


 
 

 



 
 

เกริ่นน ำ 

 

 
รายงานการศึกษา “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกรณีศึกษาสภาเครือข่ายองค์กร

เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.)” ได้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษา
กระบวนการ รูปแบบ การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ สค.ปท. 2) เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการ
แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้กับทีมเจรจาและแกนน าของสค.ปท.  โดยกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน
(โลโคลแอค)ได้ท าการศึกษาเนื้อหาในประเด็นพัฒนาการสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย
กระบวนการ ขั้นตอน แนวทาง การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท.โดยได้ท าการสัมภาษณ์เชิงกรณีการ
แก้ปัญหาหนี้สินระดับกลุ่ม และกรณีการแก้ปัญหาหนี้สินระดับเครือข่ายสค.ปท.ที่ประสบความส าเร็จแล้ว
จ านวน 2 กรณ ี

จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า พัฒนาการและเป้าหมายของเครือข่ายองค์กรเกษตรกร สค .ปท. 
ในช่วงแรกองค์กรท าหน้าที่ให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินได้รับรู้ข้อมูลสิทธิของตนเอง ผ่าน
ช่องทางการแก้ไขปัญหาหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสค.ปท.มีโครงสร้างการบริหารและการท างานที่ชัดเจน 
มีคณะท างานฝ่ายจัดการหนี้โดยเฉพาะ และได้มีมติซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติส าหรับการแก้ปัญหาหนี้สิน
มาจนถึงปัจจุบัน 

และกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย
(สค.ปท.) สามารถแบ่งได้เป็น2 ระดับ คือการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระดับนโยบาย และ        
การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้กับสมาชิกโดยตรงในกรณีเร่งด่วน (อยู่ระหว่างการบังคับคดีขายทรัพย์
ทอดตลาด)  

ในการศึกษาครั้งนี้ได้จัดประชุมน าเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่อง กระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท.เพ่ือเสริมศักยภาพแกนน าและสมาชิก สค.ปท.ท าให้เห็นบทเรียน 
ข้อเสนอ หลักคิด และแนวทางการท างานการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค .ปท.ที่ผ่านมาในอดีต        
และทิศทางการท างานในอนาคต 

กลุ่มปฏิบัติงานฯ ขอขอบคุณ ที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน และทีมเจรจาแก้ปัญหาหนี้สิ น          
สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ร่วมกระบวนการศึกษาในครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และ   
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะให้ข้อมูล ความรู้และโยชน์ต่อผู้อ่าน  
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หนี้สิน หรือ หนี้เงิน (debt) หมายถึง เงินที่ผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่า "ลูกหนี้" (debtor) ติดค้างอยู่จะต้อง
ใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่งซึ่งเรียกว่า "เจ้าหนี้" (creditor) บางทีก็เรียกสั้นๆ ว่า "หนี้" ความเป็นหนี้สินกันนั้นมีขึ้น
เมื่อเจ้าหนี้ตกลงให้ลูกหนี้ยืมเงินจ านวนหนึ่งซึ่งปัจจุบันมักมีการก าหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้ปฏิบัติการ
ช าระหนี้และมักต้องช าระดอกเบี้ย (interest) อันงอกเงยจากหนี้สินนั้นด้วย1(วิกิพีเดีย) หนี้ในระบบ คือ 
หนี้โดยสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารต่างๆ บริษัทเงินทุน หรือนันแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อหรือบัตรเครดิต  
ในสัญญาระบุหนี้ไว้เท่าไหร่ ลูกหนี้ก็ได้รับเงินตามที่ระบุไว้ ในสัญญาเจ้าหนี้จะเรียกเก็บดอกเบี้ยโดยอ้าง 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือประกาศ/ค าสั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยให้คิดดอกเบี้ยได้ไม่
เกินร้อยละ15ต่อปี 2 

ปัจจัยที่มีผลต่อหนี้สินเกษตรกรในชนบทไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรายย่อยในภาพรวมว่ามี
ปัจจัยจากปัญหาพ้ืนฐานทางการศึกษาของเกษตรกรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมจึงเป็น
อุปสรรคต่อกระบวนการฝึกอบรมและให้ความรู้ตลอดจนวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆ ที่ไม่บรรลุผลเท่าที่ ควร 
ปัจจัยทางสังคม ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมแต่แนวทางในการ
พัฒนาประเทศมักมุ่งเน้นภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคการเกษตรปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ปัญหาด้าน
ที่ดินท ากินซึ่งเป็นปัจจัยทางการผลิตที่ส าคัญของเกษตรกรโดยตรง โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีที่ดินท ากิน
เป็นของตนเองหรือมีที่ดินเพ่ือการเกษตรขนาดเล็ก ยังหมายถึงได้ผลผลิตน้อยเมื่อมีผลผลิตน้อยก็ไม่
เพียงพอส าหรับการด ารงชีพ ท าให้ไม่มีรายได้หรือรายได้ต่ าจึงไม่มีเงินที่จะมาช าระหนี้ ปัญหาแหล่งน้ าทาง
การเกษตร โดยพ้ืนที่เกษตรทั่วประเทศมีเพียงไม่เกินร้อยละ 25 เท่านั้นที่ได้รับน้ าจากระบบชลประทาน
ประกอบกับระบบนิเวศน์ได้รับผลกระทบเนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าธรรมชาติ 
ท าให้ภาคเกษตรขาดแคลนน้ าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดทางการผลิต ต้องพ่ึงพาน้ าฝนเพียงอย่างเดียวท าให้
เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องเสี่ยงต่อสภาวะธรรมชาติ ปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากราคาผลผลิตทาง
การเกษตรไม่แน่นอนและยังถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง ท าให้เกษตรกรขายสินค้าเกษตรได้ในราคาที่
ต่ ากว่าความเป็นจริง ปัจจัยที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ ผลกระทบจากโครงการตามนโยบายรัฐ พบว่า
นโยบายในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหนี้สินและความยากจนนั้นขาด
ความต่อเนื่อง และเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผนระยะยาวอย่างเป็นระบบ ไม่สามารถ
ส่งผลต่อเกษตรกร ผลก็คือเกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงมีหนี้สินเพ่ิมขึ้นและยากจนเช่นเดิม (วิทยา เจียรพันธุ์.
2553.หน้า 24-25) 
                                                           
1สารานุกรมวิกิพีเดยี.ค้นคว้า 11 กันยายน พ.ศ.2558 
2ชมรมหนี้บัตรเครดิตและสินเช่ือสว่นบุคคล.www.consumerthai.org/debt.ค้นคว้า 11 กันยายน พ.ศ.2558 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%A1_(%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%87)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2
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จากสถานการณ์ปัญหาหนี้สินเกษตรกรข้างต้น ท าให้มองเห็นว่า หนี้สินเกษตรกรรายย่อยเป็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญรวมถึงเป็นปัญหาระดับโครงสร้าง เช่น ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับระบบอุตสาหกรรม ปัญหาระดับการศึกษา ปัญหาปัจจัย
การผลิตโดยเฉพาะที่ดินท ากิน ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ ากว่าความเป็นจริง ปัญหาระบบชลประทาน 
ตลอดจนปัญหาความไม่ต่อเนื่องด้านนโยบายหนี้สินและเน้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผน
ระยะยาว ส่งผลให้ปัญหาหนี้สินเป็นแผลเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้มาจนถึงปัจจุบัน 

เห็นได้จากข้อมูลล่าสุดของส านักงานสถิติแห่งชาติรายงานผลส ารวจและเศรษฐกิจครัวเรือน  
พ.ศ.2556 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกจังหวัดทั่วประเทศระหว่างเดือนมกราคม -ธันวาคม พ.ศ.2556 
พบว่าครัวเรือนในประเทศมีรายได้เฉลี่ย 25,194 บาท มีรายจ่าย 19,061 บาท มีหนี้สินเฉลี่ย 163,087 
บาท คิดเป็น 6.5 เท่าของรายได้ ส่วนใหญ่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบอย่างเดียวร้อยละ 91.7 ครอบครัวที่มี
หนี้สินนอกระบบอย่างเดียวร้อยละ 4.6 และพบว่าจ านวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ในระบบสูงกว่านอกระบบถึง 
49 เท่า (159,816 บาท และ3,271 บาทตามล าดับ) 

โดยปัจจุบันแหล่งเงินกู้ในระบบของเกษตรกรมาจาก ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์       
(ธ.ก.ส.) สหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ยังมีเงินกู้ผ่านระบบชุมชน 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ อย่างไรก็ตามแหล่งสินเชื่อหลักของเกษตรกรยังเป็นธ.ก.ส. ซึ่ง
ในปี พ.ศ.2557  ธ.ก.ส.มีจ านวนลูกค้าที่เป็นเกษตรกร จ านวน 5,153,466 ครัวเรือน ได้ปล่อยเงินกู้ให้
เกษตรกรถึงร้อยละ 90 ด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าธนาคารพาณิชย์ เนื่องจากเป็นธนาคารภายใต้การก ากับ
ของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเกษตรกรเป็นหลัก ได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ว่าเงินกู้นั้นต้อง
น าไปใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายหรือฟ้ืนฟูในการประกอบอาชีพการเกษตร นอกภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
นอกจากนี้ธ.ก.ส.ยังรับนโยบายจากภาครัฐด าเนินโครงการให้สินเชื่อเกษตรกรหลายโครงการ  เช่น     
โครงธนาคารประชาชน(ด าเนินการปีพ.ศ.2557) โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร (ด าเนินการปี พ.ศ.2555-
2556) โครงการรับจ าน าผลิต(ด าเนินการปี พ.ศ.2554-2556) (เขมรัฐ เถลิงศรี ธีรสุวรรณจักร.2557) 

ส่งผลให้การต่อสู้เรียกร้องการเพ่ือเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมมีมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ยุค 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ซึ่งเกิดจากความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา ชาวไร่ ในนาม “สหพันธ์
ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” แต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากรัฐบาลเท่าที่ควร ซึ่งถือว่าเป็นขบวนการ
เคลื่อนไหวในระดับรากหญ้าของสามัญชนขนานใหญ่เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องนายทุนโกงที่
นาและช่วยไถ่ถอนหนี้สินโดยรัฐบาล3 และจากสถานการณ์ความผันผวนทางเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ.2534 
-2540 ได้เกิดสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(สกย.อ.) ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้น าเกษตรกรอีสานเพ่ือ
เรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาเรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาป่าไม้ทับ
ที่ดินท ากินของชาวบ้าน ปัญหาที่ดิน ปัญหาหม่อนไหม ปัญหาวัวพลาสติก ปัญหามะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ 

                                                           
3ชัยพงษ์ ส ำเนียง.สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม.่http://www.siamintelligence.com/thailand-
farmer-alliance-on-democracy-movement.สืบค้นวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 
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ข่าวการรณรงค์เรียกร้อง และการเดินทัพจากอีสานเข้าสู่เมืองหลวง เพื่อกดดันให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้แก่
ชาวบ้าน เพ่ือทวงสิทธิอันพึงมีพึงได้ ก่อให้เกิดการตื่นตัวของชาวบ้านในการเรียกร้องสิทธิของตนเองเป็น
อย่างมาก จนน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในหลายเรื่อง (แคน สาลิกา.2555)4 

และสถานการณ์หลังปี พ.ศ.2540 เป็นครั้งแรกท่ีประเทศไทยยอมรับและเปิดโอกาสให้ประชาชน
ในระดับรากหญ้ามีสิทธิในการจัดตั้งรวมตัวกันและมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างชัดเจน องค์กรแนวร่วม
เกษตรกรภาคเหนือ (นกน.) ได้เกิดข้ึนในช่วงนี้เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนที่ดินและปัญหาหนี้สินท่วมท้นและ
ต่อมาไม่นานการเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไร่ในภาคเหนือก็ได้ขยายตัวออกไปอีกโดยมีการต่อตั้ง สหพันธ์
เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ขึ้นมาเป็นองค์กรประสานงานกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 8 องค์กรซึ่ง
รวมนกน.ไว้ด้วย (เสกสรร ประเสริฐกุล.2553 .P165-166) 

แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องได้ แต่
ปัญหาหนี้สินเกษตรกร ปัญหาราคาพืชผลตกต่ า ปัญหาขาดแคลนที่ดินท ากิน ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข 
ส่งผลให้ในปี พ.ศ.2542-2546 กลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน (สกย.อ.) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มี
ประสบการณ์เคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมา รวมกับเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยได้มีการเรียกร้อง 
ให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินได้รับรู้ข้อมูลและช่องทางการแก้ไขปัญหารวมถึงการรณรงค์
เรียกร้องใหญ่ให้รัฐบาลในยุคนั้นแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูฯให้สามารถเข้ามาซื้อหนี้ได้ 
รวมถึงให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ไม่ด าเนินการฟ้องร้องชาวบ้านกรณีที่ยังไม่หมดอายุความ  ให้ชะลอการ
ขายทรัพย์การยึดทรัพย์ของเกษตรกรซึ่งการเคลื่อนไหวร่วมกันในนามเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศ
ไทยและสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานสืบเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ.2548 แต่ด้วยเป้าหมายและวิธีการ
ท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้แกนน าจ านวนหนึ่งมาร่วมกันก่อตั้งองค์กรใหม่ขึ้นคือ สภาเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรแห่งประเทศไทย(สค.ปท.)โดยมีเป้าหมายในการท างานดังนี้ 

1) ผลักดันให้มีการจัดการหนี้และฟ้ืนฟูพัฒนาอาชีพเกษตรกร ด้วยกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรอย่างทั่วถึงทันเหตุการณ์ 2) เกษตรกรต้องมีที่ดินท ากินอย่างเพียงพอ 3) เสนอให้น าหนี้
นอกระบบของเกษตรกรมาให้กองทุนฟ้ืนฟูฯจัดการหนี้ 4) มีนโยบายคุ้มครองผลผลิตและสร้างสวัสดิการ
ของเกษตรกร 

โครงสร้างองค์กรของสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทยประกอบด้วย ที่ปรึกษา     
ผู้ประสาน ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดการหนี้ ฝ่ายฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ ฝ่ายข้อมูล  ฝ่ายขยายงาน
มวลชน และฝ่ายจัดหาทุน 

                                                           

4http://www.komchadluek.net/detail/20120919/140363/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%
B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%
E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99.html .ค้นวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 

 

http://www.komchadluek.net/detail/20120919/140363/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99.html
http://www.komchadluek.net/detail/20120919/140363/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99.html
http://www.komchadluek.net/detail/20120919/140363/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%99.html
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ปัจจุบันสค.ปท.มีองค์กรสมาชิก 21 องค์กรจาก 10 จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง
ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี 1 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 องค์กร จังหวัดชัยนาท 1 องค์กร      
จังหวัดอยุธยา 1 องค์กร จังหวัดจันทบุรี 4 องค์กร จังหวัดระยอง 2 องค์กร จังหวัดชลบุรี 1 องค์กร 
จังหวัดสระแก้ว 2 องค์กร จังหวัดอ่างทอง 2 องค์กรและจังหวัดสุพรรณบุรี 3 องค์กร 

กิจกรรมส าคัญของ สค.ปท. เพ่ือน าไปสู่การสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาหนี้สิน
เกษตรกร ประกอบด้วย 

 การประชุมประจ าเดือนได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นการจัด
การศึกษาให้สมาชิก เช่น การติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของรัฐบาล 
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ การสรุปบทเรียนกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในรอบเดือน 

 การประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนหรือก าหนดท่าทีของ สค.ปท.ต่อสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่มีความเร่งด่วน 

 การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก ทาง สค.ปท.ได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มตาม
ประสบการณ์ของแกนน าและสถาบันการเงินเจ้าหน้าหนี้ (หนี้สหกรณ์การเกษตร     
หนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) หนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
หนี้ธนาคารของรัฐ และหนี้ธนาคารพานิชย์) 

 การประชุมประจ าปีของสมาชิก 

 งานจัดการศึกษาเป็นการอบรมให้ความรู้ให้กับสมาชิกเพ่ือเสริมศักยภาพในการท างาน
ขบวนและน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา 

การศึกษากระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร จะน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพในด้านเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูล ทักษะการเจรจา เพ่ือท าให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค .ปท.มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยสามารถน าเอาศักยภาพในด้านต่างๆ เช่น ศักยภาพในการเจรจาต่อรอง ข้อมูล
ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ  เนื่องจากการแก้ปัญหาหนี้สิน
เกษตรกร เป็นองค์ความรู้และบทเรียนที่เกิดขึ้นจากความพยายาม เป็นประสบการณ์ตรงในการท าหน้าที่ 
ให้ออกมาดีที่สุดและที่ส าคัญทาง สค.ปท.มีการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายเกษตรกรร่วมกับบุคคลต่างๆ 
ท าให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง มีประสบการณ์อันมีคุณค่าต่อเกษตรกรและสังคม 
 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรขององค์กรสภาเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 

2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยปัญหาอุปสรรคของการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ
องค์กรสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย 
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3. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ สภาเครือข่ายองค์กร
เกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 

 
ปัญหำกำรวิจัย 

กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย 
(สค.ปท.) มีลักษณะ รูปแบบ และวิธีการอย่างไร 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 

1. การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษารูปแบบ วิธีการ เนื้อหา และช่องทาง  แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
ของสมาชิกสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.)  ซึ่งเป็นปัญหาหนี้สิน 
อยู่ในระหว่างการผิดนัดช าระหนี้  ถูกด าเนินคดี อยู่ในระหว่างศาลมีค าพิพากษา อยู่ระหว่าง
การบังคับคดีขายทอดตลาด 

2. ศึกษาจากตัวอย่างองค์กรเกษตรกร สค.ปท. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรที่ปรึกษา  นักกิจกรรมทางสังคม  ผู้ประสานงาน คณะท างาน แกนน าองค์กร 

3. ช่วงเวลาของงานวิจัยครอบคลุมตั้งแต่เดือน มกราคม – มิถุนายน พ.ศ.2558 เป็นระยะเวลา 
6 เดือน 

 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้มีลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือการศึกษากระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้ของ สค.ปท.  เพ่ือได้รูปแบบ แนวทางท่ีน าไปสู่การแก้ปัญหาหนี้สค.ปท. ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2. ก าหนดค าถามหรือปัญหาการวิจัยเพ่ือทราบปรากฏการณ์ทั่วไปที่ศึกษา และปัญหาการวิจัยที่
เฉพาะเจาะจง 

แนวค าถามเก่ียวกับปรากฏการณ์ท่ัวไปและประเด็นการวิจัยเฉพาะเจาะจง 

 ประวัติขององค์กร สคปท. (จุดก าเนิดขององค์กรเกิดขึ้นมาด้วยสาเหตุใด /อะไรคือ
พัฒนาการขององค์กร/มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เกิดขึ้น/และอะไรบ้างที่ยังคงอยู่
จนถึงปัจจุบัน เช่น  องค์กรสมาชิก โครงสร้างองค์กร  การบริหารงานองค์กร นโยบาย
องค์กร) 

 ปัญหาหนี้ สค.ปท. มีหนี้กี่ประเภท อะไรบ้าง แต่ละประเภทมีแนวทางอย่างไร 
(ขั้นตอนการรับเรื่องจากเกษตรกร/การวางแผนเพ่ือแก้ปัญหาหนี้ ฯลฯ ) 
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 องค์ประกอบการในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. (เป้าหมายในแต่ละครั้ง 
การวางบทบาทของทีม  เอกสารประกอบการเจรจา ระยะเวลาในการแก้ปัญหา      
ผลการด าเนินงานในแต่ละครั้ง) 

3. แหล่งข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง  ในการวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมแหล่งข้อมูลจาก 2 แหล่ง 
3.1 แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล ได้แก่บุคคลที่เป็นสมาชิกของ สค.ปท.และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของ สค.ปท. ดังนี้ 

 ที่ปรึกษา 

 ผู้ประสานงาน 

 ทีมแก้ปัญหาหนี้ 

 แกนน าองค์กรสมาชิก 

 สมาชิกท่ีได้รับการแก้ปัญหาหนี้และสมาชิกท่ียังไม่ได้รับการแก้ปัญหาหนี้ 
3.2 แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสค.ปท. และการแก้ปัญหา

หนี้สินเกษตรกรของสค.ปท. 

 นโยบาย พ.รบ.ที่เก่ียวข้อง 

 มติครม. ระเบียบ ค าสั่ง  ที่เก่ียวข้อง 

 รายงานการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ข้อเรียกร้อง บันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสค.ปท. 
 

4. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล  คือ การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และการวิเคราะห์
เอกสาร 

4.1 การสัมภาษณ์ (Interview) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นบุคคลที่ได้รับการ
ยอมรับ เป็นผู้น าการเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ส าคัญๆ และเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
โดยตรงและเหตุการณ์หลักๆ ที่ก าลังศึกษาอยู่ เช่น ผู้ประสาน สค.ปท. คณะท างานในการ
แก้ปัญหาหนี้ 

4.2 การสนทนากลุ่ม (Focus group interviews) กับทีมเจรจาแก้ปัญหาหนี้ สค.ปท. และ
แกนน า สค.ปท. 

4.3 การสังเกต (Observation) 

 สถานที่ประชุมกลุ่ม สถานที่ประชุมคณะท างาน สถานที่การประชุมในการ
แก้ปัญหาหนี้ สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน 

 การประชุมร่วมกับสถาบันการเงินต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้รูปแบบกระบวนการในการเจรจาเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรระหว่าง สค .ปท. กับ 

ธนาคารของรัฐ สค.ปท.กับธนาคารพานิชย์ และสค.ปท.กับสหกรณ์การเกษตรกร) 
2. ได้องค์ความรู้ในการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้ สค.ปท. เพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพสมาชิก สค.ปท. 
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พัฒนำกำรสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 
 

 
จุดก ำเนิดก่อนเป็นสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย 

สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย หรือ สค .ปท.เกิดขึ้นมาด้วยการเรียนรู้
ประสบการณ์การรณรงค์เรียกร้องจากสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(สกย.อ.) และเครือข่ายหนี้สิน
ชาวนาแห่งประเทศไทยในช่วง ปีพ.ศ.2542-2546 เพ่ือร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ประกาศใช้เป็น
กฎหมายเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2542 

เป้าหมายการขับเคลื่อนในช่วงแรกของเครือข่ายประชาชนด้านหนี้สินเกษตรกรนั้นต้องการให้
ประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้รับรู้ข้อมูลและช่องทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องมีวิธีการสร้างแรงจูงใจต่อ
เกษตรกรด้วยดอกเบี้ยราคาถูกร้อยละ1บาทต่อปี เรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐในระดับจังหวัด (ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) เป็นกระบอกเสียงส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับพรบ.กองทุนฟ้ืนฟูฯไปยังชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ  

รวมถึงการรณรงค์เรียกร้องใหญ่ให้รัฐบาลในยุคนั้นแก้ไขกฎหมายเพ่ิมเติม พรบ.กองทุนฟ้ืนฟูฯ 
เรื่องหนี้สินเกษตรกร5โดยไดย้ึดหลักเกณฑ์ตามกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งได้
จัดตั้งขึ้นตามพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่            
27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เพ่ือด าเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินฟ้ืนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน
ให้มีเสถียรภาพเมื่อเกิดภาวะวิกฤติ ด้วยการเข้าไปถือหุ้น บริหารสินทรัพย์ เร่งรัดติดตำมหนี้ รวมถึงเข้ำ
ไปค้ ำประกันและจ่ำยเงินคืนให้แก่ผู้ฝำกเงินของสถำบันกำรเงินในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจปีพ .ศ. 2540 
(ปัจจุบันกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ท าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือ
น าเงินไปช าระหนี้และภาระผูกพันที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน   
พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้กองทุนฯ ยังคงท าหน้าที่ช่วยเหลือสถาบัน
การเงินที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินภายหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ต่อไป)6 

ซึ่งการที่รัฐบาล นักการเมืองได้เร่งออกมาตรการอย่างทันท่วงทีในการช่วยเหลือโอบอุ้มจ่ายเงิน
คืนให้กับสถาบันการเงินในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ จนมีค าพูดออกมาในช่วงนั้นว่า “สถาบันการเงินไม่เจ็บ
ตัวหรอก เพราะล้มบนฟูก แต่เกษตรกรเมื่อมีหนี้สิน ถูกฟ้องล้มละลายจะไม่เหลืออะไรเลย ” ในขณะที่
เครือข่ายประชาชนที่ได้ลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องให้แก้ปัญหาหนี้สินนั้นแม้ว่ามีการประกาศใช้ พ.ร.บ.กองทุน

                                                           
5พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2544 ได้เพิ่มเติมหมวดที่ 5/1 การแก้ปัญหาหนี้ของเกษตรกร 
6ประวัติความเป็นมากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน . 
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/About_FIDF/Pages/History.aspx
สืบค้น 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/About_FIDF/Pages/History.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutionsDevelopmentFund/About_FIDF/Pages/History.aspx
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ฟ้ืนฟูฯแล้ว แต่เครือข่ายยังต้องรณรงค์เรียกร้อง อย่างต่อเนื่องเพ่ือผลักดันให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
หนี้ นางกิมอัง พงษ์นารายณ์ ผู้ประสานงานสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) ได้
เล่าถึงสถานการณ์การรณรงค์เรียกร้องในช่วงปีพ.ศ.2545 ว่า “คุยกันเรื่องแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรเป็นหลัก 
เนื่องจากกองทุนฟ้ืนฟูฯโดนดองก็เลยไม่ได้อะไร  แต่หนี้ชาวบ้านหนักขึ้น   จึงรณรงค์เรียกร้องใหญ่เพ่ือ
เรียกร้องให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ เข้ามาซื้อหนี้  คนเยอะมากเต็มลานพระบรมรูปทรงม้า   มีการแยกกันปิด
ธนาคารเจ้าหนี้ ปิดธนาคารกรุงไทย ปิดกรมส่งเสริมการเกษตร ปิดธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธ.ก.ส.) ปิดส านักงานใหญ่กองทุนฟ้ืนฟูฯ  เพ่ือเรียกร้องให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ไม่ฟ้องร้อง
เกษตรกรกรณีที่ยังไม่หมดอายุความ  ให้ชะลอการขายทรัพย์  การยึดทรัพย์ของเกษตรกร  และ
ด าเนินการขายหนี้ให้กองทุนฟ้ืนฟูซึ่งจากการเรียกร้องที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างเครือข่าย
หนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยกับสถาบันการเงินตามข้อเสนอที่เครือข่ายหนี้สินชาวนาได้เสนอไป” 

การเคลื่อนไหวร่วมกันในนามเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยและสมัชชาเกษตรกรราย
ย่อยภาคอีสานสืบเนื่องมาจนถึงปีพ.ศ.2548 แต่ด้วยเป้าหมายและวิธีการท างานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้
แกนน าจ านวนหนึ่งมาร่วมกันก่อตั้งองค์กรใหม่ชื่อ “สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย”ได้มี
แนวทางการท างานที่ชัดเจนและมีข้อตกลงร่วมกันว่าแกนน าจะต้องไม่เก็บเงินชาวบ้าน และตั้งขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวบ้านรักษาที่ดินไว้ให้ได้7 และใน
ปีเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อองค์กรมาเป็น “สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย” ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก 
 
กำรก่อเกิดและพัฒนำกำร สภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 
 ในปีพ.ศ.2548-25508 
 “สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย”  หรือ สค.ปท.ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 ที่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม ภายหลังจากการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ในประเด็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร โดยกลไกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) 
 ได้มีประเด็นและข้อตกลงร่วมกันในช่วงก่อตั้งองค์กรให้สค.ปท.เป็นเครือข่ายในระดับประเทศมี
เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ  

                                                           
7กิมอัง พงษ์นารายณ์  ผู้ประสานงานสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย(สค.ปท.) ณ กลุ่มส่งเสริมเกษตรกร
ครบวงจร ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท. วันท่ี 25-26 กุมภาพันธ์ 2558  
8เอกสารประกอบการสัมมนาประจ าปี พ.ศ. 2558  สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 22-23 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ร้านเฝอ๋ บ้านเนินผาสุก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โดยเอกสารประวัติองค์กรอ้างอิงจากเอกสาร
ประกอบสมัมนา สรุปบทเรียน พ.ศ. 2550 และก าหนดแผนงานพ.ศ. 2551สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศ
ไทย 
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ผ่านกลไกของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร มุ่งประสานงานองค์กรชาวบ้าน องค์กรพันธมิตรกลุ่มอ่ืนๆ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมร่วมกัน 
 สมาชิกส่วนใหญ่ของสค.ปท.ในช่วงก่อตั้งองค์กร  มาจากเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จาก 4 ภูมิภาค ซึ่งเกษตรกรที่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกจะอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
ต่างๆ ดังนี้  เพชรบุรี ชัยนาท อ่างทอง สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร 
กาญจนบุรี  จันทบุรี ประประจวบคีรีขันธ์ สงขลา และชุมพร จะเห็นได้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่
ภาคกลาง 
 ลักษณะการท างานของสค.ปท.  องค์กรเครือข่ายในระดับจังหวัดมีอิสระในการด าเนินการด้วย
ตนเอง องค์กรประสานงานกลางไม่ลงลึกในรายละเอียดการด าเนินงานของแต่ละองค์กร แต่จะท าหน้าที่
เชื่อมประสานระดับเครือข่ายในการเจรจาต่อรอง การเรียกร้องแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรต่อรัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 นับจากการก่อตั้งองค์กรในปีพ.ศ.2548 จนถึงปีพ.ศ.2550 จ านวนสมาชิกองค์กรมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
และลดลงตามสถานการณ์ทางสังคมและการขับเคลื่อนขององค์กรต่างๆ เช่น การแยกตัวของกลุ่มสภา
เครือข่ายประชาชนอีสานในช่วงปลายปีพ.ศ.2549 โดยออกไปเคลื่อนไหวด้วยตนเอง หรือการเชื่อม
ประสานเป็นครั้งคราวกับสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ ท าให้การขับเคลื่อนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้เกษตรกรใน
ปีพ.ศ.2550 สค.ปท.มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มองค์กรจากภาคกลางและภาคอื่นๆบ้างบางส่วน 
 กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรสค.ปท. ในช่วงปีพ.ศ.2548-2550 ทางสค.ปท.ได้มีการ
เรียกร้องเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกในเครือข่ายมาโดยตลอด โดยให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
หนี้ให้กับสมาชิกในแต่ละองค์กร ด้วยการประสานงานที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯสาขาในแต่ละจังหวัด 
รวมถึงที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯส่วนกลาง ประสานสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องในระดับสาขาและ
ส านักงานใหญ่ของสถาบันการเงินนั้นๆ เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) และการเข้ามาเรียกร้องปัญหาต่อรัฐบาลและกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
  
กำรเปลี่ยนแปลงของ สค.ปท.ในปี พ.ศ.2553-2557 
 ในการสัมมนาองค์กร สค.ปท. ประจ าปีพ.ศ.2553 สมาชิก สค.ปท.มีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก     
“สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย” มาเป็น “สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศ
ไทย” และใช้อักษรย่อตัวเดิมคือ “สค.ปท.” เพ่ือแสดงตัวตนว่าเป็นองค์กรของเกษตรกรอย่างแท้จริง ทั้งนี้
องค์กรได้ก าหนดเป้ำหมำยในการท างานไว้ดังนี้ 
 1. ผลักดันให้มีการจัดการหนี้โดยกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ ์
 2. การฟ้ืนฟูอาชีพโดยกระบวนการของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างทั่วถึงทัน
เหตุการณ ์
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 3. ยกเลิกหนี้สินที่ไม่ชอบธรรม 
 4. เกษตรกรต้องมีท่ีดินท ากินอย่างเพียงพอ 
 5. ผลักดันให้กฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเครื่องมือของการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรและเป็นวาระแห่งชาติ 
 6. เสนอแก้กฎหมายเพ่ือน าหนี้นอกระบบของเกษตรกรมาให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร
จัดการหนี้ 
 7. เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาของเกษตรกร 

8. คุ้มครองผลผลิตและการสร้างสวัสดิการของเกษตรกร 
 
กิจกรรมโดยสรุปในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557  

1. การประชุมประจ าเดือนสค.ปท. ได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตาม
สถานการณ์กองทุนฟ้ืนฟูฯ และความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก การสรุปบทเรียน
กิจกรรมที่ได้ท ามาในรอบเดือน รวมถึงเป็นการจัดการศึกษาให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม เช่น การวิเคราะห์
นโยบายของรัฐบาล โดยส่วนใหญ่จัดประชุมที่ศูนย์ประสานงานซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่กรุงเทพฯและมีการ
ออกไปประชุมต่างจังหวัดบ้างเป็นครั้งคราว 

2. การประชุมคณะท างานและวงคุยกลุ่มเล็ก เป็นการประชุมเพ่ือวางแผนงานหรือก าหนดท่าที
ของ สค.ปท.ต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าที่มีความเร่งด่วน เนื่องจากไม่สามารถรอมติจากการประชุม
ประจ าเดือนได้ เช่น การจัดการหนี้ของสมาชิกท่ีถูกประกาศขายทอดตลาด 

3. การแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกเกษตรกรของเครือข่ายสค.ปท.นั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ระดับ คือระดับนโยบำย เป็นการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาหนี้สินในภาพรวม เช่น การแก้หลักเกณฑ์
ที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และในระดับรำยกรณี เป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีเร่งด่วน ได้แก่การ
ประสานงานกับสถาบันเจ้าหนี้ และกองทุนฟ้ืนฟูฯ  ซึ่งโดยส่วนใหญ่สามารถบรรเทาความรุนแรงของ
ปัญหาได้ เกิดการชะลอบังคับคดี หยุดการขายทอดตลาด เพ่ือให้เจ้าหนี้รอกระบวนการซื้อหนี้จากกองทุน
ฟ้ืนฟูฯ  

4. การประชุมประจ าปีของสมาชิกสค.ปท. ได้ก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าก่อนสิ้นปี เพ่ือ
สรุปบทเรียนการบริหารองค์กร วางแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินที่ไม่เป็นธรรม ผลักดันให้ยกเลิกกฎหมาย
ที่ส่งผลกระทบกับเกษตรกร    

5. การลงพ้ืนที่ขยายเครือข่ายรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมที่สมาชิกจัดในพ้ืนที่ เช่น การเข้า
สังเกตการณ์ประชุมกลุ่ม การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ 
เช่น งานบวช งานแต่ง งานศพ ทั้งนี้เพ่ือกระชับความสัมพันธ์กับองค์กรสมาชิก และสร้างความมั่นใจ
ให้กับเกษตรกรในการเข้ามาร่วมเคลื่อนไหวกับสค.ปท. ในโอกาสต่อๆไป 
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6. งานจัดการศึกษา เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่คณะท างานและสมาชิกเพ่ือเสริมศักยภาพในการ
ท างานขบวน และน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยร่วมกับ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ และเครือข่าย
ภาคประชาชน เช่น งานวิจัย “ภาวะหนี้สินกับการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรรายย่อย” งานวิจัย “ความ
สุ่มเสี่ยงในการสูญเสียที่ดินของเกษตรกรภายใต้ระบบสินเชื่อของสถาบันการเงิน” ร่วมกับกลุ่มปฏิบัติงาน
ท้องถิ่นไร้พรมแดน 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรภาคประชาชน เพ่ือเชื่อมร้อยเครือข่ายความร่ วมมือกับ
ขบวนการทางสังคมอ่ืนๆ โดยการส่งตัวแทนเข้าร่วมมากบ้างน้อยบ้างตามความพร้อม เช่นเครือข่าย
แรงงาน เครือข่ายสลัม ขบวนการประชาชนเพ่ือสังคมที่เป็นธรรม (People Movement -P Move) โดย
มีมติสนับสนุนการรณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า        
ร่างพรบ.ธนาคารที่ดิน ร่างพ.ร.บ.สิทธิชุมชน และร่างพ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม 

8. กิจกรรมอ่ืนๆ การออกรายการโทรทัศน์ช่องต่างๆ การเข้าร่วมเวทีสัมมนา การฝึกอบรม และ
การเข้าร่วมต่อสู้ทางการเมืองครั้งล่าสุด (เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 - พฤษภาคม พ.ศ.2557) ร่วมกับ
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ รณรงค์เรียกร้องที่กระทรวงมหาดไทย นับได้ว่าเป็นการเปิดประเด็น
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้สังคมในวงกว้างได้เข้าใจซึ่งน าไปสู่การผลักดันในระดับนโยบายต่อไป 
 
องค์กรสมำชิก 
 องค์กรสมาชิกสค.ปท. (จากการประชุมปี พ.ศ. 2557 ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม ณ ค่ายท้าวอู่
ทอง อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี) ได้มีมติเห็นชอบให้แบ่งประเภทองค์กรสมาชิกดังนี้ 

 ประเภท A  คือ บ ารุงองค์กรตามอัตราที่ก าหนด ลงแรงมวลชนสม่ าเสมอ เป็นตัวจริง 

 ประเภท B คือ บ ารุงองคก์ร ลงแรงเป็นครั้งคราว เป็นแนวร่วม 

 ประเภท C เป็นรายบุคคลไม่บ ารุง ไม่ลงแรง อยู่ในระหว่างรอพิจารณา และเปิดโอกาส
ไว้ ถ้ามีปัญหา สค.ปท. สามารถให้ค าปรึกษาช่วยเหลือได้ และเมื่อมีองค์กรที่ชัดเจน
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ ทั้งก าลังแรง และก าลังความคิด ก็เข้ามาเป็นสมาชิกของ
เครือข่าย  

ในที่นี้ขอกล่าวถึงองค์กรที่มีการลงแรงอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอประเภท A ซึ่งปัจจุบันมี 21 องค์กร
ที่ได้มาลงแรงและน ามวลชนในการขับเคลื่อนภารกิจสานต่อในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและด าเนิน
กิจกรรมเพื่อการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรรม ปัจจุบันสมาชิกองค์กร สค.ปท.ประเภท A มีทั้งหมด 21 องค์กร
จาก 10 จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลางประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี 1 องค์กร จังหวัดฉะเชิงเทรา   
4 องค์กร จังหวัดชัยนาท 1 องค์กร จังหวัดอยุธยา 1 องค์กร จังหวัดจันทบุรี 4 องค์กร จังหวัดระยอง     
2 องค์กร จังหวัดชลบุรี 1 องค์กร จังหวัดสระแก้ว 2 องค์กร จังหวัดอ่างทอง 2 องค์กร และ         
จังหวัดสุพรรณบุรี 3 องค์กร  โดยมีรายนามองค์กรและแกนน าดังต่อไปนี้ 
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1 ฟ้ืนฟูเกษตรกรเมืองเพชรฯ จ.เพชรบุรี  แกนน า    นายทรงชัย วิสุทธิวินิกานนท์ 
2 พัฒนาเกษตรกรหมู่ 7 จ.ฉะเชิงเทรา  แกนน า    นายสัญญา ยะคะเสม 
3 ผู้เลี้ยงกุ้งคลองประเวศ จ.ฉะเชิงเทรา  แกนน า    นางชมพู่ พรหมมา 
4 คลองเข้พัฒนา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา แกนน า    นางศิวนาถ วรพงษ์ 
5 เกษตรกรรวมใจหมู่ 7 จ.ฉะเชิงเทรา  แกนน า    นางทองใบ พุดซ้อน 
6 ส่งเสริมการเกษตรครบวงจร จ.ชัยนาท  แกนน า    นางกิมอัง พงษ์นารายณ ์
7 ชาวนากรุงเก่า จ.พระนครศรีอยุธยา  แกนน า    นางจีรารัตน์ จิตรภักด ี
8 จันทร์รักษ์เกษตร จ.จันทบุรี   แกนน า    นางจารุวรรณ มั่นศิลป์ 
9 พัฒนาอาชีพเกษตรกร จ.จันทบุรี  แกนน า    นายนันทพงศ์ ศาโรจนวงศ ์
10 เกษตรกรวังแซ้ม จ.จันทบุรี   แกนน า    นางบ าเพ็ญ ธรรมเกษร 
11 ส.ก.ย.อ่างคีรี จ.จันทบุรี   แกนน า    นายณัฐพล สวัสดี 
12 ฟ้ืนฟูเกษตรกรระยอง2554 จ.ระยอง  แกนน า    นายอภิชาติ บุญรักษา 
13 บ่อทองฟ้ืนฟูเกษตรกร จ.ระยอง  แกนน า    นายทวีป ถานะวร 
14 ปศุสัตว์ชลบุรี จ.ชลบุรี    แกนน า    นายประสิทธิ์ เจริญวัฒนวิญญู 
15 ชมรมเกษตรกรไทยไร้สารพิษ จ.สระแก้ว  แกนน า    นางบูรณะ ประภา 
16 เกษตรกรสามัคคีก้าวหน้าอ่างทอง จ.อ่างทอง แกนน า    นางอรศิริ ศรีกิตติโรจน์ 
17 บ้านเกตุแก้ว จ.สระแก้ว   แกนน า    นางนวัชณัช กมเลศรกุล 
18 ไร่นาสวนผสม จ.อ่างทอง   แกนน า    นายประวิทย์ เสมอใจ 
19 พันธมิตรการเกษตรบ้านนางบวช จ.สุพรรณบุรี แกนน า    นางบุญชู มณีวงษ ์
20 เกษตรกรท าสวนเขาดิน จ.สุพรรณบุรี  แกนน า    นายสนั่น เชิญผึ้ง 
21 เกษตรยางไทยสุพรรณบุรี   แกนน า    นายบุญนาค นพน้อย 

 
โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำนสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.)9 

โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานสค.ปท. ได้ก าหนดขึ้นโดย มีเป้าหมายให้สมาชิกเข้ามา
เรียนรู้การท างาน ซึ่งสค.ปท.มีกระบวนการอบรมให้การศึกษาผ่านการท างานทางความคิด ตามฝ่ายงาน
ต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ อาทิเช่น ฝ่ายประสานงานภายใน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายการเงิน ฝ่ายแก้ปัญหาหนี้        
โดยรายชื่อตามโครงสร้างการด าเนินงานมีรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. คณะที่ปรึกษา มีบทบาทในการให้ความรู้ วิเคราะห์นโยบาย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย     
มาช่วยท ากระบวนการ วางเป้าหมายการในการประชุมประจ าปี โดยมีที่มาจากที่ได้ร่วมกันเสนอชื่อในการ
ประชุมประจ าปี ได้แก่ นายวิลิต เตชะไพบูลย์ นายประยุทธ วีระกิตติ นายเดชา เดชทองจันทร์         
นายนิพนธ์ กลิ่นวิชิต  นายสาวิตย์ แก้วหวาน  นายสมชาย มีเหม็ง นายประยงค์ ดอกล าไย  

                                                           
9โครงสร้างการด าเนินงาน สค.ปท.เมื่อปีพ.ศ.2557 
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 2. ผู้ประสานงานภายในเครือข่าย มีหน้าที่ประสานสมาชิกภายใน เพ่ือประชุมสมาชิกแก้ปัญหา
หนี้ 
 4. กองเลขาท าหน้าที่บันทึกการประชุม  ประสานกับกลุ่ม ได้แก่น้องมุก น้องเมา  
 5. ผู้ประสานงานภายนอก เช่นองค์กรพันธมิตร กองทุนฟ้ืนฟูฯ กระทรวงเกษตร สถาบันเจ้าหนี้   
 6. ฝ่ายบัญชี ได้แก่ คุณศิวนาทวรพงษ์ 
 7. ฝ่ายการเงิน ได้แก่ คุณสัญญา ยะคะเสม 
 8. ทีมเจรจาหนี้ 10ปิดปรับปรุงชั่วคราว ขอทบทวน มีการแย่งชิงบทบาทกัน 
 9. ฝ่ายข้อมูล มีหน้าที่ท าหนังสือถึงหน่วยงาน ท าวาระการประชุม ดูรายะละเอียดข้อกฎหมาย
ช่องทางการต่อสู้ทางกฎหมาย รับผิดชอบโดย นายภูมิภัทร์ พวงพูล 
 10. ฝ่ายขยายฐานสมาชิก รับผิดชอบโดย ผู้ประสานงานองค์กรและแกนน า สค.ปท. 

 
 

โครงสร้ำงองค์กร 
สภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
10จากการสมัมนาประจ าปี 2558  สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี 22-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  
2558 ณ ร้านเฝ๋อ บ้านเนินผาสุก อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ที่ประชุมมีความเห็นให้ปรับทีมเจรจาหนี้ ในกรณีหนีเ้ร่งด่วน
ให้แจ้งท่ีประชุมประจ าเดือน ให้นางกิมอัง พงษ์นารายณ์ ประธานองค์กรเกษตรกร และสมาชิกที่เป็นลูกหนี้เนื่องจาก
โครงสร้างเดิมที่วางไว้ไมเ่ป็นจริง 

ผู้ประสานงานภายใน 
ผู้ประสานงานภายนอก 

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

คณะท ำงำน 
ฝ่ายจัดการหนี้ 

ฝ่ายฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพ 
ฝ่ายขยายฐานสมาชิก 

คณะที่ปรึกษา 
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กำรเคลื่อนไหวของ สค.ปท. ในปัจจุบัน (ช่วงรัฐบำลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
สค.ปท.ได้เคลื่อนไหวให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯอย่างต่อเนื่องทั้ง

ในนามองค์กรสค.ปท.และร่วมกับองค์กรสมัชชาเกษตรกรรายย่อย โดยใช้ชื่อร่วมว่า องค์กรแนวร่วม
เกษตรกรไทย โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นรัฐบาลที่บริหารงานโดย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.) มี   
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็นจังหวะเดียวกับคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกรในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรได้ครบวาระลงเมื่อเดือนกรกฎาคม        
พ.ศ.255711 

โดยเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีค าสั่งการข้อ 17 กรณี
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ครบวาระมาแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมี
อ านาจหน้าที่ส าคัญในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
การฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 
จึงให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
เกษตรกรตามกฎหมาย หากมีประเด็นปัญหาให้ปรึกษาคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วจัดท าเป็นข้อเสนอต่อ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป 12 

ในเวลาต่อมาม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและนายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา   
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนโยบาย
ที่จะช่วยปลดหนี้หรือล้างหนี้ให้กับเกษตรกรที่ติดอยู่ในสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน โดยจะน าร่อง
จากหนี้ในส่วนของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรซึ่งพบว่าปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 7.9 หมื่นล้านบาท แต่
ที่ผ่านมารัฐบาลต้องเสียงบประมาณส าหรับการบริหารกองทุนฟ้ืนฟูฯ ปีละหลายร้อยล้านบาท กองทุน
ฟ้ืนฟูฯตั้งมามากกว่า 10 ปี ยังไม่สามารถแก้ไขหรือฟ้ืนฟูหนี้ของสมาชิกได้ รัฐบาลจึงก าลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณาว่าจะท าอย่างไรที่จะปลดหนี้ให้เกษตรกรให้มีสถานะที่ลืมตาอ้าปากได้ (โพสต์ทูเดย์ วันพุธที่ 22 
ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 สค.ปท.ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมรณรงค์เรียกร้องกับสมัชชา
เกษตรกรรายย่อยประมาณ 200 คน  ในนาม “แนวร่วมเกษตรกรไทย” ที่บริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาลและ
บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มี นายอ านวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์มาเป็นผู้รับหนังสือและรับปากว่าจะน าเรื่องเข้าประชุมครม.ในวันที่ 20 มกราคม 
พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ยังได้ยืนยันอีกว่ากรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ ต้องมาจากการเลือกตั้ง โดยแนวร่วม
เกษตรกรไทยได้มีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 

                                                           
11พรบ.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาตรา16 คณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
12หนังสือด่วนที่สุด 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 



 

19 
 

1. ให้ยกเลิกหนี้โครงการส่งเสริมของรัฐที่ล้มเหลว ส่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี้กับ ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มูลค่าหนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท  

2. กรณีการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) 
ให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯได้รับสิทธิโดยเท่าเทียมกัน 

3. ให้ด าเนินการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรโดยเฉพาะกรณีหนี้เร่งด่วนและหนี้เกิน 2.5 ล้าน 
และให้ด าเนินการกรณี สูงอายุ ตาย พิการ ตามมติครม. วันที่ 8 กุมภาพันธ์           
พ.ศ. 2554 

4. ให้แก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์ของกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและ        
ผู้ยากจน(ก.ช.ก.)ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ผลที่เกิดขึ้นจากการออกมารณรงค์เรียกร้อง ในวันที่16 มกราคม พ.ศ. 2558 นายอ านวย ปะติเส 
ได้เรียกให้เลขาธิการกองทุนฟ้ืนฟูฯเข้าพบ และมอบหมายให้ท าแผนงาน 3 เดือน และ 12 เดือนของ
กองทุนฟ้ืนฟูฯ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการด าเนินงานกองทุนฟ้ืนฟูด้วย หากไม่มีความ
คืบหน้าจะพิจารณามาตรการข้ันต่อไป 
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กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร 
กรณีศึกษำสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 

 
 

แนวคิดการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร เกิดจากลักษณะการขยายตัวของกลุ่มทุนและการด าเนิน
นโยบายภาคการเกษตรที่ผิดพลาด ไม่ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่
และการประกอบเกษตรกรรมของตนเอง ทุนนิยมเข้ามามีบทบาทครอบง าสังคมไทยทั่วทุกด้าน ชาวไร่ 
ชาวนาก็ไม่สามารถรอดพ้นจากหลักการของสังคมเช่นนี้ได้ เงินทุนและกระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรม
ต้องขึ้นอยู่กับระบบทุนอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยสูง ปัจจัยการผลิตไม่สามารถ
ควบคุมได้  ท าการผลิตขาดทุน น ามาซึ่งเป็นปัญหาหนี้สิน ปัญหาส าคัญเฉพาะหน้าของเกษตรกรไทยใน
ยุคปัจจุบัน  ดังนั้น“พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร” มุ่งแก้ปัญหาส าคัญสองประการ 
คือการท าเกษตรกรแบบครบวงจร และแก้ปัญหาหนี้ โอนหนี้เข้าสู่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่เกษตรกรจะเสีย
ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ าที่สุดคือร้อยละ 1 บาท และให้เวลาพักช าระหนี้เพ่ือรอการฟ้ืนฟูในระยะยาว เพ่ือท า
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มของตนเองที่เข้มแข็ง เป็นเจ้าของผลผลิตเพราะท าการผลิตแบบครบวงจร ทั้งนี้
เกษตรกรจะมีฐานเท่าเทียมกับภาคการผลิตอ่ืนในสังคม เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย (2546) 
หน้า 33-37  

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2544 ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย หมายความว่า เกษตรกรที่มีหนี้สินได้รับความ
คุ้มครองจากพระราชบัญญัติฉบับนี้  องค์กรเกษตรกรจึงได้ออกมาเคลื่อนไหวให้การศึกษาชาวนาและ
เกษตรกรในประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนฟ้ืนฟูฯและใช้ค าขวัญในการสร้างความเข้าใจกับ
เกษตรกร ที่พูดกันติดปากในยุคนั้นว่า “ไม่ได้เบี้ยว อย่ำพึ่งบี้ รอโอนหนี้ตำมกฎหมำย”  เพ่ือเรียกร้องให้
หน่วยงานราชการและสถาบันการเงินหยุดเร่งรัดหนี้สินทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยเกษตรกรนั้นเคารพ
กฎหมายไม่เบี้ยวหนี้แน่นอน เพียงแต่รอให้กองทุนฟ้ืนฟูฯเข้ามาซื้อหนี้ตามกฎหมายเท่านั้น  

พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.2544 ในหมวด 5/1 เรื่องการแก้ไขปัญหา
หนี้ของเกษตรกร และในมาตรา 37/1 ได้ให้ความหมายค าว่า “หนี้” หมายถึง หนี้อันเนื่องมำจำกกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร ผู้เป็นหนี้เป็นสมาชิกขององค์กรเกษตรกร ซึ่งเป็นหนี้ที่เกิดจาก
โครงการส่งเสริมของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมเงินสถาบันการเงิน สถาบัน
เกษตรกร(นิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์) และได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมกำรจัดกำรหนี้ของ
เกษตรกร” โดยมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์การจัดการหนี้ และได้จัดตั้งเป็นส านักจัดการหนี้
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ของเกษตรกร ทั้งนี้เพ่ือรับช าระหนี้แทนเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร
ก าหนด13 

หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ตามพ.ร.บ.กองทุนฟ้ืนฟูฯได้แบ่งเป็น สถาบันการเงินของรัฐและธนาคาร
พาณิชย์  รวมถึงนิติบุคคล เช่น บริษัทบริหารสินทรัพย์ โดยด าเนินการภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
กองทุนฟ้ืนฟูฯกับสมาคมธนาคารไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คู่มือการ
แก้ปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกร (2557)  
 
 

ธนำคำรพำณิชย์ / บริษัทบริหำรสินทรัพย์ ธนำคำร ธ.ก.ส. 

 เป็นหนี้ NPLก่อน 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2548  

1.หนี้ไม่เกิน 1 ล้านบาท กองทุน ช าระหนี้เงินต้น
ร้อยละ 50 ส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตัดทิ้ง 
 

 เป็นหนี้ NPLก่อน 31 มีนาคม พ.ศ. 2551 
1.หนี้เงินต้นคงค้างไม่เกิน 2.5 ล้านบาท 
2.เป็นหนี้ NPLที่ถูกด าเนินคดีแล้ว โดยมีหลักเกณฑ์ 
เงินต้นคงค้างไม่เกิน 1 ล้านให้ช าระเงินต้นร้อยละ 
50 ดอกเบี้ยตัดทิ้งทั้งหมด 

เงินต้นคงค้างเกินกว่า 1 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 2.5 
ล้านบาทกรณีไม่มีหลักประกันให้ช าระเงินต้นร้อย
ละ 50 ดอกเบี้ยตัดทิ้งทั้งหมด และกรณีมี
หลั กประกันจ านองช าระ เงิ นต้ นร้ อยละ 90 
ดอกเบี้ยตัดทิ้งทั้งหมด 

 

โดยกรอบแนวคิดของหลักเกณฑ์การซื้อหนี้เกษตรกรในระบบสถาบันการเงิน ในส่วนของ 
สค.ปท.มีที่มาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ 

ประการที่ 1 ได้ใช้กรอบเดียวกับกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ช่วงวิกฤติ
เศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ด้วยการ
เข้าไปค้ าประกันและจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงิน แกนน าเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกร
ในยุคนั้นจึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยบัญญัติไว้ใน 
พรบ.กองทุนฟ้ืนฟูฯ   

ประการที่ 2 ปัญหาหนี้สินเกษตรกรรายย่อยเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญรวมถึงเป็น
ระดับโครงสร้าง เช่น ปัญหาที่ เกิดขึ้นจากทิศทางการพัฒนาประเทศที่ให้ความส าคัญกับระบบ
อุตสาหกรรม ปัญหาระดับการศึกษา ปัญหาปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะที่ดินท ากิน ปัญหาราคาผลผลิต
ตกต่ ากว่าความเป็นจริง ปัญหาระบบชลประทาน ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของนโยบายหนี้สินและเน้น

                                                           
13 http://www.frdfund.org/images/stories/file/act/act_f00002.pdf .สืบค้นวันท่ี 1 เมษายน พ.ศ.2558 



 

22 
 

ปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าการวางแผนระยะยาว จึงมีความจ าเป็นที่รัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลืออย่าง
เป็นรูปธรรมดังเช่นหลักเกณฑ์การซื้อหนี้จากสถาบันการเงินของ กองทุนฟ้ืนฟูฯ   

สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) เป็นเครือข่ายองค์กรเกษตรกรใน
ระดับประเทศ มีเป้าหมายแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กล่าวคือให้กองทุน
ฟ้ืนฟูฯเข้ามาซื้อหนี้เกษตรกรรวมถึงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ในระยะยาว  

กระบวนแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสค.ปท. ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร  
ในปี พ.ศ.2548 โดยได้วางเป้าหมายการจัดการหนี้สินของเกษตรกรไว้ชัดเจนว่า ต้องผลักดันให้มีการ
จัดการหนี้ โดยกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างท่ัวถึง ทันเหตุการณ์ ต้องยกเลิกหนี้สินที่ไม่
มีความชอบธรรม รวมถึงการเสนอให้แก้กฎหมายเพ่ือน าหนี้นอกระบบของเกษตรกรมาให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ
จัดการหนี้    

ดูเหมือนว่าจากเป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ที่สค.ปท.วางไว้ ได้ตระหนักทั้งปัญหาหนี้ในระบบและ
หนี้นอกระบบสถาบันการเงิน หัวใจส าคัญของการแก้ปัญหาหนี้ภายใต้กองทุนฟ้ืนฟูฯ ถ้าต้องการให้เกิด
ความเป็นธรรมและประสบความส าเร็จยังคงต้องอาศัยพลังผลักดันจากภาคประชาชน ดังค าให้สัมภาษณ์
ของ อำจำรย์ประยุทธ์ วีระกิตติ ที่ปรึกษำ สค.ปท.  ได้กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “การแก้ไขปัญหาหนี้สิน
เกษตรกร แม้ว่าจะมีกฎหมาย แต่ข้อกฎหมายมีความสลับซับซ้อน มีความยุ่งยาก มีองค์ประกอบสารพัด 
ดังนั้นการต่อสู้กดดัน การต่อสู้นอกกรอบ เป็นบทเรียนในการชี้วัดความส าเร็จของการแก้ไขหนี้และรักษา
ที่ดินของภาคประชาชน เกิดจากการเจรจาต่อรอง กดดันด้วยกระบวนการภาคประชาชน การคิดนอก
กรอบ ควบคู่กับเรื่องของกฎหมาย ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ของภาคประชาชนร่วมด้วย ทุกวันนี้สถาบัน
การเงินมีการปรับตัว  มีการใช้นโยบายปรับโครงสร้างหนี้มาแข่งกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ  ท าให้เกษตรกรเกิด
ความสับสนและสร้างความแตกแยกต่อภาคประชาชน และยังส่งผลให้อ านาจต่อรองของภาคประชาชน
ลดลง” 

และด้วยอิทธิพลทางการเมืองที่พยายามเข้าไปมีบทบาทในการด าเนินงานของกองทุนฟ้ืนฟูฯ เพ่ือ
เอ้ือผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของพวกตน ส่งผลให้การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในภาพรวมเกิดความล่าช้า 
เห็นไดจ้ากรายงานการวิจัยเรื่อง ภาวะหนี้สินชาวนาภาคกลางกับนัยที่ส่งผลต่อการสูญเสียที่ดินและความ
มั่นคงทางอาหารของชุมชนและสังคม โดยปิยาพร อรุณพงษ์ และคณะ (2556) อ้างใน เขมรัฐ เถลิงศรี 
(2557) ระบุว่า จากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดจ านวน 501,880 ราย ประมาณร้อยละ 28 อยู่ในกลุ่ม
สถานะหนี้มีปัญหา ซึ่งนับตั้งแต่ผิดนัดช าระ ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี ที่ดินและทรัพย์สินก าลังจะถูกขาย
ทอดตลาด จนถึงขั้นล้มละลาย ระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง 2555 กองทุนฟ้ืนฟูฯสามารถด าเนินการช าระ
หนี้ได้เพียง 20,451 ราย มูลหนี้ 4,107 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.16 ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้  

ด้วยเป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้สินที่สค.ปท.วางไว้ว่า เกษตรกรต้องได้รับการจัดการหนี้เพ่ือรักษา
ที่ดินไว้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ผ่านกระบวนการท างานร่วมกับเครือข่ายองค์กรพันธมิตรและสมาชิก
ของสค.ปท.ที่ประจ าอยู่ในแต่ละจังหวัดได้ออกมารณรงค์เรียกร้อง อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยสถานการณ์
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ทางการเมือง และความรุนแรงของปัญหาหนี้เป็นตัวก าหนด อาทิเช่น เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 
สค.ปท.ร่วมกับองค์กรแนวร่วมเกษตรกร รณรงค์เรียกร้องบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ประชุมร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอ านวย ปะติเส เรียกร้องให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯและแก้ปัญหาหนี้เกษตรกรประเภท หนี้อุทธรณ์ หนี้เกิน 2.5 ล้าน
บาท และการฟื้นฟูอาชีพ 14   

ส าหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ เพ่ือรักษาที่ดินให้กับสมาชิกนั้น เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่ 
สค.ปท. ขับเคลื่อนร่วมกันมาตลอด โดยเฉพาะในกรณีปัญหาหนี้เร่งด่วน  กิมอัง พงษ์นำรำยณ์ ได้ขยาย
ความถึงความจ าเป็นในเรื่องนี้ว่า “เพราะเรื่องหนี้มันหนัก คือก าลังจะสูญเสียที่ดิน ก าลังจะโดนยึด     
โดนขาย ก าลังจะหมดอายุความ มันไม่มีเวลาที่จะเปลี่ยนวิธีคิด ไม่มีเวลาหายใจโล่งๆ เรื่องหนี้มันเลือดเข้า
ตา” 15 

ดังนั้นทางสค.ปท.จึงได้วางแนวทางการท างานเพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาหนี้เป็น 2 แนวทาง คือ 
การผลักดันปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับนโยบายและการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรให้กับสมาชิกโดยตรง
ผ่านกลุ่มองค์กร   

1. กำรผลักดันปัญหำหนี้สินเกษตรกรระดับนโยบำย  เป็นการผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหา
หนี้สิน ที่ส่งผลต่อสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูฯในภาพรวม เช่นการเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯ เพ่ือให้มีการพิจารณาอนุมัติงบประมาณซื้อหนี้เกษตรกรต่อไป  
รวมถึงการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือผลักดันให้มีนโยบาย หรือข้อตกลง
ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร เช่นในปีพ.ศ.2553 สค.ปท.และ
เครือข่ายเกษตรกรประกอบด้วย สมัชชาเกษตรกรรายย่อย (สกย.) แนวร่วมเกษตรกรภาคเหนือ (นกน.)  
ไดร้ณรงค์เรียกร้องจนเกิด มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 255316 ว่าด้วยนโยบายปรับโครงสร้าง
หนี้และฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชีวะโดยได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี    
พ.ศ. 2553 – 2555 กว่า 5,870 กว่าล้านบาท ให้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรในการแก้ไข
ปัญหาหนี้และเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนฟูพัฒนาอาชีพหลักในการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตให้แก่เกษตรกร  
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ส านักกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรประสานงานกับธนาคารรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคาร
ออมสิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ  ตลอดจนได้มี
คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
เฉพาะกิจของนายกรัฐมนตรี 

                                                           
14 ผู้วิจัยเข้าร่วมสังเกตการณ์ชุมนุมและประชุมในวันท่ี 15 ม.ค พ.ศ.2558 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
15 สัมภาษณ์ กิมอัง พงษ์นารายณ์  ลักษณะของปัญหหนี้สินเกษตรกร สค.ปท.  23 ตุลาคม พ.ศ.2558  
16 มติครม.7เมษายน พ.ศ. 2553.www.cabinet.thaigov.go.th 
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 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน    
พ.ศ. 2557 ได้มีมติคณะรัฐมนตรี กรณีคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เร่งรัดเพ่ือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรตาม
กฎหมาย โดยล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรจ านวน 11 คน (เปิดรายชื่อ11บอร์ด
กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรชุดใหม่ “สมคิด”เรียกถกทันที. www.manager.co.th/Politics. 19 พฤศจิกายน 
2558) 
 
แสดงข้ันตอนผลักดันกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. ระดับนโยบำย 
 
 
 
 

 
          2. กำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกรให้กับสมำชิก สค.ปท.  ได้แก่การประสานงานกับสถาบัน
การเงินหรือ เจ้าหนี้  ประสานงานกับตัวแทนกองทุนฟ้ืนฟูฯ รวมทั้งไปให้ข้อมูลต่อศาล พนักงานบังคับคดี  
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งในการเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร บางครั้งมีความจ าเป็นต้องรณรงค์
เรียกร้อง กดดันควบคู่ไปด้วย เพ่ือให้สามารถบรรเทาความรุนแรงของปัญหาและไม่ให้เกษตรกรต้อง
สูญเสียที่ดินท ากิน  ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2556 สค.ปท.ได้ก าหนดมีโครงสร้างคณะท างานฝ่ายจัดการหนี้
โดยเฉพาะ โดยไดแ้บ่งประเภทหนี้สินเกษตรกรออกเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะของสถาบันการเงินเจ้าหนี้และ
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลัก17  เช่นกรณีหนี้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
รับผิดชอบโดย นายสัญญา  ยะคะเสม กรณีหนี้ของธนาคารออมสิน กับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)  รับผิดชอบโดยนายภูมิภัทร พวงพูล และกรณีหนี้
สหกรณ์การเกษตร รับผิดชอบโดย นางอรศิริ  ศรีกิตติโรจน์ เป็นต้น 
 

ขั้นตอนกำรรับเรื่อง และแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรในระดับกลุ่ม ของ สค.ปท.18 
 การรับเรื่องและแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระดับกลุ่ม สค.ปท. เป็นด่านแรกที่เกษตรกรเข้าไป
สมัครสมาชิก รับเงื่อนไข ข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน เช่นระดับความคาดหวังต่อการแก้ปัญหาหนี้สิน
และความพร้อมส าหรับเข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมของเครือข่าย 

                                                           
17 รายชื่อโครงสร้างการด าเนินงาน สค.ปท. ปี พ.ศ.2557 
18 สัมภาษณ์ภมูิภัทร พวงพูล กลุ่มบอ่ทองฟื้นฟูเกษตรกร จ.ระยอง คณะท างานเจรจาปญัหาหนีส้ินเกษตรกร สค.ปท. 
วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 

เครือข่ายเกษตรกร  
รณรงค์เรียกร้อง 
ยื่นข้อเรียกร้อง  

ประชุมร่วมกับ หน่วยงาน เพื่อหา
มาตรการ แนวทางแก้ปัญหา 

ตัวแทนองค์กรเกษตรกร
ติดตามความคืบหน้า 

http://www.manager.co.th/Politics.%2019%20พฤศจิกายน%202558
http://www.manager.co.th/Politics.%2019%20พฤศจิกายน%202558
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ขั้นตอนกำรรับเรื่องและแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรในระดับกลุ่ม/องค์กร 
1. เมื่อเกษตรกรมีความประสงค์สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่ม ทางตัวแทนกลุ่มจะแจ้ง

เงื่อนไขหรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่ม 
1.1 สมาชิกต้องสละเวลาเดือนละ 1 วันส าหรับเข้าร่วมการประชุมสมาชิกกลุ่ม 
1.2 สมาชิกต้องช าระเงินค่าสมาชิกรายเดือนตามอัตราที่กลุ่มก าหนด เช่น เดือนละ 

150 บาท 
1.3 สมาชิกควรมาร่วมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเครือข่าย สค.ปท.เมื่อต้องการรวม

พลังแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือการรณรงค์เรียกร้องทางการเมืองด้าน
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรรายย่อย 

1.4 ตัวแทนกลุ่มสอบถามความต้องการของเกษตรกร (จากปัญหาหนี้สิน) ทั้งนี้
ตัวแทนกลุ่มต้องบอกกับเกษตรกรให้ชัดเจน ให้รู้สภาพความเป็นจริ งถึงแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของแต่ละกรณีว่าสามารถด าเนินการได้ในระดับไหน        
บางกรณีอาจมีทางแก้ ถ้าเกษตรกร ลุกขึ้นมาสู้ ก็ยังสามารถหาทางออกได้ 

2. ข้อมูลเอกสารที่ลูกหนี้หรือเกษตรกรต้องเตรียมเพ่ือยื่นเรื่องให้กับกองทุนฟ้ืนฟูฯและใช้
เพ่ือติดตามให้มีการซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย  
2.1 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
2.2 ส าเนาบัตรประชาชน  
2.3 ส าเนาสัญญากู้เงิน บางกรณีไม่มีหลักทรัพย์แต่สถาบันการเงินสามารถฟ้องเพ่ือสืบ

ทรัพย์ 
2.4 ส าเนาสัญญาจ านอง ต้องเอาหลักทรัพย์ค้ าประกันอยู่แล้ว  
2.5 ส าเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
2.6 เอกสารการด าเนินคดี เช่น ค าฟ้อง ค าพิพากษาของศาล ค าสั่งบังคับคดี ค าสั่ง

ประกาศยึดทรัพย์ หนังสือประกาศการขายทอดตลาด สัญญาซื้อ -ขายจาก
ส านักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นๆ หรือหนังสือขับไล่ 

3. การแก้ไขปัญหาหนี้สินระดับกลุ่ม สค.ปท.ได้ยึดหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการจัดการหนี้
เกษตรกร กองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้ระบุรายละเอียดไว้ในมาตรา 37/6 ว่าเกษตรกรซึ่งเป็นหนี้
ในระบบและมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฟ้ืนฟูต้องด าเนินการ
ดังนี้ 
3.1 ให้เกษตรกรขอยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อส านักจัดการหนี้ของเกษตรกร 
3.2 ให้คณะกรรมการจัดการหนี้เกษตรกรอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ให้จัดการหนี้ 
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3.3 กองทุนฟ้ืนฟูฯรับภาระช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกร ให้ทรัพย์สินของ
เกษตรกรตกเป็นของกองทุนฟ้ืนฟูฯ  

3.4 เกษตรกรจะได้รับทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ค้ าประกันคืนจากกองทุนฟ้ืนฟูต่อเมื่อ
เข้าสู่กระบวนการฟ้ืนฟูแล้ว  

 ทั้งนี้สมาชิกสค.ปท.ส่วนใหญ่ได้สิทธิในการจัดการหนี้ เมื่อกลุ่มองค์กรทั้งในระดับพ้ืนที่และองค์กร
ระดับเครือข่าย ติดตามประสานงานต่อเนื่องจนกระทั่งท าให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ ซื้อหนี้จากสถาบันการเงิน ใน
ขั้นตอนนี้ใช้ระยะเวลาอย่างน้อยประมาณ 5-6 ปี นับจากเวลาที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้ จนสามารถ
ได้รับการโอนหนี้จากเจ้าหนี้ มาเป็นหนี้ของกองทุนฟ้ืนฟูฯไดส้ าเร็จ  

 
แผนผังแสดงข้ันตอนกำรรับเรื่องร้องเรียนปัญหำหนี้สินเกษตรกร  ระดับองค์กร 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 เกษตรกรขึ้นทะเบียนหนี้กับส านักจัดการหนี้ 

 คณะกรรมการจัดการหนี้อนุมัติเป็นรายๆ 

 กองทุนฟื้นฟูฯรับช าระหนี้ให้เกษตรกร 

 เกษตรกรได้รับโฉนดคืนเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟืน้ฟ ู

การปัญหาหนี้ระดับกลุม่ ยึดหลักเกณฑ์ตาม 
คณะกรรมการจัดการหนีส้ินเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ 

สมาชิกเกษตรกร(ลูกหนี้)เตรียมข้อมูลเอกสาร 
ส าเนาทะเบียนบ้าน,บตัรประชาชน 

เอกสารการด าเนินคดีทั้งหมด 
ส าเนาเอกสารสิทธิที่ดิน 

สัญญาเงินกู้เงิน,สญัญาจ านอง 

รับเง่ือนไขขององค์กร 
ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 

ช าระค่าสมาชิกรายเดือน 
สอบถามความต้องการและให้ข้อเท็จจริงของแนวทางการแก้ปัญหากับสมาชิก 

เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและเครือข่ายสม่ าเสมอ 

เกษตรกรสมัครสมาชิกกลุ่ม 
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ขั้นตอนกำรรับเรื่องและแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร ระดับเครือข่ำย สค.ปท.19   
ส าหรับการรับเรื่องแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรในระดับเครือข่าย จะเกิดขึ้นเมื่อระดับกลุ่มไม่

สามารถรับมือกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกได้ เช่น กรณี ขอให้ศาลเลื่อนการพิจารณาคดี  
รวมถึงกรณีที่ก าลังประกาศขายทรัพย์ทอดตลาด  มีความจ าเป็นที่ทางเครือข่าย สค .ปท.ต้องเข้าไปให้
ความช่วยเหลือ โดย สค.ปท. มีข้ันตอนในการรับเรื่องกับสมาชิกดังนี้  

1. ให้แกนน ากลุ่มแจ้งปัญหาของสมาชิกต่อที่ประชุมเครือข่าย สค.ปท.ในเวทีประชุม
ประจ าเดือน  

2. ฝ่ายข้อมูลจัดล าดับความเดือดร้อนของปัญหา ที่ได้รับเรื่องเข้ามา 
3. ทีมเจรจาวิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา  
4. เข้าสู่กระบวนการเจรจา โดยทีมเจรจาได้แบ่งบทบาทกันท าหน้าที่เพ่ือหาแนวทางไกล่

เกลี่ยและน าไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน 
4.1 ทีมเจรจา สค.ปท.ประกอบด้วย   

4.1.1 ผู้เจรจาหลัก ท าหน้าที่อธิบายปัญหาภาพรวม และความต้องการของลูกหนี้
(เกษตรกร)  

4.1.2 ผู้เจรจารอง  ท าหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูล ข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้อง   
มติครม. กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.3 แกนน ากลุ่มที่เกษตรกรเป็นสมาชิก ท าหน้าที่อธิบายถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและ
ความประสงค์ของลูกหนี้ในการแก้ปัญหาหนี้สิน 

4.1.4 ผู้สร้างแรงกดดันในทีมเจรจา ในกรณีที่สถาบันการเงินพยายามบ่ายเบี่ยง 
ไม่ท าตามข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของลูกหนี้ 

4.1.5 แกนน าในพื้นที ่
4.1.6 สมาชิกเกษตรกร (ลูกหนี้)   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 สัมภาษณ์ สญัญา ยะคะเสม ศิวนาท วรพงษ์ ภูมิภัทร พวงพูล วันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ.2558  อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา 
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ชำร์ทแสดงข้ันตอนกำรแก้ปัญหำหนี้ในระดับเครือข่ำย สค.ปท. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แกนน ากลุ่มส่งเรื่องมายังเครือข่ายในเวที
ประชุมประจ าเดือน 

ฝ่ายข้อมูลจัดล าดับความเดือนร้อนของ
ปัญหาหนี้ 

ทีมแก้ปัญหาหนี้ สค.ปท.วิเคราะห์หา
แนวทางแก้หนี้ในแต่ละกรณี 

เข้าสู่กระบวนการเจรจาแก้ปัญหาหนี้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน 

ทีมแก้ปัญหาหนี้ สค.ปท.ประสานกับ
สถาบันการเงินเจ้าหนี้เพ่ือเจรจาให้ขาย

หนี้เกษตรกรกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

องค์ประกอบการเจรจา
แก้ปัญหาหนี้ สค.ปท. 

ผู้เจรจาหลัก  
ผู้เจรจารอง 

แกนน ากลุ่มที่เกษตรกรเป็น
สมาชิก 

ผู้สร้างแรงกดดันในทีม
เจรจา 

สมาชิกเกษตรกร (ลูกหนี้) 
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กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรสค.ปท. 
ดังที่กล่าวมา สค.ปท. ได้ให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรเป็นล าดับต้นๆ เห็นได้

จากการก าหนดเป้าหมายหลักของเครือข่าย ประกอบกับมีทีมเจรจาหนี้ในโครงสร้างการท างาน  ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาหนี้สินเกษตรกรของสมาชิกเป็นประจ าทุกเดือน 
เนื่องจากปัญหาหนี้สินเกษตรกรอาจส่งผลให้เกษตรกรสูญเสียที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยได้ หากเกษตรกร
ใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันสัญญาการกู้เงิน   

จากการศึกษากระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กรณี สค.ปท. ท าให้เห็นกระบวนการ
แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรใน 3 ระดับ คือ ระดับนโยบาย ระดับเครือข่ายสค.ปท. และระดับกลุ่มองค์กรใน
พ้ืนที่ และในการศึกษาครั้งนี้ขอให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ใน 2 ระดับ คือระดับ
นโยบายและระดับเครือข่าย ที่ผู้ศึกษาได้เข้าไปร่วมสังเกตการณ์ถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ 
 

ระดับที่ 1 กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรระดับนโยบำย เพ่ือผลักดันให้วางกรอบ
แนวทางปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความชัดเจน เช่น เรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตัวแทน
เกษตรกรเข้าไปเป็นคณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งให้มีมติคณะรัฐมนตรีรับรองรายชื่อผู้แทนเกษตรกรที่
ได้รับเลือก หรือ การขอให้คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) เข้ามาแก้ปัญหาหนี้
เร่งด่วน ของเกษตรกรประมาณ 14,000 รายในระหว่างที่รอคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูฯเข้ามาท าหน้าที่   

กระบวนการการแก้ไขปัญหาหนี้สินในระดับนโยบาย ที่ผ่านมาทางสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกร
แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมัชชาเกษตรกรรายย่อย สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ(สกน.) ได้ใช้วิธีการ
รณรงค์เรียกร้อง โดยมีสมาชิกเกษตรกรของแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมตั้งแต่ในจ านวนตั้งแต่ 200 – 500 คน
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของข้อเรียกร้องเพ่ือเสนอไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเวที
ประชุมเจรจา   

กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินระดับนโยบายล าดับต่อมา คือการประชุมเจรจาเพ่ือหาข้อตกลง
ร่วมกัน เช่น ขอให้รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอให้คณะรัฐมนตรีก าหนดวันเลือกตั้ง
ตัวแทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยองค์ประกอบหลักๆของการ
ประชุม คือ  

1. ประธำนที่ประชุม (นายอ านวย ปะติเส)  ท าหน้าทีรับฟังปัญหาและเสนอแนวทางการ
ท างานแก้ไขปัญหาเกษตรกรของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  

2.  เลขำนุกำรและเจ้ำหน้ำที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนำเกษตรกร ซึ่งเข้ามารับฟังปัญหา 
จากเกษตรกร และแนวทางแก้ไขปัญหาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ 

3. ตัวแทน สค.ปท. ซึ่งประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน คณะท างานในการ
แก้ปัญหาหนี้ และ ตัวแทนเกษตรกรจากกลุ่มต่างในระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม โดย
เนื้อหาประชุมได้เรียกร้องและสะท้อนปัญหาหนี้เร่งด่วนที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร และให้
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กองทุนฟ้ืนฟูฯ เร่งด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีถูกเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน
ขายทรัพย์สินทอดตลาด หรือให้เร่งด าเนินการแก้ปัญหากรณีหนี้อุทธรณ์ เนื่องจากไม่มี
ความคืบหน้าใดๆ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งให้คณะรัฐมนตรีก าหนดวันเลือกตั้ง
ตัวแทนเกษตรกร 

4. แกนน ำจำกสมัชชำเกษตรกรรำยย่อย ท าหน้าที่หลักในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงาน
ของรัฐและกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

 
ระดับที่ 2 กระบวนกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกรในกรณีเร่งด่วนของ สค.ปท.20 การแก้ปัญหา

หนี้สินเกษตรกรของ สค.ปท. เกือบทั้งหมด เป็นสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่ง
จากการผิดนัดช าระหนี้(Non Performing Loan)หรือหนี้ NPLหมายถึงหนี้ที่ไม่สามารถช าระคืนให้กับ
เจ้าหนี้ได้ตามแผนช าระหนี้ที่ได้ตกลงไว้  โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้ผิดนัดช าระที่ถูกด าเนินคดีซึ่งไม่สามารถไกล่
เกลี่ยเพ่ือปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ได้จึงถูกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ฟ้องร้องด าเนินคดี 
และหนี้ที่ศาลมีค าพิพากษาให้ลูกหนี้ช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยตามค าพิพากษา เป็น
กรณีท่ีศาลมีค าพิพากษาให้เกษตรกรช าระหนี้และต่อจากนี้ไปอีกไม่เกิน 10 ปีเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินมี
สิทธิ์ขอให้ศาลมีหมายบังคับคดีขายทรัพย์ทอดตลาดเพื่อน าเงินมาช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้  
  สค.ปท.ได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ คือ   

1. กำรขอให้ศำลเลื่อนอ่ำนค ำพิพำกษำ   สค.ปท. เข้าไปช่วยเหลือสมาชิก ในขั้นตอน
ก่อนที่ศาลมีค าพิพากษา ทางสค.ปท.ได้ร้องขอต่อศาลว่า ลูกหนี้รายนี้ก าลังรอให้
กองทุนฟ้ืนฟูฯมาซื้อหนี้ จึงขอให้ศาลเลื่อนค าพิพากษาออกไปก่อน  

2. กำรขอชะลอขำยทอดตลำด เมื่อคดีความเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีขายทรัพย์ตลอด
ตลาดเนื่องจากลูกหนี้ไม่สามารถช าระหนี้ตามค าพิพากษาได้ จึงถูกเจ้าหนี้ร้องต่อเจ้า
พนักงานบังคับคดีเพ่ือขออายัดทรัพย์และน าออกขายทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้
ตามที่ศาลสั่ง  ในขั้นตอนนี้ทาง สค.ปท.จะน าหนังสือบรรเทาทุกข์จากกองทุนฟ้ืนฟูฯ
ขอชะลองดการบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ออกไปก่อน  และเร่งให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ
เข้ามาช าระหนี้แทนโดยเร่งด่วน  ในขั้นตอนนี้สามารถน าไปสู่คดีฟ้องล้มละลายได้ ใน
กรณีท่ีเกษตรกร (ลูกหนี้)ไม่สามารถช าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้และมีมูลหนี้ทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ยรวมกันแล้วมีจ านวนมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป  เช่น ถ้ามีหนี้ 1 ล้านบาท แต่
ขายทรัพย์สินได้เพียง 6 แสนบาท แสดงว่าเหลือหนี้อีก 4 แสนบาท หนี้ส่วนนี้จะ
กลายเป็นหนี้ก้อนใหม่ที่เป็นเงินต้น มีอัตราดอกเบี้ยตามค าพิพากษาของศาล ไม่เกิน

                                                           
20 ระดมความคิดเห็นเวทีเสนอผลการศึกษา เรื่องกระบวนการแกไ้ขปญัหนาหนี้สินเกษตรกรสค.ปท. วันท่ี 7-8 ก.ค. 
2558 
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ร้อยละ 15 ต่อปี และลูกหนี้สามารถถูกฟ้องคดีล้มละลายได้ (เมื่อหนี้ก้อนใหม่มีเงินต้น
และดอกเบี้ยครบ 1 ล้านบาท 

3. เมื่อเกษตรกรถูกฟ้องคดีล้มละลำย ศำลจะมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์  ซึ่งในกระบวนการนี้ 
สค.ปท.จะช่วยเหลือสมาชิกด้วยการร้องขอให้ศาลล้มละลายกลางชะลอการฟ้อง
ล้มละลายและขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ช่วยแถลงต่อศาลล้มละลายกลาง  และทาง
ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ ขอช าระหนี้กับสถาบันการเงินเจ้าหนี้หากตกลงกันได้ เมื่อ
กองทุนฟ้ืนฟูฯ ช าระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว สถาบันการเงินเจ้าหนี้จะท าการถอนฟ้อง
ล้มละลาย  

4. เม่ือเกษตรกรถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขำด  (ห้ามเคลื่อนย้าย จ าหน่าย จ่าย โอน
ทรัพย์ และลูกหนี้ต้องส่งมอบทรัพย์ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ )  จะส่งผลให้
เกษตรกรถูกคุมทรัพย์ทุกชิ้นและควบคุมการท านิติกรรมโดยเด็ดขาด โดยเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์จะไปรวบรวมทรัพย์สินจากการสอบสวน การรวบรวมเอกสารทางบัญชี
ของลูกหนี้ ในขณะเดียวกันทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรวบรวมเจ้าหนี้ตามค า
พิพากษาหรือเจ้าหนี้ที่เป็นโจทก์ ให้มายื่นขอรับการช าระหนี้ภายใน 2 เดือน ทั้งนี้
เพ่ือให้ลูกหนี้ทราบว่าตนมีหนี้เท่าใด เมื่อรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุก
รายที่มาขอรับการช าระหนี้แล้ว  เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะท าความเห็นต่อศาลว่า 
เจ้าหนี้มีสิทธิรับช าระหนี้หรือไม่ เท่าใด  และจะมีหมายนัดประชุมเจ้าหนี้ตรวจค า
ขอรับช าระหนี้สอบสวนพยาน  ในขั้นตอนนี้ลูกหนี้มีสิทธิยื่นค าขอประนอมหนี้ (ช าระ
หนี้ไม่เต็มจ านวน)ได้ ในขั้นตอนนี้ทาง สค.ปท.สามารถประสานกองทุนฟ้ืนฟูฯท า
หนังสือขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เลื่อนการประชุมเจ้าหนี้ออกไปก่อนได้ เพ่ือรอ
ให้ กฟก.เข้ามาซื้อหนี้ 

5. เม่ือศำลมีค ำพิพำกษำล้มละลำย  ในกรณีที่ไม่สามารถเจรจาประนอมหนี้กันได้ ศาล
จะมีค าสั่งพิพากษาล้มละลาย รวบรวมทรัพย์ทั้งหมดออกขายทอดตลาด เป็นเกษตรกร
กลายเป็นบุคคลล้มละลายหลังค าพิพากษาแล้ว 3 ปี ถูกยึดที่ดินและทรัพย์ทั้งหมดให้
เจ้าหนี้ 
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บทเรียนกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกร 
กรณีศึกษำสมำชิกสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 

 
 

บทเรียนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร กรณีศึกษาสมาชิกสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่ง
ประเทศไทย (สค.ปท.) ได้ด าเนินการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกใน 2 กรณี เพ่ือให้เห็นสถานการณ์
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินที่สามารถจัดการได้ในระดับกลุ่มและกระบวนการ
แก้ไขปัญหาหนี้ที่เครือข่ายสค.ปท.เข้าไปสนับสนุนและช่วยเหลือ ด้วยการติดต่อประสานงาน เข้าไปเพ่ือ
เจรจาต่อรองให้จ านวนหนี้สินอยู่ในระดับที่เกษตรกรสามารถช าระได้ อีกทั้งการศึกษาเชิงลึกในรายกรณี
เพ่ือให้เห็นรายละเอียดขั้นตอนการแก้ปัญหาหนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่เกษตรกรได้รับการ
ซื้อหนี้จากกองทุนฟ้ืนฟูฯเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

กรณีแรก  “ลุงใส ค ำบำง” สมาชิกกลุ่มบ่อทองฟ้ืนฟูเกษตรกร ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ลุง
ใสได้เป็นหนี้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 290,000 บาทเนื่องจาก
ต้องการน าเงินมาขุดบ่อน้ าและวางระบบน้ าในแปลงเกษตร ในขณะที่ต้องมาเจอกับราคาผลิตตกต่ าท าให้
ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ต้องมาปรับโครงสร้างหนี้ขยายระยะเวลาช าระหนี้ และขยับดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงขึ้นให้ธนาคารจากร้อยละ 13 มาเป็นร้อยละ 15 ต่อปี จนถูก ธ.ก.ส.ฟ้องร้องด าเนินคดี ท าให้ต้องวิ่งแก้
หนี้มาเกือบ 10 ปี กว่าจะลืมตาอ้าปากได้ 

กรณีท่ีสอง “กอบกฤต เกตุโชติทวีกิจ” เป็นสมาชิกกลุ่มคลองเข้พัฒนา ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.
ฉะเชิงเทรา ได้ลาออกจากงานประจ าเพราะคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับคงไม่สามารถน ามาช าระหนี้ก้อนโตได้ 
โดยครอบครัวของกอบกฤต มีหนี้ทั้งหมด 3 ก้อน รวมเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 6,800,000 บาท และใช้
ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกันทั้งหมดประมาณ 103 ไร่ เนื่องจากต้องการน าเงินมาลงทุนเลี้ยงหมู
และเลี้ยงกุ้งกุลาด า แต่ต้องประสบกับภาวะขาดทุนเพราะต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูงเจอภัยธรรมชาติน้ า
ท่วมหนัก จนวันหนึ่งไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ ท าให้ถูกด าเนินคดีและขายทรัพย์ทอดตลาด เขาจึงได้ลุก
ขึ้นสู้เพื่อแกปัญหาหนี้ โดยเข้าร่วมกับกลุ่มคลองเข้พัฒนา เครือข่ายสค.ปท. โดยขบวนการกลุ่มได้ยึดหลัก
ความเป็นธรรมกับเกษตรกรซึ่งมีแนวทางการพิจารณาจากยอดหนี้ทั้งหมด รายละเอียดสัญญาการขอกู้เงิน 
รวมถึงยอดเงินที่ได้ช าระหนี้ไปแล้ว เพ่ือให้ได้จ านวนหนี้ที่ทั้งสองฝ่าย(เจ้าหนี้และลูกหนี้)ยอมรับกันได้ ซึ่ง
กระบวนการแก้ปัญหาหนี้ของกอบกฤตและครอบครัวใช้ระยะเวลาทั้งหมด 7 ปี เพ่ือให้กองทุนฟ้ืนฟูฯเข้า
มาซื้อหนี้   

ปัจจุบันทั้งสองกรณีได้ผ่านการแก้ปัญหาหนี้ ในช่วงวิกฤติมาแล้ว และยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอยู่ส าหรับรายละเอียดทั้งในส่วนของสถานการณ์ปัญหา กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้ของทั้ง
สองรายว่ามีแนวทางให้พวกเขารักษาที่ดินไว้ได้อย่างไร และยังมีความสุขกับการใช้ประโยชน์ในที่อยู่ 
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ใส ค ำบำง21 
ใช้เวลำ 10 ปี สู้หนี้ด้วยควำมหวัง 
 

ปัจจุบัน“ลุงใส” อายุ 78 ปี  เดิมเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ย้ายถิ่นฐานมาท ามาหากิน และสร้าง
ครอบครัวที่จังหวัดระยองเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ขณะนี้ได้อาศัยอยู่กับหลานชายอายุ 25 ปี  ลุงใส ประกอบ
อาชีพหลักท าสวนทุเรียน และสวนยางพารา มีรายได้จากการท าสวนยางพาราเฉลี่ยเดือนละ 4,000 บาท 
หรือคิดเป็นปีละ 48,000 บาท และมีรายได้จากสวนทุเรียนเฉลี่ยปีละ 60,000 บาท รวมแล้วมีรายได้จาก
สวนยางพาราและสวนทุเรียน 108,000 บาท ต่อปี   
 ลุงใสและครอบครัวมีค่าใช้จ่ายหลักๆ เป็นค่าอาหารส าหรับบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 150 บาทต่อ
วัน ประมาณ 4,500 บาท ต่อเดือน  รวมกับค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์เฉลี่ยอีกเดือนละ 500 บาท ซึ่งรวม
แล้วมีรายจ่ายเฉลี่ย 5,000 บาท ต่อเดือน หรือคิดเป็น 60,000 บาท ต่อป ี
 ลุงใส มีที่ดินท ากินทั้งหมดรวม  6 ไร่ 3 งาน 35 ตารางวา  ในจ านวนนี้ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย       
1 งาน ส่วนที่เหลือได้ใช้ส าหรับท าสวนยางพาราจ านวน 5ไร่ และสวนทุเรียนจ านวน 1 ไร่   
 ลุงใส เริ่มกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 
จ านวน 290,000 บาท โดยได้ใช้โฉนดที่ดินเลขที่ 33239  ต.สองสลึง  อ.แกลง  จ.ระยอง เนื้อที่ 6 ไร่      
3 งาน 35 ตารางวา เป็นหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน โดยน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการขุดบ่อน้ าส าหรับ
การเกษตร 3 ครั้ง (เมื่อขุดแล้วบ่อพังทลายไม่สามารถกักน้ าได้จึงต้องขุดใหม่) และน าเงินมาใช้ส าหรับการ
วางท่อเปลี่ยนการใช้น้ าเป็นระบบน้ าเหวี่ยง น ามาซื้อปุ๋ย ยา และฮอร์โมนที่จ าเป็นส าหรับการท าสวน  โดย
ในช่วงแรก ธ.ก.ส. คิดดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี แต่เมื่อผิดนัดช าระหนี้ ก็เปลี่ยนเป็นคิดดอกเบี้ยอัตราปรับ
ร้อยละ 15 ต่อปี  (เป็นสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้) 
 เมื่อช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินฉบับแรกไม่ได้  เนื่องจากได้น าเงินส่วนหนึ่ งไปขุดบ่อน้ าเพ่ือใช้เป็น
แหล่งกักเก็บน้ าในการท าสวน แต่เมื่อฝนตกใหญ่ บ่อที่ขุดไว้ได้พังทลายลงต้องท าการซ่อมแซมรวมแล้ว
ต้องขุดบ่อใหม่ถึง 3 ครั้ง  นอกจากนั้นแล้วในช่วงปี 2539 ได้ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ าโดยทุเรียน
ในปีนั้นราคา 2.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งลุงใสได้ผลผลิต 2 ตัน ได้เงินเพียง 5,000 บาท ท าให้ไม่สามารถน า
เงินไปช าระหนี้ ธ.ก.ส.ได้ ธ.ก.ส.จึงให้ลุงใส ท าสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่ขึ้นมา ลงวันที่        
9 ตุลาคม 2546 โดยก าหนดให้ช าระหนี้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีตั้งแต่ ปี 2547-2566  รวม 
20 ป ี
 ลุงใส ได้เริ่มเข้าสู่แนวทางของกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่ปี 2546 โดยกลุ่มเกษตรกร
กลุ่มแรกท่ีลุงใสสมัครเข้าเป็นสมาชิกคือกลุ่มศาลาแสงทอง ต าบลชากพง อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง เมื่อ
เห็นว่ากลุ่มไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับตนเองได้ จึงย้ายไปเป็นสมาชิกกลุ่มทุ่งควายกินพัฒนา

                                                           
21 สัมภาษณ์ ลุงใส ค าบาง โดย ภูมภิัทร พวงพูล เหรญัญิก กลุม่บ่อทองฟื้นฟูเกษตรกร ต.สองสลึง  อ.แกลง จ.ระยอง 
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เกษตรกร ต าบลทุ่งควายกิน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง  ซึ่งก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับตนเอง
ได้อีก ประกอบกับกลุ่มเดิมไม่ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์หลักเกณฑ์การซื้อหนี้ รวมทั้งเนื้อหาข่าวสารต่างๆ
ให้กับสมาชิก 
 ในปี 2554 “ลุงใส” กับแกนน ากลุ่มจากทุ่งควายกินพัฒนา ได้ย้ายมาก่อตั้งกลุ่มบ่อทองฟ้ืนฟู
เกษตรกร ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยองซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย 
(สค.ปท.) และได้รับการซื้อหนี้ในปี 2555 หลังจากลุงใสได้เข้าสู่กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวทางของ
กองทุนฟ้ืนฟูฯ โดยเริ่มจากการขึ้นเบียนองค์กร(สมัครสมาชิก) และข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทะเบียนหนี้) ใน
ปี 2546 และได้รับการซื้อหนี้ในปี 2555 โดยหนี้ของลุงใสนั้นเป็นหนี้ที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของ
กองทุนฟ้ืนฟูฯเพราะเป็นหนี้ที่กู้มาส าหรับท าการเกษตร และอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องด าเนินคดี จึงไม่
ต้องเจรจาใดๆกับเจ้าหนี้  กรรมการของกลุ่มบ่อทองได้ยื่นเอกสารของลุงใสทั้งที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ
ในระดับสาขาและส านักงานใหญ่ของกองทุนฟ้ืนฟูฯ อีกทั้งเร่งรัดติดตามการซื้อหนี้ของส านักงานใหญ่เป็น
ระยะๆจนในที่สุดลุงใสก็ได้รับการซื้อหนี้ รวมระยะเวลาตั้งแต่การขึ้นทะเบียนหนี้จนได้รับการซื้อหนี้เป็น
เวลา 9 ปี 
 ปัญหาและอุปสรรคที่ลุงใสต้องเจอในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของตนเองตามแนวทางกองทุนฟ้ืนฟู
เกษตรกรคือ ต้องลองผิดลองถูกไปอยู่กับกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาให้กับตนเองได้ อีกทั้งบางกลุ่มเกษตรกรที่ลุงใสสมัครเป็นสมาชิกยังเรียกเก็บเงินจากลุงใสเกินกว่าที่
ควรจะเป็น   

“ลุงใส”  จึงมีความเห็นว่า องค์กรและกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ควรพัฒนางานทางด้านการฟ้ืนฟู
อาชีพ เพื่อลดต้นทุนทั้งการผลิตและค่าครองชีพควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกด้วย  
 หลังจากได้รับการแก้ปัญหาหนี้สินแล้ว ลุงใสได้รับส่วนลดหนี้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของเงินต้น หรือ
เหลือประมาณ 145,000 บาท อีกทั้งราคาผลผลิตทั้งยางพาราและทุเรียนในปัจจุบันราคาสูงขึ้นกว่า
เมื่อก่อนมาก จึงท าให้ลุงใสลืมตาอ้าปากได้ นอกจากนั้นแล้วลุงใสยังมีรายได้เสริมจากโครงการท าปุ๋ย
อินทรีย์ของกลุ่มบ่อทองโดยได้รับผลตอบแทนประมาณ 1,500-3,000 บาท ต่อหนึ่งกองปุ๋ย  
 ปัจจุบันกองทุนฟ้ืนฟูฯได้ซื้อหนี้ของลุงใสแล้ว โดยได้ท าสัญญาเช่าซื้อกับกองทุนฟ้ืนฟูฯเป็น
ระยะเวลา 10 ปี ช าระหนี้ให้กองทุนฟ้ืนฟูฯปีละ 17,200 บาท ขณะนี้ (ปี 2558) ได้ช าระหนี้มาแล้ว    
เป็น 3 ปี 
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กอบกฤต  เกตุโชติทวีกิจ 22 
กับกระบวนกำรต่อสู้แก้ปัญหำหนี้ เพื่อรักษำที่ดิน 

 

 
 

กอบกฤต เกตุโชติทวีกิจ(ซ้ำย) และศิวนำท วรพงษ์ 
 
 กอบกฤต เกตุโชติทวีกิจ เดิมชื่อกอบชัย เกตุโชติ  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 86/6 หมู่ 5 ต.หัวไทร 
อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ครอบครัวสมัยพ่อแม่ย้ายมาจากหมู่บ้านบางกะเฉดเมื่อปี พ.ศ. 2525  เป็นบุตร
คนสุดท้องของครอบครัวนางอรยาและนายพลอย เกตุโชติทวีกิจ ปัจจุบันกอบฤตอายุ  42 ปี มีครอบครัว
แล้ว มีบุตร 1 คน มีพ่ีน้องร่วมบิดาและมารดาทั้งหมด  8 คน หญิง 7 คน ชาย 1 คนในบุตรทั้งหมดมีคน
ท าอาชีพเกษตร 3 คน ท างานบริษัทอยู่ 2 คน เป็นแม่บ้าน 1 คน ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ 1 คน และ
เสียชีวิตแล้ว 1 คน    
 
สำเหตุของกำรเป็นหนี้ 

หนี้สินเกษตรกรของครอบครัวของกอบกฤต เกิดขึ้นเพราะต้องการมีรายได้ที่มั่นคง แต่ด้วยการ
ผลิตในปริมาณมากท าให้ต้องลงทุนค่อนข้างสูง ต้องพ่ึงพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกทั้งหมด ประกอบ
กับมีความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมถึงเงินที่ใช้ในการลงทุนซึ่งต้องกู้จากสถาบันการเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ 
หนทางการสร้างรายได้ให้ครอบครัวจึงกลายเป็นวงจรหนี้ 

                                                           
22สัมภาษณ์กอบกฤต เกตุโชติทวีกิจ และ ศิวนาทวรพงษ์  กลุ่มคลองเข้พัฒนา อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา วันท่ี 14 ตุลาคม 
2558  
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โดยอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวกอบกฤตนั้นได้ท านา ท าสวนมะม่วง ปลูกแตง ปลูกถั่วฝักยาว 
และเลี้ยงปลาไปด้วยเล็กน้อย แต่ครอบครัวมาพลิกผันเมื่อพ่อและแม่ของกอบกฤตตัดสินใจเลี้ยงหมู    
จากค าชักชวนของคนแถวนั้นเพราะคิดว่าท าไปแล้วคงดีแต่พอตัดสินใจท าก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดไว้ก็เลย
ตัดสินใจเลี้ยงหมูเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ประมาณ 400-500 ตัว ซึ่งได้ตั้งต้นด้วยการไปขอกู้เงินก้อนแรกจาก
ธนาคารเนื่องจากต้องลงทุนค่อนข้างสูงเพ่ือน าเงินมาซื้อลูกหมู ท าเล้าหมู ซื้ออาหารหมู ในขณะที่ราคาหมู
ตกส่งผลให้ไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ จนถูกธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหนี้ฟ้องร้องด าเนินคดี 

และแม้หนี้ก้อนแรกอยู่ในระหว่างการถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ ครอบครัวของกอบกฤต ยังต้องดิ้น
รนเลี้ยงชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป ท าให้ต้องไปกู้เงินก้อนที่สองในจ านวนเงินที่สูงกว่าสัญญา
การกู้ครั้งแรก เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ก้อนแรกที่ก าลังติดพันอยู่และน าส่วนหนึ่งมาเลี้ยงกุ้งกุลาด า แต่ก็ต้อง
ประสบกับชะตากรรมเดิมเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดน้ าท่วมใหญ่เมื่อปี 2538 นากุ้งเสียหายเกือบหมด แม้มี
ได้บ้างแต่ตอนหลังที่กุ้งราคาแพงมากๆคือกุ้งราคากิโลกรัมละ 400-500 บาท กลับไม่ได้เลยเพราะกุ้งตาย
หมดด้วยโรคระบาด ท าให้ไม่มีเงินไปช าระหนี้ก้อนหนี้ได้อีก 

หนี้ก้อนที่สาม เกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่วงจรเดิมคือกู้เงินมาส าหรับเป็นต้นทุนการผลิต (เลี้ยงกุ้ง)         
แล้วขาดทุน ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ให้กับธนาคารเจ้าหนี้ได้ และไม่สามารถกู้จากแหล่งเดิมได้อีก     
ทางกอบกฤตและครอบครัวก็เข้าไปหาแหล่งเงินกู้ใหม่ เพื่อน าเงินมาสมทบในการเลี้ยงกุ้งกุลาด า 
 
มูลหนี้ หลักทรัพย์ และสถำนะหนี้ 

หนี้ก้อนแรก ทางครอบครัวกอบกฤตได้ท าสัญญากู้เงินกับ ธนาคารกรุงไทย เมื่อปี 2531 ในนาม 
นายพลอย เกตุโชติ (บิดา) ได้ท าสัญญากู้เงินกับธนาคารกรุงไทยทั้งหมด 4 สัญญาโดยแต่ละสัญญามีอัตรา
ดอกเบี้ยแตกต่างกันไปตั้งแต่ร้อยละ 13.5 ถึงร้อยละ 16.5 ต่อปี  ท าให้มีมูลหนี้เฉพาะเงินต้น 2.7 ล้าน
บาท หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันเป็นที่ดิน จ านวน 1 แปลง เนื้อที่ 67 ไร่ 2 งาน 88 ตารางวาเริ่มเป็นหนี้ไม่
สามารถช าระหนี้ได้เมื่อปี 2535 แต่ก็ยังลี้ยงหมูมาได้จนถึงประมาณปี 2538 จึงเริ่มถูกธนาคารกรุงไทย
ฟ้องเพราะไม่มีเงินส่งช าหนี้ให้กับทางธนาคาร จนถูกธนาคารเจ้าหนี้บังคับคดีขายทอดตลาด อย่างไรก็ตาม
ด้วยการต่อสู้ของกอบกฤตและครอบครัวร่วมกับสมาชิกสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย 
ส่งผลกองทุนฟ้ืนฟูฯได้เข้ามาซื้อหนี้เมื่อปี 2557 โดยได้ท าสัญญาเช่าซื้อกับกองทุนเป็นระยะเวลา 15 ปี 
และผ่อนช าระหนี้ปีละ2.5 แสนบาท  

ส ำหรับหรับหนี้ก้อนสอง เกิดขึ้นต่อเนื่องจากหนี้ก้อนแรก เพราะต้องการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและต้องการช าระหนี้ที่ติดพันมาจากหนี้ก้อนแรกด้วย  ท าให้เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2539 
นางอรยา เกตุโชติ (มารดา) ตัดสินใจกู้เงินจากธนาคารกสิกรไทย ครั้งแรกเป็นเงิน 2,500,000บาท และ
ต่อมาเมื่อกุ้งเป็นโรคระบาดตายหมด จึงขาดทุนไม่มีเงินไปช าระหนี้ ธนาคารจึงให้กู้เพ่ิ มครั้งที่ 2 เป็น
จ านวนเงิน 1,172,938.56 บาท รวมยอดเงินกู้ทั้งสองก้อน 3,672,938 บาท หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกัน
เป็นที่ดินของแม่จ านวน 29 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา  เช่นกันเมื่อผิดนัดช าระหนี้ก็ถูกฟ้องร้องและบังคับคดี 
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อย่างไรก็ตามปัจจุบันทางกองทุนฟ้ืนฟูฯ ส านักงานสาขาจังหวัดฉะเชิงเทราได้ท าสัญญาเช่าซื้อกับนางอร
ยา เกตุโชติทวีกิจ(มารดา) แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ปี พ.ศ. 2554 

และหนี้ก้อนที่สำม มีความสัมพันธ์กับก้อนที่สองอีกเช่นกัน เพราะต้องการกู้เงินมาเป็นต้นทุน
ส าหรับเลี้ยงกุ้งใหม่อีกครั้ง  ประกอบกับธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถให้กู้เพ่ิมได้อีก ทางกอบกฤตและ
ครอบครัวไดเ้ข้าไปหาแหล่งเงินกู้ใหม่อีกครั้งในปีเดียวกัน (2539) เป็นธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้พ่อได้น าที่ดินของพ่ีเขยจ านวนเนื้อที่ 7 ไร่       
3 งาน 26 ตารางวา ไปท าสัญญาจ านองเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันกับ ธ.ก.ส. ยอดเงินกู้ 5 แสนบาทเพ่ือน า
เงินมาสมทบในการเลี้ยงกุ้ง  ปัจจุบันหนี้ก้อนนี้ได้ เข้า ร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้กับธ.ก.ส.           
(ตัดดอกเบี้ยออกท้ังหมดเหลือเพียงต้นเงิน 50%) 
 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำหนี้สินเพื่อรักษำที่ดินท ำกินครอบครัวกอบกฤต 
 กอบกฤต  เรียนจบปริญญาตรีจากราชภัฎฉะเชิงเทรา ตอนเรียนจบใหม่ๆได้ไปท างานกับบริษัท
เกษตรรุ่งเรือง ได้รับเงินเดือนรวมทั้งค่าล่วงเวลาด้วยประมาณเดือนละ 2 หมื่นบาท แต่เมื่อมองเห็นหนี้
ก้อนโตของครอบครัวแล้ว และเปรียบเทียบกับรายได้ที่ได้รับต่อเดือน คงไม่สามารถใช้หนี้ได้หมด 
ประกอบกับในระหว่างที่ท างานต้องให้เวลากับการแก้ปัญหาหนี้ของครอบครัวไปด้วย จึงได้ตัดสินใจ
ลาออกจากงานในปี 2553 และได้มาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา 
 เมื่อเขากลับมาเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาที่บ้านและพอมีรายได้เข้ามาบ้าง เขากับครอบครัวจึงได้เข้าไป
ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ธนาคารกสิกรไทยเพ่ือช าระหนี้บางส่วน แต่ทางพนักงานธนาคารให้เขาท าสัญญารับ
สภาพหนี้ซึ่งเป็นดอกเบี้ยอีกหนึ่งสัญญา กอบกฤตได้เล่าถึงหนี้ก้อนธนาคารกสิกรไทยว่า ตอนที่เข้าไปท า
สัญญากู้เงินครั้งที่สอง ยอดเงินล้านกว่าบาทนั้นในความเป็นจริงเขาและครอบครัวไม่ได้เอาเงินก้อนนี้
ออกมาใช้แต่เป็นการท าสัญญารับสภาพหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยเขาได้เล่าถึงเรื่องนี้ว่า“ตอนเข้าไปที่ธนาคาร
ต้องการเข้าไปปรึกษาเพ่ือขอใช้หนี้ แต่กลับกลายมาเป็นแบบนี้ ที่มารู้ว่าเราไม่น่าเซ็นสัญญาหนี้ก้อนนี้เมื่อ
ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย(สค.ปท.) ก็เลยกลายเป็นหนี้เงินต้น 
3.6 ล้าน แทนที่จะ 2.5 ล้าน” 

วิถีชีวิตของกอบกฤตและครอบครัวนับตั้งปี 2539 เหมือนกับอยู่ในวงจรหนี้ เพราะชีวิตส่วนหนึ่ง
หารายได้เพ่ือน าไปใช้หนี้ ในขณะที่ชีวิตอีกด้านหนึ่งต้องออกมาต่อสู้ทางคดีความเพ่ือไม่ให้ที่ดินท ากินถูก
ยึดประกอบกับเป็นช่วงที่เขายังไม่รู้จักกลุ่มองค์กรเกษตรกร  เขาเล่าว่าในระหว่างปี 2539-2546 ช่วงที่ยัง
ไม่ได้เจอกับสค.ปท.และกองทุนฟ้ืนฟูฯ “เนี่ยคือตอนนั้นโดนธนาคารกรุงไทยฟ้องร้องด าเนินคดี โดนยึด 
และประกาศขายที่ดินทอดตลาดแล้ว แต่เนื่องจากยังขาดเอกสารทางราชการอะไรซักอย่างท าให้ธนาคาร
ยึดไม่ได้ การต่อสู้ก่อนเข้ากลุ่มเมื่อมีหมายศาลมาที่บ้านพ่อกับแม่ไม่เคยไปขึ้นศาลเพราะกลัว จนมาถึง
ขั้นตอนสุดท้ายที่ไปคือโดนเจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ประกาศขาย
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ทอดตลาดที่ดินเมื่อปีพ.ศ.2552 ไปยกมือค้านก่อนครั้งแรก ตอนนั้นยังไม่รู้จักกองทุน ที่ไปเพราะกลัวว่า
เดี๋ยวโดนขายไง ก็ไป ไป ฟังๆ แต่ไม่รู้อะไรหรอก” 
 กอบกฤต ยังได้เล่าให้ฟังถึงขั้นตอนที่ธนาคารเข้ามายึดที่ดินให้ฟังว่า เมื่อเราไม่ได้ผ่อนช าระหนี้
ประมาณ 3-4 งวดติดต่อกัน ธนาคารก็จะมีหนังสือทวงถามให้ช าระหนี้ (โนติส) หลังจากนั้นก็จะมีหมาย
ศาลมาที่บ้าน จนมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือโดนเจ้าพนักงานบังคับคดี ส านักงานบังคับคดีจังหวัด
ฉะเชิงเทราได้ประกาศขายทอดตลาด  
 ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ของกอบกฤตและครอบครัวในช่วงแรก ก่อนเข้ามาร่วมกับ
ขบวนการกลุ่มเกษตรกร คือได้พยายามเข้าไปขอช าระหนี้กับเจ้าหนี้เมื่อเห็นว่า ตนเองและครอบครัวมี
รายได้พอที่จะสามารถช าระหนี้ได้ และแนวทางต่อมาคือพร้อมเผชิญหน้ากับความจริง แม้ช่วงเวลาที่มีอยู่
ไม่มากนักเมื่อต้องแลกกับการต้องสูญเสียที่ดินให้กับธนาคารเจ้าหนี้ โดยไปคัดค้านการขายทรัพย์กับ
ส านักงานบังคับคดี ซึ่งเป็นการลุกข้ึนมาสู้ด้วยตนเองและสามารถท าให้ตนเองและครอบครัวรักษาที่ดินท า
กินไว้ได้ 

กอบกฤตและครอบครัวมีหนี้อยู่ทั้งหมด 3 ก้อน ซึ่งอยู่ในระดับที่ได้รับการแก้ไขครบหมดทุก
สัญญาแล้ว เนื่องจากทางกองทุนฟ้ืนฟูฯและธ.ก.ส.ได้เข้าไปซื้อหนี้ (ตัดดอกเบี้ยทิ้งทั้งหมด เหลือเงินต้น
ร้อยละ50) และอยู่ในระหว่างการผ่อนช าระกับกองทุนและธกส. ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ศึกษา
รายละเอียดและแนวทางการแก้ปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นกับธนาคารกิสิกรไทย เนื่องจากทางกรณีศึกษาได้เก็บ
รวบรวมหลักฐานเอกสารได้ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบกับมียอดหนี้เกิน 2.5 ล้านบาท เพ่ือท าให้เห็น
กระบวนแก้หนี้ ทักษะการประสานงาน การเจรจา เพ่ือให้หนี้ที่เกิดข้ึนมีความเป็นธรรมกับเกษตรกร 
 
ล ำดับหนี้สินของกอบกฤตและครอบครัว 
กับธนำคำรกสิกรไทย สำขำบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
 หนี้สินที่เกิดขึ้นกับธนาคารกสิกรไทยเป็นหนี้ก้อนที่สอง เนื่องจากต้องการน าเงินมาช าระหนี้ก้อน
แรก และน ามาประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งกุลาด า อย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้เขาและครอบครัวได้น า
โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกประมาณ 29 ไร่น าไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้กับธนาคารกสิกรไทย
ด้วยเงินกู้เฉพาะเงินต้นทั้งหมด 2 สัญญาเป็นเงินทั้งหมดประมาณ 3.6 ล้านบาทและในที่นี้ขอให้
รายละเอียดเนื้อหาส าคัญในสัญญากู้เงินได้ระบุไว้เช่น การเรียกอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการช าระหนี้ 
เพ่ือเปรียบเทียบกับศักยภาพในการช าระหนี้ของเกษตรกรข้างต้น 

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2539 เริ่มท าสัญญากู้เงิน 2,500,000 บาท ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ในนามนางอรยา เกตุโชติ (มารดา)  

 ในสัญญากู้เงินก าหนดให้ช าระหนี้ทั้งหมดภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และ
ต้องช าระดอกเบี้ยทุกเดือน(เมื่อมาค านวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้น 
2,500,000 บาท อยู่ท่ีปีละ 375,000 บาท เฉลี่ยเดือนละ 31,250 บาท) 
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 ต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2542 ได้ท าสัญญาเงินกู้อีกหนึ่งฉบับเป็นจ านวนเงิน 
1,172,938 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี ก าหนดช าระดอกเบี้ยทุกเดือน (เมื่อมา
ค านวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี อยู่ที่ปีละ 117,298 บาท เฉลี่ยเดือนละ 9,774 
บาท 

 นางอรยาได้ท าหนังสือและจดทะเบียนจ านองที่ดินไว้เป็นหลักประกันเงินกู้ มูลค่า 
3,500,000 บาท 

หากมาพิจารณาถึงเนื้อหาสัญญากู้เงิน (ภาคผนวก 1) ระหว่างนางอรยา เกตุโชติ (มารดา) กับ 
ธนาคารกสิกรไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ความไม่เป็นธรรมของสัญญา เช่น การเพ่ิมหรือลดอัตรา
ดอกเบี้ยในสัญญาระบุให้ธนาคารสามารถด าเนินการได้ทันทีไม่ต้องแจ้งคู่สัญญา รวมถึงระยะเวลาของ
สัญญากู้เงินเป็นสัญญาระยะสั้นเพียงหนึ่งปีเท่านั้น กล่าวคือเริ่มท าสัญญาเงินกู้เดือน กุ มภาพันธ์        
พ.ศ. 2539 และครบก าหนดช าระหนี้ทั้งหมดภายใน 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540  
 
รำยได้ รำยจ่ำย หนี้สินของกอบกฤตและครอบครัว 
 เมื่อมาวิเคราะห์รายได้และรายจ่ายของกอบกฤตและครอบครัวต่อปีจากข้อมูลการขึ้นทะเบียน
หนี้เกษตรกร สังกัดกลุ่มคลองเข้พัฒนา มีรายได้หลักจากการเลี้ยงกุ้ง ขนาดพ้ืนที่ 15 ไร่ ใช้ระยะเวลาใน
การเลี้ยงต่อครั้งนาน 4 เดอืน และมีรายได้จากการเลี้ยงกุ้ง 980,000 บาทต่อปี มีรายจ่ายในการประกอบ
การเกษตรเป็น ค่าลูกกุ้ง ค่าอาหารกุ้ง ค่าน้ ามัน รวม 776,310 บาท และมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในครอบครัวอีก 
96,000 บาท ท าให้รวมรายจ่ายทั้งหมด 872,310 บาทต่อปี ดังนั้นเฉลี่ยแล้วกอบกฤตและครอบครัวมี
รายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว(ในขณะนั้น) 107,690 บาทต่อปี ในขณะที่ต้องใช้เงินช าระหนี้ให้กับธนาคาร
กสิกรไทยเฉพาะดอกเบี้ยตกปีละ 492,288 บาท 
 เมื่อดูจากรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึง
ภาระหนี้ที่ต้องช าระทุกเดือน ส่งผลให้กอบกฤตและครอบครัวไม่สามารถผ่อนช าระหนี้ได้ทั้งหมด แต่ ได้
ช าระหนี้ให้ทางธนาคารกสิกรไทยบางส่วน โดยในสัญญากู้ครั้งแรก (พ.ศ.2539) ได้ใช้หนี้ไปจ านวน 
461,815 บาท และในสัญญากู้ครั้งที่สอง จ านวน 305,000บาท รวมเงินที่ได้ใช้คืนธนาคารไปทั้งหมด 
766,815 บาท จากจ านวนเงินต้นทั้งสิ้น 3,672,983 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับยอดเงินที่กู้ซึ่งอยู่ในหลัก
ล้านในขณะที่รายได้ซึ่งอยู่ในหลักแสนต่อปี ย่อมเป็นไปได้ยากที่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
และมีความเสี่ยงจะสามารถช าระหนี้ได้ครบถ้วนตามสัญญาได้  
 
กระบวนกำรแก้ปัญหำหนี้เพื่อรักษำที่ดินของกอบกฤตและครอบครัว 
ภำยใต้กลุ่มเกษตรกรคลองเข้พัฒนำ สค.ปท.  
  กระบวนการแก้ปัญหาหนี้เมื่อได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรคลองเข้พัฒนา ในปี 
2547 หัวหน้ากลุ่มคือ คุณศิวนาท วรพงษ์ ทางกลุ่มได้ช่วยด าเนินการประสานงานใช้ช่องทางกองทุนฟ้ืนฟู
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ฯ แจ้งความประสงค์ให้ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯแก้ปัญหาหนี้ที่ได้กู้ยืมจากธนาคารกสิกรไทยต่อมาจึงได้รีบ
ไปยื่นแบบค าขอแสดงความประสงค์เพ่ือจัดการหนี้ ที่ส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูฯ ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกัน 
เพ่ือให้กองทุนฟ้ืนฟูฯด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ให้ โดยออกหนังสือบรรเทาทุกข์ (ภาคผนวก 2) และ    
น าหนังสือนี้ไปยื่นให้กับธนาคารๆก็จะหยุดการขายทรัพย์ให้ การท าหนังสือบรรเทาทุกข์ในแต่ละครั้ง  
สามารถท าให้หยุดการขายทอดตลาดได้ประมาณ 6 เดือน ได้ใช้วิธีการอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ในช่วงนั้นถ้ามีการ
ต่อรองกับธนาคารต้องรณรงค์เรียกร้องในนามเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยซึ่งไม่ใช่เรียกร้อง
เฉพาะกรณีของกอบกฤตคนเดียว (สมัยนั้นยังไม่ได้ใช้วิธีการเจรจากับธนาคาร)ประกอบกับเป็นช่วงที่ทาง
เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรรณรงค์เรียกร้อง และมีข้อตกลงห้าม
สถาบันการเงินขายทรัพย์ของเกษตรกร 
 การแก้ปัญหาหนี้ของครอบครัวกอบกฤตเมื่อเข้ามาสู่กลุ่มเกษตรกรและกองทุนฟ้ืนฟูฯแล้ว คือ
ผลักดันให้กรมบังคับคดีชะลอหรือหยุดการขายทรัพย์ทอดตลาดออกไปก่อน ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่ง
เจรจากับธนาคารกสิกรไทย และกองทุนฟ้ืนฟูฯทั้งเรื่องยอดหนี้ที่สามารถยอมรับกันได้ทั้งสามฝ่าย
เนื่องจากเป็นหนี้ที่ศาลมีค าพิพากษาแล้ว  
 กลุ่มคลองเข้พัฒนา ได้เข้าไปเจรจาต่อรองยอดหนี้กับทางธนาคารกสิกรไทย (เจ้าหนี้) สาขา
ฉะเชิงเทราก่อนประมาณ 2 ครั้งในช่วงแรกโดยได้ไปคุยกับผู้จัดการเขตของธนาคาร เพ่ือขอต่อรองยอด
หนี้จนทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงร่วมกันได้ จากหนี้เงินต้นทั้งหมดประมาณ 3.6 ล้านบาท โดยเหตุผล
ส าคัญๆที่ได้เจรจากับทางสถาบันการเงินเจ้าหนี้ ประเด็นแรก คือยอดหนี้จะท ำอย่ำงไรให้เป็นธรรมกับ
เกษตรกรมำกที่สุด อย่างกรณีของกอบกฤตได้ชี้แจงกับฝ่ายสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยว่ายอดเงินต้นที่
เกิดจากสัญญากู้เงินครั้งที่ 2 จ านวน1,172,938บาทนั้น ทางลูกหนี้ไม่ได้รับเงินก้อนนี้จากเจ้าหนี้จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องชดใช้ ประเด็นต่อมำ คือจ านวนเงินที่ทางครอบครัวได้ช าระหนี้ไปให้กับธนาคารแล้ว
บางส่วนก่อนหน้านี้เป็นเงินทั้งหมด 766,815 บาท จึงเท่ากับว่ากอบกฤตและครอบครัวเป็นหนี้ธนาคารอยู่
ที่ 2.5 ล้าน (สัญญาครั้งแรก) และได้ช าระหนี้ไปแล้ว 7 แสนกว่า ดังนั้นเมื่อมาค านวณดูแล้วยอดเงินต้นที่
กอบกฤตต้องช าระหนี้จริงอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านบาทเท่านั้น ท าให้การเจรจาระหว่างกลุ่มคลองเข้พัฒนา
ซึ่งเป็นองค์กรต้นสังกัดของกอบกฤต และธนาคารกสิกรไทยจบลงได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง 6 เดือน ด้วย
ยอดหนี้ที่สามารถเจรจากันได้ที่ 2 ล้านบาท เนื่องจากธนาคารขอมาที่ยอดนี้และอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่
กองทุนฟ้ืนฟูฯสามารถซ้ือหนี้ได้ เมื่อกอบกฤตและธนาคารเจ้าหนี้สามารถตกลงกันได้  
 ต่อมาทางทีมเจรจาของธนาคารกสิกรไทย ได้ท าค าร้องยื่นเรื่องที่ฝ่ายสินเชื่อของธนาคาร  
หลังจากนั้นธนาคารเจ้าหนี้ ได้น าเรื่องนี้เข้าประชุมบอร์ดธนาคารที่เขต และไปประชุมบอร์ดธนาคาร
ส านักงานใหญ่ที่กรุงเทพ ประมาณ1-2เดือนเขาก็บอกอนุมัติ 

เมื่อบอร์ดของธนาคารกสิกรไทยอนุมัติ การแก้ปัญหาหนี้กรณีกอบกฤตและครอบครัวก็เข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการจัดการหนี้กองทุนฟ้ืนฟูฯ เพ่ือให้ตั้งเรื่องซื้อหนี้ โดยคณะกรรมการจัดการหนี้ 
ใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ2-3 เดือน และใช้ระยะเวลาอีกประมาณ 3 เดือนเพื่อให้กองทุนเข้ามาซื้อ
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หนี้ได้ โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 7 ปี โดยทั่วไป
เกษตรกรใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 10 ปีเพ่ือเรียกร้องให้กองทุนฟ้ืนฟูฯเข้ามาซื้อหนี้ 
 ปัจจุบันทางกองทุนฟ้ืนฟูฯ ส านักงานสาขาจังหวัดฉะเชิงเทราได้ท าสัญญาเช่าซื้อกับนางอรยา 
เกตุโชติทวีกิจ (มารดา) แล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ปี พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ทางกอบกฤตและครอบครัวต้อง
ช าระหนี้งวดละ 163,162.74 ทุกวันที่ 30 ของเดือนมีนาคมเป็นประจ าทุกปี (งวดแรก มีนาคม 2555) 
ต้องผ่อนช าระหนี้ทั้งหมด 20 งวด และจะช าระหนี้งวดสุดท้าย 30 มีนาคม 2574 ซึ่งขณะนี้ทางกอบกฤต
และครอบครัวได้ผ่อนช าระหนี้ให้กับกองทุนฟ้ืนฟูฯมาแล้ว 1 งวดเนื่องจากเมื่อปี พ.ศ. 2556 ได้เกิดภัยน้ า
ท่วมเกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัย  บ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ท าให้ไม่สามารถช าระหนี้ได้ ทางครอบครัว
กอบกฤต จึงได้ท าหนังสือขอผ่อนผันช าระหนี้ออกไปก่อนโดยการท าหนังสือขอผ่อนผันการช าระหนี้ให้กับ
ทางกองทุนฟ้ืนฟูฯ และต้องมีหนังสือรับรองว่าได้ เกิดน้ าท่วมจริง จาก อบต.หัวไทร อ.บางคล้า             
จ.ฉะเชิงเทราแนบไปด้วยเพื่อยืนยันข้อเท็จจริง 
 
บทเรียนกำรแก้ปัญหำหนี้  

เริ่มเรียนรู้กระบวนการเจรจาแก้ปัญหาหนี้การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรในช่วงแรก ได้ใช้วิธีการ
รณรงค์เรียกร้องกดดัน ต่อมาในภายหลังเมื่อได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น รู้วิธีการต่อสู้ว่ายอดหนี้สามารถ
ต่อรองได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นหนี้เร่งด่วนเกษตรกรก าลังจะถูกยึดที่ดิน  

สิ่งที่กอบกฤตได้เรียนรู้จากกระบวนการแก้ปัญหาหนี้ของตนเองและครอบครัวคือเรียนรู้ความ
ล าบากว่า กว่าที่จะได้ทรัพย์สินกลับคืนมา ต้องต่อสู้ดิ้นรนเลือดตาแทบกระเด็น ท าให้ต่อไปเราต้องรัก
ที่ดินท ากินของเราลูกหลานจะได้ไม่ล าบาก เพราะกว่าเราจะได้มามันเหนื่อยยากต้องขึ้นศาล ต้องไปกรม
บังคับคดี ขึ้นศาลล้มละลาย เรียนรู้ว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆมันต้องรวมกลุ่มรวมพลังเครือข่ายสค.ปท.เนี่ย
ส าคัญ กับการที่เราได้เข้าไปร่วมเคลื่อนไหว ถ้าเดินไปคนเดียวไม่มีทางที่จะต่อรองได้ รวมทั้งพ่ีน้องใน
ครอบครัวทั้ง 7 คนได้ร่วมกันลงขันลงแรงแก้หนี้  
 กอบกฤตและครอบครัวเป็นหนี้ธนาคารกสิกรไทยเมื่อปีพ.ศ.2547 กว่าจะได้ซื้อหนี้จากกองทุน
ฟ้ืนฟูฯในปีพ.ศ.2554 โดยใช้ระยะเวลาในการเรียกร้องเกือบ 10 ปี... “แต่ถือว่าคุ้มค่า ท าให้มีความสบาย
ใจ มีที่อยู่ที่ท ากิน เราไม่ได้ต้องการอะไร เราต้องการแค่นี้ ที่เราสู้มาเพราะเราต้องการรักษาที่ท ากินไว้ 
เพราะเป็นที่ของปู่ ย่า ตา ยาย อีกอย่างเราไม่ใช่นักธุรกิจที่จะเอาที่ดินไปเข้าธนาคาร กู้เยอะๆแล้วทิ้ง ถ้า
เราผ่อนส่งกับกองทุนหมดแล้ว เราก็คงไม่อยากเป็นหนี้อีก เราไม่อยากให้หนี้ตกไปถึงลูก คิดว่าเราค่อยๆ
ท ากินไป เราก็ต้องรู้ว่าอย่าไปลงทุนอะไรมากมาย ท าตามก าลังเรา” 
  
 ตอนนี้กอบกฤตและครอบครัวยังประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งขาว 2 บ่อ กุ้งขาวปนกุ้งก้ามกามอีก         
3 บ่อ เลี้ยงปลา 1 บ่อ  3-4  เดือนถึงจับได้ แต่เราไม่ได้ลงพร้อมกัน  
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 เมื่อถามกอบกฤตว่า ท าไมได้ตัดสินใจเลี้ยงกุ้งเหมือนสมัยพ่ออีก ไม่กลัวว่าจะขาดทุนอีกหรือ ?   
เขาเล่าว่าที่หันกลับมาเลี้ยงกุ้ง เพราะอุปกรณ์เรามี ที่เราก็มี  ก็เลยค่อยๆท า พอดีได้เจอคนที่เป็นหนี้
เหมือนกันเขาก็เลี้ยงกุ้งกุลาด า เขาได้บอกวิธีการดูแล การเอาใจใส่  วิธีการท าบ่อ เราเริ่มปรึกษาคนที่มี
ความรู้คนที่เขาเลี้ยงมาก่อนเรา เดินเข้าไปหาร้านขายอาหารกุ้งขอเชื่อเขาไว้ก่อน และให้เขาสั่งลูกกุ้งให้   
มีเซลมาพูดให้เราเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยง ท าให้เราค่อยๆฟ้ืนตัวขึ้นมา  
 ปัจจุบันรายได้เฉลี่ยทั้งเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาตกเดือนละหลายหมื่น เกือบๆแสน ยังไม่หักค่าใช้จ่าย 
ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุน ค่าตัวกุ้ง ค่าอาหาร ค่ายา ค่าปูนขาวใส่บ่อ ค่าน้ ามัน ค่าไฟ ค่าแรงงาน (ตอนจับ 
ต้องใช้แรงงานคนประมาณ 5 คน ตกคนละประมาณ 250 บาทต่อคน ใช้เวลาจับในแต่ละบ่อประมาณ     
3 ชั่วโมง) ซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 40-45% ของรายได้  
 การมีส่วนร่วมกับกลุ่มและเครือข่ายเกษตรกร กอบกฤตเป็นกรรมการกลุ่มคลองเข้พัฒนา กลุ่มฯ 
เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2547 ท าหน้าที่ช่วยเก็บค่าสมาชิกกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ประมาณ 300 กว่าคน แต่ที่อยู่
เป็นตัวเป็นตนและขับเคลื่อนกับเราน่าจะ 50-60 คน กิจกรรมของกลุ่มที่ท ากันเป็นประจ า คือประชุมกลุ่ม
ทุกวันที่ 3 ของเดือน คุยเรื่องหนี้เรื่องสินและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกองทุน คุยเรื่องการท ามา
หากิน เช่นการท าเรื่องของบ 30,000 บาทเป็นงบอุดหนุนซึ่งเขาไม่เอาคืน ให้กับกลุ่มมาท าอะไรเป็นชิ้น
เป็นอันที่สามารถจับต้องได้ ซึ่งตอนนี้กลุ่มได้ผลิตน้ าฟักข้าว 
  ฝากถึงเกษตรกรว่า ถ้าเป็นหนี้ก็ต้องพ่ึงตนเองช่วยเหลือตนเองอย่าไปพ่ึงคนอ่ืนมาก อย่าไปเชื่อ
คนอ่ืนง่ายๆ บางคนเวลาเลือดเข้าตาแล้ว ใครบอกว่าตรงไหนดีก็ไปหมด ไปเสียเงินเสียทองก็ไป แต่สุดท้าย
ก็คว้าน้ าเหลวและเสียเงินด้วย คือก็ต้องหาช่องการต่อสู้ไปให้มันถูก 
  กล่าวโดยสรุป กอบกฤตและครอบครัวเป็นหนี้อันเนื่องมาจาก ต้องการลงทุนประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและคิดว่าน่าจะท าให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากขึ้น แต่ด้วยปัจจัยที่ใช้ในกระบวนการผลิต
เป็นต้นทุนที่สูงและไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงเมื่อผลผลิตออกมาแล้ว ปริมาณความต้องการของตลาด
ลดลง เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้นานเข้า จึงประสบกับภาวะขาดทุนหรือได้ไม่คุ้มเสียนั่นเอง ปัญหาหนี้สิน
จึงเริ่มขึ้น  
  และเมื่อครอบครัวของกอบกฤตมีที่ดินในปริมาณมากพอ ท าให้สถาบันการเงินปล่อยเงินกู้ให้ใน
ปริมาณมากคือ ยิ่งหลักทรัพย์มีมากเท่าไหร่ ธนาคารยิ่งปล่อยกู้เพ่ิมมากขึ้นโดยอนุมัติให้ท าสัญญาเงินกู้
หลายสัญญากับธนาคารเดียวกัน จนครบวงเงินของราคาท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทางธนาคารได้ประเมินไว้
ประกอบกับผู้กู้สามารถแบกรับภาระหนี้ไว้ได้ ซึ่งในประเด็นการปล่อยกู้เช่นนี้ธนาคารไม่ได้ประเมิน
ศักยภาพในการช าระหนี้ว่าผู้ขอกู้ประสบปัญหาอะไร เพราะเหตุท าไมจึงไม่สามารถช าระหนี้ได้           
แต่ในทางกลับกันธนาคารได้ปล่อยเงินกู้ออกมาอีกเรื่อยๆ และเมื่อผู้กู้ไม่สามารถผ่อนหนี้ได้ ความสุ่มเสี่ยง
ในการสูญเสียที่ดินของ กอบกฤตและครอบครัวต้องเกิดขึ้นแน่นอน 
 กอบกฤตและครอบครัวได้เข้ามาสู่กระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินเมื่อปี 2547 และได้รับการซื้อหนี้
จากกองทุนฟ้ืนฟูฯในปี 2554 รวมระยะเวลาในการต่อสู้เรียกร้องประมาณ 7 ปี ด้วยการสนับสนุนของ
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กลุ่มคลองเข้พัฒนา สภาเครือข่ายองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย และเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่ง
ประเทศไทย (ในช่วงต้น) ผลักดันผ่านไกลไกของกองทุนฟ้ืนฟูฯในระดับจังหวัดและส านักงานใหญ่ให้มี
กระบวนการเจรจาในประเด็นส าคัญ เรื่องยอดหนี้ที่ทุกฝ่ายสามารถยอมรับกันได้ รวมถึงประเด็นความไม่
เป็นธรรมของสัญญาที่เกิดข้ึนระหว่างสถาบันการเงินและเกษตรกร 
 โดยการแก้ปัญหาหนี้สินของกอบกฤตและครอบครัวมีหลายปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ 
เช่น ตัวของกอบกฤตเองที่ให้ต้องการรักษาที่ดินท ากิน ทุ่มเทอย่างเต็มก าลังยอมลาออกจากงานประจ า
เพราะคิดว่ารายได้ท่ีมีคงไม่พอช าระหนี้แน่นอน ปัจจัยด้านกลุ่มและแกนน าเกษตรกรได้ตั้งใจประสานงาน  
ตามจี้ทุกขั้นตอนเพ่ือให้การแก้ปัญหาหนี้มีความคืบหน้า และปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือ เครือข่ายองค์กร
เกษตรกรซึ่งทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่าถ้าเกษตรกรไม่รวมตัวรวมพลังงานกันไม่มีหน่วยงานหรือสถาน
บนัการเงินที่ไหนมาฟังเราหรือมาแก้ปัญหาให้เราหรอก   

 
นำกุ้ง กอบกฤตและครอบครัว (ปัจจุบัน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

44 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
กระบวนกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกร 

กรณีศึกษำสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.) 
 
 
 กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. เพ่ือรักษาที่ดินท ากินได้ใช้วิธีรณรงค์เรียกร้อง 
ควบคู่กับการผลักดันผ่านช่องทางกฎหมายพระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เพ่ือท าให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ของภาคประชาชน โดยกระบวนการท างานเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้ได้แบ่งเป็น         
2 ระดับ คือ 1) การผลักดันให้แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรระดับนโยบาย  เป็นการผลักดันให้เกิดการแก้ไข
ปัญหาหนี้สิน ที่ส่งผลต่อสมาชิกเกษตรกรกองทุนฟ้ืนฟูฯในภาพรวม เพ่ือผลักดันให้มีนโยบายหรือข้อตกลง
ส าหรับเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 2) การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร
ให้กับสมาชิกสค.ปท. โดยเฉพาะในกรณีหนี้เร่งด่วนกล่าวคือก าลังจะสูญเสียที่ดิน ก าลังจะโดนยึด ก าลังจะ
หมดอายุความ โดยทาง สค.ปท. ได้มีโครงสร้างคณะท างานแก้ปัญหาหนี้โดยเฉพาะ รวมถึงมีขั้นตอนการ
รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกมีการจัดองค์ประกอบในการเจรจาแก้ปัญหาหนี้  เป็นผู้เจรจาหลัก   
ผู้เจรจารอง แกนน ากลุ่มเกษตรกร เกษตรกรเจ้าหนี้ ฝ่ายข้อมูล  
 และกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินในกรณีเร่งด่วน คือ การเร่งประสานงานกับส านักงานกองทุน
ฟ้ืนฟูฯในระดับจังหวัดและส านักงานส่วนกลาง เรียกร้องให้ออกหนังสือบรรเทาทุกข์ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ศาลยุติธรรม บังคับคดี และศาสล้มละลายกลาง เพ่ือใช้ชะลอค าพิพากษาและขายทรัพย์
ออกสู่ท้องตลาด และรอให้กองทุนฟ้ืนฟูฯเข้ามาซื้อหนี้ ซึ่งในแต่ละกรณีส่วนใหญ่ใช้ระยะเวลาเฉลี่ย
ประมาณ 10 ปี  

การต่อสู้เรียกร้องของเครือข่าย สค.ปท.และภาคประชาชนเพ่ือแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรภายใต้
กองทุนฟ้ืนฟูฯ เป็นกระบวนการให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ เป็นเครื่องมือให้ชาวบ้านได้เติบโตและพัฒนาให้จุด
ปกพร่องได้รับการแก้ไข ท าให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกร 
อีกท้ังกระบวนการแก้ปัญหาหนี้สค.ปท ส่งผลให้เกษตรกรมีความกล้าหาญมากขึ้นไม่เกรงกลัวต่อคดีความ 
กล้าขึ้นศาลไปชี้แจงข้อมูล ท าให้เจ้าหนี้(สถาบันการเงิน) ไม่พยายามยืดหนี้ซื้อเวลา เพ่ือให้เกษตรกรผ่อน
ช าระหนี้ให้หมดภายใน 3-5 ปี 

เครือข่ายสค.ปท.มีกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาหนี้ในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการผิดนัดช าระ
หนี้ เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาล เข้าสู่กระบวนการบังคับคดีขายทอดตลาด และบางคดีต้องขึ้นศาล
ล้มละลายกลาง ซึ่งการแก้ไขปัญหาในแต่ละขั้นต้องต้องมี ข้อมูล เทคนิคการเจรจา และประสบการณ์ที่
สามารถท าให้แก้ปัญหาหนี้ให้กับสมาชิกได้ส าเร็จ  
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ข้อเสนอต่อกระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการท างานในอนาคต
ของสค.ปท.23 ดังนี้ 

 

 การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติสมาชิก ข้อมูลหนี้แต่ละราย  มูลหนี้เงินต้น มูลหนี้รวม
อัตราดอกเบี้ย จ านวนหลักทรัพย์ในการค้ าประกัน เพ่ือน าไปใช้ประกอบการเจรจาและ
ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงส าหรับแก้ปัญหาให้กับสมาชิก  

 มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะ ความรู้ การแก้ปัญหาหนี้สินเบื้องต้น
ให้กับสมาชิกและเกษตรกรที่สนใจ  

 ในกระบวนการเจรจาทั้งในระดับนโยบายและรายกรณี ควรมีระยะเวลาจัดการกับ
ข้อตกลง เช่น การวางแผน การประเมินผล และการติดตามผล 

 การสร้างขบวนประชาชนให้บริสุทธิ์ ไม่ให้เกิดความคลางแคลงใจ มีความโปร่งใสใน
การมีกระบวนการท างานทางความคิดต่อเนื่องท าให้ชาวบ้านรู้สิทธิของตนเอง 

 ควรมีการท างานความคิดกับสังคม เพ่ือสร้างความเข้าใจกับสังคม เนื่องจากมีมีค าถาม
จากสาธารณะว่า ท าไมต้องซื้อหนี้ให้เกษตรกร และตัดดอกเบี้ยทิ้งทั้งหมด และเหลือ
เพียงต้องช าระเงินต้น 50% เกษตรกรเบี้ยวหนี้จริงหรือไม่ ดังนั้นควรมีตัวแทนสค.ปท.
ท างานสื่อสารกับสาธารณะในประเด็นเหล่านี้หรือประเด็นอ่ืนๆ 

 ครวศึกษาการใช้ช่องทางกระบวนการยุติธรรม กองทุนสู้คดี เพ่ือเป็นประโยชน์กับ
เกษตรกรที่ถูกฟ้องร้องด าเนินคดี 

 การเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องปากท้อง ไม่จ ากัดเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อแก้หนี้แล้ว 
ต้องไม่กลับมาเป็นหนี้แบบถาวรอีก เช่นการผลักดันกองทุนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรจาก
ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาราคาผลิตผลิตตกต่ า เช่น ท ากองทุนระดับชาติ กองทุนระดับ
เครือข่ายเกษตรกรสค.ปท.เอง 

 
 
 
 
 
 
                                                           
23 สัมมนาน าเสนอผลการศึกษาและแลกเปลีย่นความเห็น เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท.วันท่ี 
7-8 กรกฎาคม 2558 ณ สายสัมพนัธ์โฮมสเตย์ ต.ประแส อ.แกลง จ.ระยอง โดยกลุ่มปฏิบัติงานท้องถิ่นไร้พรมแดน(โล
โคลแอค) 
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เวทีแลกเปลี่ยนกระบวนการแก้ปัญหาหนี้ สค.ปท. 7-8 กรกฎาคม 2558 ณ จังหวัดระยอง 
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บันทึกการสัมมนาน าเสนอผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความเห็น 

เรื่อง กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. 

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2558 

ณ สายสัมพันธ์โฮมสเตย์ ต.ประแส อ.แกลง จ.ระยอง 

 

วันที่ 7 ก.ค. 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

 วัตถุประสงค์การสัมมนา 

เพ่ือน ำเสนอผลกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกร

ของสภำเครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย (สค.ปท.)  และเพ่ือเสริมศักยภำพแกนน ำและสมำชิก 

สค.ปท.ในด้ำนแนวทำงกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกรที่เกิดจำกสถำบันกำรเงินในระบบ  

 

 น าเสนอผลการศึกษา “กระบวนการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท.”  โดย  คุณ สมจิต 

คงทน 

วัตถุประสงค์และกรอบกำรศึกษำวิจัยเรื่องกระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรของสค.ปท. 

เพ่ือศึกษำรูปแบบและกระบวนกำรในกำรเจรจำเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกรระหว่ำงสค.ปท. กับ

หน่วยงำนของรัฐ และสถำบันกำรเงินของรัฐ เช่น ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) 

โดยจะน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร

ให้กับทีมเจรจำและสมำชิกสค.ปท. ตลอดจนกำรเผยแพร่บทเรียนและประสบกำรณ์สู่เครือข่ำยและ

เกษตรกรรำยอ่ืนๆที่ประสบปัญหำหนี้สินในลักษณะที่คล้ำยกัน 

 เป้ำหมำยกำรจัดกำรหนี้สินเกษตรกรของเครือข่ำยสค.ปท. คือ ต้องกำรผลักดันให้มีกำรจัดกำร

หนี้ โดยกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร(กฟก.)  อย่ำงทั่วถึงและทันสถำนกำรณ์ ต้องยกเลิกหนี้สินที่ไม่มี

ควำมเป็นธรรม และให้มีกำรแก้ไขกฎหมำยเพ่ือน ำหนี้นอกระบบของเกษตรกรมำจัดกำรโดยกฟก.  
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กระบวนกำรเข้ำสู่กลุ่มสค.ปท.ของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรประสบปัญหำ ก็เข้ำมำสมัครเข้ำกลุ่ม

เพ่ือให้กลุ่มขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำให้ โดยสมำชิกต้องยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับขององค์กร เช่น เข้ำ

ร่วมประชุมประจ ำเดือน ช ำระค่ำสมำชิกรำยเดือน เข้ำร่วมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเครือข่ำย เป็นต้น 

 ข้อมูลและเอกสำรของเกษตรกรต้องเตรียมเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้ของกลุ่มองค์กร 

และน ำไปขึ้นทะเบียนหนี้ต่อกองทุนฟ้ืนฟูฯ ได้แก่ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประชำชน สัญญำกู้เงิน 

สัญญำจ ำนอง โฉนดที่ดิน เอกสำรสิทธิ์ที่ดิน เอกสำรกำรด ำเนินคดี ค ำฟ้อง ค ำพิพำกษำ ค ำสั่งบังคับคดี 

หนังสือประกำศขำยทอดตลำด เป็นต้น  

ขั้นตอนกำรรับเรื่องของสมำชิกสคปทระดับเครือข่ำย ได้แก่. 1.แกนน ำกลุ่มแจ้งปัญหำของสมำชิก

ต่อที่ประชุมเครือข่ำยประจ ำเดือน 2.ฝ่ำยข้อมูลจัดล ำดับควำมเดือดร้อนของปัญหำ ที่ได้รับเรื่อง 3.ทีม

เจรจำวิเครำะห์ปัญหำ หำแนวทำงแก้ 4.เข้ำสู่ขั้นตอนกำรเจรจำแก้ปัญหำนี้สิน โดยทีมเจรจำ แบ่งบทบำท

หน้ำที่ และมองเป้ำหมำยร่วมกัน(ควำมต้องกำรของเกษตรกร) 

จำกกำรศึกษำพบว่ำ กระบวนกำรแก้ปัญหำหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. มีกระบวนกำรเจรจำหลำย

ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบำย(กำรแก้ไขปัญหำร่วมกับองค์กรเกษตรกรอ่ืนๆ) และระดับเครือข่ำย เฉพำะ

กรณีปัญหำสมำชิกสค.ปท. 

 

ช่วงแลกเปลี่ยนและระดมความเห็นในช่วงแรก 

 กิมอัง พงษ์นารายณ์  ผู้ประสานงาน สค.ปท.  :  หนี้ไม่ก่อให้เกิดรำยได้ (หนี้เสีย หรือ หนี้ 

NPL) เมื่อลูกหนี้ผิดนัดช ำระตั้งแต ่3 งวดขึ้นไป สถำบันกำรเงินจะฟ้องร้องเพ่ือให้ลูกหนี้ช ำระหนี้ ครั้งแรก

ต้องไกล่เกลี่ยเจรจำประนอมหนี้ก่อนขึ้นสู่ศำล  บทเรียนในอดีตเจ้ำหนี้พยำยำมยืดหนี้ไปเรื่อยๆ เพ่ือให้

เกษตรกรผ่อนช ำระหนี้ให้หมด เช่น 3-5 ปี แต่มำช่วงหลัง เกษตรกรสู้คดี  เรื่องขึ้นสู่ศำล ศำลมีค ำ

พิพำกษำยึดตำมกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ ให้ลูกหนี้ช ำระดอกเบี้ยค้ำงช ำระไม่เกิน 5 ปี 1 

                                                           
1 อายุความที่เจ้าหนี้ฟ้องเรียกดอกเบี้ยค้างช าระคืนกับลูกหนี้  เป็นไปตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

มาตรา 193/33(1) กฎหมายก าหนดให้ตอ้งฟ้องเรียกดอกเบ้ียภายใน 5 ปี นับแต่วนัผิดนัด ส่วนดอกเบ้ียท่ีลูกหน้ีคา้ง

ช าระเกิน 5 ปี ขาดอายคุวาม (ฎีกา 3212/2532)  
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 อาจารยป์ระยุทธ์ วีระกิตติ ที่ปรึกษา สค.ปท. : กำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร แม้ว่ำจะมี

กฎหมำย  แต่ข้อกฎหมำยมีควำมสลับซับซ้อน มีควำมยุ่งยำก มีองค์ประกอบสำรพัด ดังนั้นกำรต่อสู้กดดัน 

กำรต่อสู้นอกกรอบ เป็นบทเรียนในกำรชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรแก้ไขหนี้และรักษำท่ีดินของภำค

ประชำชน เกิดจำกกำรเจรจำต่อรอง กดดันด้วยกระบวนกำรภำคประชำชน กำรคิดออกกรอบ ควบคู่กับ

เรื่องของกฎหมำยด้วย ส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้ของภำคประชำชนร่วมด้วย ทุกวันนี้สถำบันกำรเงินมีกำร

ปรับตัว  มีกำรใช้นโยบำยปรับโครงสร้ำงหนี้มำแข่งกับ สถำบันเกษตรกร เช่น กองทุนฟ้ืนฟูฯ  ท ำให้สร้ำง

ควำมสับสนและสร้ำงควำมแตกแยกต่อภำคประชำชน ส่งผลให้อ ำนำจต่อรองของภำคประชำชนลดลง 

 

บทเรียนการต่อสู้กรณีการบังคับคดีและขายทอดตลาด 

ขั้นตอนกำรบังคับคดี เมื่อไม่ช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำ จะมีกำรยึดทรัพย์ขำยทอดตลำด เรำจะ

เจรจำไกล่เกลี่ย ระยะเวลำตำมกฎหมำยคดีต้องแล้วเสร็จภำยในสิบปี หลักธรรมเนียมปฏิบัติเฉลี่ยตั้งแต ่6 

– 8 ปี (ออมสิน 6 ปี) จะมีกำรด ำเนินกำรเมื่อใกล้หมดอำยุควำม และค ำพิพำกษำก่อน 30 มิ.ย. 48  กรม

บังคับคดีจะเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมร้อยละ 3.5 ของรำคำประเมินทรัพย์สิน 

 แนวทำงกำรต่อสู้ เรำจะใช้วิธีกำรท ำหนังสือเพ่ือชะลอกำรยึดทรัพย์ หนังสือออกโดยกองทุน

ฟ้ืนฟูฯ ว่ำเกษตรกรรำยนี้อยู่ในขั้นตอนและกระบวนกำรแก้ไขปัญหำของกองทุนฟ้ืนฟูฯ เพ่ือให้กรมบังคับ

คดีชะลอกำรยึดทรัพย์ของเกษตรกรรำยนี้ไว้ก่อน 

ขั้นตอนกำรขำยทอดตลำด ถ้ำหยุดไม่ได้ มีกำรน ำทรัพย์สินเข้ำสู่กำรขำยทอดตลำดไปแล้ว เรำจะ

ใช้เทคนิคกำรยื่นขัดทรัพย์ เพ่ือยืดเวลำออกไป ให้ทำงกองทุนฟื้นฟูฯเข้ำมำซื้อหนี้ได้ทัน ผู้ชนะประมูลจะมี

ระยะเวลำกำรช ำระเงินภำยใน 90 วัน เรำก็จะยื่นเรื่องขัดทรัพย์ โดยแต่งเรื่องรำวเพ่ือให้ศำลไต่สวน ผู้ยื่น

เรื่องขัดทรัพย์ต้องวำงเงินร้อยละ 3 ของรำคำทรัพย์สินที่ชนะประมูล  

 อาจารย์ประยุทธ์ วีระกิตติ : ตำมหลักกำรเกษตรกรที่ควรได้รับกำรซื้อหนี้ก่อนคือเกษตรกรที่มี

หนี้เรื้อรัง เป็นหนี้ที่ดิ้นรนมำก่อนแล้ว กำรมหีนี้เกษตรกรต้องรับผิดชอบต่อหนี้ที่สร้ำงขึ้น แต่เกษตรกร

จ ำนวนหนึ่งเป็นหนี้เพรำะโครงสร้ำงควรได้รับกำรแก้ไข แต่ก็ยอมรับว่ำมีเกษตรกรที่ก่อหนี้ และเป็นหนี้

ไม่ก่ีปี และจะให้กองทุนฟ้ืนฟูฯช่วยเหลือ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องชอบธรรม  
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จุดยืนกำรยุบหรือไม่ยุบกองทุนฟ้ืนฟูฯ  กำรมีกองทุนฟืนฟูฯเป็นกระบวนกำรให้ชำวบ้ำนได้เรียนรู้ 

เป็นเครื่องมือให้ชำวบ้ำนได้เติบโตและพัฒนำ เพ่ือให้จุดบกพร่องได้ถูกแก้ไขและพัฒนำ 

จะเห็นได้ว่ำตลอดกระบวนกำรยึดทรัพย์ของเกษตรกร จะมีช่องแสวงหำผลประโยชน์ กำรได้ส่วน

ต่ำงของกำรขำยทอดตลำดที่ดิน สถำบันกำรเงินจะตั้งบริษัทลูก บริษัทบริหำรสินทรัพย์ เป็นนำยหน้ำ กำร

ฮ้ัวหรือสมรู้ร่วมคิดกันระหว่ำงกันนำยหน้ำกับผู้ซื้อ และส่วนต่ำงก ำไรที่ได้จะมีกำรเจรจำและจ่ำยกันใต้โต๊ะ 

 คุณใส ค าบาง สมำชิกกลุ่มเกษตรกรบ่อทอง อ.แกลง จ.ระยอง  : ถ้ำเจรจำแล้วเจ้ำหนี้ไม่ยอมรับ

ตำมเงื่อนไขของเกษตรกรเสนอไป เรำจะท ำอย่ำงไร 

 อาจารยป์ระยุทธ  วีระกิตติ : เรำจะใช้วิธีกำรนอกกรอบ ต้องมีควำมชัดเจนเพื่อให้เจ้ำหนี้ให้

ควำมเชื่อถือและเชื่อมั่นในพลังของเกษตรกร 

 คุณกิมอัง พงษ์นารายณ์ : เคยมีกำรเจรจำหนี้กับบริษัทบริหำรสินทรัพย์กรุงเทพ(บสท.) แล้ว

เจ้ำหนี้ไม่ยอม เรำเอำคนไป 100 คน จนในที่สุดจำกหนี้ 4 ล้ำน เขำยอมซื้อคืน 1.5 ล้ำนบำท เรำกดดันจน

เขำยอม อีกครั้งที่หน้ำธนำคำรกสิกรไทย เรำคุยด้วยเหตุผลหมดแล้ว แต่เขำไม่ยอมรับ เรำก็เลยเอำคนไป

กดดันจนเขำยินยอม 

 

บทเรียนการต่อสู้กรณีถูกฟ้องล้มละลาย 

 คุณ ศิวนาถ วรพงษ์ ทีมเจรจาแก้ปัญหาหนี้สมาชิก สค.ปท.  : บทเรียนกำรต่อสู้กรณีที่ถูกฟ้อง

ล้มละลำย หำกหลักทรัพย์ค้ ำประกันไม่พอช ำระหนี้ เจ้ำหนี้จะฟ้องลูกหนี้เพ่ือขอให้ศำลพิพำกษำฟ้อง

ล้มละลำยเพ่ือสืบหำทรัพย์อ่ืนจำกลูกหนี้ เพ่ือน ำมำช ำระหนี้ ในส่วนหนี้ที่เหลือ ขั้นตอนกำรยื่นฟ้อง

ล้มละลำย ศำลจะมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หยุดกำรท ำนิติกรรมของลูกหนี้จำกทรัพย์สินที่เป็นชื่อลูกหนี้ เรำจะ

ต่อสู้เจรจำกับโจทก์ ไกล่เกลี่ย ขอเลื่อนกำรมีค ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ โดยเฉลี่ยสำมำรถขอเลื่อนได้ประมำณ 3 

ครั้ง ระยะเวลำประมำณ 1 ปี สูงสุดประมำณ 2 ปี ทนำยเจ้ำหนี้ขอเลื่อนให้เรำ โดยอ้ำงว่ำเรำอยู่ใน

กระบวนกำรแก้ไขปัญหำกองทุนฟ้ืนฟูฯ  

ในขั้นตอนกำรพิทักษ์ทรัพย์ ประมำณ 6 เดือน จะมีกำรไต่สวนเปิดเผย มีหมำยจำกกรมบังคับคดี

มำให้ลูกหนี้(เกษตรกร)ไปรำยงำนทรัพย์สิน เมื่อไปรำยงำนตัว ก็จะเป็นข้ันตอนค ำขอประนอมหนี้ เจ้ำหนี้

จะมำยื่นค ำขอช ำระหนี้  
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บทเรียนของเกษตรกรที่ถูกฟ้องล้มละลำยแล้ว สำมำรถรักษำท่ีดินไว้ได้ นำยวสันต์ จ.ระยอง อยู่

ในขั้นตอนกำรพิทักษ์ทรัพย์ กลุ่มสำมำรถเจรจำให้กองทุนฟ้ืนฟูฯ ท ำเรื่องขอเลื่อน ขอลดหนี้ จนกองทุนฯ

ซื้อหนี้ไว้ได้ทัน ที่ง่ำยเพรำะมีเจ้ำหนี้รำยเดียว (ธนำคำรกรุงไทย) 

แต่ในรำยที่ประชุมเจ้ำหนี้มีมติไม่ยอมรับค ำขอประนอมหนี้ ก็จะไปสู่กำรพิพำกษำล้มละลำยของ

ศำล กรณทีี่ไม่ยอมส่วนใหญ่จะมีเจ้ำหนี้หลำยรำย ถ้ำเรำไม่ยอมออกจำกที่ดิน จะมีกำรฟ้องขับไล่ มีหมำย

ศำลขับไล่ โดยให้ต ำรวจมำจับไปคุมขังท่ีโรงพัก และศำล  

 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 12.30 น. 

กรณีศึกษาแนวทางเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับ ธ.ก.ส. 

บันทึกข้อตกลงและมติครม.เรื่องหนี้สินที่เกี่ยวกับธกส. ประกอบด้วย  

1. กฎกระทรวงกำรคลัง 262 ยุค ทะนง พิทยะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกำรคลัง ซึ่งมีใจควำมส ำคัญว่ำ 

“สมำชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯสำมำรถปลดหนี้ได้ทั้งกรณีที่ทีทรัพย์สินและไม่มีทรัพย์สิน” 

2. กฎกระทรวงกำรคลัง 186 ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรทั่วไป ที่สืบไปแล้วไม่มีทรัพย์สิน  

3. มติ ครม. 7 เมษำยน 2553  กำรปรับโครงสร้ำงหนี้และฟ้ืนฟูอำชีพเกษตรกร (ปคน.)ใช้กับเกษตรกร

ที่เป็นสมำชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ  

4.  มติ ครม. 30 มกรำคม 2558 โครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้และฟ้ืนฟูอำชีพเกษตรกร(ปคน.) ส ำหรับ

เกษตรกรสมำชิกที่ไม่มีรำยชื่อในกลุ่ม 1 ตำมมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษำยน 2553มีหนี้ NPL ไม่

เกิน 2.5 ล้ำนบำท ก่อน 31 มีนำคม 2551 ที่ถูกฟ้องร้องด ำเนินคดีให้ส ำนักงำน กฟก.จังหวัดมี

หนังสือส่งรำยชื่อเกษตรกรสมำชิกให้ส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัดภำยใน 31 มีนำคม 2558 

ช่วงแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น 

กฎกระทรวงกำรคลัง 262 และ 186 ในทำงปฏิบัติไม่มีกำรใช้ให้เป็นประโยชน์กับเกษตรกร 

รวมถึงมติครม.ที่ผ่ำนมำส่วนใหญ่จะติดเงื่อนไขยุ่งยำก เช่น ต้องถูกฟ้องตำมระยะเวลำที่ก ำหนด กำรเข้ำ

ร่วมของเกษตรกรจึงท ำได้น้อย  

มติครม. 7 เมษำยน 2553 สมัยอภิสิทธิ์ เวชชำชีวะ เป็นนำยกรัฐมนตรี ใช้กับหนี้ของเกษตรกรที่

เป็นสมำชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ เท่ำนั้น เพียงแต่ไม่ต้องโอนย้ำยหนี้และโฉนดมำไว้กับกองทุนฯ หนี้อยู่กับธกส.
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เหมือนเดิม ตำมมติครม.เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นกับธนำคำรของรัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธ.ก.ส. กรุงไทย ออมสิน 

ธอส. แตใ่นทำงปฏิบัติสถำบันกำรเงินที่ท ำจริงมีเพียง ธ.ก.ส.ที่เดียว  หลังจำกได้เงินซื้อหนี้แล้ว รัฐจะมีงบ

ฟ้ืนฟูฯ มำให้ 10,000 บำท แต่ในทำงปฏิบัติไม่ได้ท ำจริง ทำงส ำนักงำนกองทุนฟ้ืนฟูฯ เอำงบประมำณไป

ใช้ผิดวัตถุประสงค์ ปัจจุบันมติครม.ดังกล่ำวหมดระยะเวลำไปแล้ว 

ในส่วนมติครม. 30 ม.ค. 2558 ปรับโครงสร้ำงหนี้และฟ้ืนฟูอำชีพเกษตรกร เป็นกำรเพ่ิมรำยชื่อ

ของคนท่ีตกหล่น จำกมติครม. 7 เม.ย. 2553 เดิมมีรำยชื่อ 5.1 แสนรำย แต่เมื่อตรวจสอบในทำงปฏิบัติได้ 

8 หมื่นรำย  มีกำรปรับเงื่อนไข ให้มีกำรตัดต้น ตัดดอกแล้ว กองทุนฯซื้อหนี้แล้วมำผ่อนส่งย้ำยโฉนดจำก 

ธ.ก.ส.มำผ่อนส่งกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ ตำมข้อตกลงล่ำสุด ซึ่งดีขึ้น แต่มีคนได้ใช้แนวทำงนี้อยู่บ้ำงไม่เยอะ เช่น 

จ.สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่ได้ในช่วงต้นปี 58 จ ำนวน 74 รำย แต่เพรำะติดขัดเรื่องปัญหำโครงกำรหมด 

ต้องคืนงบประมำณให้กับกระทรวงกำรคลัง ตำมกำรทักท้วงของสตง. หำกจะด ำเนินโครงกำรใหม่และใช้

เงินต่อให้มีมติครม.ใหม่ โครงกำรนี้ก็เลยยุติไป 

 อาจารย์ประยุทธ์ วีระกิตติ  : มติครม.ต่ำงๆเป็นเรื่องกำรเมืองและเป็นวำทกรรม พยำยำม

หลีกเลี่ยงกฎหมำยกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่มีแนวทำงปฏิบัติดีอยู่แล้ว ตัดต้นครึ่งหนึ่ง ตัดดอกเบี้ยออกท้ังหมด   

กำรมีมติครม.ต่ำงๆ ท ำให้ประชำชนมำทะเลำะกัน หรือกำรมีโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ของ

ธ.ก.ส. ออกมำแข่ง เขำไม่ได้ลด แต่เขำพักหนี้  ได้กู้ใหม่ ออกนโยบำยแข่งกับกองทุนฟ้ืนฟูฯ ลดอ ำนำจ

กองทุนฟ้ืนฟูฯ เขำพยำยำมแบ่งแยกภำคประชำชน กำรซื้อหนี้เสียจริงๆแล้วธ.ก.ส. และสถำบันกำรเงินได้

ประโยชน์ หนี้เขำก็จะไม่เสีย   

กำรออกนโยบำยมติครม.ที่ผ่ำนมำมันไม่สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำ มันท ำให้ชำวบ้ำนทะเลำะ

กัน แต่ชำวบ้ำนบำงส่วนก็ต้องกำรเอำไว้ก่อน ไม่ต้องกำรหวังน้ ำบ่อหน้ำ ขี้เกียจไปม๊อบ   ที่ผ่ำนมำทำง 

สค.ปท.ท ำงำนร่วมกับแนวร่วมในกำรยื่นหนังสือเพ่ือกดดันให้มีกำรเดินหน้ำแก้ไขปัญหำนี้สินเกษตรกรมำ

โดยตลอด 

 คุณภูมิพัฒน์ พวงพูล  : ตัวอย่ำงสมำชิกในกลุ่มที่เข้ำปรับโครงสร้ำงหนี้กับ ธ.ก.ส. แต่ส่งไม่ไหว 

เพรำะรำคำยำงพำรำตกต่ ำ ในระยะยำวมันเลยอันตรำย เพรำะมีควำมเสี่ยงว่ำจะไม่สำมำรถผ่อนส่งให้ตำม

สัญญำ  

 ศิวนาถ วรพงษ์ : มีเกษตรกรในกลุ่มท่ีเข้ำโครงกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กับธกส. แล้วไปได้ ช ำระ

มำแล้ว 5 ปี มีรำยได้สม่ ำเสมอ มีศักยภำพในกำรช ำระหนี้ได้  
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 คุณ มุกดาภรณ์ ศรีกิตติโรจน์ : สมำชิกกลุ่มเกษตรกร สค.ปท. จ.อ่ำงทอง เกษตรกรที่เข้ำร่วม

ปรับโครงสร้ำงหนี้กับธกส. แล้วไปได้ส่วนใหญ่ เพรำะเขำมีรำยได้หลำยทำง เช่น มีรำยได้จำกลูกหลำนส่ง

ให ้

 คุณ บุญชู มณีวงศ์ : สมำชิกกลุ่มเกษตรกร สค.ปท. จ.สุพรรณบุรี ที่เข้ำร่วมโครงกำรปรับ

โครงสร้ำงหนี้กับ ธ.ก.ส. สำมำรถไปได้ ในกรณีทีจ่ ำนวนหนี้ไม่เยอะ 

 

 จากผลการศึกษากระบวนการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท.ในเบื้องต้นพบว่ำ สภำ

เครือข่ำยองค์กรเกษตรกรแห่งประเทศไทย มีเป้ำหมำยในกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร เพ่ือน ำไปสู่กำร

ช่วยเหลือให้เกษตรกรรักษำทรัพย์สินซึ่งก็คือ “ที่ดิน” เพ่ือควำมม่ันคงทำงอำหำรของเกษตรกรเองและ

ของคนในสังคม  

ส ำหรับกำรเจรจำต่อรองเพ่ือแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. พบว่ำส่วนมำก กำรเข้ำไป

ช่วยเหลือเกษตรกร เป็นคดีควำมที่อยู่ในช่วงเร่งด่วนแล้ว และมีควำมเสี่ยงสูงสุดต่อกำรสูญเสียที่ดินของ

เกษตรกร เช่นกำรเข้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรในขั้นตอนกำรบังคับคดี เมื่อไม่ช ำระหนี้ตำมค ำพิพำกษำ โดย

ทำง สค,ปท. จะใช้วิธีกำรให้ส ำนักงำนกฟก. ท ำหนังสือเพ่ือชะลอกำรยึดทรัพย์  โดยกำรชี้แจงให้เจ้ำหนี้

และกรมบังคับคดีทรำบว่ำเกษตรกรรำยนี้อยู่ในขั้นตอนและกระบวนกำรแก้ไขปัญหำของกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

เพ่ือให้กรมบังคับคดีชะลอกำรยึดทรัพย์ของเกษตรกรรำยนี้ไว้ก่อน 

 และจำกกำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอต่อ กระบวนกำรแก้ไขปัญหำหนี้สินเกษตรกร 

สค.ปท. พบว่ำ แม้ว่ำจะมีกฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหำหนี้สินระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐ 

สถำบันกำรเงิน และกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร  แต่ข้อกฎหมำยมีควำมสลับซับซ้อน มีควำมยุ่งยำก 

มีองค์ประกอบสำรพัด ดังนั้นกำรต่อสู้กดดัน กำรต่อสู้นอกกรอบ เป็นบทเรียนในกำรชี้วัดควำมส ำเร็จของ

กำรแก้ไขหนี้และรักษำที่ดินของภำคประชำชน เกิดจำกกำรเจรจำต่อรอง กดดันด้วยกระบวนกำรภำค

ประชำชน กำรคิดนอกกรอบ ควบคู่กับเรื่องของกฎหมำยกำรใช้กฎหมำยและนโยบำยที่มีอยู่ด้วย ส่งผลให้

เกิดกำรเรียนรู้ของภำคประชำชนร่วมด้วย  เป็นต้นว่ำตำมหลักกำรเกษตรกรที่ควรได้รับกำรซื้อหนี้ก่อนคือ

เกษตรกรที่มีหนี้เรื้อรัง เป็นหนี้ที่ดิ้นรนมำก่อนแล้ว กำรมีหนี้เกษตรกรต้องรับผิดชอบต่อหนี้ที่สร้ำงขึ้น แต่

เกษตรกรจ ำนวนหนึ่งเป็นหนี้เพรำะโครงสร้ำงควรได้รับกำรแก้ไข แต่ก็ยอมรับว่ำมี เกษตรกรที่ก่อหนี้ และ

เป็นหนี้ไม่กี่ปี และจะให้กองทุนฟ้ืนฟูฯช่วยเหลือ ซึ่งตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องชอบธรรม  
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ข้อเสนอ หลักคิด และแนวทางการท างาน และแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร สค.ปท. ในอนาคต 

 1. กำรพัฒนำระบบข้อมูลหนี้สินของสมำชิกแต่ละรำย เช่น มูลหนี้ อัตรำดอกเบี้ย เพ่ือน ำไปใช้

ประกอบกำรเจรจำ และใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิงกับกำรเจรจำต่อรองกับกรณีอ่ืนๆได้ง่ำยขึ้น 

 2. มีกระบวนกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนทักษะกำรเจรจำ ควำมรู้  ข้อมูล ให้กับแกนน ำและ

สมำชิก 3.ในกระบวนกำรเจรจำ ควรมีระยะจัดกำรกับข้อตกลง เช่น กำรวำงแผน กำรติดตำมผล 

 3. กำรสร้ำงขบวนประชำชนให้บริสุทธิ์ ไม่ให้เกิดควำมคลำงแคลงใจ กำรท ำงำนทำงควำมคิด 

ต้องท ำให้ชำวบ้ำนรู้สิทธิของตนเอง 

 4. กำรท ำงำนควำมคิดกับสังคม กำรท ำลำยวำทะกรรม เช่น เกษตรกรเบี้ยวหนี้ ควรมีตัวแทน

สค.ปท.ท ำงำนสื่อสำรกับสำธำรณะ 

 5. กำรใช้ช่องทำงกระบวนกำรยุติธรรม กองทุนสู้คดี 

 6. กำรเคลื่อนเรื่องปำกท้อง ไม่จ ำกัดเฉพำะปัญหำเฉพำะหน้ำ กำรแก้หนี้แล้ว ต้องไม่กลับมำเป็น

หนี้แบบถำวร เช่นกำรผลักดันกองทุนฯ ช่วยเหลือเกษตรกรจำกปัญหำภัยพิบัติ กำรก ำหนดกำรำคำสินค้ำ 

จำกปัญหำรำคำตกต่ ำ เช่น ท ำกองทุนระดับชำติ กองทุนระดับเครือข่ำยเกษตรกร สค.ปท. 

 

 


