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บทความนีมีความมุ่งหมายเพื"อวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทย
พบว่าสถานการณ์หนีสินภาคครัวเรือนของเกษตรกรไทยเพิม" จํานวนมากขึนเรื"อยทําให้คุณภาพ
ชีวติ และความสุขเกษตรกรหายไปอย่างมากเพราะพฤติกรรมการดําเนินชีวติ อันตังอยู่บนความ
ประมาททําให้ปัญหาหนีสินของเกษตรไทยนัน ไม่สามารถจะแก้ไขได้ในระยะเพียงสัน ๆ ซึง" ปั ญหา
ทีค" น้ พบมากทีส" ุด 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ การดําเนินชีวติ ที"ผดิ พลาด 2. ขาดความรูเ้ กีย" วกับการจัด
การเงิน 3. สถานการณ์ฉุกเฉินแบบไม่คาดฝั น และ 4. หวังรวยทางลัดทําให้ภาครัฐจัดทําโครงการ
ต่าง ๆ เพื"อลดปั ญหาหนีสินภาคครัวเรือนให้มากทีส" ุด เช่น โครงการปรับโครงสร้างหนีและฟื นฟู
อาชีพเกษตรกรโครงการแก้ไขปั ญหาหนีนอกระบบโครงการไปรษณีย์เพื"อสินเชื"อรายย่อย และ
โครงการอาสาสมัครทีป" รึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี) เป็ นต้น แต่กย็ งั ไม่สามารถจะทําให้
การจัดการหนีสินลดลงไปได้จงึ ทําให้ภาครัฐต้องกําหนดมาตรการการลดพฤติกรรมเสีย" งทางการ
ดําเนินชีวติ ของเกษตรกร มาตรการการเพิม" องค์ความรูแ้ ละการศึกษาในการจัดการเงินอย่างเป็ น
ระบบรวมทังเพิม" วินยั ในการชําระหนีสิน การจัดตังกองทุนสําหรับการจัดสวัสดิการของเกษตรไทย
ให้เหมือนกับข้าราชการ และมาตรการลดความอยากได้ อยากมีในการทํางานสบายเพื"อรํ"ารวยทาง
ลัดโดยเฉพาะการเล่นการพนัน การค้าขายสิง" ผิดกฎหมายและผิดศีลธรรม
คําสําคัญ: การแก้ไขปั ญหาหนีสิน, เกษตรกรไทย

Abstracts
This article aims to analyze the debt problems of farmers in Thailand found that
the liabilities of households of farmers in Thailand's ever-increasing quality of life and
happiness, farmers lost because lifestyle habits, which is located on. Bender made the
debt problem cannot be solved, Thailand's agriculture is only a short-term problem, which
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is most commonly found four major groups, including lifestyle mistakes 2. Lack of
knowledge about money management. 3. Emergency unexpected. 4. Hope rich quick
Making public sector projects to reduce household debt, much like the restructuring and
rehabilitation of farmers. The issue debt Project Offices to retail Volunteer and Financial
Advisor Services (Doc debt), but was still able to make a deal possible debt reduction, the
government must adopt measures to reduce the risk of living of farmers. Enhancing
knowledge in money management system. As well as increase the discipline to pay off
debt. The establishment of a fund for the welfare of the common agricultural
commissioner Thailand. And measures to reduce cravings you have to work a shortcut to
riches by betting. The trade is illegal and immoral.
Key words: The debt problems, farmers in Thailand.

บทนํา
การเปลีย" นแปลงของโลกเพิม" ขึนอย่างรวดเร็วในปั จจุบนั ทําให้มนุ ษย์ต้องปรับตัวเพื"อการ
ดํารงชีวติ ให้อยู่รอดในแต่ละวันโดยการสร้างความสะดวกสบายผ่านการใช้เงินเป็ นทุนในระบบ
ตลาดเสรีหรือระบบทุนนิยม ซึง" หมายความว่าในปั จจุบนั โลกได้ใช้เงินเป็ นตัวแทนเพื"อการซือขาย
ทรัพยากรทังหมด ซึง" หากใครมีทุนน้อยหรือมีเงินน้อย อาจจะเกิดความทุกข์ในการดําเนินชีวติ หรือ
ประกอบอาชีพอย่างยากลําบาก ทําให้มนุษย์ทุกต่างทํางานอย่างหนักเพื"อแลกกับการได้เงินมาจุน
เจือตนเองและครอบครัวให้ได้รบั ความสุขอัตภาพของแต่ละคน แต่กระนัน ผูค้ นจํานวนไม่น้อยทีไ" ม่
สามารถจะใช้ความสามารถ ศักยภาพของตนเองให้ก้าวทันต่ อโลกยุคปั จจุบนั ทําให้เกิดความ
ลําบากในการชีวติ จึงต้องกูห้ นียืมสิน จนไม่สามารถจะปลอดเปลืองหนีสินทีม" อี ยู่หมดไป พร้อมทัง
หนีวงจรของหนีใหม่กค็ บื คลานเข้ามาจนกลายเป็ นปั ญหาของสังคมไทยในปั จจุบนั เพราะฉะนัน
หนีสินจึงเป็ นมวลรวมของคุณภาพชีวติ และความสุขในการดําเนินชีวติ หากคนไทยในประเทศมี
หนีสินมากก็ทําทราบว่าคุณภาพชีวติ และความสุขของคนไทยลดน้อยลงหรือไม่มคี วามสุขนัน" เอง
สามารถสะท้อนออกมาให้เห็นกันได้หลายทาง ซึง" ดัชนีชวัี ดความสุขทีส" าํ รวจตรวจตรากันออกมา
เป็ นตัวเลขและผลวิเคราะห์ และการสํารวจเงินในกระเป๋ าต่อภาระรายจ่ายกับหนีสิน ซึ"งตัวเลข
ล่าสุด ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิ ดเผยผลสํารวจสภาพหนี
ครัวเรือนระหว่างวันที" 14-20 กรกฎาคม 2557 พบว่า มีปัญหารุนแรงมากทีส" ุดนับตังแต่ได้สาํ รวจ
เมื"อปี 2549 หรือในรอบ 9 ปี โดยภาระหนีของครัวเรือนในปี 2557 คิดเป็ นสัดส่วน 74.8% เพิม" ขึน
จากปี ก่อนทีม" สี ดั ส่วน 64.6% และจํานวนหนีสินเฉลีย" ต่อครัวเรือนอยู่ท"ี 219,158.20 บาท เพิม" ขึน

1

จากปี ก่อน 16.1% แบ่งเป็ นหนีในระบบ 50.1% และหนีนอกระบบ 49.1% แนวโน้มหนีครัวเรือน
ไทยในปี 2558 คาดว่าจะยังขยับ เพิม" ขึนอย่างต่อเนื"อง2ซึง" เป็ นผลมวลรวมความทุกข์ของสังคมที"
จะต้องดินรนเพื"อหาเลียงปากท้องอย่างไม่ทส"ี นสุ
ิ ดโดยเฉพาะคนยากจนไม่มตี น้ ทุนจึงต้องรับสภาพ
แห่งชะตากรรมกับปั ญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที"เข้ามาอย่างต่อเนื"องก็เพราะคนไทยยังขาดบางสิง"
บางอย่างไปจากการดําเนินชีวติ นัน" โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ทีผ" ดิ พลาดและไม่มคี วามรูใ้ ห้
ก้าวทันต่อโลกแห่งการเปลีย" นแปลงอย่างรวดเร็วซึง" ปั ญหาหนีของเกษตรกรไทยทีค" น้ พบมากทีส" ุด
4 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1. การดําเนินชีวติ ทีผ" ดิ พลาด เช่น ฟุ่มเฟื อย สุรุ่ยสุร่าย ไม่เก็บออมไม่ลําดับ
ความสําคัญของการใช้จ่ายไม่ยอมจ่ายหนี ไม่จดั ทําบัญชีรายรับ - รายจ่าย 2. ขาดความรูเ้ กีย" วกับ
การจัดการเงิน เช่น ไม่วางแผนการเงินขาดความเข้าใจเกี"ยวกับสัญญาและเงื"อนไขการกู้ และ
ละเลย “สิทธิและหน้าที”" ในฐานะทีเ" ป็ นผูใ้ ช้บริการทางการเงิน๓.สถานการณ์ฉุกเฉินแบบไม่คาดฝั น
เช่น เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝั นแต่ไม่มเี งินออมเผื"อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่นบาดเจ็บต้องรักษาตัวตก
งาน นํ าท่วม ป่ วย และ 4.หวังรวยทางลัดเช่น ชอบเล่นการพนันตกเป็ นเหยื"อภัยทางการเงินได้
ง่าย3เป็ นต้น จึงเป็ นทีม" าของการเป็ นหนีสินอย่างมาก
ปั ญหาหนีสินเป็ นปั ญหาที"ครอบครัวเกษตรกรแทบจะทุกหลังคาเรือนและรายได้ท"เี กิด
จากการผลิตภาคการเกษตรของครัวเรือนไม่เพียงพอต่อการชําระหนีสินรวมทังค่าใช้จ่ายต่างๆใน
ชีวติ ประจําวันของสมาชิก แต่เนื"องจากเงื"อนไขทีเ" ป็ นศักยภาพของชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ น
ทรัพยากรทีเ" ป็ นปั จจัยการผลิตสําคัญเงื"อนไขทางสังคมวัฒนธรรม เงื"อนไขของกลุ่มองค์กรและกลุ่ม
อาชีพเป็ นเงื"อนไขของศักยภาพของแกนนํ าชุมชนและเกษตรกรในการปรับตัว ทําให้การแก้ไข
ปั ญหาหนีสินประสบความสําเร็จ ผ่านกระบวนดําเนินการ 4 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการลดต้นทุน
การผลิต ประกอบไปด้วย การแลกเปลีย" นแรงงาน การใช้ปุ๋ยอินทรียน์ ํา ปุ๋ ยพืชสด หรือสารชีวภาพ
การเรียนรู้เพื"อวิเคราะห์ธาตุอาหารของดิน 2) กิจกรรมการกระจายความเสีย" ง ประกอบไปด้วย
การลดพืนที"เพาะปลูก การปลูกพืชแบบผสมผสานการเลียงสัตว์ผสมผสาน 3)กิจกรรมการเพิ"ม
รายได้ ประกอบไปด้วย การแปรรูปผลผลิต การปลูกพืชเลียงสัตว์เสริมรายได้ รายได้ โดยส่งเสริม
ให้มกี ารปลูกข้าวพันธุด์ ี (ข้าวปลอดสารพิษ) เพื"อไว้บริโภคในครัวเรือนและจําหน่ ายส่งเสริมให้ตงั
กลุ่มอาชีพต่างๆ ในตําบลและ 4) กิจกรรมการลดรายจ่าย โดยต้องมีการหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
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ลึก, ฉบับวันศุกร์ท"ี 25 กรกฎาคม 2557.
2
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หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ,ฉบับวันพฤหัสบดี ที" 31 มีนาคม 2559.
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ใช้ใ นการดํารงชีวิตรวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมแลกเปลี"ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็ นสํา คัญ4 แต่ ถึง
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทีจ" ะนําไปสู่การแก้ไขปั ญหาหนีสินของภาคเกษตรกรจะต้องทําให้เกิดการ
ปรับตัวในการทําเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ซึ"งอยู่ภายใต้วถิ ชี วี ติ แบบเก่าดังเช่นอดีตที"ผ่านมาก
ด้วยการบูรณาการศาสตร์การผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรให้ทนั สมัยมากยิง" ขึนเพื"อลดต้นทุน ลด
รายจ่ายที"ไม่จําเป็ นให้มากที"สุด รวมทังการแลกเปลี"ยนเรียนรู้ใ นการจัดการหนีสินโดยภาครัฐ
จะต้องเข้ามาอํานวยความสะดวกในด้านความรูอ้ ย่างจริงใจ และมีเมตตาธรรมปราศจากแรงกดดัน
จากนายทุ น ทังในระดับ ท้อ งถิ"น และนายทุ น ระดับ นอกจากนี อาจจะส่ง เสริม การปรับ เปลี"ย น
พฤติกรรมแบบเดิม ๆ ให้มากที"สุด เช่น จากที"เคยใช้สารเคมีจะต้องเปลี"ยนเป็ นสารชีวภิ าพมาก
ยิ"ง ขึนหรือ วัต ถุ ดิบ ที"ส ามารถนํ ามาจัด การเพื"อ การทํา เกษตรกรรมอย่ า งปลอดภัย ในชีวิต ของ
ผูบ้ ริโภคจึงน่าจะเป็ นมิตกิ ารแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยได้อย่างยังยื
" นต่อไป

ทบทวนวรรณกรรมการจัดการหนี สิ นของเกษตรกรในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ของกลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิตเิ ชิงเศรษฐกิจสํานักสถิตพิ ยากรณ์
สํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าครัวเรือนเกษตรมีสดั ส่วนการเป็ นหนีลดลง แต่ มูลค่าหนีสินของ
ครัวเรือนเกษตรกรกลับไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดซึง" สาเหตุใหญ่อาจเป็ นสิง" ทีผ" ูบ้ ริโภคอาจไม่มเี หตุผล
ในการตัดสินใจบริโภคภายใตปจจัยบางอยางอาทิความไมรูจึงทําใหไมไดมีการปรับเปลี"ยนการ
บริโภคจนกลายเป็ นปั ญหาหนีสินล้นตัว5 แต่บางครังการก่อหนีสินจะเป็ นปั ญหาเชิงครัวเรือนทีม" ผี ล
ต่ อความต้องการบริโ ภคไม่ ว่าจะเป็ นเรื"องการเปลี"ยนแปลงขนาดของครอบครัว และอายุของ
หัวหน้าครอบครัวก็ตาม6ย่อมมีผลต่อการเกิดหนีสินเพื"อการดําเนินชีวติ ในสังคมต่อไปดังนันการที"
จะแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรได้นัน จําเป็ นต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกัน
ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมือกันในการแก้ไขปั ญหาไม่ว่าจะเป็ นตัวเกษตรกรเองก็ต้องมีการวาง
แผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับรายได้ มีการประกอบอาชีพเสริมเพื"อเพิม" รายได้ นอกจากนีการ
แก้ไขปั ญหาหนีสินของครัวเรือนอาจดําเนินไปพร้อมกับการแก้ไขปั ญหาความยากจน และการ
กระจายรายได้ใ ห้กบั ครัวเรือนภาคการเกษตรที"มีความสามารถในการชําระหนี หรือมีสดั ส่วน
หนีสินเกิน ๑๐% ของรายได้ รวมทังให้การสนับสนุ นการสร้างอาชีพแก่ครัวเรือน มีการปล่อย
4

มานิตย์ สิงห์ทองชยันและรติมา ภูรริ ุ่งภิญโญ, การบริหารจัดการหนีสินภาคครัวเรือนตามแนวทางเกษตร
อินทรียข์ องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลป่ าอ้ออําเภอลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี,การประชุมวิ ชาการ การพัฒนา
ชนบทที; ยงยื
ั ; น ครังที; 4 ประจําปี 2557, “Rethink: Social Development for Sustainability in ASEAN
Community” 11-13 มิถุนายน 2557, หน้า 337.
5
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Econometrica. 1995), pp. 805-40.
6
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Review,1986), pp. 297 – 313.

สินเชื"อให้กลุ่มครัวเรือนทีต" อ้ งการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้จดั ตังธนาคารภาคประชาชน หรือ
จัดตังสหกรณ์ทอ้ งถิน" ซึง" มีการให้ความรูใ้ นการบริหารจัดการธนาคารแก่ประชาชน จัดให้มกี ารวาง
แผนการใช้จ่ายในครัวเรือน รวมทังควรมีการสร้างระบบสวัสดิการที"ครอบคลุมประชาชนในทุก
สาขาอาชีพ ทุกกลุ่มที"มรี ายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เพื"อให้มหี ลักประกันในการดํารงชีพ อาจ
เป็ นระบบสวัสดิการที"ตอบสนองความต้องการของประชาชนในยามที"จําเป็ นและชดเชยความ
สูญเสียอันเกิดจากความไม่แน่ นอนในการดํารงชีวิตในรูปแบบต่ างๆ เช่นสวัสดิการสังคมเพื"อ
บรรเทาหรือชดเชยการตกงาน เจ็บป่ วยและการเกิดภัยธรรมชาติ เป็ นต้น7นอกจากนี รัฐบาลได้
ดําเนินมาตรการต่างๆ เพื"อสนับสนุ นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยังยื
" นโดยได้เร่งบรรเทา
ผลกระทบจากปั จจัยภายนอกทีส" ง่ ผลต่อเศรษฐกิจไทยให้แก่ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยและเกษตรกร
ทีไ" ด้รบั ผลกระทบพร้อมทังสร้างความเข็มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก เช่น ผ่านมาตรการส่งเสริม
ความเป็ นอยู่ในระดับหมู่บา้ นและระดับตําบลและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล
รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บานและชุมชนเมืองภายใต้โครงการเพิม" ความเข็มแข้ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐเพื"อใช้ในการลงทุนด้านโครงสร้างพืนฐานในชุมชน
นอกจากการสร้างความสมดุล ให้ก ับ ระบบเศรษฐกิจ โดยให้ความสํา คัญ กับ การพัฒ นา
เศรษฐกิจทองถิน" แล้วรัฐบาลยังคํานึงถึงการวางรากฐานแก่เศรษฐกิจไทยให้มกี ารเจริญเติบโตอย่าง
ยังยื
" นผ่านการเพิม" ขีดความสามารถในการแข่งขันและและการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ให้กบั ประเทศโดยมีมาตรการการเงินการคลังเพื"อส่งเสริมผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs) และมาตรการสนับสนุ น 10 อุตสาหกรรมเป้ าหมายในการเป็ นกลไกขับเคลื"อน
เศรษฐกิจเพื"ออนาคต ทังการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมทีม" ศี กั ยภาพทีม" อี ยู่แล้วในประเทศเพื"อเพิม"
ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิตซึ"งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะสันและระยะ
กลางและการลงทุนและพัฒนาในอุตสาหกรรมใหม่เพื"อเปลีย" นรูปแบบสินคาและเทคโนโลยีทส"ี ร้าง
มู ล ค่ า เพิ" ม ที" สู ง ให้ แ ก่ ป ระเทศ ควบคู่ ก นไปด้ ว ยโฆษกกระทรวงการคลั ง กล่ า วสรุ ป ว่ า
“กระทรวงการคลังยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ โดยดูแลทุกภาคส่วน ควบคู่
กับการวางรากฐานให้กบั เศรษฐกิจในระยะยาว เพื"อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยังยื
" น”8แต่ถึง
อย่างไรก็ตาม การเพิม" มาตรการต่าง ๆ ยังมีขอ้ จํากัดในระบบกลไกมากมายทีไ" ม่สามารถจะทําให้
ประชาชนคนไทยทีม" พี นหลั
ื งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมสามารถปลดทุกข์เรื"องหนีสินทังใน
ระบบ และนอกระบบได้อย่ า งยัง" ยืน จริง ๆ ทํา ให้เกิด ทุก รัฐบาลที"ผ่ านมายัง คงทํางานเพื"อการ
เยียวยา และแก้ไขปั ญหาหนีกันอย่างต่อเนื"องซึง" หากดูตามมิติคณะรัฐมนตรีกบั สํานักเลขาธิการ
7

กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์ สถิติเชิงเศรษฐกิจสํานักสถิติพยากรณ์ , พฤติกรรมการเป็ นหนีของ
ครัวเรือนเกษตร พ.ศ. 2554, รายงานการศึกษา, (สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2555), หน้า 63.
8
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, สถานการณ์ หนี ครัวเรือนไม่เป็ นอุปสรรคต่ อมาตรการสนั บสนุ น
เศรษฐกิ จ, ข่าวกระทรวงการคลัง วันที" 11 มีนาคม 2559. (เอกสารอัดสําเนา).

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมหารือหลายครังเพื"อกําหนดเป็ นมาตรการลดหนีสินภาคประชาชนโดยกํา
หนเป็ นโครงการต่างๆ มากมาย ได้แก่ 1. โครงการปรับโครงสร้างหนีและฟื นฟูอาชีพเกษตรกร 2.
โครงการแก้ไขปั ญหาหนีนอกระบบ 3. โครงการไปรษณีย์เพื"อสินเชื"อรายย่อย (ช4.) โครงการ
อาสาสมัครทีป" รึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี)9
ทัง 4 มาตรการมี ก ารศึ ก ษานโยบายภาครัฐ ในการบริ ห ารหนี นอกระบบในพื นที"
กรุงเทพมหานครของประสงค์ พูนธเนศ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยต่างๆ ด้านนโยบายภาครัฐใน
การบริหารหนีนอกระบบในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่สามารถนํ าไป ปฏิบตั ิอย่างได้ผลเว้นแต่
ปั จจัยด้านมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบายและปั จจัยด้านการสื"อสารระหว่างองค์การและ
กิจ กรรมส่ง เสริม การนํ า นโยบายไปปฏิบ ัติ10 ดัง นัน ทางด้า นธนาคารแห่ งประเทศไทยจึง ได้
กําหนดการเพิ"ม ขึนของรายได้ครัวเรือนและการมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินในบริบทของ
ธปท. ทีจ" ะสามารถดําเนินการได้ คือ การส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจในทางการเงินผ่านเครื"องมือ
ต่างๆ ซึง" เครื"องมือหนึ"งทีส" าํ คัญคือ การทําบัญชีครัวเรือน ซึง" จะช่วยลดความต้องการทีเ" กินความ
จําเป็ น ลดปั ญหารายได้ทไ"ี ม่เพียงพอกับรายจ่าย และเพิม" เงินออม ซึง" เป็ นปั จจัยสําคัญทีจ" ะช่วยลด
การก่อหนีเพื"อการอุปโภคบริโภคได้ และมุ่งเน้นให้ความรูค้ วามเข้าใจทางการเงินแก่กลุ่มทีม" รี ายได้
ประจําแต่ไม่สงู มากนัก โดยใช้ช่องการประชาสัมพันธ์ผ่านทางบุคคลในครอบครัว สาขาธนาคาร
พาณิชย์ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน และตํารวจ ซึ"งบุคคลเหล่านีจะช่วยกระจายความรู้ความเข้าใจทาง
การเงินไปสู่สาธารณะชนในวงกว้างต่อไปได้11ดังนัน ความรู้ความเข้าใจของประชาชนต่อการใช้
เงินหรือการจัดการเงินจะช่วยลดภาระการอุปโภคบริโภคได้มากขึนทีไ" ม่ทําให้เกิดหนีสินล้นพ้นตัว
จึงทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขบั เคลื"อนผ่านจุดสําคัญเพื"อการกระจายองค์ความรู้เหล่านี
ไปสูก่ ารไม่มหี นีสินในอนาคตอันใกล้
การศึกษาหลักวิชาการทีไ" ด้นําเสนอกลไก และกระบวนการจัดการหนีสินได้มผี ลงานอย่าง
มากมายที"สามารถทราบถึงต้นสายปลายเหตุของการเกิดหนีแต่กระนัน คําถามอาจจะเป็ นสิง" ที"
ตอบได้ยากก็คอื เมื"อประชาชนทราบถึงผลของการเป็ นหนี แต่ทําไม่สามารถจะแก้ไขปั ญหาอย่าง
ยังยื
" นได้จากการศึกษาของขนิษฐา วนะสุขจุฬารัตน์ โฆษะโก และภาวนิศร์ชวั วัลล์ศกึ ษาเกีย" วกับ
หนีครัวเรือนกับเศรษฐกิจภาคใต้ จากการศึกษาพบว่า ควรส่งเสริมวินัยทางการเงินทังด้านการใช้
จ่ายและการออม ควรส่งเสริมให้ครัวเรือนมีแหล่งรายได้ท"หี ลากหลายควรส่งเสริมและถ่ายทอด
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สํานักบริหารงานสารสนเทศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี,ประมวลผลขอมูลและมติ คณะรัฐมนตรี,
2544, หน้า 1-7. (เอกสารอัดสําเนา)
10
ประสงค์ พูนธเนศ, นโยบายภาครัฐในการบริหารหนีนอกระบบในพืนทีก" รุงเทพมหานคร,วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม, ปี ท"ี 32, ฉบับที" 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม พ.ศ.
2556, หน้า 210.
11
จารุมาส ปาละรัตน์และกมลทิพย์ ละออกิจ, หนี ครัวเรือนภาคเหนื อ: ทางออกด้วยการให้ความรู้
ทางการเงิ น, (กรุงเทพมหานคร: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558), หน้า 6.

แนวคิดครัวเรือนทีป" ระสบความสําเร็จในการบริหารหนีเพื"อเป็ นต้นแบบและสร้างแรงบันดาลใจแก่
ครัวเรือนอื"น12 สอดคล้องกับงานวิจยั ของมานิตย์ สิงห์ทองชัย และรติมา ภูรริ ุ่งภิญโญ เรื"อง การ
บริหารจัดการหนีสินภาคครัวเรือนตามแนวทางเกษตรอินทรียข์ องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลป่ าอ้อ
อําเภอลานสัก จังหวัดอุท ัยธานี จากการศึกษาแนวทางที"นํา ไปสู้ความสําเร็จ ผ่านกระบวน 4
กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิต ประกอบไปด้วย การแลกเปลีย" นแรงงาน การใช้
ปุ๋ ยอินทรีย์นําปุ๋ ยพืชสด หรือสารชีวภาพ การเรียนรูเ้ พื"อวิเคราะห์ธาตุอาหารของดิน 2. กิจกรรม
การกระจายความเสีย" ง ประกอบไปด้วย การลดพืนที"เพาะปลูก การปลูกพืชผสมผสานการเลียง
สัตว์ผสมผสาน 3. กิจกรรมการเพิม" รายได้ ประกอบไปด้วย การแปรรูปผลผลิต การปลูกพืชเลียง
สัตว์เสริมรายได้โดยส่งเสริมให้มกี ารปลูกข้าวพันธุด์ ี (ข้าวปลอดสารพิษ) เพื"อไว้บริโภคในครัวเรือน
และจําหน่ าย ส่งเสริมให้ตงกลุ
ั ่มอาชีพต่างๆ ในตําบลและ 4. กิจกรรมการลดรายจ่าย โดยต้องมี
การหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายร่วมแลกเปลีย" นเรียนรู้
ร่วมกันเป็ นสําคัญ13
นอกจากนีในหนังสือเรื"องหนีสินเกษตรกรไทย เขียนโดยวิทยา เจียรพันธที" อาจารย์ ดร.
วโรทัย โกศลพิศษิ ฐ์กุล ผูเ้ ชีย" วชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง ได้เขียนบทวิจารณ์หนังสือซึง" สรุปจากรายงานผลการวิจยั ของ ดร.วิทยา
เจียรพันธุ์ ได้ให้ขอ้ เสนอแนะทีน" ่าจะเป็ นประโยชน์ต่อผูก้ ําหนดนโยบายหลายประการคือ 1. ควรมี
การรณรงค์ เพื"อปรับเปลี"ยนค่ านิยมและพฤติก รรมของเกษตรกรที"มีผลต่ อการเกิดหนีสินของ
ครัวเรือน โดยโครงการทีร" ฐั บาลควรสนับสนุ นอย่างต่อเนื"อง ได้แก่ โครงการลด-ละ-เลิก อบายมุข
โครงการสัจธรรมชีวติ และโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2. ควรรณรงค์ให้เกษตรกรมีการสะสม
เงินออมเพื"อใช้เป็ นเงินทุนของครัวเรือนและชุมชน ส่งเสริมให้มกี ารจัดทําบัญชีครัวเรือน และในแต่
ละชุมชนควรรวมตัวกันจัดตังธนาคารชุมชนท้องถิน" เป็ นของตนเองในระดับตําบล โดยให้ประชาชน
ทุกคนเป็ นเจ้าของโดยการเป็ นผูถ้ อื หุน้ ๓. ให้ความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาของชาติ โดยให้
ความสําคัญกับบุตรหลานของเกษตรกรทีเ" ข้ามาศึกษาต่อ เพื"อให้เป็ นกลุ่มเป้ าหมายซึง" จบออกไป
เป็ นผูป้ ระกอบการเกษตร หรือเกีย" วเนื"องการเกษตรรุ่นใหม่ทม"ี คี ุณภาพทดแทนเกษตรกรรุ่นพ่อแม่
4. ควรสนับสนุ นงบประมาณในกิจกรรมภาคการเกษตร และกิจกรรมทีเ" กี"ยวเนื"องการเกษตรของ
เกษตรกรทีค" รบวงจร ทังด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาดของพืชผลทางการเกษตร เพื"อลด
ความเสีย" งในการประกอบอาชีพของเกษตรกร และช่วยเพิม" ความสามารถทางการแข่งขันกับภาค
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13
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ั ; น, การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครังที" 4, ประจําปี 2557, “Rethink : Social Development for Sustainability in
ASEAN Community” 11-13 มิถุนายน 2557, หน้า 337.

ธุรกิจอื"นได้ และ5. สถาบันการเงิน ควรทบทวนนโยบายการให้สนิ เชื"อ โดยมุ่งเน้นการให้สนิ เชื"อใน
รูปของสินเชื"อกลุ่มแทนการให้สนิ เชื"อรายบุคคล เพื"อสนับสนุ นให้ประชาชนมีการรวมกลุ่ม โดยมี
ตัวแทนของกลุ่มชาวบ้านในการควบคุม และการตรวจสอบการกู้ยืม เงิน และการชําระหนีของ
สมาชิกภายในกลุ่มกันเอง
ความเห็นของ ดร.วโรทัย โกศลพิศษิ ฐ์กุล ต่ อผลงานวิจยั นีที"น่าสนใจก็คอื 1. การที"อายุ
เฉลีย" ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 51 ปี ซึง" ค่อนข้างสูง และบุตรหลานก็ไม่ได้ทํางานในภาค
การเกษตร ซึ"งเป็ นเครื"องชีว่าในอนาคตกําลังแรงงานภาคเกษตรจะลดลง ย่อมมีนัยต่อนโยบาย
ด้านการเกษตรของประเทศ 2. โดยเฉลีย" เกษตรกรมีรายได้รวมสูงกว่ารายจ่ายรวม โดยรายได้ภาค
เกษตรสูงกว่า รายจ่ายภาคเกษตร ขณะที"รายได้นอกภาคการเกษตรตํ"ากว่ารายจ่ายนอกภาค
การเกษตรแสดงให้เห็นศักยภาพการออมทีส" ามารถเพิม" ขึนได้ 3. เกษตรกรมีหนีสินเฉลีย" ที" สูงกว่า
ระดับหนีสินเฉลีย" ของครัวเรือนทังประเทศซึง" สํารวจโดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ น่ าจะเนื"องมาจาก
อาชีพทางการเกษตรมีความเสีย" งมาก ทังความเสีย" งด้านผลผลิตและระดับราคาซึง" ขึนกับปั จจัย
ภายนอก หากไม่มกี ารบริหารจัดการทีด" ยี ่อมนํามาซึง" บ่วงวงจรแห่งการเป็ นหนีสินอย่างทีเ" ป็ นอยู่
ไม่จบไม่สนิ 4. การแก้ไขปั ญหาหนีสินเกษตรกรเพียงแค่เน้นที"ระดับบุคคลคงไม่เพียงพอ ควร
จะต้ อ งใช้ก ลไกชุ ม ชนและสถาบัน อื"น เข้า ร่ ว มด้ว ย การใช้วิท ยาการสมัย ใหม่ ด้า นการผลิต
การตลาด การเงิน เข้ามาเสริมเพื"อเพิม" รายได้ ลดรายจ่ายด้านการผลิต (ทังนี ไม่ได้หมายว่าต้อง
เพิม" ปุ๋ ย ยาปราบศัตรูพชื และสารเคมี แต่การใช้เกษตรอินทรียก์ เ็ ป็ นการลดต้นทุน และเพิม" ผลผลิต
ไปในตัว) 5. องค์กรทีจ" ะมีสว่ นช่วยแก้ปัญหาหนีสินเกษตรกรทีด" ที ส"ี ุดก็คอื ธ.ก.ส. จําเป็ นต้องปรับ
บทบาทตนเอง จากการเป็ นผูใ้ ห้สนิ เชื"อ มาเป็ นหุน้ ส่วนแห่งการพัฒนาทีจ" ริง14
จึง กล่ า วสรุ ป ได้ ว่ า การจัด การหนี สิน ภาคประชาชนที"ร ัฐ ทํ า การส่ ง เสริม สนั บ สนุ น
หลากหลายมิติ มีกลไก และกระบวนการเพื"อมากมายที"ช่วยในการแก้ไขปั ญหาหนีสินภาคเรือน
หรือหนีสินเกษตรกรไทยทังหมดได้เริม" หันไปสู่การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมากยิง" ขึน ผนวกกับ
การลดต้นทุนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม และการลงทุนจากต่างประเทศน้อยลงทําให้เม็ด
เงินจํานวนมหาศาลได้สูญหายไปสู่ประเทศเพื"อนที"น่าไว้วางใจกว่า ถึงแม้ว่าทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงทิศทางต่ อระบบการจัดการหนีสิน แต่
กระนัน หนีจากยุคอดีตทังในระบบและนอกระบบยังไม่สามารถจะจัดการได้หมด จนนําไปสู่การ
กําหนด เช่น กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตกิจกรรมการกระจายความเสี"ยง กิจกรรมการเพิ"ม
รายได้ กิจกรรมการลดรายจ่ายการรณรงค์ เพื"อปรับเปลีย" นค่านิยมและพฤติกรรมของเกษตรกร
การใช้วทิ ยาการสมัยใหม่ส่อู ุตสาหกรรมการเกษตรมากขึนอาจจะเป็ นวิธหี นึ"งทีช" ่วยให้เกิดความ
คุม้ ค่าและมีความสามารถในการจ่ายหนีของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมภายในประเทศก็
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เป็ นได้ดงั นัน ทังนโยบาย ข้อเสนอ และมาตรการต่ าง ๆ ที"ออกมาเพื"อการขับเคลื"อนการแก้ไข
ปั ญหาการเป็ นหนี สินของเกษตรกรไทยยังคงดําเนินต่ อ ไป หากแต่ ยงั ไม่สามารถปรับเปลี"ย น
พฤติกรรม ค่านิยม และทัศนคติเดิม ๆ ของเกษตรกรได้ การแก้ไขปั ญหาหนีสินก็ยงั คงไม่หมดไป
อย่างแน่นอน

วิ เคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี สิ นของเกษตรกรไทย
จากสภาพปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยที"มหี นีสินภาคครัวเพิม" ขึนในทุกๆปี ทําให้วกิ ฤติ
ทางด้านคุณภาพชีวติ แรงกดดันจากการเปลี"ยนแปลงทางสังคมที"ต้องการใช้เงินเพื"อการจุนเจือ
ครอบครัวเพิม" ขึนตามไปด้วย หากครอบครัวใดไม่สามารถจะแสวงหาเงินมาบํารุงเลียงดูครอบครัว
ใดก็ย่อมถึงคราวตกทุกข์ได้ยาก มีลําบากทังด้านตนเอง และครอบครัว อีกทังไม่สามารถจัดการ
หนี สิน ที"ย ัง คงอยู่ใ ห้ห มดไปจะทํ า ให้ส ภาพกดดัน ทางสัง คมยิ"ง เพิ"ม ขึนติด ตามไปด้ว ยจนบาง
ครอบครัวถึงขนาดฆ่าตัวตายพร้อมลูก ๆ และภรรยาดังที"ข่าวออกมาตามหน้าหนังสือพิมพ์ แต่
กระนัน การแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยโดยภาครัฐบาลทีผ" ่านมาแม้ว่าจะจัดโครงการปรับ
โครงสร้างหนีและฟื นฟูอาชีพเกษตรกรของโครงการแก้ไขปั ญหาหนีนอกระบบ โครงการไปรษณีย์
เพื"อสินเชื"อรายย่อย และโครงการอาสาสมัครทีป" รึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี) เป็ นต้น แต่
ก็ยงั ไม่สามารถจะทําให้การจัดการหนีสินลดลงไปได้ก็เพราะพฤติกรรมของเกษตรกรมีค่านิยม
ทัศนคติท"ไี ม่ได้เปลี"ยนแปลงไปสิง" เดิม ๆ ซึ"งปั ญหาที"ค้นพบมากที"สุด 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ การ
ดําเนินชีวติ ทีผ" ดิ พลาด 1. ขาดความรู้เกี"ยวกับการจัดการเงิน 3. สถานการณ์ฉุกเฉินแบบไม่คาด
ฝั น และ 4. หวังรวยทางลัด เป็ นต้น
ปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยทีค" ้นพบทําให้เห็นถึงสภาพความเป็ นอยู่ และวิถีชวี ติ ของ
เกษตรกรทีย" งั ไม่สามารถพึง" พาตนเองได้อย่างมีความสุขบนพืนฐานของคุณภาพชีวติ ทีไ" ปกว่านีทํา
ให้ทุกรัฐบาลพยายามสร้างนโยบาย โครงการ แผนงบประมาณ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื"อทําให้
หนีสินภาคครัวเรือนลดน้อยลงไป แต่กระนันกลับทําให้พบข้อมูลทีน" ่าสนใจอย่างมากว่าการดําเนิน
กิจกรรมดังกล่าวยังไม่สอดรับกับความต้องการอย่างแท้จริงในการดําเนินชีวติ เพราะฉะนัน จาก
สภาพปั ญหาหนีสินจะทําให้เป็ นสิง" ทีน" ่ าสนใจถึงแนวทางทีร" ฐั ได้ส่งเสริมและสนับสนุ นงบประมาณ
ในการแก้ไขอย่างมากโดยเฉพาะโครงการปรับโครงสร้างหนีและฟื นฟูอาชีพเกษตรกร โครงการ
แก้ไขปั ญหาหนีนอกระบบ โครงการไปรษณีย์เ พื"อสินเชื"อรายย่อย และโครงการอาสาสมัครที"
ปรึกษาทางการเงินครัวเรือน (หมอหนี) เป็ นต้นแต่กย็ งั ไม่ประสบผลสําเร็จจึงทําให้มคี วามสนใจที"
จะเสนอแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรดังต่อไปนี
แนวทางแก้ไขปั ญหาหนี สิ นที; 1 การส่งเสริมพฤติกรรมการดําเนินชีวติ เกษตรกรอย่างมี
ความสันโดษลดความเสี"ยงทางการเงินที"ไ ม่จําเป็ นโดยเฉพาะพฤติกรรมการติดการพนัน ทุ ก
รูปแบบทีจ" ะทําให้เกิดการสูญเสียเงินไปโดยใช่เหตุและนําพาตนเองไปสู่ทก"ี ารหมดเนือหมดตัวใน

ทีส" ดุ ซึง" จะเห็นได้ว่า วิถชี วี ติ ของเกษตรกรไทยมักจะมีเวลาในบางช่วงเวลาทําให้เกิดเวลาว่างจน
ต้องหากิจกรรมมาเสริมเติมเต็มด้วยกิจกรรมต่าง ๆ หนึ"งในนันก็คอื การพนัน ทีท" ําให้เกิดความ
เสีย" งทางการเงินอย่างมาก นอกจากนี พฤติกรรมการติดสุรายาเมา และยาเสพติดอื"น ๆ ทีส" ่งผล
ต่อความเสีย" งเรื"องเงินมิใช่น้อย เพราะหากใช้เงินไปโดยเปล่าประโยชน์ในทุก ๆ วันก็ไม่สามารถจะ
มีเงินเก็บถึงแม้ว่าจะเป็ นเงินทีไ" ม่มากแต่เมื"อใช้ไปเงินไปเวลานานจะสูญเสียเงินสะสมไปมิใช่น้อย
เช่น การดื"มสุราทุกวัน วันละ 50 บาท 30 วันจะตกอยู่ท"ี 1,500 บาทแต่ปีหนึ"งจะเท่ากับ 18,000
บาท ซึง" นี"เฉพาะใช้ในการดื"มสุราในแต่ละวันละวันเท่านันแต่กส็ ามารถทําให้เกิดความเสีย" งเรื"อง
เงินและสิง" ทีจ" ะติดตามก็คอื โรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ อีกด้วยเพราะฉะนัน การลดพฤติกรรมความเสีย" ง
เรื"องเงินจึงเป็ นการจัดการเงินสําหรับการชําระหนีสินให้หมดไปได้ไม่ยาก เช่น เป็ นหนีสินพร้อม
ดอกเบียอยู่ทป"ี ระมาณ 100,000 บาท หากสามารถลดพฤติกรรมการเล่นการพนันและการดื"มสุรา
ต่าง ๆ จะมีเงินเหลืออยู่ท"ีประมาณ 150 บาทต่อวันโดยเฉลี"ย เดือนหนึ"งสามารถเก็บเงินได้ถึง
4,500 บาทหนึ"งปี สามารถเก็บเงินได้ถงึ 54,000 บาท ดังนัน ภายในสองปี จะสามารถปลดหนีสิน
จํานวน 100,000 บาทได้เป็ นต้น จึงเห็นได้ว่า การลดพฤติกรรมความเสีย" งเรื"องเงินในการใช้จ่าย
สามารถจะทําให้หนีสินหมดไปได้อย่างแน่นอน
แนวทางแก้ไขปั ญหาหนี สิ นที; 2 การส่งเสริมความรู้ การศึกษา หรือเพิม" ความเข้าใจต่อ
ระบบการจัดการเงินโดยเฉพาะการออมทรัพย์ในทุกรูปแบบซึง" ปั จจุบนั อาจจะมีคําถามว่า หากไม่
เงินแล้วจะเก็บอย่างไรซึง" โดยธรรมชาติแล้วคนในโลกปั จจุบนั จะไม่เงินตกถึงมือตนเองก็คงจะพูด
ไม่ได้เพราะเงินเป็ นสิง" แลกเปลี"ยนสิง" ของที"สําคัญที"สุดไปแล้ว ทําให้เงินมีความสําคัญกับมนุ ษย์
อย่างมากหากใครมีมากก็มคี วามสะดวกสบายมาก ใครมีน้อยก็ลําบาก เพราะฉะนัน การจัดการ
เงินจึงเป็ นเรื"องของความรู้ ความเข้าใจต่อการจัดการสําหรับการใช้จ่ายในระยะยาวมากกว่าใช้เงิน
โดยขาดการวางแผน ซึง" ส่วนมากคนทีจ" ะรํ"ารวยได้จะมีวธิ กี ารจัดการกับเงินอย่างหนึ"งอย่างใด หรือ
ทําให้เงินงอกเงยมากยิง" ขึนทีเ" รียกการลงทุนไปกับธุรกิจต่าง ๆ ดังคนเชือสายชาวจีนได้อพยพเข้า
มาสู่ประเทศไทย ซึ"งมิได้มที รัพย์สนิ อะไรมากแต่ดว้ ยความขยัน อดทน และรู้จกั ทีจ" ะใช้เงินจนใน
ปั จจุบนั ทัวโลกจะมี
"
คนเชือสายจีนเป็ นผูค้ วบคุมธุรกิจระดับประเทศในหลายประเทศก็เพราะรูจ้ กั ที"
จะใช้เงินทํางาน ซึง" แตกต่างไปจากคนไทยทีน" ิยมใช้แรงในการทํางานจะไม่มคี วามรูเ้ รื"องการใช้เงิน
ในการทํางาน จึงต้องทํางานอยู่อย่างนัน เมื"อทํางานไปเรื"อย ผ่านกาลเวลา ค่าของเงินมันเพิม" ขึน
ในทุก ๆ ปี แต่การทํางานกลับได้รบั เงินเท่าเดิมจึงไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวสุดท้ายก็ต้องกูห้ นียืม
สินมากมายก็เพราะการจัดการเงินไม่เป็ นนัน" เอง ดังนัน การจัดการเงินจะต้องรูจ้ กั ใช้เงินหากบาง
ครอบครัวก็แผนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ ยงั มีอีกหลายครอบครัวที"ยงั ขาดความรู้ซ"ึงทางหน่ วยงาน
ราชการ หรือองค์กรทีเ" กีย" วข้องกับเรื"องเงินจะต้องออกมาให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ทําให้ประชาชน
ทราบถึงการจัดการเงินอย่างปลอดภัยไม่มคี วามเสีย" งในอนาคต นอกจากนี ฝ่ ายประชาชนก็ต้อง
คิดสร้างระบบการจัดการเงิน ของตนเอง เช่ น การแบ่ งเงินออกเป็ น 4 ส่ว น ได้แก่ ส่วนที"หนึ" ง
สําหรับการลงทุนประกอบธุรกิจกรรมหรือลงทุนหรือเกษตรกรรมในปี ต่อไป ส่วนที" 2 การเลียงดู

ตนเอง ครอบครัว และญาติมติ รสหาย และคนอื"น ๆ ส่วนที" 3 สะสมเก็บออมให้มากทีส" ุด แม้เพียง
เล็กน้อยก็ต้องเก็บสะสมไปเรื"อย ๆ เผื"อไว้รกั ษาตนเองในยามเจ็บไข้ได้ป่วย หรืออุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
หรือการทําประกันสุขภาพ หรือประกันชีวติ ของตนเอง และส่วนที" 4 เพื"อการท่องเทีย" ว การกีฬา
การสันทนาการ และการพักผ่อนในยามแก่ชรา เป็ นต้น ซึง" วิธกี ารจัดการเงินทัง 4 ส่วนเป็ นวิธกี าร
ทีส" ามารถนําไปประยุกต์ใช้เกิดประโยชน์สาํ หรับผูท้ ไ"ี ม่รวู้ ่าจะจัดการอย่างไรกับเงินของตนเอง
แนวทางแก้ไขปัญหาหนี สิ นที; 3 การเพิม" วินยั ในการชําระหนีสินได้ตลอดอายุตามเงื"อนไข
ที"ระบุไว้อย่างทันเวลาซึ"งเป็ นเรื"องปกติทวไปที
ั"
"เกษตรกรจะต้องชําระเงินตามกรอบระยะเวลา
จนกว่าจะหมดไปจากจํานวนทีก" ไู้ ป แต่กระนันก็เป็ นส่วนใหญ่อกี เช่นทีเ" กษตรกรไทย จึงไม่สามารถ
ชําระหนีสินทีค" งค้างไว้กบั ธนาคารของรัฐ หรือหนีสินนอกระบบได้ตามกรอบระยะเวลาทําให้เกิด
ความเครียดถึงขนาดฆ่าตัวตาย เพราะฉะนัน การเพิ"มวินัยในกาชําระหนีสินอาจจะทําให้ความ
เข้า ใจระหว่า งผู้กู้ก ับ ผู้ใ ห้กู้เ กิด ความเข้าใจระหว่ า งกัน มากยิ"ง ขึน ด้วยการศึก ษารายละเอีย ด
เกีย" วกับศักยภาพผูก้ วู้ ่ามีความสามารถในการชดใช้หนีสินได้มากเพียงใด หรือประวัตผิ ูก้ โู้ ดยรวม
ทังหมด หนึ"งในนันก็เป็ นเรื"องของวินัยในการจ่ายหนีสิน เพราะวินัยในการจ่ายหนีเป็ นเรื"องหลักที"
ผูใ้ ห้กูย้ งั มีความเชื"อมันว่
" าผูก้ ูจ้ ะไม่โหก และสามารถทําตามสัญญาได้ตลอดอายุของสัญญานัน ๆ
ซึง" แม้ว่าจะผิดพลาดไปบ้างแต่ดว้ ยสถานการณ์หรือสิง" ทีไ" ม่ตงใจได้
ั
เกิดขึน เช่น อุทกภัย วาตภัย
เป็ นต้น ซึง" สิง" เหล่านีย่อมเกิดขึนได้ตลอดเวลาทําให้เกิดความล่าช้าในการชดใช้หนีสินซึง" สามารถ
ให้อภัยได้ จึงต้องมีการวางแผนเพื"อการชําระหนีสินให้หมดไปด้วยการกําหนดวินัยหรือกรอบการ
ชําระหนีสินได้ตามระยะเวลาทีก" าํ หนด เช่น การชําระหนีสิน รายวัน รายเดือน รายปี หรือทุก ๆ 2
ปี เป็ นต้น นอกจากนีวินยั การจ่ายหนีสินฝ่ ายภาครัฐเองก็มกี ารผ่อนปรนอย่างมากเพราทีผ" ่านมาได้
มีนโยบายหลายทิศทางเพื"อการชะลอหนีสินของเกษตรกร หรือการพักชําระหนีสิน เป็ นต้น จะ
กลายเป็ นเรื"องการสนับสนุ นให้เกษตรกรไทยชะล่าใจจนไม่มเี งินไปใช้หนีเมื"อครบสัญญา ดังนัน
การเพิม" วินยั การชําระก็เป็ นการเพิม" สัจจะให้กบั ตนเองซึง" อย่างน้อยจะต้องเก็บเงินไว้บาง
ส่วนถึงแม้ว่าจะไม่ครบตามจํานวนในแต่ละงวดก็สามารถพูดคุยกันเพื"อให้เห็นถึงความตังใจในการ
ชําระหนีสินและสามารถได้รบั ความเมตตาจากผูใ้ ห้กู้ท"ไี ม่หน้าเลือดจนเกินไปนัก อีกทังยังทําให้
เห็นถึงความจริงใจและความเชื"อถือจากภาครัฐได้อกี ด้วย
แนวทางแก้ไขปั ญหาหนี สิ นที; 4 การจัดตังกองทุนสําหรับการจัดสวัสดิการของเกษตร
ไทยให้คล้ายๆ กับข้าราชการ ซึง" เป็ นการเสนอมุมมองในฐานะเกษตรไทยเป็ นกระดูกสันหลังของ
ชาติทช"ี าวไทยได้ลมื ไปแล้ว ในหลาย ๆ ประเทศต่างยอมรับในอาชีพเกษตรกรรมว่าเป็ นผูท้ ส"ี ร้าง
อาหารให้ก ับ ประชาชนในชาติแ ละให้ค วามสํา คัญ ต่ อ การดํ า เนิ น ชีวิต ภายใต้ อ าชีพ เกี"ย วกับ
เกษตรกรรม แต่หากกลับมามองประเทศไทยซึง" เกษตรกรมีเป็ นจํานวนมากได้ละความพยายามละ
ทิงอาชีพของตนเองเพื"อเข้ามาสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรม ทําให้เห็นตัวบ่งชีที"สําคัญว่าประเทศ
ไทยมิได้สนใจใยดีต่อผูม้ อี าชีพเกษตรกรรมแม้แต่น้อย และต่างก็เป็ นยอมรับด้วยเช่นกันว่าอาชีพ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะชาวนายิง" ปลูกข้าวมากเท่าไหร่ยงิ" เป็ นหนีมากขึนเท่านัน หรือปลูกข้าวให้

ผูอ้ "นื กิน แต่คนปลูกข้าวกลับไม่มขี า้ วกิน เพราะต้องขายเพื"อได้เงินมาใช้จ่ายในครอบครัวหรือใช้
จ่ายหนีสินทีก" ู้มาเพื"อการลงทุนแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะปลดหนีสินลงไปได้ทําให้ทงเงิ
ั นต้นและ
เงินดอกไม่มคี งเหลือในระบบบัญชีของเกษตรกรไทยทําให้เมื"อเวลาเจ็บป่ วยจึงต้องกู้หนีสินกัน
ต่อไปทําให้เกษตรกรไทยไม่มหี กทางทีจ" ะหลุดไปจากวงจรของหนีสินตลอดชีวติ เพราะฉะนัน การ
ยื"นมือเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรไทยจึงน่ าจะเป็ นหนทางที"ดที "สี ุดที"สามารถจะให้กําลัง สามารถ
เยียวยา และจัดสวัสดิการที"สามารถกระทําได้ในรูปแบบของการจัดการเก็บเงินสะสมไว้กบั กลุ่ม
ออกทรัพ ย์ห รือ กลุ่ ม การจัด การเรื"อ งของปั น ผลหรือ เงิน ต่ า งตอบแทนที"เ กิด จากอาชีพ และ
งบประมาณรายได้จากรัฐที"สมทบทุนเข้าไปช่วยเหลือในแต่ละปี กน็ ่ าจะสามารถทําให้เกษตรกรมี
เงินบางส่วนสําหรับการส่งบุตรหลานให้ได้การศึกษา มีเงินสําหรับการรักษาพยาบาลเมื"อเจ็บป่ วย
ไข้ มีเงินบางส่วนสําหรับการดําเนินชีวติ ไปได้ในชัวขณะ
"
เป็ นต้น
แนวทางแก้ไขปั ญหาหนี สิ นที; 5 มาตรการลดความอยากได้ อยากมีในการทํางานสบาย
เพื"อป้ องกันความรํ"ารวยทางลัดพฤติกรรมของเกษตรไทยหรือของคนไทยในเรื"องของการพนันทุก
รูปแบบ การดื"มสุรายาเมา และการละเล่นต่าง ๆ แม้ในบางยุคอดีตทีผ" ่านมาคนไทยก็มพี ฤติกรรม
เหล่านีทัวทุ
" กมุมเมืองทําให้คนไทยรักทีจ" ะสบาย แสวงหาเงินทองมาใช้จ่ายอย่างไม่ขาดมือและไม่
สนใจวิธกี ารแสวงหา ซึง" นําพาเกษตรไปสู่กจิ กรรมดังกล่าว เพราะการมีอาชีพเกษตรกรรมย่อมมี
เวลาพักผ่อนนานเป็ นเดือนๆ หรือคราวละหลายวันทําให้แต่ละวันในช่วงยามว่างก็พากันไปเล่น
การพนันจนในทีส" ดุ หมดเนือหมดตัว และการสร้างหนีสินตามมาในทีส" ดุ อีกพฤติกรรมอื"น เช่น การ
ดื"มสุรายาเมาทําให้ไม่สามารถทํางานได้ตามทีก" าํ หนดค่อยเลื"อนไปเรื"อย ๆ เพราะยิง" เครียด ยิง" ดื"ม
เพราะยิง" ดื"มก็ยงิ" จน จนในที"สุดก็ไม่ทนั ฤดูกาล หรืออาจจะไม่เพียงพอต่อการจ่ายหนีสิน รวมทัง
พฤติกรรมความอยากได้ในวัตถุหรือสิง" ของทีม" รี าคาแพงมากโดยเฉพาะการเลียงลูกด้วยเงินในบาง
ครอบครัว จนทํ า ให้ส ายเลือ ดแห่ ง เกษตรกรกลับ กลายเป็ นสายเลือ ดแห่ ง ความขีเกีย จ และ
พฤติกรรมการค้าขายสิง" ผิดกฎหมายเพราะความยากจนจึงต้องทําอาชีพนี จนบางคนทีถ" ูกจับได้
มักจะอ้างมันหลักเลี"ยงมิได้หรือมีความจําเป็ นจริง ๆ ซึง" ข้ออ้างเหล่านีมักอ้างไม่ขนอย่
ึ างแน่ นอน
และพฤติก รรมอื"น ๆ ที"ทํ า ให้เ กษตรกรไทยรัก ความสบายมากกว่ า การมีอ าชีพ ทํ า ไร่ ทํ า นา
เพราะฉะนัน ภาครัฐอาจจะต้องเร่งกําหนดนโยบายและแผนเพื"อการปรับเปลี"ยนพฤติกรรมของ
เกษตรกรไทยให้สามารถดํารงตนในชีวติ ตามแบบอย่างทีด" ี ด้วยการปราบปรามพฤติกรรมที"ผดิ
กฎหมายในช่วงที" 1 ซึ"งมีการระแวดระวังทัวทุ
" กพืนที" ในช่วงที" จะต้องส่งเสริมกิจกรรมแสวงหา
รายได้เ พิ"ม เติม ในช่ วงเวลาว่า งจากการทําไร่ ทํา นาเสร็จ แล้ว ในช่ว งที"สามอาจจะต้องส่งเสริม
การศึกษาในระดับที"สูงขึนไปเพื"อให้เกิดเวลาว่าง และสามาถนํ าไปสู่การแลกเปลี"ยนเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เป็ นต้น และช่วงสุดท้ายอาจจะต้องมีการส่งเสริมการดําเนินชีวติ ตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทีส" ุดซึง" เป็ นการลดพฤติกรรมความอยากได้ ลดความอยากมี
ลดความอยากเด่นออกไป และลดการใช้จ่ายเงินให้น้อยลงก็เป็ นแนวทางควรดําเนินการต่อไป

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์บทความเรื"องแนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยทําให้เห็น
ว่าแนวโน้มหนีสินครัวเรือนไทยคาดว่าจะยังขยับ และเพิม" ขึนอย่างต่อเนื"องอันเป็ นห่วงต่อคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนชาวไทย เพราะการแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยโดยภาครัฐบาลทีผ" ่าน
มาแม้ว่าจะจัดโครงการโครงการปรับโครงสร้างหนีและฟื นฟูอาชีพเกษตรกร โครงการแก้ไขปั ญหา
หนีนอกระบบ โครงการไปรษณียเ์ พื"อสินเชื"อรายย่อย และโครงการอาสาสมัครที"ปรึกษาทางการ
เงินครัวเรือน (หมอหนี) เป็ นต้น แต่กย็ งั ไม่สามารถจะทําให้การจัดการหนีสินลดลงไปได้กเ็ พราะ
พฤติกรรมของเกษตรกรมีค่านิยม ทัศนคติทไ"ี ม่ได้เปลีย" นแปลงไปสิง" เดิม ๆ ในปั ญหาทีค" น้ พบมาก
ทีส" ดุ 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ การดําเนินชีวติ ทีผ" ดิ พลาดเช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟื อย การใช้จ่ายของแพง
โดยใช่เหตุ และการใช้เวลาว่างในทางไม่เป็ นประโยชน์ 1. ขาดความรู้ ความเข้าใจและการศึกษา
เกี"ย วกับ การจัด การเงิ น อัน เป็ นสิ"ง ที" จํ า เป็ นจะต้ อ งทราบด้ ว ยการจัด การเงิน ให้ ดีท"ีสุ ด 2.
สถานการณ์ฉุกเฉินแบบไม่คาดฝั น เช่น อุทกภัย วาตภัย อุบตั เิ หตุต่าง ๆ การเจ็บไข้ได้ป่วย และ
อื"น ๆ อันส่งผลต่อการเกิดกรณีฉุกเฉิน และ 3. หวังรวยทางลัด เช่น ด้วยการเล่นการพนัน การดื"ม
สุรายาเมาต่าง ๆ การค้าขายสิง" เสพติด เป็ นต้น
แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินของเกษตรกรไทยซึง" อาจจะมิใช่เพียงเกษตรกรเท่านันที"
สามารถจัดการปั ญหาหนีได้ดว้ ยตนเองแต่ภาครัฐอาจจะต้องเข้ามาช่วยกันพยุงเกษตรกรไทยให้
ก้าวเดินต่อไปอย่างมันคงและปราศจากหนี
"
สินและมีคุณภาพชีวติ ทีด" อี นั เป็ นสิง" ทีค" นไทยต้องการ
ถึงแม้อาจจะมีอุปสรรคและปั ญหาหลายประการก็ตามแต่หากทังเกษตรกรและภาครัฐร่วมมือกัน
เพื"อการจัดการหนีสินก็จะเป็ นมิตใิ หม่และโอกาสทองสําหรับเกษตรไทยทีม" กี ําลังใจสูก้ บั หนีสินและ
การดําเนินชีวติ ซึง" ในส่วนของเกษตรกรอาจจะต้องลดพฤติกรรมเสีย" งทางการดําเนินชีวติ ทีน" ําไปสู่
การสูญเสียเงินทองโดยมิใช่เหตุจําเป็ นเช่น การซือสินค้าทีไ" ม่จําเป็ นมากนัก การซือสินค้าทีไ" ม่ใช้
ราคาแพงจนเกินไป และไม่ใช่จ่ายเพื"อการดําเนินชีวติ อย่างฟุ่มเฟื อย เป็ นต้น นอกจากนีเกษตรกร
ยังจะต้อ งเพิ"มองค์ความรู้ใ นการจัดการเงินอย่ างเป็ นระบบ เพราะในโลกปั จจุบ ันค่า เงิน มีการ
เปลีย" นแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้ตอ้ งใช้เงินอย่างระมัดระวังมากยิง" ขึน เช่น การจัดแบ่งเงินออกเป็ น
4 กอง 1. สําหรับการใช้จ่ายเพื"อการดําเนินชีวิต เพื"อการลงทุ นธุรกิจ 2. เพื"อการเลียงดูตนเอ
ครอบครัว ญาติมติ ร 3. เพื"อการเก็บออกไว้ใช้ในยามจําเป็ น และการรักษาเวลาเจ็บป่ วย 4. เพื"อ
การท่องเที"ยว การกีฬา การสันทนาการ และการพักผ่อนในยามแก่ชรา เป็ นต้น รวมทังแนวทาง
สําหรับการเพิม" วินัยในการชําระหนีสินด้วยการพักชําระหนีจากสาเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ รวมทังการ
ประนีประนอมหนีสินนอกระบบให้กบั เกษตรกร กําหนดกรอบการชําระหนีตามความสามารถของ
แต่ละครอบครัวแต่อย่างน้อยจะต้องทําให้เกษตรกรไทยมีสจั จะแก่ตนเองในการชําระหนี ในขณะที"
ภาครัฐจะต้องเข้ามาดูแลการจัดตังกองทุนสําหรับการจัดสวัสดิการของเกษตรไทยให้เหมือนกับ
ข้าราชการ เพราะทีผ" ่านประเทศไทยมิค่อยให้เกียตริหรือยกย่องอาชีพเกษตรกรทําให้อาชีพนีเป็ น
อาชีพที"ใคร ๆ ไม่ต้องการจะเป็ นและจะต้องทํางานหนักตลอดทังวันจึงหันมาประกอบอาชีพใน

ลักษณะอื"น ๆ เพราะยิง" ทําอาชีพเกษตรกรรมนีก็ยงิ" เกิดความจนอยู่อย่างนัน ดังนัน การจัดการ
สวัสดิการของอาชีพเกษตรควรจะเกิดขึนในรูปแบบของสมพันธ์หรือ สหกรณ์หรือในรูปของกองทุน
สวัสดิการเกษตรกรไทย ซึ"งจะสามารถเข้ามาดูแลให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวติ ที"ดขี นึ อีกทัง
มาตรการลดความอยากได้ อยากมีในการทํางานสบายเพื"อรํ"ารวยทางลัด ซึง" อาจจะผิดกฎหมาย
บ้านเมืองเพราะสภาพการณ์ทบ"ี บี คันให้กระทําสิง" ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติด การเล่นการ
พนัน เป็ นต้นทีน" ําไปสู่การถูกจับ การลงโทษและการเป็ นหนีสินต่อไปเพราะฉะนัน ทังภาครัฐและ
เกษตรกรควรต้อ งทํา งานร่ ว มกัน เพื"อ การจัด การหนี สิน ของเกษตรกรไทยให้ม ากยิ"ง ไม่ ว่ า จะ
สนับสนุน การส่งเสริม การจัดสวัสดิการให้กบั เกษตรกรไทยมากยิง" ขึนและเป็ นการดําเนินชีวติ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีวนิ ัยต่ อเอง การลดการใช้จ่ายสินค่าฟุ่ มเฟื อย การจัดการ
ทรัพย์สนิ ให้ถูกต้องลดความเสียงได้ และการหยุดการเล่นการพนัน การค้าขายยาเสพติด รวมทัง
การเสพยาเสพติดทังหลาย ดังนัน แนวทางการแก้ไขปั ญหาหนีสินจะอยู่ทพ"ี ฤติกรรมของเกษตรกร
ไทยเองและการสนับสนุนจากภาครัฐทีจ" ะเป็ นโอกาสให้กบั เกษตรกรไทยสามารถปลดหนีสินได้ใน
อนาคต
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