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 หนังสือ “หนี้สินเกษตรกรไทย” จากงานวิจัย 
เรื่องหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรในชนบทไทย มุ่ง
เนน้การศกึษาวเิคราะหถ์งึปญัหาหนีส้นิของเกษตรกรและ
สมาชิกในครัวเรือนในภาคชนบทไทย โดยมีวัตถุประสงค ์
คอื การสำรวจสภาพการณท์ัว่ไปเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบคุคล 
ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางการ
เมอืงของเกษตรกร และศกึษาเปรยีบเทยีบวา่ปจัจยัเหลา่นี ้
แตกต่างกันอย่างไรระหว่างเกษตรกรผู้เข้าร่วมและไม่เข้า
ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้ง
พยายามหาความสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่ตวัแปรอสิระ ทีม่ผีล
ต่อตัวแปรตาม 4 ตัวแปร ได้แก ่ หนี้สินของเกษตรกร 
ความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร การชำระหนี้
จริงของเกษตรกร และการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคประชาชนของเกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอ
นโยบายที่เหมาะสมต่อการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน
เกษตรกรอยา่งยัง่ยนื  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือเกษตรกรลูกค้า 
ธ.ก.ส. ผู้เข้าร่วมและไม่ได้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหา
หนี้สินภาคประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้วิธี
วิจัยเชิงสำรวจซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูลจากเกษตรกรตัวอย่าง และมีการทำ 
Focus Group โดยแบ่งพื้นที่เป้าหมายของการวิจัยออก
เป็น 9 อนุภูมิภาคทั่วประเทศ แล้วทำการคัดเลือก
จังหวัดตัวแทน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น นครราชสีมา ลพบุรี สระแก้ว สุพรรณบุรี 
ชุมพร และนครศรีธรรมราช หลังจากนั้นจึงนำมา
คัดเลือกอำเภอตัวอย่าง จังหวัดละ 2 อำเภอ รวม 18 
อำเภอ สำหรับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้มีจำนวน 

2,410 ราย  
 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของเกษตรกร
กลุ่มตัวอย่าง ทำให้เห็นภาพพื้นฐานของเกษตรกรไทยที่
ชัดเจนมาก กล่าวคือ พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุเฉลี่ย 51 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
ตอนปลาย มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (สมาชิก
วัยแรงงาน 3 คน สมาชิกวัยพึ่งพิง 1 คน) ชั้นลูกค้า ธ.ก.
ส. อยู่ในชั้นดีมาก มีที่ดินการเกษตรเฉลี่ยประมาณ 20 
ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว อาศัยน้ำฝนตามธรรมชาติ 
มูลค่าทรัพย์สินรวมของครัวเรือนเฉลี่ย 938,195 บาท 
โดย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินอยู่ในรูปที่ดินการเกษตร มีเงิน
ออมเฉลี่ย 14,432 บาท มีหนี้สินเฉลี่ย 167,597 บาท 
มีรายได้การเกษตรเฉลี่ย 140,076 บาท รายได้นอก
การเกษตรเฉลี่ย 60,288 บาท ค่าใช้จ่ายการเกษตร
เฉลี่ย 75,043 บาท และค่าใช้จ่ายนอกการเกษตรเฉลี่ย 
121,030 บาท  
 โครงการของรัฐที่เกษตรกรเข้าร่วมมากที่สุด 
ได้แก ่ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รองลงมา 
ไดแ้ก ่โครงการกองทนุหมูบ่า้นและโครงการบญัชคีรวัเรอืน 
 โครงการที่เกษตรกรเห็นว่าเป็นประโยชน์
มากที่สุด ได้แก่ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
โครงการพักชำระหนี้ และโครงการกองทุนหมู่บ้าน 
ส่วนโครงการพิเศษที่เห็นว่าเป็นประโยชน์น้อยที่สุด 
ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว    
(SPV) และโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เป็นต้น  
 
ผลสรุปของการวิจัยที่สำคัญ ได้แก่  
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อให้เกษตรกรมีระดับหนี้สินเพิ่ม



 
  

ขึน้อยา่งมนียัสำคญั เชน่ การทำเกษตรผสมผสาน การเขา้
ร่วมโครงการกองทุนหมู่บ้าน การเข้าร่วมโครงการแปลง
สนิทรพัยเ์ปน็ทนุ และการเขา้รว่มโครงการพฒันาศกัยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ส่วนปัจจัยช่วยลดภาระ
หนี้สินเกษตรกร เช่น การเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี ้
และการเขา้รว่มโครงการหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้  
 ปัจจัยที่บั่นทอนความสามารถในการชำระหนี้
ของเกษตรกร เช่น ค่าใช้จ่ายนอกภาคการเกษตร (รวม
ถึงค่าใช้การศึกษา) การเข้าร่วมโครงการสินเชื่อสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนการ
เข้าร่วมโครงการ แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน  
 ปัจจัยที่เอื้อต่อการชำระหนี้จริงของเกษตรกร
ได้แก่ รายได้การเกษตร ทัศนคติของเกษตรกรต่อการ
เป็นหนี้ ทัศนคติของเกษตรกรต่อการชำระหนี้ และการ
เข้าร่วมโครงการบัญชีครัวเรือน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลลบต่อ
การชำระหนี้จริง เช่น จำนวนหนี้สิน และค่าใช้จ่าย
การเกษตร  
 สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรเข้าร่วม
โครงการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิฯ ไดแ้ก ่จำนวนหนีส้นิ ปราชญ์
และผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ และการเขา้รว่มโครงการกองทนุหมูบ่า้น 
ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ได้แก ่
จำนวนเงนิออม และรายไดก้ารเกษตร เปน็ตน้  
 หนังสือ “หนี้สินเกษตรกรไทย” จากรายงาน
ผลการวิจัยของ ดร.วิทยา เจียรพันธุ์ ได้ให้ข้อ
เสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบาย
หลายประการคือ  
 (1) ควรมีการรณรงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และพฤติกรรมของเกษตรกรที่มีผลต่อการเกิดหนี้สินของ
ครัวเรือน โดยโครงการที่รัฐบาลควรสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการลด-ละ-เลิก อบายมุข โครงการ
สัจธรรมชีวิต และโครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน  
 (2) ควรรณรงค์ให้เกษตรกรมีการสะสมเงิน
ออมเพื่อใช้เป็นเงินทุนของครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริม
ให้มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และในแต่ละชุมชนควรรวม
ตัวกันจัดตั้งธนาคารชุมชนท้องถิ่นเป็นของตนเองใน
ระดับตำบล โดยให้ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของโดยการ
เป็นผู้ถือหุ้น  
 (3) ให้ความสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของ
ชาติ โดยให้ความสำคัญกับบุตรหลานของเกษตรกรที่เข้า
มาศึกษาต่อ เพื่อให้เป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งจบออกไปเป็นผู้
ประกอบการเกษตร หรือเกี่ยวเนื่องการเกษตรรุ่นใหม่ที่มี
คุณภาพทดแทนเกษตรกรรุ่นพ่อแม่  
 (4) ควรสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมภาค
การเกษตร และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องการเกษตรของ

เกษตรกรที่ครบวงจร ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดของพืชผลทางการเกษตร เพื่อลดความเสี่ยงใน
การประกอบอาชีพของเกษตรกร และช่วยเพิ่มความ
สามารถทางการแข่งขันกับภาคธุรกิจอื่นได้  
 (5) สถาบันการเงิน ควรทบทวนนโยบายการ
ให้สินเชื่อ โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่อในรูปของสินเชื่อกลุ่ม 
แทนการให้สินเชื่อรายบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน
มีการรวมกลุ่ม โดยมีตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านในการ
ควบคุม และการตรวจสอบการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้
ของสมาชิกภายในกลุ่มกันเอง  
ความเห็นของข้าพเจ้าต่อผลงานวิจัยนี้ที่น่าจะเป็น
ประเด็นก็คือ 
 (1) การที่อายุเฉลี่ยของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
เท่ากับ 51 ปี ซึ่งค่อนข้างสูง และบุตรหลานก็ไม่ได้
ทำงานในภาคการเกษตร เป็นเครื่องชี้ว่าในอนาคตกำลัง
แรงงานภาคเกษตรจะลดลง ย่อมมีนัยต่อนโยบายด้าน
การเกษตรของประเทศ  
 (2) โดยเฉลี่ยเกษตรกรมีรายได้รวมสูงกว่า
รายจ่ายรวม โดยรายได้ภาคเกษตรสูงกว่ารายจ่ายภาค
เกษตร ขณะที่รายได้นอกภาคการเกษตรต่ำกว่ารายจ่าย
นอกภาคการเกษตร (ซึ่งมีรายการที่ไม่จำเป็นอยู่ไม่น้อย) 
แสดงให้เห็นศักยภาพการออมที่สามารถเพิ่มขึ้นได้  
 (3) เกษตรกรมีหนี้สินเฉลี่ยที่ สูงกว่าระดับ
หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งประเทศซึ่งสำรวจโดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ (ปี 2549 อยู่ที่ครัวเรือนละ 
116,000 บาท) น่าจะเนื่องมาจากอาชีพทางการเกษตรมี
ความเสี่ยงมาก ทั้งความเสี่ยงด้านผลผลิตและระดับราคา 
ซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี
ย่อมนำมาซึ่งบ่วงวงจรแห่งการเป็นหนี้สินอย่างที่เป็นอยู่
ไม่จบไม่สิ้น  
 (4) การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรเพียงแค่
เนน้ทีร่ะดบับคุคลคงไมเ่พยีงพอ ควรจะตอ้งใชก้ลไกชมุชน
และสถาบนัอืน่เขา้รว่มดว้ย การใชว้ทิยาการสมยัใหม ่ดา้น
การผลติ การตลาด การเงนิ เขา้มาเสรมิเพือ่เพิม่รายได ้ลด
รายจา่ยดา้นการผลติ (ทัง้นี ้ ไมไ่ดห้มายวา่ตอ้งเพิม่ปุย๋ ยา
ปราบศัตรูพืชและสารเคม ี แต่การใช้เกษตรอินทรีย์ก็
เปน็การลดตน้ทนุ และเพิม่ผลผลติไปในตวั)  
 (5) องค์กรที่จะมีส่วนช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน
เกษตรกรที่ดีที่สุดก็คือ ธ.ก.ส. ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. จำเป็นต้อง
ปรับบทบาทตนเอง จากการเป็นผู้ให้สินเชื่อ มาเป็น
หุ้นส่วนแห่งการพัฒนาที่จริง (Partnership for 
Development) เพราะถ้าเกษตรกรอยู่ได้ ธ.ก.ส. ก็อยู่
ได้ด้วย  
 

 (หมายเหตุ: ความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และไม่ได้สะท้อนความเห็นหรือนโยบายของ

หน่วยงานแต่อย่างไร) 
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