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	 การต่อสู้อันยาวนานกว่า	 20	 ปี	 ของ 
ชาวบ้านดอนโพ	 ต�าบลบ้านสิงห์	 อ�าเภอ
โพธาราม	จงัหวัดราชบุร	ีในการจัดการปัญหา
หนี้สินของชุมชน	 อันเกิดจากการบริหาร
จัดการที่ผิดพลาดของหน่วยงานภาครัฐ 
และบริษัทเอกชน	 ด้วยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน	 จึงเป็นบทเรียนอันมีค่าและ
เป็นตัวอย่างของการใช้กระบวนการพัฒนา
คุณธรรมในการแก้ไขปัญหาชุมชน	

ที่มำของหนี้สินชุมชนบ้ำนดอนโพ
	 ย้อนกลับไปกว่า	 30	 ปีก่อน	 ในช่วงป	ี 
2528-2530	 รัฐบาลได้ก�าหนดนโยบาย
การผลิตทางการเกษตรภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 6	 โดย
มุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของตลาด	 

 “กำรไม่มีหนี้ เป็นลำภอันประเสริฐ” ยังคงเป็นค�ำกล่ำวท่ีใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และให ้
ควำมหมำยตรงกบัควำมเป็นจรงิเสมอมำ เพรำะปัญหำหนีส้นิเป็นสำเหตอุนัดบัต้นๆ ทีท่�ำให้ 
ผู้คนเกิดควำมเครียด จนน�ำไปสู่ควำมทุกข์ทั้งร่ำงกำยและจิตใจ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
หำกเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อเองทั้งหมด...

ชุมชนบ้ำนดอนโพ
บทเรยีนชวีติ : กำรจดักำรหนีส้นิชมุชนบ้ำนดอนโพ

ผลผลิตทางการเกษตรจ�าพวกผักผลไม  ้
ซึ่งเป็นที่ต ้องการของต่างประเทศ	 ยังมี
ปริมาณการส่งออกน้อยกว่าท่ีตลาดต้องการ	
เพราะคุณภาพยังต�่ากว่ามาตรฐาน	
 
	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	ได้เหน็ถงึปัญหานีม้าตลอด	
จึงคิดที่จะส่งเสริมการผลิตทางการเกษตร
เพื่อส่งออกร่วมกับภาคเอกชน	 โดยเช่ือมโยง 
การให้สินเช่ือกับการวางแผนการเกษตร	
ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจ�าหน่ายอย่าง 
ครบวงจร	ธ.ก.ส.	จงึร่วมกบับรษิทันวิเจนเนอร์ 
เรชั่น	ฟาร์มโปรดิวส์	จ�ากัด	จัดท�า	“โครงการ
นิคมเกษตรกรรมเพื่อการส่งออกร่วมกับ 
ภาคเอกชน”	 ขึ้น	 โดยเริ่มต้นโครงการใน 
ภาคตะวันตกเป็นแห่งแรกที่ทุ่งดอนโพ	
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	 ในตอนนั้นคนรุ่นหนุ่มสาวราว	80	ชีวิต	 
ที่ เ พ่ิงจบการศึกษาทางด ้านเกษตรจาก 
ทัว่ประเทศ	และผ่านการคดัเลอืกจากโครงการ	
ได้พากนัเดนิทางมาทีน่คิมเกษตรกรรมแห่งนี้ 
ด้วยความหวังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่	 ซึ่งใน 
ขณะนัน้มกีารโฆษณาว่า	ผูท้ีเ่ข้ามาเป็นสมาชกิ
ของโครงการจะได้รับการจัดสรรที่ดิน	พร้อม
บ้านหน่ึงหลัง	 แปลงที่ดินท�ากินเป็นพื้นที่
พัฒนาแล้ว	มีการชลประทานตลอดปี	มีดินดี	
การคมนาคมสะดวก	ซึง่บรษิทัเอกชนนัน้จะมี
ศนูย์ปฏบิตักิาร	และมพีนักงานประจ�าในพ้ืนที่
เพื่อประสานงานด้านการผลิตให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด	 ควบคุมการคัด
คุณภาพของผลผลิต	 จัดการเร่ืองการบรรจุ
หบีห่อ	และการขนส่งไปยงัจุดหมายปลายทาง	 
รวมทัง้ให้บรกิารเครือ่งจกัรอปุกรณ์การเกษตร 
ที่มีขนาดใหญ่	เช่น	รถไถ	เครื่องพ่นยา	เครื่อง
รดน�้า	ฯลฯ	
	 ทั้งนี้เกษตรกรทุกคนจะต้องสมัครเป็น
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านสิงห์	 และ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล	 ซึ่งกลุ่มเกษตรกร
จะเป็นผู ้ซื้อที่ดินแปลงเกษตรกรรมและ
ที่อยู่อาศัยพร้อมบ้านพัก	 โดย	 ธ.ก.ส.	 จะ
เป็นผู้ให้สินเชื่อทั้งหมด	 ในวงเงินกู้จ�านวน	
27,329,000	บาท	โดยคิดอัตราดอกเบี้ยและ
ก�าหนดการช�าระคืน	 ซึ่งเกษตรกรจะต้องให้
จ�านองทีด่นิทีต่ัง้โครงการ	และให้สมาชกิกลุม่
เกษตรกรทั้งหมดค�้าประกันหนี้	

เมื่อสิ่งที่หวังไม่ได้เป็นไปอย่ำงตั้งใจ 
	 เมือ่สมาชกิทกุคนเข้ามาอยูใ่นโครงการ
ในเดือนมีนาคม	 2531	 ปรากฏว่า	 นอกจาก
วิถีความเป็นอยู่มีความยากล�าบากเนื่องจาก
ความไม่พร้อมของระบบสาธารณปูโภคต่างๆ	
ทั้งไฟฟ้า	 น�้าประปา	 และถนนหนทางแล้ว	
ทีม่ากกว่านัน้คอืปัญหาปัจจยัพืน้ฐานทางการ
เกษตรที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการผลิต	 ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสภาพดินเป็นกรดมาก	 ท�าให้ไม้ผล
ที่ปลูกแคระแกร็น	 ระบบการชลประทาน 
ทีย่งัไม่พร้อม	น�า้ทีใ่ช้เพาะปลกูเป็นน�า้กระด้าง	
ท�าให้ได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ	 ทางกลุ ่ม
เกษตรกรจงึได้กูเ้งนิท้ังระยะสัน้และระยะยาว
จาก	 ธ.ก.ส.	 มาลงทุนปรับปรุงสภาพดินและ
มีการปรับปรุงวิถีการผลิตใหม่	 แต่ก็ยังเกิด
ปัญหาขึ้นซ�้าซาก	 เกษตรกรได้เพียรพยายาม
ในการปลูกพืชผักต่างๆ	แต่ก็ไม่ประสบความ
ส�าเร็จเท่าที่ควร	
	 ต่อมาบริษัทเอกชนก็ละทิ้งโครงการ
ไป	 เนื่องจากความผิดพลาดในการบริหาร
จดัการโครงการ	อกีทัง้	ธ.ก.ส.	มไิด้ด�าเนนิการ
ในการหาตลาดรองรับสินค้าทางการเกษตร
ให้กับกลุ่มเกษตรกร	 และละทิ้งโครงการไป
เช่นเดียวกัน	 ท�าให้เกษตรกรซึ่งประสบกับ 
ปัญหาการผลิตมาโดยตลอดจึงมีรายได้ 
ไม่เพียงพอ	 เริ่มทยอยลาออกจากโครงการ	
บางคนละทิ้งแปลงดิ้นรนไปหาอาชีพเสริม
จากข้างนอกโครงการ	 เพราะการผลิตใน
โครงการไม่สามารถสร้างรายได้ได้เลย	
	 หนี้สินที่กู้จาก	ธ.ก.ส.	นับตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการและกู้เพิ่มเรื่อยมา	 อีกท้ังดอกเบ้ียท่ี
เพิ่มขึ้นทุกๆ	วัน	รวมเป็นเงิน	137,516,532	
บาท	 ได้สร้างความทุกข์อย่างใหญ่หลวง 
ให้กับกลุ ่มเกษตรกร	 น�าไปสู ่การเจรจา
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ปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับ	 ธ.ก.ส.	 หลายครั้ง	
ด้วยระยะเวลาที่ยืดเยื้อยาวนานหลายปี	 ซึ่ง
เกิดการฟ้องร้องด�าเนินคดีในที่สุด	

กระบวนกำรหำควำมรู ้และกำรมส่ีวนร่วม
	 ปี	 2549	 ได้มีโอกาสร่วมท�างานวิจัย
โครงการเรียนรู้ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของ
เยาวชนบ้านดอนโพ	โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
(สกว.)	ฝ่ายวจิยัเพือ่ท้องถิน่	ซึง่ม	ีคณุพมิพ์วมิล  
บุญดีเพิ่มสุขเจริญ	 หนึ่งในสมาชิกกลุ ่ม
เกษตรกรบ้านสิงห์เป็นหัวหน้าโครงการ	
ชักชวนเด็กและเยาวชนบ้านดอนโพเรียนรู้ 
ชุมชนของตัวเองผ่านการเก็บข้อมูลอย่าง
เป็นระบบ	 ท�าให้เด็กและเยาวชนได้รู้ประวัติ 
การเกิดของหมู่บ้าน	 ได้รู ้ที่มาขององค์กร
ภายในชุมชน	 รวมถึงปัญหาต่างๆ	 ในชุมชน	
จากน้ันจึงเกิดการตั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน
บ ้านดอนโพขึ้น	 โดยมีการท�ากิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกนัอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	เกบ็ขยะ 
ในชมุชน	โครงการพีส่อนน้อง	โครงการปฏบิติั
ธรรมนั่งสมาธิ	 เกิดธนาคารเด็กดอนโพ	 เกิด
กิจกรรมท�านาร่วมกับผู้ใหญ่ใจดี	 เป็นต้น	 ซึ่ง
หลงัจากจบงานวจิยัในโครงการแรก	กต่็อเน่ือง 
ด้วยงานวจิยัโครงการแนวทางการแก้ปัญหา
หนี้สินของชุมชนบ้านดอนโพ	 ซึ่งน�าไปสู ่
การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของคนใน
ชุมชน	 และการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการกินการอยู ่ของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
	 การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ิน	 ท�าให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ท่ีส�าคัญ	
คือชุดข้อมูลของชุมชนดอนโพ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข ้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นจากความ 
ล้มเหลวของโครงการ	 ซึ่งต่อมาข้อมูลเหล่านี้
ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากในข้ันตอนของการ
ขึ้นศาล	 โดยมีมูลนิธิเพื่อผู ้บริโภคให้ความ 
ช่วยเหลือในเรื่องคดีและการเจรจาหาข้อยุติ	
รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละหาทางออก
ร่วมกับเครือข่ายประชาคมสภาพลเมือง
จังหวัดราชบุรี	 รวมถึงองค์กรภาคีต่างๆ	 ท่ีมี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหา	

ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 กระบวนการเรยีกร้องต่อสูข้องเกษตรกร 
บ้านดอนโพในการจัดการปัญหาหนี้สินของ
ชุมชนกินเวลายาวนานกว่า	20	ปี	ซึ่งในที่สุด
ปี	2556	ธ.ก.ส.	ได้ถอนฟ้องเกษตรกรทั้งหมด
รวม	 19	 คดี	 และปรับโครงสร้างหนี้จาก
จ�านวนเกือบ	2	ล้านบาทต่อราย	เหลือเพียง
รายละ	130,000	บาท	
	 บทเรียนจากการเรียนรู้ชุมชนและการ 
แก้ปัญหาหนีส้นิของชมุชนบ้านดอนโพ	ท�าให้
ได้ข ้อสรุปร่วมกันในแนวทางการจัดการ 
หนีส้นิคอื	1.การสร้างแหล่งอาหารภายในชุมชน 
เพือ่บรโิภคเอง	มใิช่เพือ่ขายอย่างเดยีว	2.การ
จัดระบบการออมเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ
ชุมชนเองในการช�าระหนี้	 3.การสร้างรายได้ 
จากอาชีพเกษตรในรูปแบบการผลิต ท่ี 
เหมาะสมของบ้านดอนโพ	4.การสร้างจติส�านกึ	 
ทัศนคติ	 และความตระหนักของลูกหลานใน
เรื่องการกินการอยู่ด้วยความพอเพียง
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	 ทุกวันน้ีชุมชนเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบ
จากการผลติเพือ่ขายเพียงอย่างเดียว	มาสูก่าร
ผลิตเพ่ือบริโภค	 เน้นการปลูกทุกอย่างที่กิน	 
กินทุกอย่างที่ปลูก	 เปลี่ยนจากใช้สารเคม	ี 
หันมาท�าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย	์
โดยมีหลายครอบครัวได้ท�าบัญชีครัวเรือน
อย่างต่อเนื่อง	 และมีหลายคนประกาศเลิก 
สูบบุหรี่และเลิกด่ืมเหล้าตลอดชีวิต	 เพราะ
ข้อมูลที่ได้รับรู้จากการท�าบัญชีครัวเรือน	
	 คณุพมิพ์วมิลเล่าว่า	“สามพีีเ่ป็นคนหน่ึง 
ทีเ่ลกิเหล้า เพราะเขาเหน็ตวัเลขว่าเดอืนหนึง่ 
ปีหน่ึง เขาเสียเงินไปเท่าไหร่ แล้วมันเป็น 
สิง่ฟุม่เฟือย กเ็ลยตดัสนิใจเลกิ เหมอืนได้สามี
ใหม่เลย (หัวเราะ) ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น  
ตั้งแต่เปลี่ยนระบบการผลิตจากเชิงเดี่ยวมา
เป็นเกษตรผสมผสาน สุขภาพดีขึ้นเพราะ
ไม่ใช้สารเคมี เกิดกลุ ่มผลิตผักและผลไม้
ปลอดภัยขึน้มา และก�าลงัจะขยบัเป็นอนิทรย์ี 
อย่างที่บ้านก็ปลูกพืชที่หลากหลาย มีกล้วย 
มะพร้าว ฝรั่ง เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ไข่ 
ท�านาด้วย ผลผลติทีก่ลุม่ผลติได้กจ็ะส่งให้กบั
โรงพยาบาลโพธาราม เพือ่เอาไปท�าอาหารให้
ผู้ป่วย ความคิดก็คืออยากแบ่งปันสิ่งที่ดีๆ ให้
กบัคนอืน่ และท�าด้วยความซือ่สตัย์ต่อกนัของ
คนในกลุ่ม” 

สร้ำงภูมคิุม้กนัด้วย “วนิยั” ทำงกำรเงนิ
	 แนวทางที่ส�าคัญข้อหนึ่งในการจัดการ
หน้ีสินคือ	 การจัดระบบการออมเพื่อเป็น
แหล่งเงินทุนของชุมชนเองโดยไม่ต้องพึ่งพา
แหล่งเงินทุนจากภายนอก	 ท�าให้เกิดการจัด
ตัง้กลุม่ออมทรพัย์เครดติยเูนีย่นบ้านดอนโพ
ขึน้	โดยมจีดุประสงค์ในการระดมเงินออมเพ่ือ
ใช้ส�าหรับเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบ

อาชีพแก่สมาชิกในรูปแบบของสินเชื่อ	ซึ่งคิด
อตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสม	และผลก�าไรทีไ่ด้จะ
ถูกจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ	ให้แก่สมาชิก
 “ทุกวันที่ 12 ของเดือน จะเป็นวันออม
ของกลุม่ออมทรพัย์ฯ และวนันัน้เราจะมากนิ
ข้าวด้วยกัน แต่ละคนจะเอาผลผลิตจากสวน
ของตวัเองมาด้วย พวกส้มโอ กล้วย ฝรัง่ หรอื
พืชผักสวนครัว มะกรูด มะนาว พริก กะเพรา 
โหระพา ใส่ถุงวางไว้ ใครอยากได้อะไรก็หยิบ
ไป เหมือนเป็นธนาคารอาหาร เอาอาหารมา
แลกกัน แบ่งปันกัน การช่วยเหลือกันแบบนี้
จะท�าให้ชมุชนของเราเข้มแขง็และสามคัคกีนั
มากขึ้น”	คุณพิมพ์วิมลเล่า
	 นอกจากจะเป็นการพึ่งตนเองในระดับ
ชุมชนแล้ว	 ยังเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันในกลุ่มสมาชิก	 ก่อให้เกิดความรักและ
ความสามัคคีกันมากขึ้น	 ที่ส�าคัญยังเป็นการ	 
“ปลกูฝังวนิยัทางการเงนิ”	สร้างนสิยัรกัการออม	 
สมาชิกจะต้องมีการออมเงินอย่างต่อเนื่อง
และสม�่าเสมอ	 รวมถึงการใช ้จ ่ายอย่าง
ประหยัดด้วย	 ซึ่งวินัยทางการเงินนี้เองจะ
ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชีวิต	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากปลูกฝังให้เกิดข้ึนในกลุ ่มเด็ก
และเยาวชน	ดังนั้นจึงมีการจัดตั้ง	“ธนาคาร
เด็กดอนโพ”	 ขึ้น	 และมีการเปิดให้เด็กและ
เยาวชนบ้านดอนโพได้ออมเงนิกนัเป็นประจ�า
ทุกเดือน	นับเป็นเวลาถึง	10	ปีมาแล้ว




