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	
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2553	จ�ำนวนเงิน	1,140,000,000	บำท	ให้ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนำเกษตรกรในกำรแก้ไขปัญหำหนี้และเพื่อสนับสนุนกำรฟื้นฟู

พัฒนำอำชีพหลักในกำรลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต	

1.2	จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	2554	

และปีงบประมำณ	พ.ศ.	2555	ให้ส�ำนักงำนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำ

เกษตรกร	จ�ำนวน	2,200,000,000	บำท	และ	2,530,000,000	บำท	

ตำมล�ำดับเพื่อสนับสนุนกำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพหลักในกำรลด

ต้นทุนและเพิ่มผลผลิต	

2.	มอบหมำยให้ส�ำนกังำนกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันำเกษตรกรจดัสรรงบ

ประมำณของกองทนุฟ้ืนฟฯู	ในกำรสนบัสนนุ	แก้ไขปัญหำหนีแ้ละฟ้ืนฟู

อำชีพเกษตรกร	ให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตำมควำมจ�ำเป็น	

3.	มอบหมำยให้ส�ำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรประสำน

งำนกับธนำคำรทั้ง	4	แห่ง	ได้แก่	ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร	บมจ.ธนำคำรกรุงไทย	ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์	ธนำคำร

ออมสนิ	และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ด�ำเนนิกำรให้บรรลวุตัถปุระสงค์

ของโครงกำร	

	 ทั้งนี้	ให้รับควำมเห็นของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำต	ิและส�ำนกังบประมำณไปพจิำรณำด�ำเนนิ

กำรด้วย	

ข้อเท็จจริง	

คณะกรรมกำรเฉพำะกิจของนำยกรัฐมนตรี	มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะ

อนุกรรมกำรพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ของเกษตรกร	
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ซึ่งกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรฯ	ได้ข้อสรุปกำรแก้ไขปัญหำหนี้

และฟื้นฟูอำชีพเกษตรกร	ดังนี้	

	 กลุม่ที	่1	เกษตรกรทีเ่ป็นหนีไ้ม่ก่อให้เกดิรำยได้	(NPL)	และเป็น

สมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	

1)	เกษตรกรลกูหนี	้จ�ำนวนประมำณ	80,000	รำย	สถำนะหนีเ้ป็นหนีไ้ม่

ก่อให้เกิดรำยได้	(NPL)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	พ.ศ.	2552	กำรพิจำรณำ

แก้ไขให้ค�ำนึงถึงสถำนะหนี้	และอำยุควำมของกำรด�ำเนินคดี	

2)	ปรบัโครงสร้ำงหนีโ้ดยกำรพกัช�ำระต้นเงนิครึง่หนึง่	(ร้อยละ	50)	และ

ดอกเบีย้ทัง้หมดไว้ก่อนโดยให้เกษตรกรผ่อนช�ำระหนีต้้นเงนิทีเ่หลอือกี

ครึ่งหนึ่ง	(ร้อยละ	50)	ตำมงวดและระยะเวลำที่ตกลงกันแต่ไม่เกิน	15	

ปี	ต้นเงินและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับกำรลดให้ทั้งหมด	เมื่อเกษตรกร

ได้ช�ำระหนี้คืนงวดสุดท้ำยแล้ว	

3)	เกษตรกรลูกหนี้ทีม่หีลักทรพัย์คุม้ต้นเงนิถ้ำมลูค่ำหลกัทรัพย์ลดครึง่

หนึง่แล้วยงัมมีลูค่ำสงูกว่ำ	ร้อยละ	50	ของต้นเงนิ	ส่วนต่ำงนัน้รฐับำลจะ

ชดเชยให้สถำบันกำรเงิน	(รำคำประเมินหลักทรัพย์รำคำรำชกำร)	เช่น

เกษตรกรเป็นหนีต้้นเงนิ	100,000	บำท	เกษตรกรจะต้องช�ำระหนีต้้นเงนิ

คอื	(ร้อยละ	50)	เท่ำกบั	50,000	บำท	รำคำประเมนิหลกัทรพัย์	200,000	

บำท	เมื่อหลักทรัพย์นั้นถูกบังคับคดีขำยทอดตลำดรำคำจะลดลงต�่ำ

สุดถึง	ร้อยละ	50	เท่ำกับ	100,000	บำท	จึงมีส่วนต่ำงระหว่ำงต้นเงินที่

เกษตรกรช�ำระหนีค้นืกบัรำคำหลกัทรพัย์ทีข่ำยได้อยู	่50,000	บำท	เจ้ำ

หนี้จะได้รับกำรชดเชยจำกรัฐบำล	50,000	บำท	รำคำประเมินรำชกำร

ที่ใช้ค�ำนวณกำรขอชดเชยส่วนต่ำงจำกรัฐบำล	ใช้รำคำ	ณ	ปัจจุบัน	
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	 กลุ่มที่	2	เกษตรกรอำจจะเป็นหรือไม่เป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนำเกษตรกร	แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนหนี้	

	 1)	เกษตรกรเป็นลูกหนี้ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร	สถำนะหนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้	(NPL)	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	

พ.ศ.2552	จ�ำนวนประมำณ	350,000	รำย	โดยค�ำนงึถงึสถำนะหนีแ้ละ

อำยุควำมของกำรด�ำเนินคดี	

	 2)	ปรับโครงสร้ำงหนี้โดยกำรพักช�ำระต้นเงินครึ่งหนึ่ง	(ร้อยละ	

50)	และดอกเบีย้ทัง้หมดไว้ก่อนโดยให้เกษตรกรผ่อนช�ำระหนีต้้นเงนิที่

เหลอือกีครึง่หนึง่	(ร้อยละ	50)	ตำมงวดและระยะเวลำทีต่กลงกนัแต่ไม่

เกิน	15	ปี	ต้นเงินและดอกเบี้ยที่พักไว้จะได้รับกำรลดให้ทั้งหมด	เมื่อ

เกษตรกรได้ช�ำระหนี้คืนงวดสุดท้ำยแล้ว	

	 3)	รฐับำลให้กำรสนบัสนนุกำรฟ้ืนฟแูละพฒันำอำชพีเกษตรกร	

	 4)	กองทุนฟื้นฟูฯ	ประสำนงำนกับสถำบันเจ้ำหนี้ในกำรจัดท�ำ

ข้อมูลประกอบกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เพื่อเข้ำระบบและเป็นฐำนข้อมูล

ร่วมกัน	

	 5)	ผู้รับผิดชอบ	ธ.ก.ส.	

ส่วนกำรเบกิจ่ำยจรงิจะได้รบัเมือ่เกษตรกรช�ำระหนีค้นืงวดสดุท้ำยแล้ว	

4)	รัฐบำลให้กำรสนับสนุนกำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพเกษตรกร	

5)	กองทุนฟื้นฟูฯ	ประสำนงำนกับสถำบันเจ้ำหนี้ในกำรจัดท�ำข้อมูล

ประกอบกำรปรบัโครงสร้ำงหนีเ้พือ่เข้ำระบบและเป็นฐำนข้อมลูร่วมกนั	

6)	ผู้รับผิดชอบ	กองทุนฟื้นฟูฯ	และธ.ก.ส.	
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2.	หลักการและแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรู	

	 คณะกรรมกำรพจิำรณำหลกัเกณฑ์กำรปรบัโครงสร้ำงหนีข้อง

เกษตรกร	ได้ข้อสรปุกำรฟ้ืนฟอูำชพีเกษตรกรโดยมรีำยละเอยีด	ดงันี	้1)	

ปรับควำมคิด	ทัศนคติ	และพฤติกรรม	2)	ฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพหลัก	

3)	พัฒนำอำชีพเสริมเพื่อเพิ่มรำยได้	4)	กำรฟื้นฟูอำชีพให้แก่เกษตรกร

สมำชิกองค์กรเกษตรกร	กองทุนฟื้นฟูฯ	ด�ำเนินกำรร่วมกับ	ธ.ก.ส.	5)	

ประสำนควำมร่วมมือจำกกระทรวง	กรม	กองต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องในกำร

ด�ำเนินกำรฟื้นฟูอำชีพเกษตรกร

	 กลุ่มที่	3	เกษตรกรลูกหนี้สถำบันกำรเงินอื่น	สหกรณ์ฯ	และ

นิติบุคคลที่คณะกรรมกำรกองทุนก�ำหนด	

	 1)	จ�ำนวนประมำณ	80,000	รำย	

	 2)	ปรับโครงสร้ำงหนี้หลังจำกด�ำเนินกำรกลุ่มที่	1	และ	2	แล้ว	

	 3)	กำรฟื้นฟูและพัฒนำอำชีพเกษตรกรหลังจำกด�ำเนินกำร	

กลุ่มที่	1	และ	2	แล้ว	

	 4)	กองทุนฟื้นฟูฯ	ประสำนงำนกับสถำบันเจ้ำหนี้ในกำรจัดท�ำ

ข้อมูลประกอบกำรปรับโครงสร้ำงหนี้เพื่อเข้ำระบบและเป็นฐำนข้อมูล

ร่วมกัน	

	 5)	ผู ้รับผิดชอบ	กองทุนฟื ้นฟูฯ	และสถำบันเจ้ำหนี้ที่ร ่วม

โครงกำร	
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บุญมา		รองงาม	

มรดกหนี้
ชาวนา 

	 ตอนพ่อตายได้รับเงินฌาปนกิจศพมา	130,000	

บาท	ท�าศพพ่อไป	60,000	บาท	ที่เหลือก็เอามาใช้หนี้คืนให้	

ธ.ก.ส.	แต่หนีพ่้อกย็งัไม่หมด	ยงัเหลอือกี	50,000	กว่าบาท	

รวมดอกเบี้ยอีกเป็น	70,000	บาท	ทั้งที่พ่อตายไปแล้วแต่

หนี้ก็ยังอยู่		แล้วก็ตกมาที่ฉันที่เป็นลูกนี่ละ

109
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	 บุญมา		รองงาม		ชำวนำอ�ำเภอสรรคบุรี	จังหวัดชัยนำท	วัย	51	ปี	

เล่ำถึงกำรเสียชีวิตของพ่อเมื่อเดือนกันยำยน	พ.ศ.	2552		เธอเล่ำว่ำพ่อของ

เธอได้เข้ำกลุ่มกับเพื่อนบำ้นค�้ำประกันเงินกู้	ธ.ก.ส.	ให้กัน		กู้ตั้งแต่สมัยพ่อยัง

หนุ่ม		กู้มำแล้วก็ใช้ไป		แล้วก็ไปกู้มำใหม่	ท�ำนำแล้วก็ใช้หนี้ไปอีก	วนเวียนอยู่

อยำ่งนี้	ซึ่งเธอเองก็ไม่แน่ใจวำ่สุดท้ำยพ่อของเธอเป็นหนี	้ธ.ก.ส.	อยู่เท่ำไร

	 พ่อของบุญมา	จึงเป็นหนึ่งในจ�านวนชาวนาหลายคน	

ที่เป็นหนี้กับ	ธ.ก.ส.	เมื่อครั้งยังหนุ่มตั้งแต่เริ่มท�านา	และไม่

เคยหลุดจากการเป็นหนี้	ธ.ก.ส.	ได้เลย	แต่กลับต้องวนเวียน

ใช้หนี้	และกู้ใหม่เพิ่ม	จนกระทั่งเขาเสียชีวิตลง	หนี้สินที่มีอยู่

กับ	ธ.ก.ส.	ก็ยังใช้คืนได้ไม่หมด	

มรดกหนี้	ที่ไม่เป็นธรรม

 ตอนไปรับเงินฌาปนกิจศพ		ธ.ก.ส.		บอกให้เราเซ็นรับ

ช�าระหนีแ้ทนพ่อ	ฉนัไม่มคีวามรูอ้ะไร	กเ็ลยต้องเซน็รบัช�าระหนีแ้ทน
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	 ครั้นถำมถึงมรดกอื่นของพ่อ		บุญมำบอกว่ำพ่อได้แบ่งที่ดินให้กับ				

ลกูๆ	หมดแล้วตัง้แต่ก่อนเสยีชวีติ	จะเหลอืกแ็ต่	“มรดกหนี”้	ก้อนนีท้ีเ่ธอรบัมำ

	 นบัจำกปี	พ.ศ.	2552	จนถงึปัจจบุนั	กว่ำ	4	ปี	ทีเ่ธอต้องรบัภำระใช้หนี้

คืนให้กับ	ธ.ก.ส.	แทนพ่อที่เสียชีวิตไป	รวมกับหนี้ของตัวเธอเอง	ที่กู้มำกจำก

สหกรณ์กำรเกษตรฯ	120,000	บำท	และหนี้จำก	ธ.ก.ส.	อีก	150,000	บำท	ที่

ขณะนี้เธอขอให้ลูกของเธอช่วยผ่อนช�ำระอยู่ด้วยเช่นกัน

	 หนีส้นิชำวนำ	ทีส่บืทอดต่อเนือ่งจำกรุน่สูรุ่น่	ดงัทีเ่กดิขึน้กบัครอบครวั

ของบุญมำ	หนี้ของพ่อและลูกสำวของเธอ	สะท้อนภำพชีวิตชำวนำในชนบท

ภำคกลำง	ที่ทุกครอบครัวมีปัญหำภำระหนี้สินผูกพัน	กลำยเป็นปัญหำ

เศรษฐกจิเรือ้รงั	ทีท่�ำให้ชำวนำไม่สำมำรถยกระดบัคณุภำพชวีติของตนเองได้	

	 ล่ำสุดต้นเดือนมิถุนำยน	พ.ศ.	2556	หลังจำกผ่อนหนี้ของพ่อได้	4	ปี	

ทำง	ธ.ก.ส.	ได้ท�ำหนังสือแจ้งมำยังบุญมำว่ำ	ได้ตัดหนี้ของพ่อเธอให้เป็นหนี้

สูญไปแล้ว		เพรำะกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	ได้ท�ำหนังสือยืนยันว่ำ	

พ่อของบุญมำเป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	จึงเข้ำข่ำยได้รับ

กำรจ�ำหน่ำยหนี้ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่	8	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2554	ที่ระบุ

ว่ำ	ให้จ�ำหน่ำยหนี้ให้กับสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรที่เสียชีวิต

และพิกำร

	 “ทำง	ธ.ก.ส.	ท�ำหนงัสอืมำบอกว่ำ	หนีข้องพ่อเป็นหนีส้ญูแล้ว	ไม่ต้อง

ช�ำระอกีต่อไป		เพรำะเป็นสมำชกิกองทนุฟ้ืนฟฯู	เรยีกคนค�ำ้ประกนัทัง้หมดมำ

รับรู้ด้วย		เรำก็โล่งอกไปเลย	ทุกข์ใจมำตั้งนำน		ยิ้มได้แล้วครำวนี้”		บุญมำว่ำ
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	 มติคณะรัฐมนตรีวันที่	8	กุมภำพันธ	์พ.ศ.	2554	ที่ให้จ�ำหนำ่ยหนี้กับ

สมำชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรที่เสียชีวิตและพิกำร	เป็นส่วนหนึ่ง

ของกำรเรยีกร้องของกลุม่เกษตรกรสมำชกิกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันำเกษตรกร	

รวมทั้งสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	หำกอย่ำงไรก็ดี	มติ

คณะรัฐมนตรีนี้ยังคงมีปัญหำในทำงปฏิบัติ	เนื่องจำกธนำคำรเจ้ำหนี้มักไม่

เตม็ใจในกำรจ�ำหน่ำยหนีใ้ห้กบัลกูหนี	้และ	สมำชกิกองทนุฟ้ืนฟฯู	จ�ำนวนมำก

ยังไม่ได้รับข้อมูลเรื่องมติคณะรัฐมนตรีนี้อย่ำงทั่วถึง

	 บุญมำเชำ่นำ	16	ไร่	จ่ำยค่ำเช่ำนำไร่ละ	15	ถัง	ถังละประมำณ	150	

บำท	ต้นทุนค่ำเช่ำนำ	จึงอยู่ที่ประมำณ	33,600	บำทต่อกำรท�ำนำ	1	ครั้ง

	 บุญมำหวังเหลือเกินว่ำ	จะใช้คืนหนี้ของตัวเองที่มีอยู่กับ	ธ.ก.ส.ให้

หมดในเร็ววัน	หนี้สินเหล่ำนี้จะได้ไม่ต้องตกไปถึงรุ่นลูกหลำนของเธอ	แบบที่

เธอเคยเจอมำแล้ว	

ท�านาเช่า..	ใช้หนี้ที่เหลืออยู่

	 ท�านาทยอยใช้หนีส้หกรณ์การเกษตรจนหมดแล้ว	จะเหลอื	

ก็หนี้	ธ.ก.ส.ที่กู้มาลงทุนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง	ตอนนี้ให้ลูกช่วยใช้หนี้	

ผ่อนเป็นเดือนอยู่	เกือบจะหมดแล้ว
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	 ชำวนำหลำยรำยในภำคกลำง	มสีภำพไม่แตกต่ำงจำกพ่อของบญุมำ	

ที่ไม่สำมำรถหลุดจำกภำระหนี้สิน	ธ.ก.ส.ได้เลยตลอดชีวิต		ภำระหนี้สินของ

ชำวนำกลำยเป็นปัญหำทำงโครงสร้ำงทีต้่องกำรกำรเยยีวยำแก้ไข	เพรำะหำก

ไม่มีกำรแก้ไขปัญหำระดับนโยบำย		ทำงออกของชำวนำที่มีอยู่	คือกำรขำย

ที่ดินเพื่อใช้หนี้ให้กับ	ธ.ก.ส.		หรือ	ถูก	ธ.ก.ส.ฟ้องยึดที่ขำยทอดตลำด	หรือ

สุดท้ำยอำจจะต้องจบลงด้วยกำรน�ำเงินฌำปนกิจศพของตัวเองมำใช้หนี้ให้

กับ	ธ.ก.ส.	เหมือนกรณีที่เกิดขึ้นแล้วกับพ่อของบุญมำ	
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ข้อมูลเพิ่มเติม:	มติคณะรัฐมนตรีวันที่	8	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	2554 

เรื่อง	ขอแก้ไขเพิ่มเติมมติรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการด�าเนินการ

ในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรี	ของ	ธ.ก.ส.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตำมที่กระทรวงกำรคลังเสนอทั้ง	2	ข้อ	ดังนี้

1.	 เห็นชอบให้ยกเลิกข้อควำมของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 1	

กุมภำพันธ์	พ.ศ.2554	(เรื่อง	ขอควำมเห็นชอบแนวทำง	ด�ำเนินกำรใน

โครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ตำมมติคณะรัฐมนตรีของ	ธ.ก.ส.)	ตำมข้อ	

3.3.1	ของหนังสือกระทรวงกำรคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค.	1006/1904	ลง

วันที่	31	มกรำคม	พ.ศ.2554

2.	เห็นชอบในหลักกำรให้เกษตรกรทั้ง	3	กลุ่ม	ซึ่งประกอบด้วย	กลุ่ม

ที่	1	เกษตรกรที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้	(NPL)	และเป็นสมำชิก

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	จ�ำนวนประมำณ	80,000	รำย	

กลุ่มที่	2	เกษตรกรที่อำจจะเป็นหรือไม่เป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟูและ

พฒันำเกษตรกร	แต่ยงัไม่ได้ขึน้ทะเบยีนหนี	้จ�ำนวนประมำณ	350,000	

รำย	และกลุ่มที่	3	เกษตรกรลูกหนี้สถำบันกำรเงินอื่น	สหกรณ์ฯ	และ

นิติบุคคลที่คณะกรรมกำรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกรก�ำหนด	

จ�ำนวนประมำณ	80,000	รำย	ที่เสียชีวิต	พิกำรหรือทุพพลภำพจนไม่

สำมำรถประกอบอำชพีได้	ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	พ.ศ.2552	ให้จ�ำหน่ำย

หนี้เงินกู้ออกจำกบัญชีเป็นหนี้สูญ	ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย	ทั้งนี้	มอบ
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หมำยให้กระทรวงกำรคลงัรบัไปพจิำรณำในรำยละเอยีดต่ำง	ๆ 	ร่วมกบั

ส�ำนกังบประมำณและธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร

เกีย่วกบัวงเงนิค่ำใช้จ่ำยและกำรแยกบญัชธีรุกรรมนโยบำยรฐั	(Public	

Service	Account	:PSA)	ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว	แล้วให้น�ำเสนอคณะ

รัฐมนตรีอีกครั้งในสัปดำห์หน้ำ
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ยายหยัด	อนุศาสนนันท์		

ต่อสู้..เพื่อยกหนี้ให้
ชาวนาอายุ 65 ปีขึ้นไป

	 ท�านาอยู่	3	ไร่	แต่ไม่พอส่งหนี	้สุดท้ายก็ต้องขายที่

นา	เอาเงินมาใช้หนี้ให้	ธ.ก.ส.	ตอนนี้ก็รับจ้างเขากิน		ไม่มี

ไร่ไม่มีนาท�าอีกแล้ว	
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	 ยายหยดั		อนศุาสนนนัท์		ชำวนำอ�ำเภอสรรคบรุ	ีจงัหวดัชยันำท	วยั	

83		ปี	เอ่ยถึงเรื่องรำวเมื่อครั้งยังมีที่นำเป็นของตัวเองเมื่อ	10	ปีก่อน	ก่อนที่จะ

ตัดสินใจขำยที่นำ	3	ไร่		ไร่ละ	10,000		กว่ำบำท	ให้กับเพื่อนบ้ำนในหมู่บ้ำน	

	 “มนัไม่มทีนุไปท�ำนำ	กไ็ปกู้	ธ.ก.ส.มำ	ใช้กลุม่ค�ำ้ประกนั	เรำค�ำ้ให้เขำ	

เขำค�้ำให้เรำ	ท�ำนำได้ข้ำวมำก็พออยู่พอกิน	แต่พอขำยแล้วเงินไม่พอไปใช้หนี้

ให้เขำ”

	 ยำยหยดัเองกไ็ม่ต่ำงจำกเพือ่นบ้ำนหลำยคนในชมุชน	ทีล่งทนุท�ำนำ

ด้วยกำรกูเ้งนิจำก	ธ.ก.ส.	แม้จะกูเ้งนิมำในจ�ำนวนทีไ่ม่มำกนกั	แต่ด้วยผลผลติ

ข้ำวที่ได้ไม่มำก	เนื่องจำกมีที่นำน้อย	ประกอบกับรำคำข้ำวในแต่ละปีที่ไม่

แน่นอน		ท�ำให้เงินที่ได้จำกกำรขำยข้ำวของยำยหยัดรวมทั้งเพื่อนบ้ำน	มักมี

เหลือไม่มำกพอ	ที่จะใช้หนี้คืนให้กับ	ธ.ก.ส.	ได้หมดในแต่ละปี

	 “ท�านามันไม่แน่นอน	บางปีก็แล้ง	บางปีก็น�้าท่วม	บางปีก็

น�า้น้อย	พอท�านาได้ข้าวน้อย	ขายข้าวกไ็ด้เงนิน้อยไปด้วย	ไหนจะ

ค่าปุ๋ย	ค่ายาฉีดแมลง	ค่ารถไถ		เงินที่ได้มาก็พยายามส่งดอกเบี้ย

ให้	ธ.ก.ส.	เขาแล้ว	แต่พอขาดส่งบ้าง		ก็เสียค่าปรับเพิ่ม	ดอกเบี้ย

ก็เพิ่ม	ดอกเบี้ยมันเพิ่มขึ้นๆ		จนเราไม่รู้ว่ามันเท่าไร	สุดท้ายเราก็

ต้องขายที่นาเพื่อใช้หนี้ให้	ธ.ก.ส.เขา”		ยายหยัดเล่าถึงสภาพการ

ท�านาที่ผ่านมาซึ่งไม่ต่างกับชาวนารายอื่น	ที่ผลผลิตข้าวมักไม่

แน่นอน	ไม่มีหลักประกัน	และที่ส�าคัญคือไม่เคยรู้เลยว่าดอกเบี้ย

และเงินกู	้ธ.ก.ส.	เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนเท่าไร
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	 สุดท้ำยยำยหยัดขำยที่นำ	3	ไร่	ได้เงิน	40,000	บำท	น�ำไปใช้หนี้ให้

กับ	ธ.ก.ส.	ที่มีเงินต้น	10,000	บำท	รวมกับดอกเบี้ยที่เพิ่มพูน	พอขำยที่นำผืน

สุดท้ำย	ยำยหยัดในวัย	73	ป	ีตอนนั้น	ก็หันมำท�ำอำชีพชำวนำรับจ้ำงแทน
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ชีวิตชาวนา	แม้ชราก็ยังต้องสู้

	 หลังจำกที่นำ	3	ไร่ถูกขำยไป	ชีวิตยำยหยัดและครอบครัว	ยังคง

ด�ำเนินต่อไป	แต่หลังจำกคู่ชีวิตยำยหยัดเสียไปไม่นำน	ยำยหยัดได้ตัดสินใจ

ที่จะลงทุนอีกครั้งเพื่อหวังให้มีชีวิตและรำยได้ที่ดีขึ้น	โดยไปกู้เงินกับสหกรณ์

กำรเกษตร	10,000	บำท	เพื่อน�ำมำเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง

	 ใช้กลุ่มค�้าประกันเงินกู้	5	คน	กู้มา	10,000	บาท	เอามา

เลีย้งเป็ดไล่ทุง่	แล้วกจ้็างคนเลีย้ง	สดุท้ายเจอพษิไข้หวดันกระบาด

อีก	ปีนั้นเป็ดก็หมดไปอีก

	 เมื่อถึงเวลำช�ำระหนี้คืนให้สหกรณ์ฯ		ยำยหยัดบอกว่ำบำงครั้งเจ้ำ

หน้ำที่สหกรณ์ฯท�ำให้แกได้อำย	ทวงหนี้แกในที่ประชุมใหญ่สหกรณ์	บอกว่ำ

แกเป็นหนี้อยู่เทำ่ไร	แล้วไม่ยอมใช้หนี้		เมื่อถูกทวงถำมหนี้ต่อหนำ้คนอื่น	ยำย

หยัดหำทำงออกโดยกำรไปกู้ยืมเงินนอกระบบ	มำผ่อนช�ำระหนี้ให้สหกรณ์ฯ	

จำกหนี้ก้อนเดียวจึงกลำยเป็นหนี้สองก้อน	

	 การต่อสู้ดิ้นรนของชาวนาอย่างยายหยัด	มีสภาพไม่

แตกต่างจากชาวนารายอื่นในชุมชน	ที่แม้จะทั้งท�านา	เลี้ยง

เป็ด	และรบัจ้างเป็นอาชพีเสรมิ	แต่กย็งัไม่สามารถแก้ไขปัญหา
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	 “ตอนนี้ที่ดินที่ปลูกบ้ำนอยู่	ก็โอนให้ลูกสำวไปแล้ว	นี่ก็อำศัยลูกสำว

อยู่	พอมีคนให้ฟืนมำ	เรำก็เอำมำเผำถ่ำนขำย	เก็บของเก่ำขำยบ้ำง	เพื่อให้มี

รำยได้พออยู่ไปวันๆ	เงินก็ไม่พอใช้	พอจะมีขึ้นมำบ้ำง	อ้ำวก็กินไปซะอีก”		พูด

จบยำยหยดักห็วัเรำะร่วนให้กบัควำมล�ำบำกของชวีติชำวนำ	ทีต้่องต่อสูด้ิน้รน

ในปัจจุบัน

ความคุม้ทนุในการผลติได้	เพราะเผชญิกบัปัญหาในเชงิระบบ

และโครงสร้าง	ดงัทีข่าดแคลนทีด่นิ	มทีีด่นิน้อยต้องจ่ายต่าเช่า

นาสงู	ปัจจยัการผลติราคาแพงขาดการควบคมุ	และไม่มแีหล่ง

เงินทุนปลอดดอกเบี้ยที่ควรได้รับการสนับสนุนจากรัฐ
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	 ยำยหยัดได้ลงชื่อเข้ำร่วมโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับสหกรณ์กำร

เกษตรฯ	เมื่อปี	พ.ศ.2546	ซึ่งยำยหยัดเองบอกว่ำ	ตัวเองก็ไม่รู้ว่ำกำรปรับ

โครงสร้ำงหนี้หมำยถึงอะไร	สุดท้ำยสหกรณ์ฯ	ได้ปรับโครงสร้ำงหนี้ให้ยำย

หยัด	โดยน�ำเงินต้นมำรวมกับค่ำปรับและดอกเบี้ย	ท�ำให้เงนิต้นยำยหยัดเพิม่

สูงเป็น	50,000	บำท	และดอกเบี้ยใหม่ที่ค�ำนวณจนถึงปัจจุบัน	49,758	บำท	

ค่ำปรับอีก	15,123	บำท		ท�ำให้ยอดรวม	ณ	วันที่	30	เมษำยน	พ.ศ.	2556		มี

หนี้ที่ยำยหยัดต้องใช้คืนให้สหกรณ์กำรเกษตรฯ	เป็นจ�ำนวน	114,881	บำท	

จำกเงินต้นเพียง	10,000	บำท	ที่ยืมมำ	

	 เมือ่ยำยหยดัอำยไุด้	76	ปี	หลงัจำกเริม่ช�ำระหนีไ้ม่ไหว	ในปี	พ.ศ.2549	

ยำยหยัดได้หยุดช�ำระหนี้ให้กับสหกรณ์กำรเกษตรฯ	ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ

ปรับโครงสร้างหนี้	กลับเพิ่มหนี้
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บั้นปลายชีวิตชาวนา		

	 ยายไปร่วมชุมนุม	กับ	สค.ปท.	 (สภาเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรแห่งประเทศไทย)		 ไปขอร้องให้เขายกหนี้ให้ชาวนาสูง

อาย	ุเพราะแก่ขนาดนี้แล้ว	ท�านาใช้หนี้ไม่ไหวแล้ว									ยำยหยัดย�้ำ

หนกัแน่น	ถงึข้อเรยีกร้องของ	สค.ปท.	ทีข่อให้รฐับำลยกเลกิหนีใ้ห้กบั

เกษตรกรที่อำยุ	65	ป	ีขึ้นไป		

		 “ตอนนีไ้ด้เบีย้เลีย้งคนแก่เดอืนละ	800	บำท	เผลอ	ๆ 	กก็นิหมดซะก่อน

ที่จะเอำไปใช้อย่ำงอื่น	มันเครียดนะ	ที่เรำใช้หนี้เขำไม่ได้”	พูดจบยำยหยัดก็

ถอนหำยใจยำว

	 บั้นปลำยชีวิตของชำวนำอย่ำงยำยหยัด	ยังคงไม่แน่นอน	ที่ดินผืน

สุดท้ำย	3	งำนกว่ำ	ที่ยำยหยัดปลูกบ้ำนอยู่กับลูกๆ	ตอนนี้ลูกสำวยำยหยัดก็

เป็นหนีส้หกรณ์กำรเกษตรฯ	หำกเมือ่หลำยปีทีผ่่ำนมำเจอพษิไข้หวดันกระบำด	

ลูกสำวยำยหยัดจึงตัดสินใจออกไปท�ำงำนรับจ้ำงต่ำงถิ่นเพื่อหำเงินมำใช้หนี้

สหกรณ์ฯ	นำนๆ	ครัง้จงึจะได้กลบัมำเยีย่มบ้ำนสกัท	ีในอนำคตหำกลกูสำวของ

ยำยหยดัไม่สำมำรถช�ำระคนืหนีส้นิทีม่อียูก่บัสหกรณ์ฯได้			ครอบครวัยำยหยดั

อำจจะต้องเจอกบัปัญหำกำรถกูฟ้องร้อง	และกำรยดึทีบ้่ำนขำยทอดตลำดได้

อีกเช่นกัน
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	 ความมั่นคงในชีวิตและอาชีพของชาวนาภาคกลางใน

ยุคสมัยปัจจุบัน	จึงยากเหลือเกินที่จะถูกสานต่อ	ไปยังคนรุ่น

หลังได้	เพราะยิ่งท�านายิ่งมีแต่หนี้	และสูญเสียที่ดินที่เคยมีมา

ในครั้งบรรพบุรุษ	ความไม่มั่นคงในชีวิต	ไม่มีหลักประกันและ

สวัสดิการในอาชีพชาวนาที่ดีพอ	อาจจะท�าให้ยายหยัดและ

ชาวนารุน่เดยีวกนั	กลายเป็นชาวนาภาคกลางรุน่สดุท้าย	ทีเ่คย

มีที่ดินเป็นของตนเองก็ได้	

ข้อมูลเพิ่มเติม:	ยำยหยัดเข้ำเป็นสมำชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนำ

เกษตรกร	ปี	พ.ศ.2549	และอยู่ระหว่ำงรอให้กองทุนฟื้นฟูฯ	ซื้อหนี้จำก

สหกรณ์กำรเกษตรฯ	

126
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สวนที่สอง
ความเปราะบาง

ของสังคมผู้ผลิต	
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หนี้สิน	ที่ดินและอาหาร	

ในกระแสความเปราะบางของสังคมผู้ผลิต

ปยาพร	อรุณพงษ์

บทควำมชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัย	"ภำวะหนี้สินเกษตรกรกับนัยที่

ส่งผลต่อกำรสูญเสียที่ดินและควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนและ

สังคม”	ที่กลุ่มปฏิบัติงำนท้องถิ่นไร้พรมแดน	(กลุ่มโลโคลแอค)	และสภำเครือ

ข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	(สค.ปท.)	ร่วมกันศึกษำระหว่ำงเดือน

กนัยำยน	ปี	พ.ศ.2555	ถงึเดอืนสงิหำคม	พ.ศ.2556		โดยมเีป้ำหมำยเพือ่ศกึษำ

สถำนะหนีส้นิของเกษตรกร	ทีส่่งผลต่อกำรสญูเสยีทีด่นิ	อนัเป็นฐำนกำรผลติ

ส�ำคัญของสังคมผู้ผลิตอำหำร	กำรยกตัวอย่ำงกรณีศึกษำ		ระดับครัวเรือน

จำกชำวนำที่มีภำวะหนี้สิน	ท�ำให้เห็นภำพควำมเปรำะบำงของสังคมผู้ผลิต

		งำนวจิยัวำงอยูบ่นหลกัเกณฑ์กำรพจิำรณำกรณศีกึษำเชงิประเดน็	(issue-based	approach)	โดยเลอืกศกึษำ	กำรสญูเสยี

ทีด่นิในระดบัปัจเจกหรอืระดบัครวัเรอืน	(ศกึษำเกษตรกรรำยย่อยภำคกลำงทีเ่ป็นสมำชกิสภำเครอืข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่ง

ประเทศไทย(สค.ปท.)	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำและจังหวัดเพชรบุรี)
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อำหำร		และควำมไม่มัน่คงในชวีติของเกษตรกร	ทีไ่ม่เพยีงพบจำกกรณศีกึษำ

ของงำนวจิยั	แต่ยงัเป็นปรำกฏกำรณ์ของปัญหำทีเ่กดิขึน้แพร่หลำย	และมผีล

สบืเนือ่งต่อทศิทำงภำคเกษตรกรรมของประเทศทีม่จี�ำนวนเกษตรกรลดลง	ใน

ขณะที่ระบบกำรผลิตอำหำรกลบัไปอยู่ในมือของธรุกจิกำรเกษตรขนำดใหญ่	

และเน้นกำรส่งออกเพื่อป้อนสู่ระบบอำหำรโลก	ซึ่งท�ำให้สถำนะระบบอำหำร

ของสงัคมอยูใ่นทศิทำงทีต่อบสนองต่อกำรค้ำ	มำกกว่ำจะเป็นกำรสร้ำงระบบ

อำหำรเพือ่คณุภำพชวีติของประชำชน	โดยเฉพำะกลไกของระบบตลำดทีผ่ลกั

ดันให้สินค้ำเกษตรที่ไม่ท�ำก�ำไรถูกตัดออกไปจำกระบบอำหำร	หำกเป็นเช่น

นี้ควำมมั่นคงทำงอำหำรของชุมชนและสังคม	อำจถูกลดทอนให้เป็นเพียง

แค่กำรมีปริมำณอำหำรในระบบ	แต่ขำดมิติทำงคุณภำพ	ควำมหลำกหลำย	

และควำมเป็นธรรมต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมผูผ้ลติอำหำรอย่ำงทีค่วรจะเป็น
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	 กระบวนทัศน์การพัฒนาและการสร้างความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ได้ท�าให้ระบบอุตสาหกรรมอาหาร

กลายเป็นแนวทางการสร้างความมั่นคงให้มวลมนุษย์	เพื่อเป็นหลัก

ประกันในการเข้าถึงอาหาร	ดังที่เกษตรเชิงพาณิชย์ที่ตอบสนองต่อ

การพฒันาภาคอตุสาหกรรมได้เข้ามาแทนทีร่ะบบการผลติอาหารของ

เกษตรกรรายย่อยทีม่คีวามหลากหลายและมคีวามสามารถในการปรบั

ตัวเข้ากับระบบนิเวศน์	สัญญาณบ่งชี้ส�าคัญคือการลดลงของจ�านวน

เกษตรกรรายย่อยผู้ผลิตอาหาร	ซึ่งสวนทางกับการขยายตัวของธุรกิจ

การเกษตรทีเ่ข้าแทนทีแ่ละกมุอ�านาจ	ควบคมุระบบอาหารในสงัคมได้

มากขึน้	ตัง้แต่การถอืครองทีด่นิขนาดใหญ่	การเป็นเจ้าของเมลด็พนัธุ์	

สัดส่วนรายได้	และก�าไรจากส่วนแบ่งตลาดอาหารทั้งในประเทศและ

ระดับโลก

				ระบบอาหารในสมการความไม่มั่นคง

	 สภำพกำรณ์เช่นนี้คงไม่น่ำแปลกใจ	หำกเข้ำใจถึงกระบวนกำรสร้ำง

อำณำนิคม	ในระบบอำหำรที่ก่อตัวขึ้นอย่ำงรวดเร็ว	ตั้งแต่กำรเข้ำมำแทนที่

แบบแผนกำรผลิตอำหำรของท้องถิ่น	ที่ในอดีตสำมำรถตอบสนองควำม

ต้องกำรได้อย่ำงเพียงพอ	แต่ปัจจุบันแนวคิดกำรผลิตอำหำรส่วนเกินสู่ตลำด

และกำรแสวงหำ	“ก�ำไร”	จำกกำรค้ำและตลำดอำหำร	ได้ท�ำให้ระบบอำหำร	

ถูกแปรสภำพให้อยู่ในอ�ำนำจควบคุมของกลุ่มทุนธุรกิจ	อย่ำงกรณีกำรล้อม

รั้วที่ดินที่เกิดขึ้นช่วงศตวรรษที่	17-18	ในประเทศอังกฤษ	และกำรท�ำให้ที่ดิน

ทีเ่คยใช้ร่วมกนัตกเป็นกรรมสทิธิข์องเอกชน	ซึง่ส่งผลให้เกษตรกรรำยย่อยไม่มี
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สิทธิในที่ดินท�ำกิน	ประกอบกับในเวลำต่อมำที่กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมได้เข้ำ

มำท�ำลำยระบบอำหำรท้องถิน่	โดยกำรดงึผูค้นออกจำกทีด่นิ	แหล่งอำหำรและ

ภำคกำรเกษตร	ให้กลำยมำเป็นแรงงำนรบัจ้ำงในเมอืง	ชนบททีถ่กูทิง้ร้ำงจำก

กำรอพยพของแรงงำนภำคเกษตร	ก�ำลงัถกูเครือ่งจกัรและเทคโนโลยเีข้ำแทนที่

เพือ่สร้ำงกำรผลติในปรมิำณมำกขึน้	เพือ่ให้เกดิผลผลติส่วนเกนิและสำมำรถ

น�ำไปสู่กำรสร้ำงก�ำไรจำกกำรผลิตและกำรค้ำได้

	 แม้ว่ำในอีกด้ำนหนึ่งจะพบว่ำเกษตรกรจ�ำนวนหนึ่งปรับตัว	โดยกำร

ใช้เครื่องจักรทำงกำรเกษตรพร้อมกับใช้	“ปัจจัยกำรผลิต”	อย่ำงเข้มข้น	ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรใช้เทคโนโลย	ีกำรปรบัปรงุเมลด็พนัธุ	์กำรใช้ปุย๋เคมเีพือ่เร่งผลผลติ	

ยำฆ่ำแมลงเพือ่ควบคมุศตัรพูชื	ตลอดจนกำรมรีถยนต์เพือ่ขนส่งผลผลติออกสู่

ตลำดได้มำกขึน้	น�ำไปสูก่ำรผลติทีม่	ี“ประสทิธภิำพ”	และคุม้ทนุต่อปัจจยักำร

ผลิตที่ควักกระเป๋ำจ่ำยไป	แต่ก็พบว่ำเกษตรกรจ�ำนวนมำกเหล่ำนั้น	ตกอยู่ใน

สภำพยอมจ�ำนนต้องจ่ำยมำกขึน้	และมคีวำมจ�ำเป็นทีจ่ะต้องผลติให้มำกขึน้

เพื่อรักษำควำมคุ้มทุนให้คงอยู่ต่อไป	

	 ในอีกด้ำนหนึ่งของกำรเข้ำมำของเครื่องจักรกลและเทคโนโลยี

กำรเกษตร	ทีด่นิทีเ่ป็นแหล่งอำหำรถกูปรบัสภำพให้รำบเรยีบเสมอกนั	ในกำรนี้	

ต้นไม้	พืชอำหำรตำมธรรมชำติ	ในที่ดอนหรือหัวไร่ปลำยนำ	ถูกถอนโค่นออก	

เพรำะเกษตรกรต้องปลกูพชืเชงิเดีย่วและใช้พืน้ทีข่นำดใหญ่เพือ่ให้ได้ผลผลติ

ที่เพิ่มขึ้น	แหล่งอำหำรจำกธรรมชำติจึงถูกท�ำลำยไปสิ้นเชิง
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	 ในแง่นี้นอกจำกเห็นถึงควำมเสื่อมโทรมของกำรใช้ดินอย่ำงเข้มข้น	

กำรเข้ำมำของเครือ่งจกัรที	่แทนทีแ่รงงำนภำคเกษตรอย่ำงเตม็อตัรำและต้อง

แลกมำด้วยกำรจ่ำยค่ำต้นทนุปัจจยักำรผลติในทกุกจิกรรม	สิง่เหล่ำนีไ้ด้น�ำไป

สูก่ำรเกดิ	“ต้นทนุทีซ่่อนเร้น”	ซึง่นบัรวมตัง้แต่ควำมสมบรูณ์ของดนิทีส่ญูเสยี

ไป	ระบบนเิวศน์	และกำยภำพรอบๆ	แปลงเกษตรทีถ่กูท�ำลำยตัง้แต่อำกำศไป

จนถึงสำยน�้ำ	รวมถึงกำรสูญเสียสุขภำพทั้งกำยและใจของเกษตรกร	

	 แม้ว่าจะมีสถาบันการเงินหรือโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกร

เข้ามาเป็นทางเลือก	ในการจัดการเกษตรเพิ่มมากขึ้น	ทั้งระบบเงิน

กู้หรือสินเชื่อเพื่อการเกษตร	นโยบายกระตุ้นราคาสินค้าเกษตร	การ
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				ความเปราะบางในสังคมของผู้ผลิตอาหาร

	 ระบบอำหำรได้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง	ซับซ้อนและมีควำมเชื่อมโยง

กับมิติอื่นอย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น	จนดูเหมือนยำกแก่กำรท�ำควำมเข้ำใจ	เช่น	

อำหำรกับมิติสุขภำพ	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	สังคม	กำรเมือง	กำรเกษตร	และ

ควำมยำกจน	แท้ทีจ่รงิแล้วประเดน็ว่ำด้วยควำมมัน่คงทำงอำหำรไม่สำมำรถ

พิจำรณำได้ง่ำยๆ	เพียงว่ำ	ประเทศไทยผลิตอำหำรเพียงพอหรือไม่	แต่ควำม

เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ	สังคมและกำรเมืองในปัจจุบัน	ก�ำลังสะท้อนให้

เห็นว่ำควำมมั่นคงทำงอำหำรของสังคมมีควำมสลับซับซ้อนและก�ำลังเผชิญ

กับควำมเสี่ยง

	 ภำพยุทธศำสตร์	“ครัวไทยสู่ครัวโลก”	เป็นจินตนำกำรที่ส�ำคัญต่อ

อนำคตกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทย	ที่ผลิตอำหำรได้มำกจน

สำมำรถส่งออกไปไกลข้ำมทวีป	กำรสร้ำงจินตนำกำรว่ำกำรส่งออกอำหำร

ประกันราคาหรือประกันรายได้	แต่ก็ดูเหมือนเป็นการสร้าง	 “วงจร

หรือสายพานแห่งความทุกข์ยาก”	ของเกษตรกรผู้เสียเปรียบให้ทอด

ยาวออกไป	เหมือนส�านวนที่อธิบาย	ผลจากการท�าเกษตรของชาวนา

ที่สืบทอดกันมาว่า	“ท�านาปีเหลือแต่หนี้กับซัง	ท�านาปรังเหลือแต่ซัง

กับหนี้”	อธิบายได้อย่างดีถึงสภาพสังคมเกษตรกรรม	ที่มีวิถีหนี้สิน

พันธนาการมาทุกยุคสมัย



135

ก�ำลังจะสร้ำงรำยได้และควำมเติบโตทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่ำง

งดงำม	ท�ำให้เห็นภำพว่ำทั้งรัฐบำล	ผู้ประกอบกำร	ผู้ส่งออก	ตลอดจนผู้ซื้อ

สินค้ำอำหำรในต่ำงประเทศ	ต่ำงก็ได้รับประโยชน์กันถ้วนหน้ำ	แต่ทว่ำ	ณ	

จุดตั้งต้นกระบวนกำรผลิตอำหำรของสังคมและเกษตรกรไทยก�ำลังอ่อนล้ำ	

ล้มเหลว	และก�ำลังจะล่มสลำย	ต้นทำงระบบอำหำรของสังคมก�ำลังประสบ

ปัญหำหลำกหลำย	และไร้แนวทำงแก้ไข	ดังกรณีที่ชี้ให้เห็นต่อไปนี้	
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					 ระบบการผลิตอาหารต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ	

ท�ำให้มีต้นทุนกำรผลิตสูง	ต้นทุนกำรผลิตข้ำวของชำวนำไทยในพื้นที่ทดลอง

ภำคกลำง	ทีค่�ำนวณรวมค่ำแรงของเกษตรกร	ค่ำอำหำรของแรงงำนรบัจ้ำงใน

แปลงนำ	ดอกเบีย้เงนิกูท้ีย่มืมำลงทนุท�ำนำ	และเงนิทนุทีล่กูหลำนส่งมำให้ท�ำ

นำ	สะท้อนกำรแบกรับต้นทุนกำรผลิตที่สูงขึ้นของชำวนำถึง	21,355	บำท/ไร่	

ประกอบด้วยค่ำแรง	ร้อยละ	54	ปัจจัยกำรผลิต	ร้อยละ	20.4		ค่ำใช้ที่ดิน	ร้อย

ละ	10.4	อื่นๆ	ร้อยละ	10.4	ขณะที่รำยได้เฉลี่ยอยู่ที่	10,400	บำทต่อไร่	เมื่อ

ค�ำนวณรำยละเอยีดเช่นนี	้เท่ำกบัชำวนำต้องขำดทนุทัง้สิน้	10,955	บำทต่อไร่	

(สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,	เอกสำรประกอบ

งำนเสวนำ)	อีกทั้งงผลผลิตข้ำวของไทยยังต�่ำกว่ำผลผลิตเฉลี่ยของโลก	โดย

ผลผลิตข้ำวของไทยอยู่ที่	448	กิโลกรัมต่อไร่	ขณะที่ประเทศเวียดนำมอยู่ที่	

862	กิโลกรัมต่อไร่	และผลผลิตเฉลี่ยโลกอยู่ที่	680	กิโลกรัมต่อไร่	

	 พื้นที่การเกษตรถูกแย่งชิง	และใช้ไปในกิจการอื่น	พื้นที่เกษตร

ของไทยทีม่กีว่ำ	149	ล้ำนไร่	และมทีีน่ำอยูป่ระมำณ	63.6	ล้ำนไร่	ได้ถกูเปลีย่น

มือจำกเกษตรกรรำยย่อยที่สืบทอดที่ดินมำจำกบรรพบุรุษไปสู่ผู้อื่น	กำรใช้

ปัจจัยกำรผลิตทั้งที่ดิน	ปุ๋ย	สำรเคมีและสำรก�ำจัดศัตรูพืชอย่ำงเข้มข้น	ท�ำให้

ฐำนทรพัยำกรธรรมชำตมิแีนวโน้มเสือ่มโทรมรนุแรง	ส่งผลกระทบต่อกำรผลติ

ภำคเกษตรและควำมมั่นคงทำงอำหำร	นอกจำกนี้ยังพบปัญหำชำวต่ำงชำติ

อำศัยช่องว่ำงของกฎหมำย	เข้ำมำครอบครองที่ดินเกษตรกรรม	ส่งผลให้คน

ไทยสูญเสียสิทธิ์กำรครอบครองและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	กำรเปลี่ยนมือกำร

ถือครองที่ดินเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคที่ดินถูกปันรำคำ	ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ	ปี	พ.ศ.

2540	ส่งผลให้ทีด่นิในประเทศไทยมรีำคำสงูมำกเกนิกว่ำควำมเป็นจรงิ	ท�ำให้

เกษตรกรรำยย่อยและชำวนำที่มีรำยได้น้อยตัดสินใจขำยที่ดินให้กับนำยทุน
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	 แรงงานภาคเกษตรกรรมลดลง	กำรลดลงของแรงงำนภำคเกษตร

ท�ำให้มีกำรใช้เครื่องจักรกลกำรเกษตรแทนแรงงำนคนเพิ่มมำกขึ้น	ส่งผลให้

เกษตรกรต้องใช้ต้นทนุกำรผลติทีเ่ป็นเงนิสดเพิม่มำกขึน้	เกดิปัญหำหนีส้นิและ

ควำมยำกจนของเกษตรกรขนำดเล็ก	หำกเกษตรกรมีรำยได้นอกภำคเกษตร

จ�ำกดั	ประเดน็ดงักล่ำวจะส่งผลต่อกำรสญูเสยีทีด่นิของเกษตรกร	รวมถงึกำร

ทิ้งไร่นำ	อพยพย้ำยถิ่น	ไปสู่กำรเป็นกรรมกรในเมือง

	 การกระจุกตัวของที่ดิน	กำรกระจุกตัวของที่ดินที่ก่อให้เกิดกำรไร้

ที่ดินของเกษตรกรรำยย่อยนี้	เกิดจำกพัฒนำกำรของระบบทุนนิยมและกำร

ค้ำสินค้ำเกษตร	ที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดกำรสูญเสียที่ดิน	เนื่องจำกระบบทุน

และกลไกตลำดจะเปิดโอกำสให้เฉพำะเกษตรกรทีม่ฐีำนะดหีรอืนำยทนุขนำด

ใหญ่สำมำรถเข้ำถึงที่ดินและปัจจัยกำรผลิตที่จ�ำเป็นส�ำหรับกำรลงทุนได้	ใน

ขณะที่ชำวนำขนำดเล็กหรือเกษตรกรรำยย่อยถูกเอำเปรียบ	เข้ำไม่ถึงที่ดิน	

ล้มเหลวเมื่อเผชิญควำมเสี่ยงตกเป็นหนี้สินและ	สูญเสียที่ดินในที่สุด

	 นโยบายของรฐัส่งผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร	กำรเปิด

เสรกีำรค้ำภำยในอำเซยีน	เป็นกำรเปิดช่องให้กลุม่ทนุต่ำงชำตเิข้ำมำกว้ำนซือ้

ที่ดินเพื่อกำรเกษตรในไทย	ดังที่ประเทศสิงคโปร์ท�ำมำ	แล้วในประเทศต่ำงๆ	

เป็นพื้นที่ถึง	10	ล้ำนไร่	กำรเปิดเสรีกำรค้ำในอำเซียนจะมีบทบำทต่อควำม

มั่นคงด้ำนอำหำรมำกยิ่งขึ้น	และจะเปิดช่องทำงให้กับกระบวนกำรแย่งยึด

ที่ดินในประเทศไทยเกิดขึ้นมำกกว่ำเดิม
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	 คณุภาพชวีติของเกษตรผูผ้ลติอาหารก�าลงัถกูลดิรอน	และถอย

หลังโดยไม่มีผู้สืบทอด	เห็นได้จำกสภำพชีวิตเกษตรกรที่ยำกจนกว่ำ	8	แสน

คน	ที่ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง	ต้องเช่ำที่ดินและรับจ้ำงผู้อื่น	นอกจำก

นี้ยังมีปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้ท�ำให้เกษตรกรเป็นหนี้สิน	ดังข้อมูล

จำกส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติที่ระบุว่ำเกษตรกรร้อยละ	76.7	มีหนี้สินจำกกำร

ลงทุนท�ำกำรเกษตร
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					นัยยะความมั่นคงทางอาหารจากทิศทาง

การเปลี่ยนแปลงฐานการผลิต

	 แนวคิดควำมมั่นคงทำงอำหำร	พิจำรณำว่ำมนุษย์ทุกคนมีสิทธิใน

กำรมีสุขภำวะที่ดี	มีอำหำรที่มีคุณค่ำไว้บริโภคอย่ำงพอเพียง	ซึ่งหล่อหลอม

สั่งสมมำจำกวัฒนธรรม	ภูมิปัญญำของสังคม	และฐำนทรัพยำกรของระบบ

นิเวศน์ที่มีควำมแตกต่ำงกัน	อำหำรในสังคมจะมีควำมมั่นคงได้	เมื่อไม่มีกำร

ผูกขำดโครงสร้ำงกำรผลิต	ไม่มีกำรกีดกันกำรเข้ำถึงฐำนทรัพยำกร	แหล่ง

อำหำร	ปัจจัยกำรผลิตและกำรบริโภค	หำกแต่มีกำรกระจำยให้ทุกคนได้มี

อิสระในกำรผลิต	กำรเข้ำถึงและกำรจัดกำรฐำนทรัพยำกร	รวมทั้งกำรบริโภค

ที่พอเพียง	เพื่อน�ำไปสู่กำรมีสุขภำวะที่ดี	
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	 จะเห็นได้ว่ำภำคเกษตรที่มีควำมส�ำคัญ	แต่จ�ำนวนประชำกรที่อยู่ใน

ภำคเกษตรกลับลดน้อยลง	หำกมองถึงอำยุของผู้ท�ำอำชีพเกษตรกรรม	พบ

ว่ำมีอำยุเฉลี่ยที่	53	ปี	ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำก	อำชีพเกษตรกรถือเป็นอำชีพที่มี

ภำวะหนีส้นิสงู	เกษตรกรรุน่หนุม่สำวจงึเลอืกทีจ่ะไม่สำนต่ออำชพีเกษตรกรรม	

โดยตวัเลขหนีส้นิของเกษตรกรทีท่�ำกำรส�ำรวจโดยส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต	ิใน

เดือนกุมภำพันธ์	พ.ศ.2551	พบว่ำ	เกษตรกรที่มีที่ดินและเช่ำที่ดินท�ำกิน	มี

หนี้สินเฉลี่ย	107,230	บำท	ส่วนเกษตรกรรับจ้ำง	มีหนี้สินเฉลี่ย	62,995	บำท	

เกษตรกรทีม่ภีำระหนีค้ดิเป็นร้อยละ	76.70	ของเกษตรกรทัง้หมด	หำกค�ำนวณ

โดยใช้	ฐำนข้อมูลดังกล่ำว	หนี้สินโดยรวมของครอบครัวเกษตรกรทั้งประเทศ

จะมีขนำดประมำณ	4.5	–	7.5	แสนล้ำนบำท	

	 แนวคิดความมั่นคงทางอาหารยังสอดคล้องกับแนวคิดสิทธิ

มนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ถูกรับรองโดยรัฐธรรมนูญ	ที่ดินและความ

มั่นคงของเกษตรกรมีความเชื่อมโยงเป็นอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทาง

อาหารของสังคม	จากอดีตจนถึงปัจจุบันเกษตรรายย่อยยังคงเป็น

ผู้ผลิตอาหารที่ส�าคัญส�าหรับป้อนจากชนบทสู่เมือง	 	อาหารหลาก

หลายชนิด	ไม่ว่าจะเป็น	ข้าว	ธัญพืช	ผัก	ปลา	และเนื้อสัตว์			ล้วนถูก

ผลิตขึ้นโดยเกษตรรายย่อยในชนบท	ภาคเกษตรจึงถือได้ว่าเป็นภาค

เศรษฐกิจพื้นฐานส�าคัญของประเทศไทยมาโดยตลอด		โดยเฉพาะ

ในปัจจุบันที่มีการหวั่นวิตกต่อเสถียรภาพความมั่นคงทางอาหาร	ยิ่ง

ท�าให้ภาคเกษตรกรรมทวีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	แต่ในทางกลับกัน

จ�านวนตัวเลขเกษตรกรรายย่อยกลับลดลงอย่างรวดเร็ว	ข้อมูลจาก

ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	ในรอบ	20	ปี	ที่ผ่านมาพบว่า	ปี	พ.ศ.

2534	มีจ�านวนเกษตรกร	35.85	ล้านคน	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	62.93		

และในปี	พ.ศ.2554	ลดลงเหลือ	24.1	ล้านคน	คิดเป็น	สัดส่วนร้อยละ	

37.64	
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	 นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2546	ถึง	ปี	พ.ศ.	2555	มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

หนี้ไว้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	จ�ำนวน	490,653	รำย	มีมูลค่ำ

หนี้มำกกว่ำ	76,285	ล้ำนบำท	(ข้อมูล	ณ	วันที่	3	กันยำยน	2555:	ส�ำนักงำน

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันำเกษตรกร)	โดยในจ�ำนวนนีม้จี�ำนวน	139,418	รำย	ซึง่

ที่ดินและทรัพย์สินก�ำลังจะถูกขำยทอดตลำด	กองทุนฟื้นฟูฯ	สำมำรถด�ำเนิน

กำรช�ำระหนี้แทนเกษตรกรได้เพียง	20,451	รำย	จ�ำนวนเงิน	4,107	ล้ำนบำท	

(ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยำยน	2555)	หรือคิดเป็นร้อยละ	4	ของเกษตรกรที่ลง

ทะเบยีนไว้เท่ำนัน้	ทัง้นีพ้บว่ำเมือ่เกษตรกรไม่สำมำรถช�ำระหนีไ้ด้จะใช้วธิกีำร

กูย้มืจำกแหล่งเงนิกูน้อกระบบ	น�ำไปช�ำระดอกเบีย้ให้กบัธนำคำรก่อน	เมือ่ได้

รับอนุมัติเงินกู้รอบใหม่จำกธนำคำร	ก็จะน�ำเงินดังกล่ำวส่วนหนึ่งไปช�ำระหนี้

ให้กับเงินกู้นอกระบบ	หนี้สินเกษตรกรจึงเพิ่มขึ้นกลำยเป็นหนี้ที่ยำกจะใช้คืน

ได้	
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	 นอกจำกนี้คือปัญหำกำรไม่มีที่ดินท�ำกิน	จำกกำรส�ำรวจของ

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	ปี	พ.ศ.	2554	พบว่ำ	มีเกษตรกรที่เช่ำที่ดิน

ผู้อื่นเป็นพื้นที่ร้อยละ	19.6	ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด	149.25	ล้ำนไร่	ซึ่งพบ

ในภำคกลำงสูงที่สุดประมำณร้อยละ	36	ถึงร้อยละ	40	ของพื้นที่	และพบสูง

ที่สุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	ที่มีกำรเช่ำที่ดินมำกถึงร้อยละ	72	ของพื้นที่

เกษตรกรรมทั้งหมด

	 ยังไม่รวมถึงปัญหำจำกแนวนโยบำยและกฎหมำยของรัฐที่รวบ

อ�ำนำจกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติโดยไว้ที่ส่วนกลำง	

โดยมีเหตุผลหลักเพื่ออนุรักษ์และจัดกำรทรัพยำกรให้มีประสิทธิภำพ	แต่ได้

ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดต่อสิทธิกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติของ

ประชำชน	รวมทัง้กฎหมำยทีด่นิและทรพัยำกรทีม่อียู	่มบีทบญัญตัทิีห่วงห้ำม

ประชำชนไม่ให้เข้ำใช้ประโยชน์	และปฏิเสธ	สิทธิชุมชนท้องถิ่นในกำรจัดกำร

ที่ดินและทรัพยำกรธรรมชำติ	ท�ำให้ประชำชนจ�ำนวนมำกที่อำศัยและ	ท�ำ

มำหำกินในพื้นที่รัฐและพื้นที่ป่ำ	แม้อยู่มำก่อนกำรประกำศเขตของรัฐก็ตำม	

กลำยเป็นผู้บุกรุกป่ำและ	พื้นที่ของรัฐโดยปริยำย	ปัจจุบันประมำณกำรว่ำมี

ชำวบ้ำนทีอ่ยูอ่ำศยัและท�ำกนิในพืน้ทีป่่ำอย่ำงผดิกฎหมำย	ประมำณ	300,000	

ครอบครัว	กลำยเป็นปัญหำเรื้อรัง	เกิดกำรฟ้องร้องคดีควำม	กลำยเป็นควำม

ขัดแย้ง	และกำรละเมิดสิทธิชุมชนสืบเนื่องมำ
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	 จะเห็นได้ว่าปัญหาภาวะหนี้สิน	และการสูญเสียที่ดินของ

เกษตรกร	รวมถงึสทิธชิมุชนในการจดัการทรพัยากร	เป็นปัจจยัส�าคญัที่

ส่งผลต่อความอยูร่อดและความมัน่คงของเกษตรกรรายย่อย	และเป็น

เรือ่งทีท่กุภาคส่วนในสงัคมต้องให้ความส�าคญั	ในการศกึษาหาข้อเทจ็

จริงและหาทางออกต่อปัญหาที่เกิดขึ้น	โดยเฉพาะปัญหาเชิงนโยบาย	

การจัดการหนี้สินเกษตรกรและโครงสร้างการถือครองที่ดิน	

	 หากเกษตรกรไม่มีความยั่งยืน	ขาดทุนจากการผลิต	ที่ดิน

หลุดมือไปอยู่ในมือของนายทุนและนักเก็งก�าไร	ที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่

การเกษตรทีเ่หมาะสมต่อการผลติอาหารอาจจะถกูน�าไปใช้ประโยชน์

อย่างอืน่	หรอืปล่อยทิง้ร้างเพือ่การเกง็ก�าไรและหากทีด่นิกระจกุตวัอยู่

ในมือของผู้ถือครองที่ดินขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ราย	ผู้ถือครองเหล่านั้น

จะสามารถก�าหนดทศิทางการผลติอาหารของสงัคม	หรอืเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ทีด่นิไปตามกลไกตลาดทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูกว่า	ดงันัน้

การถือครองที่ดิน	ความมั่นคงในเศรษฐกิจและชีวิตของเกษตรกรราย

ย่อย	จงึเป็นหลกัประกนัต่อความมัน่คงทางอาหาร	การเข้าถงึอาหารที่

มีปริมาณเพียงพอ	และอาหารที่มีคุณภาพของคนในสังคม
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อารีวรรณ	คูสันเทียะ	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	ตั้งอยู่บริเวณที่รำบลุ่มภำคกลำงตอนล่ำงของประเทศ	เคยเป็นทีต่ัง้รำชธำนเีก่ำแก่	และอยูใ่นพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้เจ้ำพระยำ	ซึง่

ได้ชื่อว่ำเป็น	“อู่ข้ำวอู่น�้ำ”	เพรำะมีควำมอุดมสมบูรณ์เหมำะสมกับกำรท�ำนำ

เพำะปลูกข้ำวมำตั้งแต่อดีตกำลจนถึงปัจจุบัน	ไม่เพียงด้ำนเกษตรกรรมหรือ

กำรท�ำนำแผนใหม่	แต่ปัจจบุนัจงัหวดัพระนครศรอียธุยำยงัเป็นเมอืงเศรษฐกจิ

ส�ำคัญด้ำนกำรท่องเที่ยว	โดยเฉพำะพื้นที่โบรำณสถำนเก่ำแก่	

	 แต่ในรอบทศวรรษที่ผ่ำนมำพื้นที่ท�ำนำและเกษตรกรรมส�ำคัญดัง

กล่ำวได้เปลีย่นแปลงสูก่ำรเป็นเมอืงแห่งอตุสำหกรรมและโรงงำนขนำดใหญ่

เพิ่มมำกขึ้น	ปัจจุบันมีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม	(จีดีพี)	ภำคอุตสำหกรรม

และนอกภำคเกษตรเป็นส่วนใหญ่คือร้อยละ	98.27	ในขณะที่ภำคเกษตรมี

เพียงร้อยละ	1.73

วิถีชีวิตชาวนาเช่า	

สังคมอู่ข้าวอู่น�้าที่หายไป

กรณีศึกษาชีวิตชาวนาเช่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

		ถอดสรปุจำกรำยงำนกำรวจิยัเชงิปฏบิตักิำรเรือ่ง	“ภำวะหนีส้นิเกษตรกรกบันยัทีส่่งผลต่อกำรสญูเสยีทีด่นิและควำมมัน่คง

ทำงอำหำรของชุมชนและสังคม”	กรณีศึกษำสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	(สค.ปท.)	จังหวัดอยุธยำ
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					ชาวนาอยุธยา	ชาวนาไร้ที่ดิน

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	มีเนื้อที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดประมำณ	

2,556.64		ตำรำงกิโลเมตร		หรือ	1,579,900		ไร่			ปัจจุบันเนื้อที่ร้อยละ	60	

ของจังหวัดยังคงเป็นพื้นที่ท�ำนำปลูกข้ำว	แต่แนวโน้มรอบ	7	ปีที่ผ่ำนมำพื้นที่

ปลกูข้ำวลดลงร้อยละ	2		ข้อมลูจากส�านกังานเศรษฐกจิการเกษตร	ปี	พ.ศ.

2553	พบว่า	จากเนื้อที่ถือครองที่ดินทางการเกษตรทั้งหมด	1,145,621	

ไร่	มผีูถ้อืครองทีด่นิการเกษตรของตนเองเพยีง	312,572	ไร่	คดิเป็นร้อย

ละ	27.28	โดยที่ดินการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่ดินของคนอื่นหรือที่ดิน

เช่า	เนื้อที่	833,049	ไร่	คิดเป็นร้อยละ	72.71		ส�ำหรับขนำดกำรถือครอง

ที่ดินของเกษตรกร	จำกข้อมูลส�ำมะโนกำรเกษตรโดยส�ำนักงำนสถิติจังหวัด



148

					ระบบการเช่านา

	 ชาวนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ร้อยละ	72	ไม่มี

ที่ดินเป็นของตนเอง	จึงมีการเช่านาจากเจ้าของที่ดินมายาวนานนับ

ศตวรรษตั้งแต่รุ่นปูย่าจนมาถึงรุ่นพ่อรุ่นแม่	ระบบการเช่าที่นาในอดีต

จะด�าเนินการผ่าน	“กรรมการผู้เช่านา”	เป็นคนกลางในการก�าหนด

ราคาค่าเช่านาในเขตพื้นที่นา	โดยเรียกว่ำเป็น	“ค่ำดอกหญ้ำ”	ซึ่งจะมีกำร

ท�ำประชำคมให้ผู้เช่ำและผู้ให้เช่ำมำเจรจำตกลงค่ำเช่ำกันในแต่ละรอบกำร

ผลิต	แบ่งรำคำที่ต่ำงกันตำมลักษณะ	“นำเอก”	ที่เป็นนำดี	อุดมสมบูรณ์	ส่วน	

“นำโท”	เป็นนำอดุมสมบรูณ์ปำนกลำงถงึน้อย	จนได้รำคำกลำงของแต่ละพืน้ที่	

อีกทั้งกรรมกำรผู้เช่ำนำยังเป็นผู้ควบคุมรำคำที่นำให้เหมำะสม	เรียกได้ว่ำ

ระบบกำรเช่ำนำในอดีต	ผู้เช่ำเป็นฝ่ำยได้เปรียบ	และมีควำมมั่นคงในกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินมำกกว่ำปัจจุบัน	เพรำะมีกลไกกรรมกำรผู้เช่ำนำในกำรก�ำกับ

และตดิตำมผลประโยชน์ผูเ้ช่ำ	แต่ปัจจบุนัสทิธปิระโยชน์ตกอยูก่บัเจ้ำของทีด่นิ

ซึ่งเป็นผู้ผูกขำดรำคำค่ำเช่ำ	โดยกลไกกรรมกำรผู้เช่ำนำนั้นหำยไปประมำณ	

4-5	ปีมำแล้ว	

พระนครศรีอยุธยำ	ปี	พ.ศ.2546	พบว่ำ	เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ	24.1	มี

ขนำดกำรถือครองที่ดินน้อยกว่ำ	2	ไร่	ร้อยละ	13.5	ถือครองที่ดินตั้งแต่	2-5	

ไร่	ร้อยละ	5.2	ถือครองที่ดินตั้งแต่	6-9	ไร่		โดยภำพรวมคือมีเกษตรกรร้อยละ	

42.8	หรือเกษตรกร	2	คนใน	5	คน	มีที่ดินถือครองน้อยกว่ำ	9	ไร่			
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	 ปัจจุบันเจ้ำของที่ดินเป็นผู้ก�ำหนดรำคำ	เกือบเป็นลักษณะของกำร

ผูกขำดรำคำค่ำเช่ำ	โดยเฉพำะเมื่อมีควำมต้องกำรเช่ำนำมำกขึ้น	รำคำค่ำ

เช่ำจะถูกก�ำหนดจำกปริมำณข้ำวและรำคำข้ำว	กำรคิดค่ำเช่ำนำในอดีตช่วง

ปี	พ.ศ.2500	จะคิดค่ำเช่ำนำโดยจ่ำยเป็นข้ำวเปลือก	6	ถังต่อไร่	รำคำข้ำว

เปลือกสมัยนั้นถังละ	8	บำท	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2546	เป็นต้นมำ	เมื่อระบบกำร

ท�ำนำปรงัเพิม่มำกขึน้	มกีำรเปลีย่นระบบกำรจ่ำยค่ำเช่ำนำจำกข้ำวเปลอืกเป็น

เงินสดทั้งหมด	โดยคิดค่ำเช่ำนำเฉลี่ย	20	ถังต่อไร่		เป็นเงิน	2,400	บำทต่อไร่	

(รำคำข้ำวเปลอืกปี	พ.ศ.2555	ถงัละ	120	บำท)		แต่หำกเป็นนำไม่ค่อยสมบรูณ์	

อัตรำค่ำเช่ำจะลดลงตำมส่วน	เฉลี่ย	12-14	ถังต่อไร่	หรือ	1,440-1,680	บำท

ต่อไร่	(สัมภำษณ์ชำวนำกลุ่มอุทัยพัฒนำ	จ.พระนครศรีอยุธยำ,	18	มิถุนำยน	

พ.ศ.	2556)
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	 การซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินพื้นที่เกษตรรอบนอกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาโดยนายทุนนักเก็งก�าไรที่ดินเริ่มมีมาตั้งแต่	30	ปีที่

แล้ว	และมีเพิ่มมากขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.2546	ที่ผ่านมา	เมื่อมีการกว้านซื้อ

ทีด่นิเพือ่สร้างนคิมและโรงงานอตุสาหกรรม	รวมถงึการกว้านซือ้ทีด่นิ

แปลงใหญ่โดยบริษัทธุรกิจด้านการเกษตร	

	 ส�าหรบัแนวโน้มสถานการณ์การซือ้ขายทีด่นิในปัจจบุนั	ตัง้แต่	

ปี	พ.ศ.2555	เป็นต้นมา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโครงการลงทุน

ขนาดใหญ่ของรัฐบาลผ่านในพื้นที่หลายโครงการ	อาทิ	 โครงการ

รถไฟความเร็วสูง	ทั้งสายเหนือ	กรุงเทพฯ-เชียงใหม่	และสายอีสาน	

กรุงเทพฯ-นครราชสีมา,	รถไฟทางคู่,	มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-

นครราชสีมา	ใน	ร่าง	พ.ร.บ.เงินกู้	2	ล้านล้านบาท	รวมทั้งแผนบริหาร

จัดการน�้า	3.5	แสนล้านบาท		ปัจจุบันจึงมีสถานการณ์การกว้านซื้อ

ที่ดินมากขึ้น	โดยเฉพาะตามเส้นทางรถไฟเดิม	ทางด่วนเชียงรากน้อย	

อ�าเภอบางปะอนิ		อ�าเภอทีท่ีด่นิมรีาคาแพงมากขึน้	คอื	อ�าเภอบางประ

หัน	อ�าเภอมหาราช	อ�าเภอบางปะอิน	และอ�าเภออุทัย	

	 ดงันัน้จงึพบว่าในรอบปีทีผ่่านมา	ราคาประเมนิทีด่นิทัง้จงัหวดั

เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	10	โดยที่ดินบริเวณรอบนอกมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ	

50,000	-	500,000	บาท	ส่วนทีด่นิในเมอืงราคาเฉลีย่ไร่ละ	1-5	ล้านบาท	

แม้ว่าโดยภาพรวมราคาประเมนิทีด่นิส่วนใหญ่ยงัไม่เปลีย่นแปลงมาก

					การซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดิน	
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นัก	แต่มีกระแสข่าวการซื้อขายที่ดินจ�านวนมาก	โดยเฉพาะพื้นที่โดย

รอบเส้นทางคมนาคม	ซึง่รฐับาลมโีครงการและแผนการพฒันาให้เป็น

พื้นที่เศรษฐกิจ

					สังคมชาวนา	สูงอายุและมีแนวโน้มเลิกท�า

อาชีพเกษตร	

	 ผลจำกกำรส�ำรวจสถำนภำพเกษตรกร	สมำชิก	สค.ปท.	(สภำเครือ

ข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย)จังหวัดพระนครศรีอยธุยำจ�ำนวน	100	

รำย	พบว่ำอยู่ในวัยสูงอำยุ	อำยุเฉลี่ย	62	ปี	มีอำชีพหลักรับจ้ำงนอกภำค

เกษตร	ร้อยละ	33	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูป้รบัเปลีย่นจำกภำคเกษตรสูภ่ำคแรงงำน	

ปัจจบุนัเหลอืเกษตรกรทีม่อีาชพีท�านาเป็นหลกัเพยีงร้อยละ	14	ท�าการ

เกษตรอย่างอืน่ร้อยละ	6	และมเีกษตรกรทีท่�าอาชพีเสรมิอย่างอืน่นอก

เหนือจากการเกษตรถึงร้อยละ	34	เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ	34.7	มี

รายได้จากเงินสงเคราะห์คนชราของรัฐ	รองลงมาคือรายได้จากการ

รับจ้าง	และรายได้จากลูกหลานส่งให้	เกษตรกรมีรำยได้ของเฉลี่ยเพียง	

106,432	บำทต่อปี	อยูใ่นระดบัทีค่่อนข้ำงต�ำ่	หำกเปรยีบเทยีบกบัค่ำเฉลีย่รำย

ได้ต่อหัวต่อปีของประชำกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	ปี	พ.ศ.2553	ซึ่งอยู่

ที่จ�ำนวน	620,773	บำท	

	 ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ	84	เปลี่ยนอำชีพไปท�ำอำชีพอื่น	มีเพียง

ร้อยละ	16	เท่ำนัน้ทีย่งัท�ำอำชพีเกษตรอยู	่สำเหตหุลกัทีเ่กษตรกรเลกิท�ำอำชพี

เกษตรคือ	รำยได้ไม่เพียงพอ	ร้อยละ	36.5	ภำระหนี้สิน	ร้อยละ	34.1	และ

ผลผลิตตกต�่ำ	ร้อยละ	22.3		
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					ชาวนาสองสูง	เช่านาสูง	แบกรับต้นทุนสูง

	 ต้นทนุกำรท�ำนำเฉลีย่ของเกษตรกร	สค.ปท.	จงัหวดัพระนครศรอียธุยำ	

ปี	พ.ศ.2555

ล�าดับ ต้นทุน/ปัจจัยการผลิต จ�านวนเงินต่อไร่ สัดส่วน(ร้อยละ)

1. ค่ำเช่ำที่ดิน 1,052.29 17.52

2. ค่ำปุ๋ย 966.94 16.09

3. ค่ำยำก�ำจัดศัตรูพืช 333.49 5.55

4. ค่ำจ้ำงฉีดพ่นยำ 360.49 6.00

5. ค่ำไถดะ(ครั้งแรก) 639.65 10.65

6. ค่ำไถพรวน(ครั้งที่	2) 495.16 8.24

7. ค่ำเมล็ดพันธุ์ 497.94 8.29

8. ค่ำหว่ำนหรือค่ำจ้ำงปลูก 272.73 4.54

9. ค่ำจ้ำงใส่ปุ๋ย 335.88 5.59

10. ค่ำจ้ำงตัดข้ำวดีด 56.73 0.94

11. ค่ำเก็บเกี่ยว 603.19 10.04

12. ค่ำขนผลผลิตไปขำย 132.70 2.21

13. ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง 260.59 4.34

รวมต้นทุนกำรท�ำนำเฉลี่ย 6,007.83 100
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	 จะเห็นว่ำชำวนำแบกรับต้นทุนกำรท�ำนำเฉลี่ย	6,007	ต่อไร่	(ไม่รวม

ค่ำแรงชำวนำ	ค่ำอำหำรคนงำน	และดอกเบี้ยเงินลงทุนท�ำนำ)		ซึ่งเป็นต้นทุน

เฉลี่ยในเชิงเปรียบเทียบสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยต้นทุนกำรท�ำนำปรัง	ปี	พ.ศ.2555	ซึ่ง

มีต้นทุนอยู่ที่	5,539	บำทต่อไร่	(ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร	,	2555)		ที่

เป็นเช่นนี้เนื่องมำจำกชำวนำกลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ	85	เป็นชำวนำเช่ำ	และมี

บำงส่วนที่เป็นชำวนำไร้ที่ดิน	โดยสัดส่วนต้นทุนค่ำเช่ำที่นำ	คิดเป็นร้อยละ	

17.52	ของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด	

	 ทัง้นีก้ำรทีช่ำวนำต้องแบกรบัภำระต้นทนุกำรผลติสงู	นอกเหนอืจำก

สำเหตุรูปแบบกำรท�ำนำสมัยใหม่ที่พึ่งพำปัจจัยภายนอกสูง	เช่น	การเร่ง

ปุ๋ย	เร่งยา	จ้างเครื่องจักร	และจ้างแรงงานในเกือบทุกขั้นตอนแล้ว	จะ

เห็นว่าปัจจัยการผลิตพื้นฐานส�าคัญ	อันได้แก่	ที่ดินและเมล็ดพันธุ์	ที่

เกษตรกรผู้ผลิตควรมีเป็นของตนเองหรืออยู่ในวิสัยที่สามารถบริหาร

จัดการได้	แต่พบว่าชาวนากลับต้องแบกรับต้นทุนเหล่านี้ไว้ถึงร้อยละ	

25.81	ของสัดส่วนต้นทุนการผลิตทั้งหมด	จึงท�ำให้รำยได้จำกกำรท�ำนำ

หลังหักต้นทุนแล้วอยู่ในระดับที่ค่อนข้ำงต�่ำ	

	 ในส่วนกำรจัดกำรผลผลิต	วิถีกำรท�ำนำปัจจุบันเป็นกำรผลิตเพื่อ

ขำยเป็นหลัก	ไม่มีกำรจัดสรรผลผลิตเพื่อเก็บไว้บริโภคเองในครอบครัว	ทั้งนี้

เนือ่งจำกวถิกีำรผลติทีเ่ปลีย่นมำใช้เครือ่งจกัรในกำรเกีย่วข้ำว	ซึง่ต้องเกีย่วใน

ขณะที่ข้ำวยังไม่แห้ง	อีกทั้งเกษตรกรไม่มีลำนตำกข้ำว	ผลผลิตข้ำวทั้งหมดที่

เกีย่วได้จงึส่งขำยให้กบัโรงส	ีรวมทัง้ชำวนำต้องรบีขำยข้ำวเพือ่น�ำเงนิไปช�ำระ

หนีแ้ละเงนิยมืค่ำต้นทนุกำรผลติ	หลงัจำกนัน้จงึจะสำมำรถน�ำเงนิส่วนทีเ่หลอื

มำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินชีวิตได้	
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					ไร้ที่ดินและเช่าที่นามาตั้งแต่บรรพบุรุษ

	 เกษตรกรในพื้นที่ศึกษำร้อยละ	60	ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง	กำรที่

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท�ำกินเป็นของตนเอง	เป็นผลมำจำกอดีตพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	มีกำรเช่ำที่นำมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำ	(นับย้อนได้	3	รุ่น)	

ทั้งนี้กำรถือครองที่ดินโดยเฉพำะพื้นที่รอบเขตชลประทำนที่มีกำรขุดคลอง

ส่วนใหญ่เป็นกำรถอืครองโดยขนุนำงและเจ้ำทีด่นิในอดตี	ยกเว้นทีน่ำบรเิวณ

รอบนอกเช่น	อ�ำเภอบำงบำล	อ�ำเภอผักไห่	และอ�ำเภอเสนำ	ซึ่งยังมีชำวนำที่
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					หนี้สินและดอกเบี้ยที่พุ่งสูงกว่าเงินต้น

	 ในกลุ่มศึกษำ	มีเกษตรกรที่ได้รับกำรช�ำระหนี้แทนโดยกองทุนฟื้นฟู

และพัฒนำเกษตรกร	ร้อยละ11	ที่เหลืออีก	ร้อยละ	89	ยังไม่ได้รับกำรช�ำระ

หนี้	โดยแบ่งออกเป็นได้รับสิทธิ์แล้วรอกำรช�ำระ	ร้อยละ	59	และอีกร้อยละ	

30	ยังไม่ได้รับสิทธิ์	ส�ำหรับวัตถุประสงค์กำรกู้ยืมเงินของเกษตรกรส่วนใหญ่

ร้อยละ	45	น�ำมำซื้ออุปกรณ์และลงทุนทำงเกษตร	และบำงส่วนน�ำไปใช้เป็น

ค่ำเล่ำเรยีนของบตุร	ค่ำเช่ำทีด่นิ	ค่ำรกัษำพยำบำล	ใชห้นีส้นิเก่ำ	และซื้อทีด่นิ

ร่วมไปด้วย		

ถอืครองทีด่นิโดยอสิระอยูม่ำกกว่ำ	ปัจจบุนัทีด่นิทีช่ำวนำถอืครองส่วนใหญ่จงึ

เป็นที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	ไม่ใช่ที่ดินเพื่อกำรเกษตร	ส่วนเกษตรกรที่ถือครอง

ที่ดินเพื่อกำรเกษตรก็มีขนำดกำรถือครองน้อย	ไม่เพียงพอต่อกำรผลิต	ต้อง

เช่ำที่ดินเพิ่ม	โดยทั้งหมดเป็นกำรเช่ำเพื่อท�ำนำ	
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	 สถำบันกำรเงินที่เกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพำด้ำนเงินทุนมำกที่สุด	คือ	

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	หรือ	ธ.ก.ส.	คิดเป็นสัดส่วน	

ร้อยละ	68.1	เกษตรกร	100	ราย	มีหนี้สินค้างช�าระรวมกัน	ทั้งสิ้น	

40,167,952	บาท	โดยในจ�านวนนี้เป็นดอกเบี้ย	23,568,152	บาท	คิด

เป็นสัดส่วนถึงร้อยละ	58	ของหนี้สินทั้งหมด	มีสมำชิกบำงส่วน	หรือร้อย

ละ	8.5	มีสถำนะถูกฟ้อง	โดยมีควำมเสี่ยงที่สถำบันกำรเงินจะน�ำหลักทรัพย์

ที่ค�้ำประกันไว้	จ�ำนวนรวมกันประมำณ	129	ไร่	ขำยทอดตลำดและท�ำให้

เกษตรกรสูญเสียที่ดินในที่สุด	
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					บทส่งท้ายชาวนาภาคกลาง

	 เกษตรกรอยธุยำฯ	และชำวนำภำคกลำง	มวีถิชีวีติอยูใ่นภำวะวกิฤตทิี่

สัง่สมมำยำวนำนจำกกำรขดูรดีผลผลติส่วนเกนิและมแีนวโน้มรนุแรงเพิม่มำก

ขึ้น	ชำวนำส่วนใหญ่เป็นชำวนำไร้ที่ดิน	ต้องเช่ำที่นำมำตั้งแต่รุ่นปู่ย่ำ	และไม่

เห็นหนทำงว่ำจะสำมำรถเข้ำถึงหรือซื้อที่นำเป็นของตนเองได้	

	 ชาวนาส่วนน้อยทีม่ทีีด่นิท�ากนิเป็นของตนเอง	ก�าลงัเผชญิหน้า

กบัสถานการณ์การสญูเสยีทีด่นิระลอกใหม่จากการกว้านซือ้ทีด่นิเพือ่

เปลี่ยนแปลงไปสู่พื้นที่อุตสาหกรรมและแปลงเกษตรขนาดใหญ่โดย

บริษัทธุรกิจการเกษตร	ทั้งจากแรงจูงใจด้านราคา	และแรงหนุนจาก

นโยบายและโครงการต่างๆของรัฐ	
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	 ในขณะที่ต้นทุนกำรผลิตถูกกดทับด้วยต้นทุนหลักที่เป็นค่ำเช่ำนำ		

ระบบกำรเช่ำทีน่ำผ่ำนกลไก	“กรรมกำรผูเ้ช่ำนำ”	ในระดบัหมูบ้่ำน	ซึง่เป็นกลไก

ทีเ่หมำะสมกบัสภำพแต่ละพืน้ทีถ่กูยกเลกิไปไม่นำน	ด้วยแรงกดดนัของกลไก

ตลำด	ผู้เช่ำมีอ�ำนำจต่อรองน้อยกว่ำเจ้ำของนำ	รวมไปถึงนโยบำยรับจ�ำน�ำ

ข้ำวที่ท�ำให้เกษตรกรผู้เช่ำหำที่ท�ำนำได้ยำกขึ้น	เพรำะเจ้ำของนำต้องกำรน�ำ

ที่นำกลับไปท�ำเอง

		 ชาวนาส่วนใหญ่มีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มสูงขึ้น	รายได้จากการท�า

นาไม่เพยีงพอต่อการด�าเนนิชวีติ	และภาวะความมัน่คงทางอาหาร	หาก

ไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหาพืน้ฐานเหล่านีอ้ย่างเร่งด่วน	ชาวนาภาคกลาง

จะเปลีย่นโฉมหน้าไปอย่างสิน้เชงิ	ชาวนารายย่อยซึง่เป็นชาวนาสงูอายุ

จะสญูหายไป	และจะไม่มลีกูหลานสบืทอด	ครอบครวัชาวนาจะเปลีย่น

อาชีพไปท�างานนอกภาคเกษตร	หรือกลายเป็นชาวนาไร้ที่ดิน	ที่ต้อง

เช่าที่ดินคนอื่นท�านา	เป็นแรงงานรับจ้างทั้งในและนอกภาคเกษตร	

	 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร	เป็นสถำบันที่เกษตรกรสำมำรถ

พึ่งพำและบรรเทำปัญหำหนี้สินที่อยู่ในขั้นวิกฤติเร่งด่วน	รวมถึงป้องกันและ

หยุดยั้งไม่ให้เกษตรกรสูญเสียที่ดินได้เพียงระดับหนึ่ง	แต่ยังสำมำรถแก้ไข

ปัญหำได้น้อยเมื่อเทียบกับจ�ำนวนเกษตรกรที่ประสบปัญหำหนี้สินและ

ต้องกำรให้ภำครัฐช่วยเหลือและแก้ไข	เกษตรกรและชำวนำในภำคกลำงจึง

อยู่ในภำวะควำมเสี่ยงที่จะสูญเสียที่ดินเพิ่มมำกขึ้นในปัจจุบัน
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เมธี	สิงห์สู่ถ�้า

	 “เพชรบุรี”	 เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่อยู ่ในเขตภำคกลำงตอนล่ำง	มี

ประชำกรทั้งสิ้น	456,233	คน		แบ่งเขตกำรปกครองเป็น	8	อ�ำเภอ	คือ	อ�ำเภอ

เมืองเพชรบุรี	อ�ำเภอเขำย้อย	อ�ำเภอชะอ�ำ	อ�ำเภอท่ำยำง	อ�ำเภอบ้ำนลำด	

อ�ำเภอบ้ำนแหลม	อ�ำเภอหนองหญ้ำปล้อง	และอ�ำเภอแก่งกระจำน	มเีนือ้ทีท่ัง้

จงัหวดัประมำณ	3,890,712	ไร่	เป็นพืน้ทีป่่ำสงวนและทีส่ำธำรณะ	2,289,364	

ไร่	พืน้ทีเ่กษตร	954,169	ไร่	ทีเ่หลอืเป็นพืน้ทีท่ีอ่ยูอ่ำศยั	พืน้ทีน่ำเกลอืและพืน้ที่

ใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น	

ชาวนาขนาดเล็ก	

การปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

ในอาชีพเกษตรกรรม		

กรณีศึกษาชีวิตชาวนาขนาดเล็กในจังหวัดเพชรบุรี

					เมืองเกษตร	เมืองเพชรบุรี

		ถอดสรปุจำกรำยงำนกำรวจิยัเชงิปฏบิตักิำรเรือ่ง	“ภำวะหนีส้นิเกษตรกรกบันยัทีส่่งผลต่อกำรสญูเสยีทีด่นิและควำมมัน่คง

ทำงอำหำรของชุมชนและสังคม”	กรณีศึกษำสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	(สค.ปท.)	จังหวัดเพชรบุรี
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	 ประชำกรส่วนใหญ่ของจงัหวดัประกอบอำชพีเกษตรกรรม	และท�ำนำ

เป็นอำชีพหลัก	มีพื้นที่เพำะปลูกข้ำวในปี	พ.ศ.	2555	ทั้งสิ้นจ�ำนวน	385,917	

ไร่	ส�ำหรับนำปี	และ	178,344	ไร่	ส�ำหรับนำปรัง	ที่เหลือเป็นพื้นที่ปลูกพืชชนิด

อื่น	เช่น	กล้วยน�้ำว้ำ	ยำงพำรำ	และมะนำว	ซึ่งมีสัดส่วนพื้นที่เพำะปลูกจำก

มำกไปน้อยเรียงตำมล�ำดับ

	 ด้ำนรำยได้และภำวะหนีส้นิของครวัเรอืนเกษตรกรพบว่ำ	ร้อยละ	26		

มีรำยได้มำจำกกำรท�ำเกษตรเพียงอย่ำงเดียว	ร้อยละ	74		มีรำยได้มำจำก
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กำรประกอบอำชีพเกษตรและประกอบอำชีพอื่นควบคู่ไปด้วย			รำยได้ของ

เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ	36	อยู่ในช่วง	20,001-50,000	บำทต่อปี	ร้อยละ	

18	มีรำยได้อยู่ในช่วง	50,000	-100,000	บำทต่อปี	

	

	 “กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรบุรี”	พัฒนำกลุ่มมำจำกกำรต่อสู้และ

เคลื่อนไหวในระดับพื้นที่		ในช่วง	ปี	พ.ศ.	2542	เป็นองค์กรเกษตรกรภำยใต้	

“เครือข่ำยหนี้สินชำวนำแห่งประเทศไทย”	ซึ่งมีองค์กรสมำชิกทั่วประเทศ	มี

ลักษณะกำรรวมตัวกันแบบหลวมๆ		มีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรตัว

เองสูง

	 แต่ในเวลำต่อมำ	ด้วยอุดมกำรณ์และทิศทำงกำรท�ำงำนที่แตกต่ำง

กัน	จึงเกิดกำรรวมตัวเป็นเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรใหม่ใน	ช่วงปี	2548	ใช้

ชือ่องค์กรว่ำ	“สภำเครอืข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	(สค.ปท.)”	และ

กลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรบุรี	เป็นหนึ่งในองค์กรสมำชิกรุ่นก่อตั้ง	สค.ปท.	

นับแต่นั้นมำ

	 กำรบริหำรจัดกำรองค์กรของสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่ง

ประเทศไทย	(สค.ปท.)	ใช้กำรบริหำรในลักษณะที่เรียกว่ำ	“คณะท�ำงำน”	ซึ่ง	

เป็นอำสำสมคัรตวัแทนมำจำกองค์กรเกษตรกรในแต่ละจงัหวดั		แต่ด้วยเหตทุี่

องค์กรสมำชกิ	สค.ปท.แต่ละองค์กรมศีกัยภำพและควำมพร้อมทีแ่ตกต่ำงกนั	

ดังนั้นองค์กรสมำชิกจะประเมินว่ำองค์กรของตนเองมีควำมพร้อมที่จะส่งตัว

					การก่อตัวของกลุ่มฟนฟูเกษตรกร

เมืองเพชรบุรี
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แทนเข้ำมำเป็นคณะท�ำงำนในด้ำนใด	ปัจจุบันคณะท�ำงำนของ	สค.ปท.ที่มำ

จำกแต่ละจังหวัดจึงมีจ�ำนวนที่แตกต่ำงกัน	บำงจังหวัดมี	2	คน	บำงจังหวัดมี

มำกถึง	5	คน	หรือในบำงจังหวัดมีแค่เพียง	1	คน

	 ส่วนโครงสร้ำงกำรท�ำงำนของกลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรบุรี	ซึ่ง

เป็นสมำชกิ	สค.ปท.	ใช้กลไกกำรท�ำงำนทีม่คีณะกรรมกำรองค์กรเป็นผูด้�ำเนนิ

งำน	มกีำรแบ่งฝ่ำย	หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรแต่ละส่วนอย่ำง

ชัดเจน	ส่วนกำรประสำนงำนภำยนอก	องค์กรจะมีทีมท�ำงำนที่ท�ำหน้ำที่ใน

ลักษณะคล้ำยกับคณะท�ำงำนของ	สค.ปท.	คือ	ท�ำงำนในลักษณะของอำสำ

สมัคร	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภำพ	และควำมพร้อมของกรรมกำรแต่ละส่วนด้วย
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					ชาวนาขนาดเล็ก		การปรับตัวเพื่	อความ

อยู่รอด

	 เกษตรกรเพชรบุรีส่วนใหญ่เป็นผู ้สูงวัย	 	มีอำยุเฉลี่ยอยู ่ที่	60	ปี	

เกษตรกรสูงวัยเหล่ำนี้คือแรงงำนหลักในกำรท�ำกำรเกษตรของครอบครัว	ท�ำ

นำในลกัษณะของกำรจ้ำงงำน		ส่วนผูท้ีท่�ำสวนกใ็ช้วธิกีำรจ้ำงแรงงำนเช่นกนั	

แต่ไม่มำกเท่ำกบักำรท�ำนำ	ปัจจบุนัมเีกษตรกรทีม่อีำชพีท�ำนำเป็นหลกัร้อยละ	

34	ส่วนอีกร้อยละ	55	ท�ำอำชีพเกษตรกรรมอื่นที่ไม่ใช่กำรท�ำนำ
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	 ปัจจุบันคนหนุ่มสำวในวัยแรงงำน	ลูกหลำนของเกษตรกร	ได้เปลี่ยน

อำชพีไปท�ำงำนโรงงำนอตุสำหกรรม	บำงส่วนทีอ่ยูใ่นช่วงวยักำรศกึษำ	กค็ำด

หวงัทีจ่ะใช้กำรศกึษำเป็นบนัไดไต่ไปสูอ่ำชพีอืน่ทีไ่ม่ใช่ชำวนำ	ท�ำให้มแีนวโน้ม

ว่ำจะมีคนหนุ่มสำวสำนต่ออำชีพท�ำนำในรุ่นต่อไปน้อยลง

	 อำชพีเกษตรกรรมโดยเฉพำะกำรท�ำนำ	เกษตรกรยงัคงต้องใช้แรงงำน

ในกำรดแูลและบรหิำรจดักำรแปลงเตม็เวลำ	แต่กำรท�ำนำกลบัให้ผลตอบแทน

ทำงเศรษฐกิจน้อยกว่ำอำชีพกำรท�ำสวน	และอำชีพอื่นนอกภำคเกษตรกรรม		

ปรำกฏกำรณ์เหล่ำนี้ท�ำให้ตัวเลขของผู้ที่ท�ำนำเป็นอำชีพหลักลดลง		1	ใน	3		

ส่วน

	 เกษตรกรร้อยละ	89		ยงัท�ำอำชพีเกษตรกรรม	แต่กำรท�ำนำกลบัไม่ใช่

อำชพีหลกัของเกษตรกรจงัหวดัเพชรบรุอีกีต่อไป	ผนืนำในปัจจบุนัมขีนำดเลก็

ลงกว่ำในอดีต		และถูกเปลี่ยนมำเป็นพื้นที่กำรท�ำสวนเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของตลำด	และเงื่อนไขทำงเศรษฐกิจของเกษตรกรมำกขึ้น	พืชสวน

ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อเป็นรำยได้ให้กับครอบครัวคือ	มะนำว	กล้วยน�้ำว้ำ	

ชมพู่	เผือก	ฝรั่ง	กระท้อน	ทุเรียน	และมะพร้ำว	โดยเกษตรกรที่มีพื้นที่ท�า

นาน้อยที่สุดคือ	2	ไร่	ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ	27	มีที่ดินท�ากิน	1-4	

ไร่	และ	ร้อยละ	29	มีที่ดินท�ากิน	5-9	ไร่	โดยรวมคือมีเกษตรกรร้อยละ	

59	มีที่ดินท�ากินน้อยกว่า	9	ไร่	

	 ถงึแม้มกีำรปรบัเปลีย่นลกัษณะกำรใช้ประโยชน์ทีด่นิจำกพืน้ทีน่ำ	มำ

เป็นพืน้ทีท่�ำสวนทีม่ขีนำดเพิม่สงูขึน้	แต่เกษตรกรเพชรบรุส่ีวนใหญ่ยงัให้ควำม

ส�ำคญัของกำรท�ำนำเพือ่เกบ็ข้ำวไว้บรโิภคภำยในครวัเรอืน	แม้ผลผลติข้ำวจะ

ถกูน�ำไปขำยให้กบัโรงสตีัง้แต่ต้นฤดกูำรเกบ็เกีย่ว	แต่ก่อนน�ำข้ำวไปขำยให้กบั
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โรงสี	เกษตรกรจะแบ่งข้ำวส่วนหนึ่งไว้ส�ำหรับบริโภคให้เพียงพอจนกระทั่งถึง

ฤดูกำรท�ำนำถัดไป

					ค่าเช่านา	และต้นทุนที่ชาวนาต้องแบกรับ

	 ใน	1	รอบปีกำรผลติ	เกษตรกรมกีำรลงทนุกำรเกษตรทัง้ท�ำนำและท�ำ

สวน	เฉลีย่รำยละ	52,305	บำท	ต่อปี	โดยในจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยส�ำหรบักำรลงทนุ

ด้ำนกำรเกษตรทั้งหมด	ค่ำใช้จ่ำยที่สูงที่สุดคือค่ำเช่ำที่ดิน	ซึ่งตกประมำณ	

22,157	บำทต่อปี		ในขณะที่ข้ำวมีต้นทุนกำรผลิตสูง	เมื่อเทียบกับพืชสวน

ชนิดอื่นที่เกษตรกรปลูก

ตารางแสดงต้นทุนการท�านา	1	รอบการผลิตต่อไร่

ล�าดับ ปัจจัยการผลิต
ไร่ละ	

(บาท)

คิดเป็น

ร้อยละ

1. ค่ำเช่ำที่ดิน	

(ข้ำวเปลือก	20	ถังต่อไร่)
2,400 35

2. ค่ำไถดะ(ครั้งที่	1) 500 7

3. ค่ำไถพรวน	(ครั้งที่	2) 500 7

4. ค่ำเมล็ดพันธุ์	

(เฉลี่ยไร่ละ	2.5	ถัง-	ถังละ	200	บำท)
500 7

5. ค่ำหว่ำนเมล็ด/	ค่ำจ้ำงปลูก 300 4
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แหลงขอมลู :  ประชมุกลุมยอย (Focus group)  กลุมฟนฟเูกษตรกรเมอืงเพชรบรุ ีจงัหวดั

เพชรบุรี วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556

6. ค่ำปุ๋ย	(กระสอบละ	50	กิโลกรัม) 850 12

7. ค่ำสำรก�ำจัดศัตรูพืช	 400 6

8. ค่ำจ้ำงใส่ปุ๋ย 300 4

9. ค่ำจ้ำงฉีดพ่นสำรก�ำจัดศัตรูพืช 300 4

10. ค่ำจ้ำงตัดข้ำวดีด	

(ข้ำวที่จัดอยู่ในหมวดวัชพืช)
300 4

11. ค่ำเก็บเกี่ยว	

(รวมค่ำขนส่งข้ำวไปขำย)
500 7

12. อื่นๆ	

(ค่ำน�้ำมันเชื้อเพลิง	ค่ำอำหำร	ฯ)
100 1

รวมต้นทุนการท�านาเฉลี่ย 6,950 100

	 ต้นทนุการท�านาของเกษตรกรจงัหวดัเพชรบรุอียูท่ีไ่ร่ละ	6,950	

บาท	โดยต้นทนุการผลติทีส่งูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัต้นทนุการผลติอืน่คอื

ค่าเช่าทีน่า	คดิเป็นร้อยละ	35	ของต้นทนุทัง้หมด	กำรคดิค่ำเช่ำนำในพืน้ที่	

จะคิดเป็นปริมำณข้ำวเปลือกต่อไร่	ค่ำเช่ำนำที่ผู้ท�ำนำต้องจ่ำยให้กับเจ้ำของ

นำส่วนใหญ่จะอยูท่ี	่20-25	ถงัต่อไร่	ดงันัน้	หำกค�ำนวณรำคำรบัซือ้ข้ำวเปลอืก

ที่	12,000	บำทต่อเกวียน	(1	เกวียน	เท่ำกับ	100	ถัง	หรือ	1000	กิโลกรัม)	หำก
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เจ้ำของนำคิดค่ำเช่ำไร่ละ	20	ถัง		เมื่อค�ำนวณเป็นเงินค่ำเช่ำนำใน	1	รอบกำร

ผลิต	ชำวนำจะต้องจ่ำยค่ำเช่ำนำให้กับเจ้ำของนำไร่ละ	2,400	บำท	

	 ก�ำไรสุทธิจำกกำรขำยข้ำวของชำวนำจังหวัดเพชรบุรีเท่ำกับ	8,220	

บำทต่อเดอืน	ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่ำแรงขัน้ต�ำ่เท่ำกบั	7,500	บำทต่อเดอืน	

มีส่วนต่ำงของรำยได้เพียง	720	บำท	รำยได้สุทธิจำกกำรขำยข้ำว	แท้จริงแล้ว

คือรำยได้ที่เกิดจำกกำรเป็นแรงงำนรับจ้ำงในแปลงนำของตัวเอง		ทั้งนี้ยังไม่

นบัรวมควำมเสีย่งทีเ่กษตรกรต้องแบกรบัจำกควำมผนัผวนของรำคำผลผลติ

ข้ำว	และภัยธรรมชำติที่อำจเกิดขึ้น	โดยที่เกษตรกรไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้

					ภาวะหนี้สินและการสูญเสียที่ดิน	

	 กลุ่มตัวอย่ำงชำวนำรำยย่อยในจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดมีปัญหำ

ภำระหนี้สิน	สถำบันกำรเงินที่เกษตรกรกู้ยืมและมีภำระหนี้สินมำกที่สุดคือ	

ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	(ธ.ก.ส.)	เกษตรกรมีหนี้สิน

เฉลี่ย	91,936	บำทต่อรำย	ในขณะที่มีรำยได้เฉลี่ย	115,758	บำทต่อปี	นอก

เหนือจำกรำยได้กำรเกษตร		เกษตรกรอีกกว่ำร้อยละ	60	ต้องท�ำอำชีพเสริม

เพื่อให้มีรำยได้เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย		รำยได้เสริมที่ส�ำคัญของเกษตรกรมำ

จำกอำชีพรับจ้ำง	เฉลี่ย	117,492	บำทต่อปี		เงินที่ลูกหลำนส่งมำให้		34,080	

บำทต่อปี		และเบี้ยสงเครำะห์คนชรำจำกรัฐ	8,040	บำทต่อปี
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	 	รำยจ่ำยของครอบครวัเกษตรกร	ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรเฉลีย่ครอบครวั

ละ	74,125	บำทต่อปี	หรือ	6,177	บำทต่อเดือน	หรือหำกคิดเป็นวันจะตกวัน

ละ	203	บำท	กำรบริโภคของเกษตรกร	แหล่งที่มำของอำหำร	แบ่งได้	2	ส่วน	

คอื	สวนแรก		อำหำรทีซ่ือ้จำกตลำดสดหรอืตลำดนดัของแต่ละท้องถิน่	สปัดำห์

ละ	2	วัน	อำหำรที่เกษตรกรพึ่งพำจำกตลำดส่วนใหญ่เป็นอำหำรจ�ำพวกเนื้อ

สัตว์	ปลำ		ไข่ไก่	เครื่องปรุงรส	ผักและผลไม้บำงชนิด	สวนที่สอง		คืออำหำร

ที่เกษตรกรเก็บหำได้เองตำมธรรมชำติ	บริเวณริมคูคลอง	แหล่งอำหำรตำม

ธรรมชำติ	และในสวนของตนเอง	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชผักผลไม้ชนิดต่ำงๆ	

ซึ่งปกติปลูกขำยเป็นอำชีพหลักอยู่แล้ว	

	 เกษตรกรร้อยละ	24	ต้องเช่าที่ดินเนื่องจากมีที่ดินไม่เพียงพอ

ต่อการท�าการเกษตร	ในขณะที่เกษตรกรร้อยละ	12	ต้องสูญเสียที่ดิน	

ไม่สามารถรักษาที่ดินไว้ได้ด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน	ในจ�านวนนี้ร้อย

ละ	82	ระบุว่าสูญเสียที่ดินเพราะปัญหาหนี้สิน	ส่วนที่เหลือถูกฉ้อโกง	

และอื่นๆ	
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					อนาคตชาวนาเพชรบุรี	

	 ด้วยข้อจ�ากดัการถอืครองทีด่นิทีม่ขีนาดเลก็เพยีง	1-4	ไร่	ท�าให้

ชาวนาจังหวัดเพชรบุรี	ไม่สามารถอยู่รอดได้ทางเศรษฐกิจจากการท�า

นา	หรือแม้แต่การท�าการเกษตรเพียงอย่างเดียว	ดังจะเห็นจากรายได้

นอกภาคเกษตร	และรายได้จากการรับจ้างมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ

รายได้จากการเกษตร	
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	 ด้วยลกัษณะเฉพาะทางกายภาพ	ทีจ่งัหวดัเพชรบรุมีพีืน้ทีด่อน

จ�านวนมาก	ท�าให้เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีปรับเปลี่ยนอาชีพจาก

การท�านามาสู่การท�าสวน	ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขายเป็นรายได้ให้

ครอบครัวมากขึ้น	แทนการท�านาเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต

	 ถงึแม้เกษตรกรจงัหวดัเพชรบรุมีแีนวโน้มปลกูพชือำหำรเพือ่บรโิภคใน

ครัวเรือน		เก็บข้ำวไว้บริโภคเอง	และมีค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรที่ไม่สูงเมื่อเทียบ

กบัเกษตรกรจงัหวดัอืน่	แต่เกษตรกรทกุครอบครวักลบัมปัีญหำภำระหนีส้นิที่

ไม่สำมำรถช�ำระคนื	ซึง่มแีนวโน้มน�ำไปสูก่ำรสญูเสยีทีด่นิมำกขึน้	หำกปัญหำ

หนี้สินยังไม่ได้รับกำรแก้ไข

	 การรวมตัวกันเป็นกลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรบุรี	และร่วม

กับสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	เพื่อผลักดันให้มี

การแก้ไขปัญหาหนี้สินในระดับนโยบาย	และช่วยเหลือเกษตรกรที่มี

ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วน	โดยที่ดินถูกยึดและขายทอดตลาด	จึงเป็น

อีกหนทางหนึ่งที่เกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีเลือกเพื่อให้สามารถหลุด

พันจากปัญหาหนี้สิน	รวมถึงการท�างานฟื้นฟูวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

ของเกษตรกรรายย่อยภายหลงัจากได้รบัการช�าระหนีแ้ทนจากกองทนุ

ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร	

 ในท้ำยที่สุดกำรปรับตัวของชำวนำขนำดเล็กเพื่อควำมอยู่รอดทำง

เศรษฐกิจ	เพื่อแก้ไขปัญหำหนี้สิน	และกำรสูญเสียที่ดินจึงกลำยเป็นโจทย์

ส�ำคัญที่ท้ำทำยแนวทำงแก้ไขปัญหำ	ส�ำหรับชำวนำในยุคสมัยปัจจุบัน	และ

องค์กรเกษตรกรอย่ำงกลุ่มฟื้นฟูเกษตรกรเมืองเพชรบุรีและสภำเครือข่ำย
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องค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย	ที่ต้องเร่งด�ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำนี้ให้

ลุล่วงไปได้	ไม่เช่นนั้นอนำคตของเมืองเพชรบุรี	อำจจะไม่สำมำรถรักษำที่นำ

ของชำวนำขนำดเลก็ให้ด�ำรงอยูต่่อไปได้	ไม่แตกต่ำงจำกชำวนำจงัหวดัอืน่ใน

พื้นที่ภำคกลำง	ที่ผืนนำขนำดเล็กก�ำลังหำยไปอย่ำงรวดเร็ว	
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