
เบญจพรรณ เอกะสิงห์

การศึกษาเชิงลึกว่าด้วย

เร่ืองหน้ีสิน
เกษตรกรไทย



การศึกษาเชงิลึกวา่ด้วยเรื่องหนี้สินเกษตรกรไทย 

ผู้เขียน เบญจพรรณ เอกะสิงห์ 

 

 

 

การศึกษาเชิงลึกวา่ด้วยเรื่องหน้ีสินเกษตรกรไทย. 2564. 

1)  หนี้ครวัเรอืนเกษตร 2) เกษตรกรไทย 3) รายได้ครวัเรือน 4) การผลิต

ทางการเกษตร 

 

พิมพ์ครัง้แรก   2564 

เลขมาตรฐานสากลประจ าหนังสืออเิล็กทรอนิกส์: 978-616-398-643-6 

 

ออกแบบปกและรูปเล่มโดย:  พสุิทธิ ์กองกิจ  

จดัท าโดย:  แผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) 

ด้านสังคม คนไทย 4.0 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ สนับสนุนโดยส านักงาน

การวจิยัแห่งชาติ 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 โดยส านักงานการวจิยัแห่งชาติ 

 

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาจากบทความเรื่อง “การศึกษาเชิงลึกวา่ด้วยเรื่อง

หนี้สินเกษตรกรไทย” ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) 

ด้านสังคม คนไทย 4.0 สนับสนุนโดยส านักงานการวจิยัแห่งชาติ (วช.) 



 



โดย:	 เบญจพรรณ เอกะสิิงห์์

ภายใต้้แผนงานยุทธศาสต้ร์์เป้้าหมาย (Spearhead) ด้้านสังคม
แผนงานคนไทย 4.0

สนับสนุนโด้ย: สำานักงานการ์วิิจััยแห่งชาต้ิ (วิช.)

พฤศจัิกายน 2563

การศึึกษาเชิิงลึึก
ว่่าด้้ว่ยเร่�องหน้ี้� สิินี้

เกษตรกรไทย



2การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

1. บทนำำ� 4 / 2. วััตถุุประสงค์์ของง�นำ
วิัจััย 6 / 3. เร�ร้�อะไรบ��งเก่ี่�ยวักัี่บหน่ำ�
ค์รัวัเรือนำเกี่ษตร 7 / 4. วิัธ่ีกี่�รศึึกี่ษ� 
16 / 5. ผลกี่�รศึึกี่ษ� 19 / 6. มู้ลเหตุ
แห่งหน่ำ�  44 / 7. เกี่ษตรกี่รมู่ท�งเลือกี่
และกี่�รจััดกี่�รกี่�รเงินำของค์รัวัเรือนำ
อย่�งไร 52  / 8. สถุ�บันำกี่�รเงินำมู่ 
จุัดแข็ง จุัดอ่อนำ และค์วัรปรับปรุง 
ด��นำใด 58 / 9. สรุปและวิัจั�รณ์์ผล 63 
/ 10. ข�อเสนำอแนำะเชิิงนำโยบ�ย 67

สิารบััญ

กี่�รศึึกี่ษ�เชิิงลึกี่
ว่ั�ด�วัยเรื�องหน่ำ� สินำ

เกี่ษตรกี่รไทย



3การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

การศึึกษาเชิิงลึึก
ว่่าด้้ว่ยเร่�องหน้ี้� สิินี้
เกษตรกรไทย1

เบญจพรรณ เอกะสิิงห์์

1 รายงานน้�เป็็นรายงานที่้�สรุป็และเรียบเรียงจากรายงานวิิจัยฉบับสมบูรณ์์เสนอต่่อสำานักงานการวิิจัยแห่่งชาต่ิ (วิช.) ภายใต่้แผนงานยุที่ธศาสต่ร์เป็้าห่มาย (Spearhead) 
ด้้านสังคม คนไที่ย 4.0 ของ 3 โครงการ คือ

1) อัครพงศ์ อั�นที่อง และนิรันด้ร์รักษ์์ ป็าที่าน. 2563. สภาพเศรษ์ฐกิจและภาระห่น้�สินของครัวิเรือนเกษ์ต่รบนพ้�นที่้�สูง จังห่วิัด้น่าน  
2) ป็ระที่านที่ิพย์ กระมล บุศรา ลิ�มนิรันด้ร์กุล นัที่ธมน ธีระกุล และพีรพงษ์์ ป็ราบริป็ู. 2563. การจัด้การการเงินของครัวิเรือนเกษ์ต่รกรในภาคเห่นือต่อนบนของไที่ย 
3) ศิวิาพร ฟองที่อง. 2563. การจัด้การการเงินของครัวิเรือนเกษ์ต่รกรในภาคต่ะวิันออกเฉ้ยงเห่นือ
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การศึึกษาท่ี่�ผ่่านมาแสดงให้้เห็้นว่่า	ครัว่เรอืนเกษตรกำาลัังเผ่ชิิญกับการม่ห้น่�
เร็ว่	สูง	นาน	แลัะขาดการออม	ส่ว่นห้นึ�งอาจเป็็นเพราะว่่า	เกษตรกรม่รายได้ไม่
เพ่ยงพอท่ี่�นำามาสู่การออม	เน่�องจากเผ่ชิิญกับอัตรากำาไรตำ�า	เพราะต้นทุี่นการผ่ลิัตสูง	
แลัะม่แนว่โน้มเพิ�มขึ�น	รว่มทัี่�งคว่ามผั่นผ่ว่นของราคาผ่ลัผ่ลิัต	แลัะภาระการใช้ิจ่าย
ท่ี่�สูงขึ�นในเร ื�องการศึึกษาของสมาชิิกในครัว่เรอืน	ซึึ่�งยังคงห้นึ�งในเป็็นปั็จจัยท่ี่�
กำาห้นดการเป็็นห้น่�ของครัว่เรอืนเกษตร	ปั็จจัยต่างๆ	เห้ล่ัาน่�ยังนำามาสู่การพอกพูน
ห้น่�สินของครัว่เรอืนเกษตร	(สำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร,	2562;	โสมรัศึมิ�		
จันที่รัตน์	แลัะคณะ,	2562)	ครัว่เรอืนเกษตรยังคงม่คว่ามสามารถในการ	
ชิำาระห้น่�ตำ�า	แลัะขาดแรงงานท่ี่�เป็็นคนรุ่นให้ม่เข้ามาเติมเต็มภาคการเกษตร	
อย่างต่อเน่�อง	ซึึ่�งอาจเป็็นอุป็สรรคสำาคัญท่ี่�ม่ผ่ลัต่อการส่งเสรมิเที่คโนโลัย่แลัะ
นว่ัตกรรมให้ม่ๆ	ของการผ่ลัิตที่างการเกษตร	(สำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร,	
2562)	ภาคการเกษตรกำาลัังเผ่ชิิญกับปั็ญห้าแรงงานสูงวั่ย	เกษตรกรส่ว่นให้ญ่	
ของป็ระเที่ศึเป็็นเกษตรกรรายย่อย	โดยคร ่�งห้นึ�งของครัว่เรอืนเกษตรม่ท่ี่�ดินที่ำากิน
ไม่ถึง	10	ไร่	แลัะขนาดของท่ี่�ดินที่ำากินม่แนว่โน้มลัดลังอย่างต่อเน่�อง	ส่ว่นให้ญ่ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงระบบชิลัป็ระที่านแลัะแห้ล่ังนำ�าได้	

สำาห้รับโครงสร้างการผ่ลิัตภาคการเกษตรนั�นแรงงานเกษตรต่อไร่ของ	
ครัว่เรอืนลัดลัง	ในขณะท่ี่�จำานว่นครัว่เรอืนท่ี่�ใช้ิเคร ื�องจักรกลัเพิ�มมากขึ�น	(โสมรัศึมิ�	
จันที่รัตน์	แลัะคณะ,	2562)	ครัว่เรอืนชินบที่ในภาคตะว่นัออกเฉ่ียงเห้น่อสมาชิิกว่ยั
แรงงานมักย้ายถิ�นออกไป็ห้างานที่ำาในพ่�นท่ี่�อ่�น	เห้ล่ัอเพ่ยงสมาชิิกท่ี่�เป็็นผู้่สูงอายุ
แลัะเด็กอาศัึยอยู่ในครัว่เรอืนเดิม	(นราพงศ์ึ	ศึรวี่ศิึาลั	แลัะคณะ,	2561)	พ่อแม่ว่ยั
แรงงานไม่ได้อาศัึยอยู่ในครัว่เรอืน	แต่ส่งเงินกลัับมาให้้ครัว่เรอืนได้ใช้ิจ่าย	การใช้ิจ่าย	

บัทนี้ำา
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ด้านการศึึกษาของบุตรท่ี่�ศึึกษา	ยิ�งเรยีนในระดับท่ี่�สูงขึ�นค่าใช้ิจ่ายยิ�งสูงขึ�น		
ห้น่�ครัว่เรอืนท่ี่�ม่แนว่โนม้สูงขึ�นนั�นเกิดจากครัว่เรอืนไมม่่คว่ามสามารถเพ่ยงพอท่ี่�จะ
ป็ลัดห้น่�	ห้รอืการเข้าถึงสินเช่ิ�อท่ี่�มากเกินไป็ของครัว่เรอืนเกษตร	(สำานักงาน
เศึรษฐกิจการเกษตร,	2562)

แม้ว่า่รายได้ของครัว่เรอืนเกษตรจะเพิ�มสูงขึ�น	แต่เม่�อหั้กค่าใช้ิจ่ายต่างๆ	ของ
ครัว่เรอืนแล้ัว่	รายได้ท่ี่�คงเห้ล่ัอในแต่ลัะปี็ก็ยังไม่เพ่ยงพอท่ี่�จะชิำาระห้น่�คงค้างได้ห้มด	
ที่ำาให้้ภาระห้น่�สินของครัว่เรอืนเกษตรยังคงเพิ�มสูงขึ�นอย่างต่อเน่�อง	สำานักงานสถิติ
แห่้งชิาติ	(2560)	พบว่า่ขนาดของห้น่�สูงขึ�นอยา่งรว่ดเร็ว่ในทุี่กภาคโดยเพิ�มขึ�นราว่	
2	เท่ี่าห้รอืมากกว่า่	2	เท่ี่า	ในช่ิว่ง	พ.ศึ.	2550-2558	แม้ว่า่สัดส่ว่นครัว่เรอืนท่ี่�เป็็น
ห้น่�ลัดลังเล็ักน้อยในช่ิว่งเด่ยว่กัน	โดยในปี็	พ.ศึ.	2558	ยอดห้น่�เฉีล่ั�ยเพิ�มขึ�นจาก
ครัว่เรอืนลัะ	107,262	บาที่ในครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�	ในปี็	พ.ศึ.	2550	เพิ�มเป็็น	200,689	
บาที่	ในปี็	พ.ศึ.	2558	สำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร	(2563a)	ระบุว่า่ในปี็	พ.ศึ.	
2558	เงินสดคงเห้ล่ัอก่อนการชิำาระห้น่�ของครัว่เรอืนเกษตรกรม่เพ่ยง	53,430	บาที่
ต่อครัว่เรอืนเท่ี่านั�น	เพิ�มเป็็น	87,415	บาที่ต่อครัว่เรอืน	ในปี็	พ.ศึ.	2562	ในขณะท่ี่�	
ห้น่�เพิ�มจาก	117,346	บาที่ต่อครัว่เรอืน	ในปี็	พ.ศึ.	2558	เป็็น	221,490	บาที่ต่อ
ครัว่เรอืนใน	ปี็	พ.ศึ.	2562	อัตราการเพิ�มของห้น่�สูงถึงร้อยลัะ	47	ในขณะท่ี่�รายได้
สุที่ธิิของครัว่เรอืนเกษตร	เพิ�มเพ่ยง	ร้อยลัะ	9	จะเห็้นได้ว่่า	ปั็ญห้าห้น่�เป็็นปั็ญห้า
ท่ี่�สำาคัญของภาคเกษตรไที่ยท่ี่�ต้องการการแก้ไขปั็ญห้าอย่างถูกจุดแลัะเป็็นธิรรม

ในขณะเด่ยว่กัน	ม่การเป็ล่ั�ยนแป็ลังที่างการผ่ลิัต	เศึรษฐกิจแลัะสังคมอย่าง
มากในปั็จจุบันท่ี่�ม่ผ่ลัต่อการบรหิ้ารจัดการการเงินของครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�อาจที่ำาให้้
ครัว่เรอืนเกษตรติดกับดักว่ัฏจักรของการเป็็นห้น่�ซึ่ำ�าซึ่าก	ขณะเด่ยว่กันคว่าม	
แตกต่างของข้อจำากัดที่างการผ่ลิัต	เศึรษฐกิจแลัะสังคม	แลัะทัี่ศึนคติของเกษตรกร
ในระดับครัว่เรอืนอาจเป็็นห้นึ�งในปั็จจัยท่ี่�ที่ำาให้้พฤติกรรมการก่อห้น่�แลัะการบรหิ้าร
จัดการห้น่�สินของครัว่เรอืนเกษตรม่คว่ามแตกต่างกัน	ระบบพ่ชิห้รอืชินิดพ่ชิท่ี่�
เกษตรกรป็ลูักเพ่�อสร้างรายได้ม่สว่่นสำาคัญต่อคว่ามสามารถลัดห้น่�สินของครัว่เรอืน
เกษตรกร	ดังนั�นโครงการว่จัิยชุิดน่�	จึงม่วั่ตถุป็ระสงค์ท่ี่�จะศึึกษาถึงการบรหิ้าร
จัดการการเงินของครัว่เรอืนท่ี่�ม่แบบแผ่นการผ่ลิัตท่ี่�แตกต่างกัน	โดยพิจารณาจาก
พ่ชิท่ี่�ครัว่เรอืนเล่ัอกเพาะป็ลูัก	ศึึกษาพฤติกรรมการก่อห้น่�แลัะการบรหิ้ารจัดการ	
ห้น่�สินของครัว่เรอืนเกษตร	จะที่ำาให้้ที่ราบถึงเง่�อนไขท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืนเกษตร	
อาจติดกับดักของการเป็็นห้น่�ซึ่ำ�าซึ่าก	แลัะศึึกษาถึงนโยบายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการ	
ก่อให้้เกิดห้รอืลัดห้น่�ของเกษตรกร
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โครงการว่จัิยชุิดน่�อยู่ในแผ่นงานยุที่ธิศึาสตร์เป้็าห้มาย	(Spearhead)		
ด้านสังคม	คนไที่ย	4.0	ของสำานักงานการว่จัิยแห่้งชิาติ	(ว่ชิ.)	ม่ว่ตัถุป็ระสงค์เพ่�อ
ศึึกษาภาว่ะห้น่�สินของครัว่เรอืนเกษตรในเชิิงลึัก	ครอบคลุัมถึงลัักษณะแลัะแบบแผ่น
การผ่ลิัตที่างการเกษตรของครัว่เรอืน	ท่ี่�มาของรายได้แลัะการใช้ิจ่าย	ห้น่�สินของ
ครัว่เรอืนเกษตร	แลัะการจัดการการเงินของครัว่เรอืนเกษตร	รว่มทัี่�งศึึกษา
พฤติกรรมการก่อห้น่�แลัะการบรหิ้ารจัดการห้น่�สินของครัว่เรอืนเกษตร	แลัะนโยบาย
ท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการก่อให้้เกิดห้รอืลัดห้น่�ของเกษตรกร

วั่ตถุุประสิงค์์
ของงานี้วิ่จััย
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หน้ี้� สิินี้พอกพูนี้ 

สำานักงานสถิติแห่้งชิาติ	(2560)	รายงานว่่า	ในปี็	พ.ศึ.	2558	ครัว่เรอืน
เกษตรร้อยลัะ	68	ม่ห้น่�	แม้ว่า่ลัดลังจากร้อยลัะ	78	ในปี็	พ.ศึ.	2550	แต่ยอดห้น่�
เฉีล่ั�ยเพิ�มขึ�นจากครัว่เรอืนลัะ	107,262	บาที่ในครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�	ในปี็	พ.ศึ.	2550	
เพิ�มเป็็น	200,689	บาที่	ในปี็	พ.ศึ.	2558	โดยเป็็นห้น่�สินที่างการเกษตรป็ระมาณ
ร้อยลัะ	56-70	ส่ว่นท่ี่�เห้ล่ัอเป็็นห้น่�สินนอกภาคการเกษตร	เช่ิน	การซ่ึ่�อที่รัพย์สิน
ในครัว่เรอืน	แลัะซ่ึ่อมแซึ่มท่ี่�อยู่อาศึัย	เป็็นต้น	ขนาดของห้น่�สูงขึ�นอย่างรว่ดเร็ว่ใน
ทุี่กภาคโดยเพิ�มขึ�นราว่	2	เท่ี่าห้รอืมากกว่า่	2	เท่ี่า	ในช่ิว่ง	พ.ศึ.	2550-2558		ในปี็	
พ.ศึ.	2558	ครัว่เรอืนเกษตรในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อม่สัดส่ว่นครัว่เรอืนท่ี่�เป็็น
ห้น่�ท่ี่�สูงสุด	(ร้อยลัะ	76.7)	แต่ม่มูลัค่าห้น่�สินสะสมตำ�าสุด	ค่อเฉีล่ั�ยอยู่ท่ี่�	162,881	
บาที่ต่อครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�	ในขณะท่ี่�ภาคใต้ม่สัดส่ว่นครัว่เรอืนท่ี่�เป็็นห้น่�น้อยท่ี่�สุด		
(ร้อยลัะ	54.2)	แต่ม่มูลัค่าห้น่�สะสมสูงสุด	(เฉีล่ั�ย	266,115	บาที่ต่อครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�)	
ส่ว่นภาคเห้น่อ	ม่สัดส่ว่นครัว่เรอืนท่ี่�เป็็นห้น่�ร้อยลัะ	68.8	ม่มูลัค่าห้น่�สะสม	204,069	
บาที่ต่อครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�	เช่ินเด่ยว่กับสำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร	(2561,	
2563a)	ท่ี่�พบว่่าในปี็	พ.ศึ.	2552	ครัว่เรอืนเกษตรม่ห้น่�สินเฉีล่ั�ยเพ่ยง	54,061	

เราร้้อะไรบ้ัาง
เก้�ยว่กับัหน้ี้�ค์รัว่เร่อนี้
เกษตร
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บาที่ต่อครัว่เรอืน	เพิ�มเป็็น	123,454	บาที่ต่อครัว่เรอืนใน	ปี็	พ.ศึ.	2559	แลัะ	
221,490	บาที่ต่อครัว่เรอืนในปี็	พ.ศึ.	2562	โดยเพิ�มจาก	150,636	บาที่ต่อ	
ครัว่เรอืน	ในปี็	พ.ศึ.	2561	ถึงร้อยลัะ	47	เกษตรกรไที่ยยังคงต้องเผ่ชิิญกับภาระ
ห้น่�สินอันห้นักห้นาแลัะย่ดเย่�อเร ื�อรังมากท่ี่�สุดทัี่�งๆ	ท่ี่�รัฐบาลัทุี่กยุคทุี่กสมัยพยายาม
แก้ไขปั็ญห้ามาอย่างต่อเน่�อง	(สุกานดา	กลิั�นขจร	แลัะ	แลัะนรรัฐ	ร ื�นกว่,ี	2556)	
ในช่ิว่งปี็	พ.ศึ.	2556-2560	นอกจากนั�น	พบว่่า	ภาระห้น่�สินม่คว่ามสัมพันธ์ิ		
กับคว่ามยากจน	ครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�ม่สัดส่ว่นคว่ามยากจนมากท่ี่�สุดพำานักอาศัึยอยู่
ในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อ	ซึึ่�งคิดเป็็นร้อยลัะ	37	ของครัว่เรอืนเกษตรทัี่�งห้มดของ
ภาคตะวั่นออกเฉ่ียงห้น่อ	รองมาค่อ	ภาคเห้น่อ	ภาคกลัาง	แลัะภาคใต้	ท่ี่�ม่สัดส่ว่น
ครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�ยากจนร้อยลัะ	26	14	แลัะ	10	ของครัว่เรอืนเกษตรกรทัี่�งห้มด
ในแต่ลัะภูมิภาค	ตามลัำาดับ	(สำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร,	2557)

อย่างไรก็ตาม	ว่รีะชิาติ	กิเลันที่อง	(2561)	รายงานถึงผ่ลัการดำาเนินงาน
ของชิดุโครงการพฒันาองคค์ว่ามรู้เศึรษฐกจิแลัะสงัคมของครัว่เรอืนไที่ยท่ี่�ไดใ้ช้ิแลัะ
พัฒนาฐานข้อมูลัระดับครัว่เรอืนแบบตัว่อย่างซึ่ำ�ารายเด่อน	(monthly	panel	
data)	เรยีกว่่า	Townsend	Thai	Monthly	Micro	Data	ซึึ่�ง	Professor	
Robert	M.	Townsend	แลัะท่ี่มงานได้พัฒนาขึ�นมาตั�งแต่	ปี็	ค.ศึ.	1997	
ครอบคลุัมครัว่เรอืนเกษตรกรใน	4	จังห้วั่ด	ได้แก่	จังห้วั่ดลัพบุร	ีฉีะเชิิงเที่รา	
บุรรัีมย์	แลัะศึรสีะเกษ	ห้นึ�งในโครงการในชิดุโครงการน่�	ค่อการศึึกษาแลัะว่เิคราะห้์
การบรหิ้ารสินที่รัพย์แลัะคว่ามเส่�ยงของครัว่เรอืนไที่ยในชินบที่	ได้จัดที่ำารายงานสถิติ
เบ่�องต้นจากข้อมูลั	Household	Financial	Accounting	ตั�งแต่ปี็	พ.ศึ.	
2542–2555	สร้างมาจากข้อมูลัระดบัครัว่เรอืนแบบตัว่อย่างซึ่ำ�ารายเด่อน	สามารถ
ว่เิคราะห์้การเป็ล่ั�ยนแป็ลังสภาพเศึรษฐกิจของครัว่เรอืนไที่ยในชินบที่	พิจารณาจาก
คว่ามมั�งคั�งของครัว่เรอืน	รายรับของครัว่เรอืน	ที่รัพย์สินของครัว่เรอืน	ห้น่�สินของ
ครัว่เรอืน	แลัะรายได้กับการบรโิภคของครัว่เรอืน	สามารถสรุป็ได้ว่่าครัว่เรอืนใน
พ่�นท่ี่�ศึึกษา	ม่คว่ามมั�งคั�งเพิ�มขึ�น	ม่รายไดเ้พิ�มขึ�น	ม่ที่รัพย์สินท่ี่�เพิ�มขึ�น	แลัะม่ห้น่�สิน
เพิ�มขึ�นด้ว่ยเช่ินกัน	แต่ครัว่เรอืนม่คว่ามสามารถในการชิำาระห้น่�ท่ี่�ด่	ม่การจัดการ
บัญช่ิของครัว่เรอืนในเกณฑ์์ท่ี่�ด่	เน่�องจากครัว่เรอืนม่มูลัค่าของที่รัพย์สินโดยรว่ม
มากกว่่าห้น่�สิน	ม่สัดส่ว่นห้น่�สินต่อที่รัพย์สิน	(debt-to-equity	ratio)	ลัดลัง		
ซึึ่�งห้น่�สินส่ว่นให้ญ่น่าจะถูกนำามาลังทุี่นในกิจการของครัว่เรอืน	เม่�อเว่ลัาผ่่านไป็
กิจการของครัว่เรอืนไดรั้บผ่ลักำาไรจงึที่ำาให้้ครัว่เรอืนม่คว่ามสามารถในการชิำาระห้น่�
เพิ�มขึ�น	จังห้วั่ดลัพบุร	ีฉีะเชิิงเที่รา	แลัะ	ศึรสีะเกษ	ม่คว่ามสามารถชิำาระห้น่�ได้ด่กว่า่	
จ.บุรรัีมย์	อย่างไรก็ตามผ่ลัว่เิคราะห์้แลัะข้อสรุป็ท่ี่�ได้ของโครงการดังกล่ัาว่	ได้มาจาก
ฐานข้อมูลัท่ี่�ใช้ิในการศึึกษาท่ี่�ม่คว่ามลัะเอ่ยดแลัะต่อเน่�องระยะยาว่	แลัะครอบคลุัม
บางจังห้ว่ดัเท่ี่านั�น
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บริิโภคนิี้ยมภายใต้้ภาวะความเส้ิ�ยงทางการิผลิิต้

ขณะท่ี่�สาเห้ตุของการก่อห้น่�ของเกษตรกรอาจมาจากคว่ามต้องการบรโิภค
ภายใตก้ระแสทุี่นนิยมเพ่�อตอบสนองคว่ามบนัเทิี่งแลัะคว่ามสะดว่กสบายในการดำารงช่ิพ		
แลัะการป็ระกอบอาช่ิพเกษตรท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับผ่ลัตอบแที่นท่ี่�ไม่คุ้มกับการลังทุี่นจาก
ต้นทุี่นการใช้ิเที่คโนโลัย่ท่ี่�สูง	ผ่ลัผ่ลิัตขายไม่ออก	ราคาผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�ไม่แน่นอน	จนต้อง
หั้นไป็พึ�งพาเงินกู้จากนายทุี่น	เป็็นต้น	(สิรภพ	สุคันธิา,	2552)	มูลันิธิิสถาบันว่จัิย
เพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศึไที่ย	(2558)	พบว่่าคว่ามจำาเป็็นท่ี่�ครัว่เรอืนต้องกู้ย่มเงิน
เพิ�มนั�น	ส่ว่นห้นึ�งเกดิจากการท่ี่�ครัว่เรอืนม่ค่าใช้ิจ่ายสูง	ม่ภาระท่ี่�ต้องดูแลัสมาชิิกใน
ครัว่เรอืนจำานว่นมาก	ห้รอืม่คู่สมรส		ครัว่เรอืนท่ี่�หั้ว่ห้น้าครัว่เรอืนม่การศึึกษาสูงขึ�น
มักม่ห้น่�เงินกู้จำานว่นมากกว่า่ครัว่เรอืนท่ี่�ม่การศึึกษานอ้ย	ฤทัี่ยรัตน์	ดว่งชิ่�น	(2558)	
ได้ว่เิคราะห์้ปั็จจัยท่ี่�ส่งผ่ลัต่อการชิำาระห้น่�ของเกษตรกรท่ี่�กู้ย่มเงินจาก	ธิ.ก.ส.	พบว่า่
ปั็จจัยท่ี่�ม่ผ่ลักระที่บต่อการชิำาระห้น่�มาจากปั็จจัยที่างผ่ลักระที่บจากภัยธิรรมชิาติ	
เช่ิน	ภัยแล้ัง	นำ�าท่ี่ว่ม	แลัะปั็จจัยที่างสภาว่ะเศึรษฐกิจ	ได้แก่	ผ่ลัผ่ลิัตล้ันตลัาด		
ผ่ลัผ่ลิัตราคาตกตำ�า	แลัะต้นทุี่นการผ่ลิัตสูงขึ�น	

จารุว่รรณ	บุญสมบัติ	(2557)	พบว่่าการก่อห้น่�ของครัว่เรอืนเกษตรกรม่
สาเห้ตุห้ลััก	ค่อ	การก่อห้น่�ท่ี่�เกดิจากพฤติกรรมการก่อห้น่�ของครัว่เรอืน	เช่ิน	การซ่ึ่�อ	
รถยนต์เพ่�อสร้างฐานะที่างสังคม	การซ่ึ่�อข้าว่ของเคร ื�องใช้ิตามกระแสนิยม	เป็็นต้น	
สำาห้รับปั็ญห้าการจัดการการเงินในครัว่เรอืนท่ี่�พบค่อ	ครัว่เรอืนส่ว่นให้ญ่ที่ราบว่ธ่ิิ
การว่างแผ่นการเงนิแต่ไม่ลังม่อป็ฏิบัติจรงิเน่�องจากขาดคว่ามตระห้นกัถึงป็ระโยชิน์
ของการว่างแผ่นที่างการเงินในครัว่เรอืน	แลัะการก่อห้น่�ท่ี่�มาจากนโยบายภาครัฐ	
เช่ิน	การกู้ย่มเงินในรูป็แบบของบัตรสินเช่ิ�อเกษตรกรท่ี่�ส่งเสรมิให้้เกษตรกรเข้าถึง
การซ่ึ่�อปั็จจัยการผ่ลิัตง่ายขึ�น	แต่กลัับไม่ได้ลัดต้นทุี่นการผ่ลิัตในการที่ำานา	เกษตรกร
จึงม่คว่ามเส่�ยงสูงในการเป็็นห้น่�สินที่างการเกษตรห้รอืไม่ม่เงินเก็บจากการที่ำานา	
เน่�องจากต้นทุี่นการผ่ลัิตท่ี่�สูง	เช่ิน	ค่าเช่ิาท่ี่�นา	แลัะค่าแรงงานภาคการเกษตร		
รว่มถึงคว่ามเส่�ยงที่างด้านภัยพิบัติจากธิรรมชิาติ	นำ�าท่ี่ว่ม	ฝนแล้ัง	ห้ากเกษตรกร
ไม่สามารถนำาเงินมาชิำาระค่าบัตรเครดิตได้	เกษตรกรยังคงพึ�งการกู้ย่มนอกระบบ	
แลัะพึ�งพาคว่ามชิว่่ยเห้ล่ัอจากภาครัฐเป็็นห้ลััก	ดงันั�นนโยบายภาครัฐจึงเป็็นสว่่นห้นึ�ง	
ท่ี่�ที่ำาให้้เกษตรกรเกิดห้น่�สินเพิ�มขึ�น	สรา	ช่ิ�นโชิคสันต์	แลัะคณะ	(2562)	พบว่า่	ครัว่เรอืน	
ท่ี่�เป็็นห้น่�แลัะม่ปั็ญห้าที่างการเงินม่ค่าใช้ิจ่ายโดยเฉีล่ั�ยสูงกว่่ากลุ่ัมครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�
แต่ไม่ม่ปั็ญห้าการเงิน	อย่างม่นัยสำาคัญ	โดยเฉีพาะค่าใช้ิจ่ายป็ระจำาในห้มว่ด		
ค่าอาห้าร	ค่าซ่ึ่�อเส่�อผ้่า	แลัะค่าใช้ิจ่ายเพ่�อสันที่นาการ	ซึึ่�งสะท้ี่อนถึงพฤติกรรมการ
ใช้ิช่ิว่ติท่ี่�ค่อนไป็ในที่างสรุุ่ยสุร่ายกว่่าอ่กกลุ่ัมห้นึ�ง	นอกจากน่�ยังม่ค่าใช้ิจ่ายไม่ป็ระจำา	



10การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

ในห้มว่ดคา่ซ่ึ่อมรถ	คา่ดูแลับ้าน	คา่รักษาพยาบาลั	แลัะคา่การศึึกษาบตุร	ท่ี่�สูงกว่า่
อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติด้ว่ย	การศึึกษาน่�ยังพบว่่าปั็จจัยสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืน
ท่ี่�ม่ห้น่�ป็ระสบปั็ญห้าที่างการเงิน	ค่อ	การม่สมาชิิกในครัว่เรอืนท่ี่�ป็ระสบปั็ญห้า	
ล้ัมป่็ว่ย	ที่ำาให้้ม่คา่รักษาพยาบาลัสูงกว่า่กลุ่ัมท่ี่�ไม่ม่ปั็ญห้า	สรา	ช่ิ�นโชิคสันต์	แลัะคณะ		
เสนอว่่าการม่ว่นัิยที่างการเงินของครัว่เรอืน	การได้รับคว่ามรู้ที่างการเงิน		
การจัดการการเงินในครัว่เรอืนให้้ด่ขึ�น	แลัะการป็รับโครงสร้างห้น่�	เป็็นปั็จจัย	
อันดับต้นๆ	ท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืนสามารถแก้ปั็ญห้าห้น่�ครัว่เรอืนได้ด่	

กู้ง่ายข้ึ้�นี้

ท่ี่�ผ่่านมา	ม่การเพิ�มแห้ล่ังเงินกู้ให้้ม่คว่ามห้ลัากห้ลัายมากขึ�นทัี่�งในลัักษณะ
ของการเปิ็ดโอกาสในการเข้าถึงแห้ล่ังเงินกู้ในระบบสถาบันการเงินในเครอืข่าย	
ของรัฐให้้ง่ายขึ�น	แลัะการเพิ�มองค์กร	(การเงิน)	ชุิมชินในรูป็แบบต่างๆ	เช่ิน	
กองทุี่นห้มู่บ้าน	กลุ่ัมว่สิาห้กิจ	เป็็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ครัว่เรอืนเกษตรส่ว่นให้ญ่	
(มากกว่่าคร ่�ง)	ยังคงกู้เงินจากธินาคารเพ่�อการเกษตรแลัะสห้กรณ์การเกษตร	
(ธิ.ก.ส.)	(สำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร,	2562;	สำานักงานสถิติแห่้งชิาติ,	2562)	
ห้น่�ของเกษตรกรส่ว่นให้ญ่เป็็นห้น่�ในระบบซึึ่�งเกิดจากการกู้เงินจาก	ธิ.ก.ส.	แลัะ
กองทุี่นห้มู่บ้านท่ี่�เกิดขึ�นห้ลัังปี็	2540	ตามนโยบายรัฐบาลั	

ริายได้้ท้�คาด้หวังเป็็นี้ฐานี้การิก่อหน้ี้�

ทัี่�งน่�	การศึึกษาท่ี่�ผ่่านมาเก่�ยว่กับพฤติกรรมการกอ่ห้น่�แลัะการคน้ห้าสาเห้ตุ
ท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืนเกษตรต้องก่อห้น่�	ม่แนว่คิดแลัะที่ฤษฏ่เศึรษฐศึาสตร์ท่ี่�นิยมป็ระยุกต์
ใช้ิศึึกษาว่เิคราะห์้ส่ว่นให้ญ่จะอาศัึยที่ฤษฏ่แบบจำาลัองวั่ฏจักรช่ิว่ติ	(Life	cycle	
model)	(Ando	and	Modigliani,	1963)	แลัะสมมติฐานรายได้ถาว่ร	(Per-
manent	income	hypothesis)	(Friedman	1957)	ท่ี่�อธิิบายคว่ามสัมพันธ์ิ
ระห้ว่า่งรายได้	(Income)	การบรโิภค	(Consumption)	แลัะการออม	(Saving)	
ของครัว่เรอืน	เพ่�อที่ำาคว่ามเขา้ใจพฤตกิรรมการจดัสรรรายไดส้ำาห้รับการบรโิภคใน
ระยะยาว่ของครัว่เรอืนท่ี่�อยู่บนพ่�นฐานรายได้ท่ี่�คาดห้วั่งห้รอืรายได้ในอนาคตมิใช่ิ	
รายได้สมบูรณ์	(Absolute	income)	รายงานการศึึกษาตามที่ฤษฏ่น่�	เช่ินงาน
ของ	ยรรยง	ไที่ยเจรญิ,	เก่ยรติพงศ์ึ	อรยิป็รัชิญา	แลัะฐิติมา	ชูิเชิิด	(2547);	
สำานักงานสถิติแห่้งชิาติ	(2555);	ลัลิัตา	บุดดา	(2559);	ขนิษฐา	ว่นะสุข,	จุฬารัตน์	
โฆษะโก,	แลัะภาว่นิศึร์	ชัิว่วั่ลัล่ั	(2557)	เป็็นต้น	ลัลิัตา	บุดดา	(2559)	ได้ป็ระยุกต์
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การแบ่งช่ิว่งว่งจรช่ิว่ติครอบครัว่	เป็็น	3	ช่ิว่ง	ค่อ	ช่ิว่งท่ี่�	1	ช่ิว่งคู่แต่งงาน	เป็็นช่ิว่งแรก	
ของว่งจรช่ิว่ติครอบครัว่	รายได้มาจากคู่สาม่ภรรยา	ครัว่เรอืนช่ิว่งน่�มักซ่ึ่�อสินค้า
ห้มว่ดคงที่น	เช่ิน	ท่ี่�อยู่อาศัึย	รถยนต์	ซึึ่�งม่มูลัค่าสูงกว่่ารายได้ท่ี่�สามารถห้าได้ใน
ช่ิว่งนั�น	ที่ำาให้้ครัว่เรอืนจำาเป็็นต้องกู้ย่มเงินห้รอืก่อห้น่�	ช่ิว่งท่ี่�	2	ช่ิว่งครัว่เรอืนม่ลูัก	
(อาจไม่ม่)	เป็็นช่ิว่งท่ี่�ครัว่เรอืนม่ฐานะการเงินด่ขึ�น	เน่�องจากตำาแห้น่งห้น้าท่ี่�การงาน
ด่ขึ�น	ครัว่เรอืนจะม่การชิำาระห้น่�ค่น	ส่งผ่ลัให้้ห้น่�ลัดลังแลัะเร ิ�มม่การออม	แลัะสุดท้ี่าย	
ช่ิว่งท่ี่�	3	เป็็นช่ิว่งครัว่เรอืนเกษ่ยณอาย	ุรายไดค้รัว่เรอืนลัดลังอยา่งมาก	ห้น่�คงค้าง
ลัดลัง	แลัะด้ว่ยอายุท่ี่�มากขึ�นที่ำาให้้ไม่สามารถก่อห้น่�เพิ�มขึ�นได้	ครัว่เรอืนท่ี่�ม่ลัูก		
ลูักอาจจะแยกครอบครัว่ออกไป็สร้างครอบครัว่ให้ม่	การใช้ิจ่ายของครัว่เรอืนด้าน
การบรโิภคจะลัดลัง	แต่ค่าใช้ิจ่ายด้านสุขภาพจะสูงขึ�น	ในขณะท่ี่�สำานักงานเศึรษฐกิจ
การเกษตร	(2557)	มูลันิธิิสถาบันว่จัิยเพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศึไที่ย	(2558)	
สำานักงานสถิติแห่้งชิาติ	(2560)	ป็ระยุกต์ใช้ิว่ธ่ิิเศึรษฐมิติศึึกษาเชิิงป็ระจักษ์	
เพ่�อค้นห้าปั็จจัยท่ี่�ม่อิที่ธิิพลัต่อการก่อห้น่�แลัะ/จำานว่นป็รมิาณห้น่�สินของครัว่เรอืน
เกษตร

ริายได้้เพิ�มไม่ทันี้หน้ี้�

เดชิรัต	สุขกำาเนิด	(2562)	คำานว่ณภาระห้น่�สินต่อรายได้ของเกษตรกรจาก
ข้อมูลัของสำานักงานสถิติแห่้งชิาติ	เร ื�อง	การสำารว่จภาว่ะเศึรษฐกิจแลัะสังคมของ
ครัว่เรอืนทัี่�ว่ราชิอาณาจักร	พ.ศึ.	2556	แลัะ	2560	พบว่่าสัดส่ว่นห้น่�สินต่อรายได้
ต่อเด่อนของเกษตรกรท่ี่�เป็็นเจ้าของท่ี่�ดินเพิ�มขึ�นจาก	5.5	เท่ี่าในปี็	2556	เป็็น		
7.8	เท่ี่าในปี็	2560	ในขณะท่ี่�สัดส่ว่นน่�ของเกษตรกรผู้่เช่ิาท่ี่�ดินเพิ�มจาก	6.8	เท่ี่า	
เป็็น	8.8	เท่ี่า	ในช่ิว่งเว่ลัาเด่ยว่กันซึึ่�งเป็็นการเพิ�มขึ�นของภาระห้น่�สินอย่างรว่ดเร็ว่
มากในช่ิว่งระยะ	4	ปี็	สำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร	(2563b)	รายงานว่า่	รายได้	
ของครัว่เรอืนเกษตรกรในปี็	พ.ศึ.	2562	เพิ�มขึ�นร้อยลัะ	9	ในขณะท่ี่�	ห้น่�สินเพิ�มขึ�น
ร้อยลัะ	47	แม้ว่่าการออมของครัว่เรอืนเกษตรกรก็เพิ�มขึ�นร้อยลัะ	9	เช่ินกัน	
สำานักงานสถติิแห่้งชิาต	ิ(2560)	พบว่่า	ห้น่�สินที่างการเกษตรของครัว่เรอืนเกษตร
ม่เพ่ยงป็ระมาณร้อยลัะ	56-70	เท่ี่านั�นส่ว่นท่ี่�เห้ล่ัอเป็็นห้น่�สินนอกภาคการเกษตร	
เช่ิน	การซ่ึ่�อที่รัพย์สินในครัว่เรอืน	แลัะซ่ึ่อมแซึ่มท่ี่�อยู่อาศัึย	เป็็นต้น

ส่ว่นมูลันิธิิสถาบันว่จัิยเพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศึไที่ย	(2558)	พบว่่า	ครัว่เรอืน
เกษตรท่ี่�ยากจนค่อนข้างน่าเป็็นห่้ว่งเน่�องจากม่อัตราส่ว่นห้น่�คงค้างต่อรายได้	
ในระดับท่ี่�สูงมากเม่�อเท่ี่ยบกับครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�ไม่ยากจน	โดยครัว่เรอืนเกษตร	
ท่ี่�ยากจนม่อัตราส่ว่นห้น่�คงค้างต่อรายได้ต่อเด่อนสูงถึง	25	เท่ี่า	ในปี็	พ.ศึ.	2556	
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เท่ี่ยบกับครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�ไม่ยากจนท่ี่�ม่อัตราส่ว่นเพ่ยง	7	เท่ี่า	ในขณะท่ี่�ครัว่เรอืน
เกษตรท่ี่�เชิา่ท่ี่�ดินม่ห้น่�เงินกู้สูงกว่า่ครัว่เรอืนท่ี่�ไม่ได้เช่ิาท่ี่�ดิน	สรา	ช่ิ�นโชิคสันต์	แลัะคณะ		
(2562)	ศึึกษาการจัดการการเงินในครัว่เรอืนเกษตรกร	พบว่่า	เกษตรส่ว่นให้ญ่
ที่ราบแนว่ที่างการจัดการการเงินเบ่�องต้น	แลัะม่แนว่คิดท่ี่�จะว่างแผ่นที่างการเงิน
ในครัว่เรอืน	แต่กลัับไม่สามารถป็ฏิบัติตามได้ส่ว่นให้ญ่เกิดจากครัว่เรอืนม่รายได้	
ไม่เพ่ยงพอต่อค่าใช้ิจ่าย	ซึึ่�งเก่�ยว่เน่�องไป็ถึงการขาดว่นัิยที่างการเงินของครัว่เรอืน

ชำำาริะหน้ี้� ได้้เพ้ยง ¼ ขึ้องยอด้หน้ี้�สิะสิม

จากการสรุป็สภาพเศึรษฐกิจของครัว่เรอืนเกษตรในภาคเห้น่อ	แลัะจังห้ว่ัด
น่าน	ในปี็	พ.ศึ.	2561	โดยเป็รยีบเท่ี่ยบกับทัี่�งป็ระเที่ศึ	ซึึ่�งแสดงในตารางท่ี่�	1	นั�น	
พบว่า่ครัว่เรอืนเกษตรกรในภาคเห้น่อ	แลัะ	จังห้วั่ดน่าน	ม่ห้น่�สะสม	ราว่	220,000	
บาที่ต่อครัว่เรอืน	แต่ม่คว่ามสามารถชิำาระห้น่�ได้เพ่ยง	ร้อยลัะ	24-27	ของยอดห้น่�
เท่ี่านั�น	ส่ว่นห้น่�ที่างการเกษตรคิดเป็็นร้อยลัะ	54-63	แลัะห้น่�นอกภาคการเกษตร
ราว่	ร้อยลัะ	37-46	ในจังห้วั่ดน่าน	เกษตรกรม่รายได้ตำ�ากว่า่เกษตรกรในภาคเห้น่อ
แลัะทัี่�งป็ระเที่ศึอย่างเห็้นชัิดเจน	ในขณะท่ี่�การลังทุี่นภาคเกษตรก็ม่ตำ�ากว่่าอย่าง
ชัิดเจน	แต่รายจ่ายอุป็โภคบรโิภค	การศึึกษาของบุตรห้ลัาน	ค่าโที่รศัึพท์ี่	ค่านำ�ามัน
เช่ิ�อเพลังิ	ไม่ได้ตำ�ากว่่าของครัว่เรอืนเกษตรในภาคเห้น่อ	ห้รอื	ทัี่�งป็ระเที่ศึ	อย่างเห้น็
ชัิดเจนแต่อย่างใด

ม้หน้ี้� เป็็นี้เร่ิ�องป็ริกติ้ 

ในด้านทัี่ศึนคติการก่อห้น่�แลัะการจัดการการเงิน	สุธิิดา	สองส่ดา	(2548)	
พบว่่าครัว่เรอืนชินบที่ม่ทัี่ศึนะต่อการเป็็นห้น่�เป็ล่ั�ยนไป็จากในอด่ตท่ี่�ถ่อว่่าเป็็นเร ื�อง
น่าอับอายว่า่เป็็นเร ื�องป็กติท่ี่�จะเป็็นห้น่�	อย่างไรก็ตาม	งานศึึกษาน่�	ค่อนข้างเก่าแล้ัว่	
แลัะการศึึกษาให้ม่ๆ	เร ื�องทัี่ศึนคติการก่อห้น่�ของเกษตรกรก็ยังม่ไม่มากเท่ี่าใด
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ตารางท่ี่� 1 สภาพเศรษฐกิิจของครัวเรอืนเกิษตรในภาคเหนือและจงัหวัดน่าน เท่ี่ยบกัิบทัี่�งประเที่ศ
ในปี พ.ศ. 2561

ร์ายการ์
ทั�งป้ร์ะเทศ ภาคเหนือ จัังหวิัด้น่าน

จัำานวิน ร์้อยละ จัำานวิน ร์้อยละ จัำานวิน ร์้อยละ
1. จัำานวินคร์ัวิเร์ือนเกษต้ร์ 
(คร์ัวิเร์ือน)

7,271,759 33.92 1,643,441 42.60 88,280 61.37

2. จัำานวินแร์งงาน
ในภาคเกษต้ร์ (ล้านคน)

12.43 32.82 3.05 48.48 0.11 48.85

3. ร์ายได้้เงินสด้ 
(บาท/คร์ัวิเร์ือน)

357,588 100.00 297,996 100.00 170,162 100.00

• ทางการ์เกษต้ร์ 213,757 59.78 188,239 63.17 94,795 55.71
- พ้ช 145,969 68.29 148,576 78.93 75,175 79.30
- สัต่วิ์ 47,279 22.12 21,020 11.17 9,969 10.52
• นอกภาคเกษต้ร์ 143,831 40.22 109,757 36.83 75,367 44.29
• เงินช่วิยเหลือจัากภาคร์ัฐ 12,453 8.66 12,760 11.63 17,313 22.97
4. ร์ายจั่ายเงินสด้ 
(บาท/คร์ัวิเร์ือน)

297,984 100.00 253,810 100.00 172,539 100.00

• ทางการ์เกษต้ร์ 122,890 41.24 101,785 40.10 44,863 26.00
- พ้ช 79,094 64.36 77,476 76.12 40,270 89.76
- สัต่วิ์ 29,789 24.24 11,388 11.19 4,593 10.24
• นอกภาคเกษต้ร์ 175,094 58.76 152,025 59.90 127,676 74.00
- การบริโภค 59,977 34.25 52,179 34.32 44,836 35.12
- ค่านำ�ามันเชื�อเพลิง 20,327 11.61 17,818 11.72 15,454 12.10
- การศึกษ์าของบุต่รห่ลาน 15,860 9.06 16,332 10.74 16,304 12.77
- ค่าโที่รศัพที่์ 6,977 3.98 5,748 3.78 5,763 4.51
5. ร์ายได้้เงินสด้สุทธิ 
(บาท/คร์ัวิเร์ือน)

72,056 100.00 56,946 100.00 14,936 100.00

6. หนี้สินสะสมป้ลายป้ี 
(บาท/คร์ัวิเร์ือน)

189,477 100.00 219,142 100.00 225,605 100.00

• ทางการ์เกษต้ร์ 104,295 55.04 138,268 63.10 121,915 54.04
• นอกภาคเกษต้ร์ 85,181 44.96 80,874 36.90 103,690 45.96

• มูลค่าการ์ชำาร์ะคืนในร์อบป้ี 32,819 - 29,375 26,981
• สัด้ส่วินหนี้สินที่สามาร์ถ
ชำาร์ะได้้ 

- 34.64 - 26.81 - 23.92

ที่้�มา: สำานักงานเศรษ์ฐกิจการเกษ์ต่ร (2562) อ้างอิงจาก อัครพงศ์ อั�นที่อง และนิรันด้ร์รักษ์์ ป็าที่าน. 2563. สภาพเศรษ์ฐกิจและภาระห่น้�สินของครัวิเรือนเกษ์ต่รบน
พ้�นที่้�สูง จังห่วิัด้น่าน
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ภาครัิฐจััด้การิหน้ี้� ยังไม่ต้ริงจุัด้

การศึึกษาของ	ชิญาน่	ชิว่ะโนที่ย์	แลัะสฤณ่	อาชิว่านันที่กุลั	(2562)		
ได้ว่เิคราะห์้นโยบายของรัฐเก่�ยว่กับการจัดการห้น่�ของเกษตรกร	พบว่่า	โครงการ
พักชิำาระห้น่�ไม่สามารถช่ิว่ยแก้ปั็ญห้าห้น่�สินของเกษตรกรได้อย่างยั�งย่น	แลัะสินเช่ิ�อ	
จาก	ธิกส.	ม่ลัักษณะห้ลัายป็ระการท่ี่�	‘ไม่เป็็นธิรรม’	กับเกษตรกรในฐานะลัูกห้น่�	
การศึึกษาน่�เสนอให้้เกษตรกรม่ห้น่�สินเฉีพาะในระดับแลัะสภาว่ะท่ี่�จัดการห้น่�สินท่ี่�ม่
อยู่ได้	แลัะคว่รม่รายได้จากห้ลัายที่าง	ห้รอื	การ	diversify	income	ส่ว่นในด้าน
การกู้เงินจากสถาบันการเงิน	ภาครัฐคว่รม่การออกห้ลัักเกณฑ์์ดูแลัแก้ไขคว่าม	
ไม่เป็็นธิรรมห้ลัายด้านท่ี่�เกิดขึ�น	เป็็นต้น	ส่ว่นกว่นิ	มุสิกา	แลัะคณะ	(2562)		
ใช้ิแนว่ที่างการสัมภาษณ์เชิิงลึักแลัะการสนที่นากลุ่ัมได้เสนอแนว่ที่างการบรหิ้ารห้น่�สนิ	
เกษตรกรไที่ยท่ี่�ม่ป็ระสิที่ธิิภาพมากขึ�น	เช่ิน	การป็ลูักพ่ชิไร่สว่นผ่สม	การมุ่งเน้น
คุณภาพผ่ลัผ่ลิัตแลัะคว่ามต้องการของตลัาด	การสร้างเครอืข่ายแลัะรว่มกลุ่ัม
เกษตรกรให้้ม่คว่ามเข้มแข็ง	แลัะการม่ว่นัิยที่างการเงินแลัะใช้ิห้ลัักป็รัชิญาเศึรษฐกิจ
พอเพ่ยงมาป็ระยุกต์ใช้ิในการดำาเนินช่ิว่ติ	เป็็นต้น	ส่ว่นภาครัฐคว่รม่การสนับสนุน
เที่คโนโลัย่การว่จัิยแลัะพัฒนาผ่ลิัตภัณฑ์์แลัะการพัฒนาฝีม่อแรงงานภาคการเกษตร	
ต่อยอดไป็สู่การแป็รรูป็ผ่ลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ม่คว่ามห้ลัากห้ลัายออกสู่ตลัาด	แลัะการให้้คว่ามรู้	
ในการจัดการระบบการเงินแลัะการบรหิ้ารจัดการห้น่�อย่างเป็็นระบบแก่เกษตรกร	
เป็็นต้น

โสมรัตน์	จันที่รัตน์	แลัะคณะ	(2562)	ว่เิคราะห์้โครงสร้างการเกษตรไที่ย
โดยใช้ิข้อมูลัเกษตรขนาดให้ญ่ของป็ระเที่ศึห้ลัากห้ลัายฐาน	ได้แก่ข้อมูลัสำามะโน
เกษตรของสำานักงานสถิติแห่้งชิาติ	ปี็	2546	แลัะ	2556	ครอบคลุัมทุี่กครัว่เรอืน
เกษตรรว่มทัี่�งสิ�น	5.8	แลัะ	5.9	ล้ัานครัว่เรอืน	ตามลัำาดับ	ข้อมูลัที่ะเบ่ยนเกษตรกร
ของกระที่รว่งเกษตรแลัะสห้กรณ์	ปี็	2558-2560	ครอบคลุัม	5.9	ล้ัานครัว่เรอืน
ในปี็ล่ัาสุด	ซึึ่�งคิดเป็็นกว่่าร้อยลัะ	90	ของครัว่เรอืนเกษตรไที่ย	แลัะ	ข้อมูลัภาว่ะ
เศึรษฐกิจสังคมครัว่เรอืนแลัะแรงงานเกษตรของสำานักงานเศึรษฐกิจการเกษตร	
รายปี็	ตั�งแต่	2549-2560	ซึึ่�งครอบคลุัมกลุ่ัมตัว่อย่างจำานว่นเฉีล่ั�ยปี็ลัะ	9,333	
ครัว่เรอืน	ซึึ่�งเม่�อนำามาบูรณาการร่ว่มกัน	ที่ำาให้้สามารถศึึกษามิติต่างๆ	ของภาค
เกษตรไที่ยได้อย่างคว่ามลัะเอ่ยดในระดับแป็ลัง	ครัว่เรอืน	แลัะแรงงานเกษตร		
ได้ข้อสรุป็ว่า่	ทุี่กวั่นน่�เกษตรกรไที่ยส่ว่นให้ญ่ยังคงที่ำาการผ่ลิัตแบบเดิม	โดยเฉีพาะ
การป็ลักูพ่ชิเชิิงเด่�ยว่	ซึึ่�งให้้ผ่ลัผ่ลิัตตำ�าแต่ม่คว่ามเส่�ยงสูง	โดยเฉีพาะพ่ชิท่ี่�ม่คว่ามเส่�ยง	
จากการม่อุป็ที่านส่ว่นเกินในตลัาดโลักสูง	ในขณะท่ี่�ต้นทุี่นการผ่ลิัตท่ี่�สูงขึ�นเร ื�อยๆ		
ม่รายได้สุที่ธิิตำ�า	ตลัอดถึงม่ห้น่�สินจำานว่นมาก	ปั็ญห้าเชิิงโครงสร้างของภาคเกษตร
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ได้แก่	การเขา้สู่สังคมสงูว่ยัในภาคเกษตรท่ี่�ม่คว่ามรว่ดเร็ว่	เกษตรกรถงึร้อยลัะ	40	
ยังม่กรรมสิที่ธิิ�ในท่ี่�ดินที่ำากินไม่สมบูรณ์ห้รอืไม่ม่ท่ี่�ดินเป็็นของตนเอง	แลัะม่ขนาดเล็ัก		
เกษตรกรกว่า่คร ่�งม่การเข้าถึงที่รัพยากรนำ�าท่ี่�ยังไม่ทัี่�ว่ถึง	ผ่ลิัตภาพการผ่ลิัตส่ว่นให้ญ่	
ยังอยู่ในระดับตำ�า	ต้นทุี่นการผ่ลัิตท่ี่�สูงขึ�นแลัะรายได้ท่ี่�ผั่นผ่ว่น	คว่ามเป็ราะบางต่อ
การเป็ลั่�ยนแป็ลังสภาพภูมิอากาศึ	แลัะนโยบายภาครัฐท่ี่�ขาดคว่ามไม่ต่อเน่�องแลัะ
มักเน้นผ่ลัระยะสั�นผ่่านการแที่รกแซึ่งราคา	ซึึ่�งลัดแรงจูงใจในการป็รับตัว่ของ
เกษตรกร	ดังนั�น	ในการพลัิกโฉีมภาคเกษตรไที่ยสู่การพัฒนาท่ี่�ยั�งย่น	คว่รม่การ
ป็รับป็รุงห้ลัายด้าน	เช่ิน	เพิ�มการศึึกษาของแรงงานเกษตร	การพัฒนาที่าง
เที่คโนโลัย่แลัะนว่ตักรรมเกษตรท่ี่�เอ่�อต่อการเพิ�มผ่ลิัตภาพแลัะมูลัค่าเพิ�มของผ่ลัผ่ลิัต	
ตลัอดถึงเที่คโนโลัย่ดิจิทัี่ลัท่ี่�ช่ิว่ยป็ลัดลั็อกการเข้าถึงองค์คว่ามรู้	ที่รัพยากร	แลัะ
ตลัาด	เป็็นต้น	นอกจากนั�น	จิรัฐ	เจนพึ�งพร	แลัะคณะ	(2562)	ในโครงการว่จัิย	
ชุิดเด่ยว่กันนั�น	เสรมิว่า่	การกระจายการผ่ลิัต	แลัะการที่ำาเกษตรผ่สมผ่สาน	จะที่ำาให้้
เกษตรกรม่ผ่ลัตอบแที่นท่ี่�ด่ขึ�น	แต่เกษตรกรในพ่�นท่ี่�ชิลัป็ระที่าน	เกษตรกรท่ี่�ไม่ม่
สิที่ธิิที่ำากินในท่ี่�ดิน	ห้รอื	เกษตรกรท่ี่�ม่อายุ	ม่แนว่โน้มท่ี่�จะที่ำาเกษตรผ่สมผ่สานได้
ยากกว่่าเน่�องจากม่ข้อจำากัดในการป็รับป็รุงห้รอืลังทุี่นในพ่�นท่ี่�	แต่ผ่ลัตอบแที่นท่ี่�
สูงขึ�นอาจมาพร้อมกับการม่คว่ามเส่�ยงท่ี่�เพิ�มขึ�น	ผู้่ว่างนโยบายคว่รส่งเสรมิการที่ำา
เกษตรผ่สมผ่สานคว่บคู่กับการป็ระยุกต์ใช้ิแนว่ที่างการที่ำาเกษตรยั�งย่นแลัะเกษตร
ที่ฤษฏ่ให้ม่ให้้มากขึ�น	โดยพิจารณาลัดข้อจำากัดของเกษตรกรเช่ิน	ส่งเสรมิให้้
เกษตรกรม่กรรมสิที่ธิิ�ท่ี่�ดินมากขึ�น	ส่งเสรมิการเข้าถึงที่รัพยากรนำ�า	เพ่�อช่ิว่ยให้้
เกษตรกรสามารถบรหิ้ารจัดการคว่ามเส่�ยงได้เองมากขึ�น	การสนับสนุน	sharing	
economy	ผ่่านการส่งเสรมิตลัาดเชิ่าซ่ึ่�อเคร ื�องจักรกลัการเกษตร	ส่งเสรมิการ	
กระจายผ่ลัผ่ลิัตของเกษตรกรออกสู่ตลัาดผ่่านการจัดที่ำาข้อมูลัสินค้าเกษตร	ทัี่�งด้าน
อุป็ที่าน	แลัะอุป็สงค์	ส่งเสรมิการสร้างยุ้งฉีางในพ่�นท่ี่�	แลัะส่งเสรมิตลัาดป็ระกันภัย
พ่ชิผ่ลัแลัะตลัาดซ่ึ่�อขายผ่ลัผ่ลัิตล่ัว่งห้น้าท่ี่�ยั�งย่น	แลัะคว่รเลิักใช้ิมาตรการช่ิว่ยเห้ล่ัอ
ท่ี่�บิดเบ่อนตลัาด	ซึึ่�งอาจบิดเบ่อนแรงจูงใจแลัะห้น่ว่งรั�งเกษตรกรไม่ให้้ป็รับตัว่ไป็สู่
การที่ำาเกษตรท่ี่�ม่คว่ามห้ลัากห้ลัายมากขึ�น
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4.1 พ่�นี้ท้�ศ้ึกษา

ภาคเห์นืือตอนืบนื	ได้แก่	3	อำาเภอในจงัห้ว่ดันา่น	(ตำาบลันาไร่ห้ลัว่ง	อำาเภอ
สองแคว่,	ตำาบลัเม่องจัง	อำาเภอภูเพ่ยง	แลัะอำาเภอนาน้อย)	7	อำาเภอในจังห้ว่ัด
เช่ิยงให้ม่	(เม่องเช่ิยงให้ม่	แม่รมิ	แม่แตง	สารภ่	สันที่ราย	สันป่็าตอง	แลัะ	อำาเภอ
แม่ว่าง)	แลัะอำาเภอเว่ยีงเช่ิยงรุ้ง	จังห้วั่ดเช่ิยงราย

ภาคตะวัันืออกเฉีียงเห์นืือ อำาเภอร่องคำา	แลัะอำาเภอกมลัาไสย	จังห้วั่ด
กาฬสินธ์ุิ

4.2 การิเก็บข้ึ้อมูลิ 

ป็ระยุกต์ใช้ิแนว่ที่างการว่จัิยเชิิงคุณภาพ	(Qualitative	research)	โดยใช้ิ
การสัมภาษณ์แกนนำาชุิมชินแลัะครัว่เรอืนเกษตรเป้็าห้มาย	ใช้ิทัี่�งข้อมูลัทุี่ติยภูมิ	แลัะ	
ป็ฐมภูมิ	ในพ่�นท่ี่�ศึึกษา	

ใน	ตำาบลันาไร่ห้ลัว่ง	อำาเภอสองแคว่	แลัะ	ตำาบลัเม่องจัง	อำาเภอภูเพ่ยง	ของ
จังห้วั่ดน่าน	เก็บข้อมูลัพ่�นท่ี่�ลัะ	50	ครัว่เรอืน	รว่มทัี่�งสองพ่�นท่ี่�	เป็็น	100	ครัว่เรอืน	
โดยใช้ิแบบสอบถาม	แลัะ	ม่ผู้่ให้้ข้อมูลั	ทัี่�งท่ี่�เป็็นแกนนำาชุิมชิน	(เชิน่	นายกองคก์าร
บรหิ้ารส่ว่นตำาบลั	กำานัน	ผู้่ให้ญ่บ้าน	แลัะ	ผู้่นำากลุ่ัม)	แลัะตัว่แที่นครัว่เรอืน
เกษตรกร	รว่มทัี่�งเจ้าห้น้าท่ี่�ของห้น่ว่ยงาน	องค์กร	แลัะสถาบันต่างๆ	ท่ี่�เก่�ยว่ข้อง
แลัะ/ที่ำางานในพ่�นท่ี่�ศึึกษาทัี่�งสองแห่้ง	อ่กพ่�นท่ี่�ลัะ	15-20	คน	ม่การสนที่นากลุ่ัม
แลัะสัมภาษณ์เชิิงลึักเป็็นรายบุคคลัพร้อมทัี่�งบันทึี่กเป็็นลัายลัักษณ์อักษร	เล่ัอกผู้่ให้้

วิ่ธ้ีการศึึกษา

4
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ข้อมูลัทัี่�งแบบเฉีพาะเจาะจงแลัะแบบบอกตอ่	ส่ว่นข้อมูลัทุี่ติยภูมิ	เป็็นข้อมูลัท่ี่�ได้จาก
ห้น่ว่ยงานของภาครัฐ	เช่ิน	ข้อมูลัพ่�นฐานระดับห้มู่บ้าน	(กชิชิ.	2ค.)	ของกรมพัฒนา
ชินบที่	รายงานป็ระจำาปี็ขององค์กรป็กครองส่ว่นท้ี่องถิ�น	แผ่นพัฒนาท้ี่องถิ�น	
เป็็นต้น	

ครัว่เรอืนตัว่อย่างในอำาเภอนาน้อย	จ.น่าน	แลัะในจังห้ว่ัดเช่ิยงให้ม่	แลัะ	
เช่ิยงราย	ม่การแบ่งเก็บข้อมูลัตามระบบพ่ชิ	แบ่งเป็็น	6	ระบบพ่ชิ	ค่อ	1)	ระบบพ่ชิ	
ท่ี่�ม่กาแฟเป็็นห้ลััก	ม่เกษตรกรในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่ซึึ่�งม่การผ่ลิัตกาแฟทัี่�งแบบอินที่รย์ี
แลัะแบบทัี่�ว่ไป็	ในตำาบลัแม่ว่นิ	อำาเภอแม่ว่าง	จังห้ว่ดัเช่ิยงให้ม่	จำานว่นตัว่อย่าง	15	
ครัว่เรอืน	2)	ระบบพ่ชิท่ี่�ม่มะม่ว่งเป็็นห้ลััก	ม่เกษตรกรที่ำาการผ่ลิัตมะม่ว่งในอำาเภอ
นานอ้ย	จงัห้ว่ดัน่าน	จำานว่นตวั่อยา่ง	15	ครัว่เรอืน	3)	ระบบพ่ชิท่ี่�ม่ฟักที่องเป็็นห้ลััก		
เป็็นเกษตรกรในพ่�นท่ี่�ศึึกษาอยู่ในอำาเภอนาน้อย	จังห้ว่ัดน่าน	ซึึ่�งที่ำาการผ่ลิัตทัี่�ง
ฟักที่องอินที่รย์ี	แลัะฟักที่องทัี่�ว่ไป็	จำานว่นตัว่อย่าง	15	ครัว่เรอืน	4)	ระบบพ่ชิท่ี่�ม่
การป็ลูักพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ีเป็็นห้ลััก	ในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่	กระจายอยู่ในอำาเภอ
ต่างๆ	เช่ิน	อ.เม่องเช่ิยงให้ม่	แม่รมิ	แม่แตง	สารภ่	สันที่ราย	แลัะสันป่็าตอง		
ในจงัห้ว่ดัเช่ิยงให้ม	่แลัะเกษตรกรผู้่ผ่ลัติพ่ชิผ่กัแบบอนิที่รย์ีในอำาเภอนานอ้ย	จงัห้ว่ดั
น่าน	รว่มจำานว่นตัว่อย่างทัี่�งห้มด	16	ครัว่เรอืน	5)	ระบบพ่ชิท่ี่�ม่มันสำาป็ะห้ลััง	
เป็็นห้ลััก	เป็็นเกษตรกรอยู่ในพ่�นท่ี่�อำาเภอเว่ยีงเช่ิยงรุ้ง	จังห้ว่ัดเช่ิยงราย	จำานว่น
ตัว่อย่าง	16	ครัว่เรอืน	6)	ระบบพ่ชิท่ี่�ม่ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์เป็็นห้ลััก	เป็็นเกษตรกร
อยู่ใน	อำาเภอนาน้อย	จังห้วั่ดน่าน	จำานว่นตัว่อย่าง	16	ครัว่เรอืน	รว่มจำานว่น
ตัว่อย่างใน	6	ระบบพ่ชิน่�	93	ครัว่เรอืน	ม่การเก็บข้อมูลัแบบป็ระชุิมกลุ่ัม	สัมภาษณ์	
สังเกต	บันทึี่ก	ติดตาม	พูดคุยแลักเป็ล่ั�ยน	แลัะม่แบบสอบถามกึ�งโครงสร้าง	ส่ว่นข้อมูลั	
ทุี่ติยภูมิได้จากการที่บที่ว่นเอกสารแลัะงานว่จัิย	จากห้น่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้อง

ในอำาเภอร่องคำา	แลัะอำาเภอกมลัาไสย	จังห้วั่ดกาฬสินธ์ุิ	ม่การใช้ิข้อมูลัทุี่ติยภูมิ		
จากโครงการติดตามแลัะป็ระเมินผ่ลัโครงการพัฒนาแก้มลิังห้นองเลิังเปื็อย	อันเน่�อง
มาจากพระราชิดำาร	ิจังห้ว่ัดกาฬสินธ์ุิ	ปี็	2561	ซึึ่�งม่จำานว่นตัว่อย่างทัี่�งสิ�น	469	
ครัว่เรอืน	ซึึ่�งม่ข้อมูลัจากแบบสอบถาม	แลัะ	ม่การเก็บข้อมูลัป็ฐมภูมิเพิ�มเติมอ่ก	
103	ตัว่อย่าง	เป็็นข้อมูลัท่ี่�ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่ัมเป้็าห้มาย	นอกจากนั�น	ม่การ
สอบถามข้อมูลัจากผู้่ให้้ข้อมูลัสำาคัญ	ได้แก่	ผู้่รู้ในชิุมชิน	(ผู้่ให้ญ่บ้าน	ผู้่อาวุ่โส	
ในห้มู่บ้าน	ป็ระธิานกองทุี่นห้มู่บ้าน)	แลัะผู้่รู้นอกชุิมชิน	(เจ้าห้น้าท่ี่�ของ	ธิ.ก.ส.)		
ซึึ่�งเป็็นการตรว่จสอบคว่ามถูกต้องโดยว่ธ่ิิการตรว่จสอบสามเส้าด้านข้อมูลั	(data	
triangulation)	แลัะม่การแบ่งกลุ่ัมครัว่เรอืนเกษตรกรตามชินิดพ่ชิท่ี่�ป็ลูัก	5	กลุ่ัม	
ค่อ	1)	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่	(ข้าว่นาปี็แลัะนาป็รัง)	2)	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่แลัะผั่กสว่นครัว่		
3)	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่แลัะข้าว่โพด	4)	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่แลัะอ้อย	5)	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่แลัะเล่ั�ยงสัตว่	์	
ม่การสัมภาษณ์เชิิงลึักในลัักษณะ	face-to-face	แลัะเก็บรว่บรว่มข้อมูลัท่ี่�ได้จาก
บัญช่ิครัว่เรอืน
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4.3 กริอบแนี้วคิด้

การศึึกษาชุิดโครงการน่�น่�ป็ระยุกต์แนว่คิดที่างเศึรษฐศึาสตร์ท่ี่�นิยมนำามาใช้ิ
อธิิบายคว่ามสัมพันธ์ิระห้ว่่างรายได้	การบรโิภค	แลัะการออม	ซึึ่�งนำามาสู่แรงกดดัน
ในการก่อห้น่�ท่ี่�ม่คว่ามสัมพันธ์ิกับอายุของครัว่เรอืนท่ี่�อยู่บนพ่�นฐานของสมมติฐาน
การบรโิภคแบบรายได้ถาว่รในว่งจรช่ิว่ติ	(Life	Cycle	Permanent	Income	
hypothesis)	ของ	Friedman	(1957)	แลัะ	Ando	and	Modigliani	(1963)	
รว่มทัี่�งนำามาใช้ิเป็็นฐานคิดในการศึึกษาว่เิคราะห์้สภาพเศึรษฐกิจแลัะภาระห้น่�สิน
ของครัว่เรอืนเกษตรในระดับชุิมชิน	

4.4 การิวิเคริาะห์ข้ึ้อมูลิ

	 สำาห้รับข้อมูลัทุี่ติยภูมิท่ี่�ได้จากโครงการติดตามแลัะป็ระเมินผ่ลัโครงการ
พัฒนาแก้มลิังห้นองเลังิเปื็อย	อันเน่�องมาจากพระราชิดำาร	ิจังห้ว่ดักาฬสินธ์ุิ	ปี็	2561		
จะม่การว่เิคราะห์้โดยใช้ิสถิติพรรณนา	การนำาเสนอข้อมูลัแต่ลัะตัว่แป็รโดยใช้ิ	
ค่ามัธิยฐาน	(median)	การว่เิคราะห์้ข้อมูลัการเงินครัว่เรอืนจากข้อมูลัป็ฐมภูมิ		
จะว่เิคราะห์้ตามกระบว่นการของงานว่จัิยเชิิงคุณภาพ	กล่ัาว่ค่อ	ว่เิคราะห์้ถึงป็ระเด็น
สำาคัญ	ป็ระเด็นย่อย	แลัะหั้ว่ข้อย่อย	นำาเสนอผ่ลัการว่จัิยด้ว่ยว่ธ่ิิการเชิิงบรรยาย	

ข้อมูลัของโครงการ	อ.สองแคว่	แลัะ	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน	ท่ี่�ได้จากการสมัภาษณ์
ม่การตรว่จสอบคว่ามถกูต้องแลัะคว่ามนา่เช่ิ�อถ่อของขอ้มูลัภายใตแ้นว่ที่างการตรว่จสอบ	
ข้อมูลัแบบสามเส้า	ว่เิคราะห์้แก่นสาระ	แลัะเน่�อห้า	โดยจะว่เิคราะห์้จากภาพรว่ม
ป็ระเด็นสำาคัญ	ป็ระเด็นย่อย	แลัะหั้ว่ข้อย่อย	แลัะเสนอผ่ลัว่เิคราะห์้โดยการบรรยาย	
นอกจากน่�	เพ่�อให้้เห็้นภาพขนาดของรายได้-จ่าย	แลัะภาระห้น่�สินของครัว่เรอืน
เกษตรในเบ่�องต้น	ได้ป็ระยุกต์ใช้ิว่ธ่ิิ	bootstrapped	confidence	intervals	for		
a	median	ณ	ระดับคว่ามเช่ิ�อมั�นท่ี่�ร้อยลัะ	95	เน่�องจาก	ว่ธ่ิิดังกล่ัาว่เห้มาะสำาห้รับ
กรณ่ท่ี่�ม่จำานว่นตัว่อย่างน้อย	แลัะข้อมูลัไม่ม่การแจกแจงแบบป็กติ

ส่ว่นข้อมูลัของโครงการ	อ.นาน้อย	จ.น่าน	แลัะในจังห้ว่ัดเช่ิยงให้ม่	แลัะ	
เช่ิยงรายท่ี่�ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลั	แลัะการสนที่นากลุ่ัม	จะม่การว่เิคราะห้์แลัะ
นำาเสนอโดยใช้ิสถิติพรรณนา	แลัะการบรรยาย	โดยจำาแนกข้อมูลัตามระบบพ่ชิ

ผ่ลัการศึึกษาจะไดน้ำาเสนอผ่ลัการศึึกษาท่ี่�สำาคัญในภาคตะว่นัออกเฉ่ียงเห้น่อ	
แลัะภาคเห้น่อ	ไป็พร้อมๆ	กัน	โดยด้านรายได้	รายจ่าย	แลัะห้น่�สิน	จะได้นำาเสนอ
แยกตามระบบพ่ชิ	ในภาคตะว่ันออกเฉ่ียงเห้น่อ	เป็็นกรณ่ศึึกษาของจังห้ว่ัด	
กาฬสินธ์ุิ	5	ระบบพ่ชิ	ในภาคเห้น่อตอนบน	เป็็นกรณ่ศึึกษา	จ.เช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย	
แลัะ	จ.น่าน	รว่มทัี่�งห้มด	14	ระบบพ่ชิ



19การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

5.1 ริะบบพ่ชำท้�หลิากหลิายพ่�นี้ท้�ศ้ึกษา

• 4 ริะบบพ่ชำในี้ต้ำาบลินี้าไร่ิหลิวง อำาเภอสิองแคว จัังหวัด้น่ี้านี้

ครัว่เรอืนเป้็าห้มายของตำาบลันาไร่ห้ลัว่ง	อำาเภอสองแคว่	จังห้วั่ดน่าน		
(อัครพงศ์ึ	อั�นที่อง	แลัะ	นิรันดร์รักษ์	ป็าที่าน,	2563)	แลัะ	ครอบคลุัม	3	ชิาติพันธ์ุิ	
ใน	10	ห้มู่บ้าน	ได้แก่	ไที่ล่ั�อ	6	ห้มู่บ้าน	เม่�ยน	2	ห้มู่บ้าน	แลัะม้ง	2	ห้มู่บ้าน		
โดยครอบคลุัมรูป็แบบการผ่ลิัตที่างการเกษตรท่ี่�สำาคัญ	4	ระบบพ่ชิ	ได้แก่	ระบบ
พ่ชิท่ี่�	1)	ระบบพ่ชิไร่เป็็นห้ลััก	ม่ทัี่�งในรูป็แแบบของการรว่มกลุ่ัมเกษตรกรเป็็น
ว่สิาห้กิจแลัะไม่อยู่ในกลุ่ัมว่สิาห้กิจ	นอกจากข้าว่โพดแล้ัว่ครัว่เรอืนเกษตรในกลุ่ัมน่�
ยังม่การผ่ลิัตที่างการเกษตรอ่�นๆ	เช่ิน	พ่ชิไร่	(มันสำาป็ะห้ลััง	ถั�ว่ลิัสง)	ไม้ผ่ลั	(ลิั�นจ่�	
ลัำาไย)	มะม่ว่งหิ้มพานต์	พ่ชิผั่ก	(ทัี่�งท่ี่�ป็ลูักในโรงเรอืน	แลัะไมใ่ช่ิในโรงเรอืน)	เป็็นต้น	
แลัะม่กิจกรรมอ่�นเสรมิเล็ักน้อย	เช่ิน	ข้าว่	ป็ศุึสัตว่์	(ไก่	ห้มู)	ป็ระมง	(ป็ลัาดุก)	
เป็็นต้น	ระบบพ่ชิท่ี่�	2)	ระบบไม้ผ่ลัผ่สมผ่สานกับไม้ย่นต้นเป็็นห้ลััก	ส่ว่นให้ญ่เป็็น
ชิาติพันธ์ุิเม่�ยนแลัะม้งท่ี่�อยู่ในพ่�นท่ี่�สูง	พ่�นท่ี่�ป็ลูักไม้ผ่ลัเป็็นลัักษณะสว่นผ่สม	แลัะนยิม	
ป็ลูักไม้ผ่ลัร่ว่มกับการป็ลูักพ่ชิชินิดอ่�นๆ	ครัว่เรอืนจะม่รายได้เสรมิจากการผ่ลิัตพ่ชิ
ชินิดอ่�น	เช่ิน	มะนาว่	พ่ชิผั่ก	(รว่มทัี่�งพ่ชิผั่กในโรงเรอืน)	แลัะ	กล้ัว่ย	เป็็นต้น	รว่มทัี่�ง	
ไม้ผ่ลัอ่�นๆ	ท่ี่�ห้ลัากห้ลัาย	เช่ิน	ส้ม	อะโว่คาโด	เสาว่รส	ฝรั�ง	ฯลัฯ	แลัะป็ศึสัุตว่/์ป็ระมง	
เช่ิน	ไก่	ห้มู	แพะ	ป็ลัาดุก	เป็็นต้น	สำาห้รับการป็ลัูกข้าว่ยังคงเน้นเพ่�อการบรโิภค
ภายในครัว่เรอืนมากกว่่าการจำาห้น่าย	ระบบพ่ชิท่ี่�	3)	ระบบพ่ชิผ่ักในโรงเรอืน	
เป็็นห้ลััก	กลุ่ัมครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�ป็ลูักพ่ชิผั่กในโรงเรอืนเป็็นพ่�นท่ี่�การพัฒนาของ	

ผลึการศึึกษา

5



20การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

“โครงการพัฒนาพ่�นท่ี่�สูงตามแบบโครงการห้ลัว่งถำ�าเว่ยีงแก”	ดำาเนินการโดย
สถาบันว่จัิยแลัะพัฒนาพ่�นท่ี่�สูง	(องค์การมห้าชิน)	การป็ลูักพ่ชิผั่กในโรงเรอืน	
โดยใชิร้ะบบนำ�าห้ยด	เช่ินพรกิห้ว่าน	มะเข่อเที่ศึ	(โที่มสัแลัะเชิอร ี�)	แตงกว่าญ่�ป็ุน่	เมลัอน		
เป็็นต้น	ป็ระชิากรส่ว่นให้ญ่เป็็นชิาว่ม้ง	ส่ว่นให้ญ่นิยมที่ำาการเกษตรแบบผ่สมผ่สาน
ท่ี่�ม่กิจกรรมที่างการเกษตรห้ลัากห้ลัายชินิด	ม่ไม้ผ่ลั	(ลิั�นจ่�	ลัำาไย	มะม่ว่ง	มะนาว่)	
พ่ชิไร่	(ข้าว่โพด	ข้าว่ไร่)	ร่ว่มกับป็ศุึสัตว์่อย่าง	ห้มู	ไก่	(ส่ว่นให้ญ่เพ่�อบรโิภคในครัว่เรอืน	
เป็็นห้ลััก)	เป็็นต้น	ผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�ได้จากการผ่ลิัตพ่ชิผั่กในโรงเรอืนโดยส่ว่นให้ญ่จะถูก
จำาห้นา่ยให้้กับโครงการห้ลัว่ง	ซึึ่�งม่เง่�อนไขการรับซ่ึ่�อท่ี่�เคร่งครัดกว่า่พ่อค้าคนกลัาง	
บางครั�งเกษตรกรจะนำาผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�ไม่ได้มาตรฐานของโครงการห้ลัว่งไป็ขายต่อ	
ให้้กับพ่อค้าคนกลัางแลัะ/นำาไป็ขายด้ว่ยตนเองท่ี่�ตลัาด	ระบบพ่ชิท่ี่�	4)	ระบบกาแฟ
ผ่สมผ่สานกับไม้ผ่ลัเป็็นห้ลััก	ทัี่�งห้มดเป็็นครัว่เรอืนของชิาติพันธ์ุิเม่�ยน	ท่ี่�ม่อัตลัักษณ์
ที่างว่ฒันธิรรม	(เช่ิ�อสายจ่นฮ่่อ)	แลัะค่านิยมท่ี่�แตกต่างจากพ่�นท่ี่�อ่�น	โดยเฉีพาะในเร ื�อง	
ของคว่ามขยันในการที่ำามาห้ากิน	การอดออม	มัธิยัสถ์	แลัะสมถะ	(ไม่ใช้ิจ่าย
ฟุ่มเฟือย)	ระบบน่�ม่พ่�นท่ี่�เห้มาะสมต่อการป็ลูักกาแฟอาราบิก้า	เน่�องจาก	พ่�นท่ี่�ตั�ง
อยู่สูงกว่า่ระดับนำ�าที่ะเลัตั�งแต่	700	เมตรขึ�นไป็	แลัะได้รับการสนับสนุนในเร ื�องของ
ชิลัป็ระที่านท่ี่�สูงจากทัี่�งกรมชิลัป็ระที่านท่ี่�ที่ำาท่ี่อส่งนำ�าเพ่�อส่งนำ�ามาสำาห้รับใช้ิที่างการ
เกษตร	

• 4 ริะบบพ่ชำในี้ต้ำาบลิเม่องจััง อำาเภอภูเพ้ยง จัังหวัด้น่ี้านี้

ครัว่เรอืนเป้็าห้มายของตำาบลัเม่องจัง	อำาเภอภูเพ่ยง	จังห้ว่ัดน่าน	ซึึ่�งพ่�นท่ี่�
ที่ำาการเกษตรส่ว่นให้ญ่อยู่ที่างด้านฝั� งขว่าของแม่นำ�าน่าน	เก่อบทัี่�งห้มดเป็็นคนเม่อง
น่าน	โดยครัว่เรอืนเป้็าห้มายม่รูป็แบบการผ่ลิัตที่างการเกษตรท่ี่�สำาคัญ	4	ระบบพ่ชิ		
ได้แก่	ระบบพ่ชิท่ี่�	1)	ระบบข้าว่โพดเป็็นห้ลััก	บางครัว่เรอืนม่การป็ลูักพ่ชิผั่ก	เช่ิน	
แตงกว่า	ฟักที่อง	แลัะไม้ผ่ลั	เกษตรกรที่ำากิจกรรมการเกษตรอ่�นร่ว่มด้ว่ย	เช่ิน	
ป็ศุึสัตว์่	(เช่ิน	โค)	กล้ัว่ยนำ�าว่า้	มันสำาป็ะห้ลััง	แลัะยางพารา	ระบบพ่ชิท่ี่�	2)	ระบบ
ไม้ผ่ลัเป็็นห้ลััก	สว่่นให้ญนิ่ยมป็ลูักลัำาไย	ลิั�นจ่�	แลัะมะมว่่ง	ร่ว่มกับไม้ผ่ลัแลัะ/พ่ชิอ่�นๆ	
แต่ในช่ิว่ง	2-3	ปี็ท่ี่�ผ่่านมา	ไม้ผ่ลัให้้ผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�ไม่คุ้มค่ากับการดูแลับำารุงรักษา	
เกษตรกรบางรายจึงเร ิ�มป็รับเป็ล่ั�ยนไป็ที่ำากิจกรรมการเกษตรแลัะ/อาช่ิพอ่�น	เช่ิน	
ป็ลูักมะนาว่	กล้ัว่ย	ยางพารา	แลัะเล่ั�ยงไก่	เป็็นต้น	ระบบพ่ชิท่ี่�	3)	ระบบยางพารา
เป็็นห้ลััก	โดยที่ำาสว่นยางพาราผ่สมผ่สานกับพ่ชิชินิดอ่�นโดยเฉีพาะไม้ผ่ลั	แลัะพ่ชิไร่	
เช่ิน	มะม่ว่ง	ส้ม	เงาะ	กล้ัว่ย	ข้าว่	แลัะข้าว่โพด	เน่�องด้ว่ยนโยบายการส่งเสรมิการ
ป็ลูักยางพาราในแห้ล่ังป็ลูักให้ม่	ระยะท่ี่�	1	ในเน่�อท่ี่�	1	ล้ัานไร่	(ภาคเห้น่อ	3	แสนไร่)		
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ในระห้ว่่างปี็	พ.ศึ.	2547-2549	กอป็รกับราคายางพาราท่ี่�เพิ�มขึ�นสูงขึ�นในช่ิว่ง	
ดังกล่ัาว่เป็็นห้นึ�งในปั็จจัยท่ี่�จูงใจให้้ครัว่เรอืนเกษตรของจังห้วั่ดน่าน	(รว่มทัี่�งตำาบลั
เม่องจัง)	ป็รับเป็ล่ั�ยนมาป็ลูักยางพาราเพิ�มมากขึ�น	แลัะ	ระบบพ่ชิท่ี่�	4)	ระบบป็ลูัก
ห้ม่อนเล่ั�ยงไห้มเป็็นห้ลััก	ซึึ่�งเป็็นกลุ่ัมว่สิาห้กิจห้ม่อนไห้มอาสา	ม่ทัี่�งท่ี่�ป็ลูักห้ม่อน
เล่ั�ยงไห้มอย่างเด่ยว่	แลัะป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้มคว่บคู่กับการป็ลูักข้าว่โพด	

• 6 ริะบบพ่ชำในี้อำาเภอนี้าน้ี้อย จัังหวัด้น่ี้านี้ แลิะในี้จัังหวัด้เช้ำยงใหม่ 
แลิะเช้ำยงริาย

ครัว่เรอืนตัว่อย่างในอำาเภอนาน้อย	จ.น่าน	แลัะในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่		
แลัะ	เช่ิยงราย	(ป็ระที่านทิี่พย์	กระมลั	แลัะคณะ,	2563)	ม่ครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	6	
ระบบพ่ชิ	ค่อ	

ระบบพืชทีี่� 1 ระบบกาแฟเป็็นืห์ลััก	ในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่ซึึ่�งม่การผ่ลิัตกาแฟ
ทัี่�งแบบอินที่รย์ีแลัะแบบทัี่�ว่ไป็	ในตำาบลัแม่ว่นิ	อำาเภอแม่ว่าง	แลัะตำาบลัเที่พเสด็จ	
อำาเภอดอยสะเก็ด	จังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่	ม่จุดเร ิ�มต้นโดยการส่งเสรมิจากโครงการห้ลัว่ง	
ซึึ่�งเดิมชิาว่บ้านม่การที่ำาสว่นชิา	(เม่�ยง)	เกษตรกรท่ี่�น่�ม่การรว่มกลุ่ัมแลัะม่กลุ่ัม
ว่สิาห้กิจผู้่แป็รรูป็กาแฟ	ม่กิจกรรมเสรมิอ่�นๆ	เช่ินการเพาะเห็้ด	การป็ลูักดอกลัองลัาว่		
พลัับ	ชิา	ไม้ดอก	กระเท่ี่ยม	แลัะเสาว่รส		นอกจากกาแฟแล้ัว่	โครงการห้ลัว่งยังม่
การส่งเสรมิไม้ผ่ลั	ผั่ก	แลัะไม้ดอก	เป็็นต้น	แลัะยังม่ห้น่ว่ยงาน	NGO	มาส่งเสรมิ
การผ่ลิัตกาแฟอินที่รย์ี	การที่อผ้่า	การที่ำาป็ุ�ยห้มัก	การส่งเสรมิอาช่ิพให้้กับกลุ่ัมสตร	ี

ระบบพืชทีี่� 2 ระบบมะม่วังเป็็นืห์ลััก	ในอำาเภอนาน้อย	จังห้ว่ัดน่าน	ม่การ
ป็ลูักข้าว่	มะขาม	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์	แลัะ	พ่ชิผั่ก	เป็็นกิจกรรมเสรมิ	ในปี็	2560		
ได้จัดตั�งกลุ่ัมเกษตรกรผู้่ป็ลูักมะม่ว่งแป็ลังให้ญ่ขึ�น	ม่สมาชิิกเกษตรกรผู้่เข้าร่ว่มกลุ่ัม
จำานว่น	60	คน	ห้น่ว่ยงานในพ่�นท่ี่�ท่ี่�ม่ส่ว่นสนับสนุนค่อสำานักงานเกษตรอำาเภอ		
แลัะกรมพัฒนาท่ี่�ดิน	กองคว่บคุมโรค	จากจังห้วั่ดน่าน

 ระบบพืชทีี่� 3 ระบบฟักที่องเป็็นืห์ลััก	ในพ่�นท่ี่�อำาเภอนาน้อย	จังห้วั่ดน่าน	
ซึึ่�งที่ำาการผ่ลิัตทัี่�งฟักที่องอินที่รย์ี	แลัะฟักที่องทัี่�ว่ไป็	ม่กิจกรรมเสรมิ	ค่อ	การป็ลูัก
ข้าว่	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์แลัะ	ยางพารา	ในปี็	พ.ศึ.	2553	ม่พ่อค้าได้เข้ามาแนะนำา
การป็ลูักฟักที่องให้้กับชิาว่บ้าน	ซึึ่�งชิาว่บ้านเห็้นว่่าราคาด่กว่่า	ม่การใช้ิต้นทุี่นแลัะ
แรงงานท่ี่�น้อยกว่่าข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่	จึงเร ิ�มป็ลูักฟักที่องตั�งแต่นั�นเป็็นต้นมา	
เกษตรกรไม่ม่การรว่มกลุ่ัม	การผ่ลิัตขึ�นอยู่กับราคาฟักที่องท่ี่�ได้รับจากพ่อค้า	
อย่างไรก็ตาม	การผ่ลิัตม่คว่ามเส่�ยงจากสภาพอากาศึ	แลัะโรคแมลัง	ที่ำาให้้เกษตรกร
ม่รายได้ท่ี่�ไม่สมำ�าเสมอ	
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ระบบพืชทีี่� 4 ระบบพืชผัักป็ลัอดสิาร/อินืที่รย์ีเป็็นืห์ลััก	ในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่	
เป็็นเกษตรกรผู้่ป็ลูักแบบป็ลัอดสารเคม่ป้็องกันกำาจัดศัึตรูพ่ชิ	กระจายอยู่ในอำาเภอ
ต่างๆ	เช่ิน	อำาเภอเม่อง	แม่รมิ	แม่แตง	สารภ่	สันที่ราย	แลัะสันป่็าตองในจังห้วั่ด
เช่ิยงให้ม่	ม่การป็ลูักข้าว่	ลัำาไย	ฝรั�ง	แก้ว่มังกร	แลัะกล้ัว่ย	เป็็นกิจกรรมเสรมิ	แลัะ
เกษตรกรผู้่ผ่ลิัตพ่ชิผั่กแบบอินที่รย์ีในอำาเภอนาน้อย	จังห้วั่ดน่าน	ม่กิจกรรมเสรมิ
ค่อการป็ลูักข้าว่	ยางพารา	มะม่ว่งหิ้มพานต์	ไผ่่	สัก	แลัะข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์
เกษตรกรในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่เร ิ�มผ่ลิัตพ่ชิผั่กเกษตรป็ลัอดสารตั�งแต่ปี็	2546	จากการ	
ที่ำางานร่ว่มกับศูึนย์ว่จัิยระบบที่รัพยากรเกษตร	(ศึว่ที่ก.)	คณะเกษตรศึาสตร์	
มห้าว่ทิี่ยาลััยเช่ิยงให้ม่	จำาห้น่ายผ่ลัผ่ลิัตในตลัาดเกษตรกรท่ี่�ร่ว่มกันจัดตั�งขึ�นมา		
ขายผ่ลัผ่ลิัตโดยตรงให้้แก่ผู้่บรโิภคในเม่อง	นอกจากน่�ยังม่ห้น่ว่ยงานอ่�นๆ	มาสนับสนุน		
เช่ิน	สำานักงานกองทีุ่นสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ	(สสส.)	สำานักงานส่งเสรมิ
การศึึกษานอกระบบแลัะการศึึกษาตามอัธิยาศัึย	(กศึน.)	สำานักงานเกษตรตำาบลั	
เกษตรอำาเภอแลัะองค์กรป็กครองส่ว่นท้ี่องถิ�น	ปั็จจุบันเกษตรกรบางคนขยายธุิรกิจ
ไป็สู่การแป็รรูป็ผ่ลัผ่ลิัต	ส่งผ่ลัผ่ลิัตสู่ห้้างสรรพสินค้าในเม่องเช่ิยงให้ม่

ในส่ว่นของเกษตรกรผู้่ผ่ลิัตเกษตรอินที่รย์ี	ตำาบลัศึรสีะเกษ	อำาเภอนาน้อย	
จังห้ว่ัดน่าน	ได้เร ิ�มที่ำาการผ่ลัิตตั�งแต่ปี็	พ.ศึ.	2559	เกิดจากท่ี่�เกษตรกรเห้็นว่่า
สมาชิิกในชุิมชินขาดทุี่นจากการผ่ลิัตพ่ชิเชิิงเด่�ยว่	(ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่)	จึงเห็้นถึง	
ช่ิองที่างในการป็รับเป็ล่ั�ยนให้้ชุิมชินผ่ลัติอาห้ารป็ลัอดภยั	พัฒนาสุขภาพ	สร้างแห้ลัง่	
อาห้ารได้เองในชุิมชิน	ม่เกษตรกรบางส่ว่นสามารถขยายตลัาดในลัักษณะกลุ่ัม
เกษตรกรอินที่รย์ีไป็ยังไฮ่เป็อร์มาร์เก็ต	เช่ิน	การผ่ลิัตเผ่่อกห้อม	พรกิ	ฟักที่อง	แลัะ	
มะขาม	เป็็นต้น	ซึึ่�งปั็จจุบันม่เกษตรกรในกลุ่ัมท่ี่�ได้รับการรับรองแป็ลังว่่าเป็็นเกษตร
อินที่รย์ีแล้ัว่	26	คน	จากทัี่�งห้มด	36	คน	แลัะในส่ว่นของรายได้ในระยะยาว่	
เป็็นการป็ลูักไม้ย่นต้นเพิ�มเข้าไป็ในระบบฟาร์ม	เช่ิน	ไผ่่ซึ่างห้ม่น	สัก	แลัะยางนา	

ระบบพืชทีี่� 5 ระบบมันืสิำาป็ะห์ลัังเป็็นืห์ลััก	เป็็นเกษตรกรอยู่ในพ่�นท่ี่�อำาเภอ
เว่ยีงเช่ิยงรุ้ง	จังห้ว่ัดเช่ิยงราย	ม่กิจกรรมเสรมิค่อการป็ลูักข้าว่	สับป็ะรด	ลัำาไย	
ยางพารา	แลัะพ่ชิผั่ก	ในชุิมชินม่แห้ล่ังรับซ่ึ่�อห้รอืโรงงานรับซ่ึ่�อมันสำาป็ะห้ลััง	ม่คว่าม
สัมพันธ์ิท่ี่�ด่ต่อกันระห้ว่่างเกษตรกรผู้่ผ่ลิัตกับแห้ล่ังรับซ่ึ่�อห้รอืโรงงาน	สามารถที่ำา
สัญญาซ่ึ่�อขายผ่ลัผ่ลิัตเพ่�อนำาเงินมาใช้ิก่อนการเก็บเก่�ยว่ผ่ลัผ่ลิัตได้	ในช่ิว่งปี็	2560-
2562	เกษตรกรป็ระสบโรคโคนเนา่ในมันสำาป็ะห้ลััง	แลัะภัยแล้ัง	แลัะที่ำาให้้ผ่ลัผ่ลิัต
เส่ยห้าย	แลัะราคาตกตำ�าสำาห้รับผ่ลัผ่ลิัตสับป็ะรด	ที่ำาให้้รายได้จากการเกษตรตกตำ�า
กว่า่ปี็ก่อนๆ

ระบบพืชทีี่� 6 ระบบข้้าวัโพดเลีั�ยงสัิตวัเ์ป็็นืห์ลััก	เป็็นเกษตรกรอยู่ใน	อำาเภอ
นาน้อย	จังห้ว่ัดน่าน	พ่�นท่ี่�เป็็นพ่�นท่ี่�ดอนถึงสูง	ป็ลัูกข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์มาตั�งแต่ปี็	
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2525	สมัยก่อนเป็็นการผ่ลิัตท่ี่�ลังทุี่นน้อยกว่่าเพราะเป็็นการผ่ลิัตโดยไม่ใช้ิสารเคม่
ห้รอืป็ุ�ยในการผ่ลิัต	ต่อมาม่การเข้ามาของเมล็ัดข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์ลูักผ่สม	ซึึ่�งม่
ผ่ลัผ่ลัิตด่	ส่งผ่ลัให้้พ่�นท่ี่�ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์ขยายเพิ�มขึ�น	ในปั็จจุบันลัักษณะ	
การผ่ลิัตใช้ิเคร ื�องจักรให้ญ่	เช่ิน	รถแที่รกเตอร์ขนาดให้ญ่	แลัะขนาดกลัาง	แลัะม่
การใช้ิแรงงานจ้าง	ปั็ญห้าการผ่ลิัตท่ี่�สำาคัญในพ่�นท่ี่�เกิดจากสภาพแล้ัง	ไม่ม่การรว่ม
กลุ่ัมของเกษตรกรผู้่ผ่ลัิต	เกษตรกรแต่ลัะรายม่พ่�นท่ี่�ค่อนข้างมาก	(ป็ระมาณ	50	
ไร่ต่อครัว่เรอืน)	ในปี็	2559	เกษตรกรต้องเผ่ชิิญปั็ญห้าด้านการผ่ลิัตค่อ	ม่ต้นทุี่น
สูงขึ�น	ด้านการตลัาดค่อ	ผู้่รับซ่ึ่�อผ่ลัผ่ลิัตข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่ถูกจำากัดป็รมิาณการ	
รับซ่ึ่�อเพราะรัฐบาลัม่นโยบายไม่รับให้้ม่การรับซ่ึ่�อผ่ลัผ่ลิัตข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่ใ์นพ่�นท่ี่�
ท่ี่�ไม่ม่เอกสารสิที่ธิิ	แลัะในปี็	2561/62	ยังม่สภาพฝนทิี่�งช่ิว่ง	แลัะการระบาดของ
ห้นอน	ในปั็จจุบันจึงได้ม่ห้น่ว่ยงานห้ลัายส่ว่นเข้ามาสนับสนุนการผ่ลิัตพ่ชิชินิดให้ม่
ขึ�นในพ่�นท่ี่�	เกษตรกรเร ิ�มม่การป็รับเป็ล่ั�ยนระบบพ่ชิด้ว่ยการป็ลูักไม้ย่นต้น	เช่ิน	สัก	
แลัะ	เกษตรผ่สมผ่สาน	ห้รอื	เกษตรอินที่รย์ี	นอกจากนั�น	เกษตรกรม่พ่ชิอ่�นเสรมิ
ในระบบบ้างเลั็กน้อย	เช่ิน	ข้าว่	ฟักที่อง	มะเข่อ	ยางพารา	มันสำาป็ะห้ลััง	
มะม่ว่งหิ้มพานต์	เผ่่อก	กระเท่ี่ยม

• 5 ริะบบพ่ชำในี้อำาเภอร่ิองคำา แลิะอำาเภอกมลิาไสิย จัังหวัด้กาฬสิินี้ธ์ุุ์

ในอำาเภอร่องคำา	แลัะอำาเภอกมลัาไสย	จังห้วั่ดกาฬสินธ์ุิ	ครัว่เรอืนเกษตรกร
ตามชินิดพ่ชิท่ี่�ป็ลูัก	5	ระบบ	(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)	ค่อ		ระบบพ่ชิท่ี่�	1)	ระบบ
ข้าว่เป็็นห้ลััก	ห้มายถึงครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูักข้าว่นาปี็แลัะนาป็รัง	เป็็นครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูัก
เฉีพาะข้าว่	ม่พ่�นท่ี่�เพาะป็ลูักเฉีล่ั�ย	15	ไร่ต่อครัว่เรอืน	สามารถป็ลูักข้าว่นาป็รังได้
เน่�องจากท่ี่�ดินสามารถเขา้ถึงแห้ลัง่นำ�าไดด่้	ระบบพ่ชิท่ี่�	2)	ระบบขา้ว่แลัะผ่กัสว่นครัว่
เป็็นห้ลััก	แม้ว่า่ครัว่เรอืนเล่ัอกท่ี่�จะป็ลูักพ่ชิผั่กสว่นครัว่เป็็นรายได้เสรมินอกเห้น่อจาก
การป็ลูักข้าว่	แต่ด้ว่ยข้อจำากัดของแรงงานที่ำาให้้รายได้ภาคการเกษตรเพิ�มขึ�น	
ไม่มากนัก	สำาห้รับการป็ลูักผั่กสว่นครัว่นั�นใช้ิพ่�นท่ี่�เฉีล่ั�ยเพ่ยง	2	งานต่อครัว่เรอืน
เท่ี่านั�น	แลัะเป็็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�สามารถเขา้ถึงแห้ล่ังนำ�าไดเ้ป็็นอย่างด่	ระบบพ่ชิท่ี่�	3)	ระบบ
ข้าว่แลัะข้าว่โพดเป็็นห้ลััก	(ข้าว่โพดห้ว่านแลัะเล่ั�ยงสัตว่์)	ม่ท่ี่�ดินที่ำากินอยู่นอกเขต
ชิลัป็ระที่าน	การป็ลูักข้าว่โพดเป็็นพ่ชิเศึรษฐกิจชินิดให้ม่ท่ี่�ครัว่เรอืนในพ่�นท่ี่�เร ิ�ม
ที่ดลัองป็ลูักได้ไม่นาน	โดยใช้ิพ่�นท่ี่�เฉีล่ั�ย	3	ไร่ต่อครัว่เรอืน	ระบบพ่ชิท่ี่�	4)	ระบบข้าว่	
แลัะอ้อยเป็็นห้ลััก	โดยพ่�นท่ี่�ป็ลูักอ้อยเป็็นพ่�นท่ี่�นอกเขตชิลัป็ระที่าน	เป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่รายได้	
สูงท่ี่�สุดทัี่�งรายได้ภาคการเกษตรแลัะรายได้นอกภาคการเกษตร	แต่การป็ลูักอ้อย
ต้องใช้ิเงินลังทุี่นจำานว่นมาก	จึงม่เฉีพาะครัว่เรอืนท่ี่�สถานภาพที่างเศึรษฐกิจด่		
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ม่เงินลังทุี่น	แลัะกล้ัาท่ี่�จะก่อห้น่�เพ่�อมาลังทุี่น	แม้ว่่าจะม่ต้นทุี่นสูงแต่ก็สามารถเก็บ
เก่�ยว่ได้ถึง	3	รอบ	ครัว่เรอืนตัว่อย่างม่พ่�นท่ี่�เพาะป็ลูักอ้อยเฉีล่ั�ย	6	ไร่ต่อครัว่เรอืน	
ระบบพ่ชิท่ี่�	5)	ระบบข้าว่แลัะเล่ั�ยงสัตว่์เป็็นห้ลััก	เช่ิน	การเล่ั�ยงป็ลัา	ไก่เน่�อ	ไก่ไข่	
เป็็ด	สุกร	วั่ว่	แลัะคว่าย	ที่ำาให้้ม่ข้าว่แลัะเน่�อสัตว์่ไว้่บรโิภคในครัว่เรอืน	การเล่ั�ยงสัตว์่
ดังกล่ัาว่เป็็นการเล่ั�ยงแบบป็ล่ัอย	ลังทุี่นไม่มากนัก	ระบบพ่ชิทัี่�ง	5	ระบบม่กิจกรรม
เสรมิอ่�นๆ	เช่ิน	การป็ลูัก	พรกิ	ห้รอื	ถั�ว่ลิัสง	เล็ักน้อย	ส่ว่นท่ี่�ดินที่ำากินในครัว่เรอืน
ในระบบพ่ชิเห้ล่ัาน่�	ป็ระมาณ	12-18	ไร่ต่อครัว่เรอืน

5.2 ริายได้้ขึ้องครัิวเร่ิอนี้เกษต้ริ เท้ยบกับภาวะหน้ี้� ขึ้อง 
ครัิวเร่ิอนี้เกษต้ริเป็็นี้อย่างไริ

ผ่ลัการศึึกษาเร ื�องรายได้เท่ี่ยบกับห้น่�สินสะสมของครัว่เรอืนเกษตรกรในการ
ศึึกษาครั�งน่�	ได้นำาเสนอจำาแนกตามระบบพ่ชิห้ลััก	สามารถดูรายลัะเอ่ยดได้ในตาราง
ท่ี่�	2-4

• ริะบบพ่ชำในี้จัังหวัด้กาฬสิินี้ธ์ุุ์: 

• แรงงานืเกษตรสูิงอายุ พ่�งพารายได้นือกเกษตร 
สำาห้รับครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	จังห้วั่ดกาฬสินธ์ุิ	การป็ลูักข้าว่ยังเป็็นว่ถ่ิช่ิว่ติ	

เป็็นป็ระเพณ่ท่ี่�ส่บต่อกันมา	ส่ว่นการเล่ั�ยงสัตว่์แลัะการป็ลูักผั่กสว่นครัว่เพิ�มคว่าม
มั�นคงที่างอาห้ารให้้ครัว่เรอืนแลัะรายได้เสรมิของครัว่เรอืน	พบว่่ารายได้ห้ลัักของ
ครัว่เรอืนเกษตรไม่ได้มาจากภาคเกษตร	รายได้สุที่ธิิจากการเกษตรม่สัดส่ว่นเพ่ยง	
ร้อยลัะ	15-20	ของรายได้สุที่ธิิรว่มเที่่านั�นในทุี่กระบบพ่ชิท่ี่�ศึึกษา	ยกเว่้นในระบบ
ข้าว่+พ่ชิผั่ก	ซึึ่�งม่ร้อยลัะรายได้สุที่ธิิจากการเกษตรสงูเท่ี่ากับร้อยลัะ	39	ของรายได้
สุที่ธิิรว่ม	พ่อแม่ท่ี่�ม่อายุมากที่ำาการเกษตรบนท่ี่�ดินของตนเองแตม่่การจ้างแรงงาน	
มากขึ�น	รุ่นลูักออกไป็ที่ำางานนอกพ่�นท่ี่�	เพ่�อส่งเงินกลัับมาให้้ครอบครัว่	ซึึ่�งรว่มถึง
ค่าใช้ิจ่ายของห้ลัานท่ี่�อาศัึยอยู่กับพ่อแม่	

ครัว่เรอืนม่รายได้จากนอกภาคเกษตรสูงถึงมากกว่่าร้อยลัะ	80	(ยกเว่้นใน
ระบบข้าว่+พ่ชิผั่ก)	รายได้สุที่ธิิจากการเกษตรเป็็นบว่กในทุี่กระบบพ่ชิ	(ยังไม่ได้คิด
แรงงานครอบครัว่)	แสดงว่า่เกษตรกรไมไ่ด้ขาดทุี่นเงินสดจากการเกษตร	เพ่ยงแต่
ม่ระดับไม่สูงมาก	ป็ระมาณ	15,000-48,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนเท่ี่านั�น	แต่รายได้	
ท่ี่�เห้ล่ัอในภาคการเกษตรไม่เพ่ยงพอต่อการดำารงช่ิพในว่ถ่ิช่ิว่ติแบบปั็จจุบันท่ี่�ต้อง
ส่งลูักเรยีนห้นังส่อแลัะภาระค่าใช้ิจ่ายในครัว่เรอืนท่ี่�เพิ�มสูงขึ�น	ค่าใช้ิจ่ายในครัว่เรอืน	
ต้องเส่ยป็ระมาณ	58,000-74,000	ตอ่ครัว่เรอืนต่อปี็	ซึึ่�งระดับน่�ยังไม่รว่มค่าใช้ิจ่าย	
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การศึึกษาของบุตรห้ลัาน	ซึึ่�งถ้ารว่มแล้ัว่ก็ที่ำาให้้รายได้ไม่พอค่าใช้ิจ่าย	ครัว่เรอืนร้อยลัะ		
40-60	ม่รายได้ไม่เพ่ยงพอ	แลัะไม่ม่คว่ามสามารถชิำาระห้น่�ระยะยาว่ได้	(ยกเว่น้ครัว่เรอืน	
ป็ลูักอ้อย)	(ตารางท่ี่�	2)	ซึึ่�งเป็็นสาเห้ตุห้นึ�งของการม่ห้น่�สินพอกพูนแลัะติดพัน

ตารางท่ี่� 2 รายไดส้ทุี่ธิกิิารเกิษตร หน่�สนิ และความสามารถชำำาระหน่�ของครวัเรอืนเกิษตรตวัอยา่ง
ใน อ.ร่องคำา และ อ.กิมลาไสย จ.กิาฬสินธิ์� พ.ศ. 2561

ร์ะบบพืชหลัก

ร์ายได้้สุทธิจัากแหล่งต้่างๆ 
(บาทต้่อคร์ัวิเร์ือนต้่อป้ี)

ค่าใช้จั่าย
ร์วิม 

(ไม่ร์วิม
ค่าใช้จั่าย

เกษต้ร์และ
บุต้หลาน) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ร์้อยละของ
คร์ัวิเร์ือน
ที่มีร์ายได้้
ไม่เพียพอ

กับ
ร์ายจั่าย 

ป้ี 
2561/62

ภาร์ะหนี้สิน
ร์ะยะสั�นและ
ร์ะยะยาวิ1

(บาท)

ร์้อยละ
ของ
คร์ัวิ
เร์ือน
ที่มีหนี้

สัด้ส่วิน
หนี้สิน
ต้่อร์าย
ได้้สุทธิ

ต้่อเด้ือน

ร์้อยละ
ของ
คร์ัวิ
เร์ือน

ที่
สามาร์ถ
ชำาร์ะหนี้

ร์ายได้้สุทธิ
จัากภาค
เกษต้ร์2

(คิด้เป้็น
ร์้อยละ)

ร์ายได้้จัาก
นอกภาค
เกษต้ร์3 4

(คิด้เป้็น
ร์้อยละ)

ร์ายได้้
สุทธิร์วิม 

(หักต้้นทุน
การ์เกษต้ร์)

ข้าวิ
(นาป้ี+นาป้ร์ัง)

17,777 
(15%)

99,600 
(85%)

117,377 70,635 40.7 150,000 75 15 60

ข้าวิ+พืชผัก
35,270
(39%)

54,600
(61%)

89,870 63,640 41.5 110,000 75 15 45

ข้าวิ+ข้าวิโพด้
15,700
(15%)

85,700
(85%)

101,400 57,590 63.2 300,000 100 36 37

ข้าวิ+อ้อย
47,885
(19%)

207,200
(81%)

255,085 74,153 0 300,000 75 14 100

ข้าวิ+เล้�ยงสัต้วิ์ 
17,700
(15%)

102,400
(85%)

120,100 73,700 43.2 200,000 79 20 58

ห่มายเห่ตุ่: ระบบข้าวิ+ข้าวิโพด้ ข้าวิ+ อ้อย และ ข้าวิ+เล้�ยงสัต่วิ์ ม้พ้�นที่้�อยู่นอกเขต่ชลป็ระที่าน ต่ัวิเลขระด้ับรายได้้และห่น้�สินในต่ารางเป็็นค่ามัธยฐาน
ที่้�มา: ศิวิาพร ฟองที่อง (2563)
1 ค่าเฉล้�ยเฉพาะครัวิเรือนที่้�ม้ห่น้�
2 รายได้ร้วิมการบริโภคในครัวิเรือน ในส่วินครัวิเรือนที่้�มก้ารเล้�ยงสัต่วิ ์จะมร้ายได้สุ้ที่ธิจากการเล้�ยงป็ลา และเล้�ยงไก ่ป็ระมาณ์ 6,165 บาที่ และ 7,737 บาที่ต่อ่ครัวิเรือน
3 รายได้้จากค่าจ้างแรงงาน เงินเด้ือน การที่ำาธุรกิจนอกภาคการเกษ์ต่ร เงินส่งกลับจากสมาชิกในครัวิเรือนที่้�ออกไป็ที่ำางานนอกพ้�นที่้� เงินป็ันผล และเงินสนับสนุนจาก
รัฐบาล
4 ในส่วินเงนิสง่กลบั ครวัิเรอืนที่้�ได้้รบัเงนิสง่กลบั สำาห่รบั ระบบป็ลกูขา้วิ ขา้วิและผกั ขา้วิและขา้วิโพด้ และ ขา้วิและเล้�ยงสตั่ว์ิ ม้รอ้ยละ 49-56 เป็น็เงนิป็ระมาณ์ 30,000-
45,000 บาที่ต่่อครัวิเรือนต่่อป็ี ซึ่ึ�งมากกวิ่ารายได้้สุที่ธิจากการเกษ์ต่ร ยกเวิ้น ระบบป็ลูกข้าวิและอ้อย ม้ครัวิเรือนได้้รับเงินส่งกลับร้อยละ 25 เป็็นเงินป็ระมาณ์ 20,000 
บาที่ต่่อครัวิเรือนต่่อป็ี

รายได้นอกการเกษตรเป็็นรายได้จากค่าจ้างแรงงาน	เงินเด่อน	การที่ำาธุิรกิจ
นอกภาคการเกษตร	เงินส่งกลัับจากสมาชิิกในครัว่เรอืนท่ี่�ออกไป็ที่ำางานนอกพ่�นท่ี่�	
เงินปั็นผ่ลั	แลัะเงินสนับสนุนจากรัฐบาลั	ครัว่เรอืนป็ลูักข้าว่แลัะผั่ก	เป็็นครัว่เรอืน
กลุ่ัมท่ี่�ม่รายได้นอกภาคการเกษตรน้อยท่ี่�สุด	เน่�องจากการป็ลัูกผั่กนั�นต้องใช้ิเว่ลัา
ดูแลัแป็ลังผั่กทุี่กว่ัน	ที่ำาให้้ไม่สามารถออกไป็รับจ้างได้เห้ม่อนกลุ่ัมอ่�นๆ	ครัว่เรอืน
เกษตรกรใช้ิเงินนอกเกษตรแลัะเงินส่งมาจากลูักห้ลัาน	เพ่�อใช้ิห้น่�เงินกู้ที่างการ
เกษตร	ครัว่เรอืนท่ี่�ได้รับเงินส่งกลัับม่ร้อยลัะ	49-56	ของครัว่เรอืนทัี่�งห้มด		
เป็็นเงินป็ระมาณ	30,000-45,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ซึึ่�งมากกว่า่รายไดสุ้ที่ธิิ
จากการเกษตรสำาห้รับระบบส่ว่นให้ญ่	
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• ห์นีื�สูิงมากเทีี่ยบกับรายได้
สำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้น่�	(ร้อยลัะ	75-100	ของครัว่เรอืนทัี่�งห้มดในแต่ระบบ

พ่ชิ)	ม่ระดับห้น่�สะสมสูงป็ระมาณ	150,000-300,000	บาที่	ภาระห้น่�สินสูงมาก
เม่�อเท่ี่ยบกับรายได้	สัดส่ว่นห้น่�สินต่อรายได้สุที่ธิิต่อเด่อน	เท่ี่ากับร้อยลัะ	14-15		
ในระบบขา้ว่	ข้าว่+พ่ชิผ่กั	แลัะ	ข้าว่+อ้อย	เท่ี่ากับร้อยลัะ	20	ในระบบ	ขา้ว่+เล่ั�ยงสัตว่	์	
แลัะสูงมากสำาห้รับระบบข้าว่+ข้าว่โพด	ซึึ่�งสูงถึงร้อยลัะ	36	(ตารางท่ี่�	2)

ครัว่เรอืนป็ลูักข้าว่แลัะข้าว่โพด	แลัะครัว่เรอืนป็ลูักข้าว่แลัะผั่ก	เป็็นกลุ่ัม	
ท่ี่�น่าเป็็นห่้ว่งมากท่ี่�สุดในแง่ของการชิำาระค่นเงินกู้	ครัว่เรอืนทัี่�งสองกลุ่ัมม่ร้อยลัะ
ของครัว่เรอืนท่ี่�ม่คว่ามสามารถชิำาระห้น่�ตำ�าสุด	ค่อ	ร้อยลัะ	37	แลัะ	45	เท่ี่านั�น	ครัว่เรอืน	
ท่ี่�เป็็นห้น่�ไม่ม่เงินเห้ล่ัอพอท่ี่�จะนำามาชิำาระห้น่�ได้	แนว่โน้มของการกู้ซึ่ำ�าเพ่�อชิำาระค่น
เงินกู้ค่อนข้างสูง	สำาห้รับครัว่เรอืนป็ลูักข้าว่แลัะผั่ก	แม้ว่า่รายได้จากการป็ลูักผั่กจะด่	
สามารถเพิ�มสภาพคลัอ่งให้้กับครัว่เรอืนได้	แต่ด้ว่ยขอ้จำากัดของแรงงานท่ี่�ที่ำาให้้ป็ลูัก
ผั่กได้เพ่ยง	2	งาน	จึงไม่สามารถสร้างรายได้ในจำานว่นท่ี่�มากพอท่ี่�จะชิำาระห้น่�ได้	

	 ครัว่เรอืนกลุ่ัมป็ลูักข้าว่+อ้อย	โดยพ่�นท่ี่�ป็ลูักอ้อยเป็็นพ่�นท่ี่�นอกเขต
ชิลัป็ระที่าน	เป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่รายไดสู้งท่ี่�สุดทัี่�งรายไดภ้าคการเกษตรแลัะรายไดน้อกภาค
การเกษตร	พึ�งพาเงนิส่งกลัับนอ้ย	การป็ลักูอ้อยต้องใช้ิเงินลังทุี่นจำานว่นมาก	จงึม่
เฉีพาะครัว่เรอืนท่ี่�สถานภาพที่างเศึรษฐกิจด่	ม่เงินลังทุี่น	แลัะกล้ัาท่ี่�จะก่อห้น่�เพ่�อมา
ลังทุี่น	ส่ว่นครัว่เรอืนกลุ่ัมป็ลูักข้าว่+เล่ั�ยงสัตว่์	ที่ำาให้้ม่ข้าว่แลัะเน่�อสัตว่์ไว่้บรโิภคใน
ครัว่เรอืน	นับเป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่คว่ามมั�นคงด้านอาห้ารสูงท่ี่�สุด	โดยครัว่เรอืนส่ว่นให้ญ่จะ
เล่ั�ยงป็ลัา	ไก่เน่�อ	ไก่ไข่	แลัะเป็็ดไว่เ้พ่�อการบรโิภคในครัว่เรอืนแลัะจำาห้น่าย	ในขณะท่ี่�	
บางครัว่เรอืนเล่ัอกท่ี่�จะเล่ั�ยงสัตว่	์เช่ิน	สุกร	ว่วั่	คว่าย	เป็็นต้น	ไว่เ้พ่�อจำาห้น่ายเพ่�อ
สร้างรายได้ให้้กับครอบครัว่	

คว่ามคาดห้วั่งต่อรายได้ในอนาคตอาจเป็็นอ่กห้นึ�งในปั็จจัยสำาคัญท่ี่�ส่งผ่ลัต่อ
การก่อห้น่�ในปั็จจุบัน	ยกตัว่อย่างเชิ่น	ครัว่เรอืนยังคงก่อห้น่�เพ่�อมาลังทีุ่นภาค
การเกษตรแมว้่า่รายไดสุ้ที่ธิิภาคการเกษตรจะเป็็นลับ	เน่�องจากตอ้งการม่ขา้ว่ไว่เ้พ่�อ
การบรโิภคในครัว่เรอืน	แลัะครัว่เรอืนยังม่คว่ามคาดห้วั่งว่า่ในปี็ต่อไป็อาจจะสามารถ
ขายผ่ลัผ่ลัติได้ในราคาด่แลัะ/ห้รอืได้ผ่ลัผ่ลิัตด่	จึงตัดสินใจผ่ลิัตแลัะก่อห้น่�	แต่เม่�อถึง
เว่ลัาเก็บเก่�ยว่ห้ากป็รากฏว่า่ผ่ลัผ่ลิัตราคาตกห้รอืเกิดภัยพิบัติที่างธิรรมชิาติ	ก็อาจ
ที่ำาให้้ครัว่เรอืนม่รายได้ไม่เพ่ยงพอสำาห้รับการชิำาระห้น่�	เช่ินเด่ยว่กับกรณ่ของการ
ลังทุี่นเพ่�อการศึึกษาของบุตรห้ลัาน	ท่ี่�ม่คว่ามคาดห้วั่งว่่าห้ลัังจากท่ี่�บุตรห้ลัานจบ
การศึึกษาแล้ัว่จะช่ิว่ยชิำาระห้น่�ห้รอืส่งเงินกลัับมาให้้
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• ริะบบพ่ชำในี้ อ.สิองแคว แลิะ อ.ภูเพ้ยง จั.น่ี้านี้: 

• คร ่�งห์น่ื�งข้องครัวัเรอืนืเกษตรมีรายได้ไม่พอรายจ่าย
สำาห้รับตัว่อย่างครัว่เรอืนเกษตรใน	อ.สองแคว่	แลัะ	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน		

ม่ระบบพ่ชิทัี่�งห้มด	8	ระบบ	ค่อ	ในพ่�นท่ี่�สูงกลุ่ัมชิาติพันธ์ุิ	อ.สองแคว่	ม่ระบบพ่ชิห้ลััก		
ค่อ	1)	ระบบพ่ชิไร่	2)	ระบบไม้ผ่ลั	3)	ระบบพ่ชิผั่กในโรงเรอืน	4)	ระบบกาแฟ	
ผ่สมผ่สานกับไม้ผ่ลั	ในพ่�นท่ี่�กึ�งเม่องกึ�งชินบที่	อ.ภูเพ่ยง	ม่ระบบพ่ชิห้ลัักค่อ	1)	
ระบบข้าว่โพด	2)	ระบบไม้ผ่ลั	3)	ระบบยางพารา	แลัะ	4)	ระบบป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้ม		
การศึึกษาพบว่่า	ในด้านแห้ลั่งรายได้ของครัว่เรอืนเกษตร	ยังม่สัดส่ว่นของรายได้
สุที่ธิิภาคเกษตรท่ี่�สูงอยู่	ค่อ	สูงถึงร้อยลัะ	70-90	สำาห้รับระบบพ่ชิผั่กในโรงเรอืน	
กาแฟผ่สมผ่สานกับไม้ผ่ลั	แลัะป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้ม	แลัะสูงราว่ร้อยลัะ	30-70	
สำาห้รับระบบพ่ชิไร่	ไม้ผ่ลั	แลัะยางพาราเป็็นห้ลััก	ส่ว่นรายได้นอกเกษตร	เช่ิน		
การรับจ้าง	เงินโอนจากลักูห้ลัาน	แลัะเงินโอนภาครัฐ	ม่สัดส่ว่นราว่	ร้อยลัะ	15-40		
โดยรว่ม	แม้ว่่าบางครัว่เรอืนอาจสูงถึงร้อยลัะ	60-70	ห้รอืสูงถึงครัว่เรอืนลัะ	
40,000-80,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ส่ว่นรายได้จากการรับจ้าง	จะม่มาก	
ในระบบพ่ชิไร่	แลัะป็ลัูกห้ม่อนเล่ั�ยงไห้ม	แลัะม่น้อยในระบบพ่ชิผ่ักในโรงเรอืน		
แลัะกาแฟผ่สมสานไม้ผ่ลั

รายได้สุที่ธิิรว่มของครัว่เรอืนเกษตรม่ช่ิว่งระห้ว่า่ง	56,000-280,000	บาที่
ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	แตกต่างกันตามระบบพ่ชิ	โดยระบบพ่ชิผั่กในโรงเรอืน	ไม้ผ่ลับน
ท่ี่�สูง	แลัะป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้มเป็็นห้ลััก	จะได้รายได้สุที่ธิิรว่มสูงกว่่าระบบอ่�น		
ค่อ	สามารถม่รายได้สูงถึง	260,000-280,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	แม้ว่่าม่
ห้ลัายครัว่เรอืนท่ี่�ม่รายได้สุที่ธิิรว่มตำ�า	ราว่	60,000-87,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็		
แต่รายจ่ายของครัว่เรอืนก็ไม่สูงมาก	อยู่ในระดับ	55,000-110,000	บาที่ต่อครัว่เรอืน	
ต่อปี็	

• ระบบยางพาราเป็็นืห์ลัักยังพอไป็ได้
เม่�อเท่ี่ยบรายจ่ายกับรายได้พบว่่า	ระบบยางพาราเป็็นห้ลััก	ม่ครัว่เรอืนท่ี่�ม่

รายได้ไม่เพ่ยงพอรายจา่ยตำ�าสุดค่อ	ป็ระมาณร้อยลัะ	30	เท่ี่านั�น	ในขณะท่ี่�ครัว่เรอืน
ในกลุ่ัมอ่�นๆ	ม่รายได้ไม่เพ่ยงพอกับรายจ่ายของครัว่เรอืน	ป็ระมาณร้อยลัะ	50-60	
แลัะสูงท่ี่�สุด	ค่อ	กลุ่ัมป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้มท่ี่�ม่รายจ่ายของครัว่เรอืนค่อนข้างสูง		
ครัว่เรอืนร้อยลัะ	80	ม่รายได้ไม่เพ่ยงพอกับรายจ่ายของครัว่เรอืน	(ตารางท่ี่�	3)
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ตารางท่ี่� 3 รายไดส้ทุี่ธิ ิคา่ใช้ำจา่ยครวัเรอืน และหน่�สนิสะสมของครวัเรอืนเกิษตรกิร แยกิตามระบบ
พืชำ จ.น่าน บาที่ต่อครัวเรือนต่อปี ปี 2562

ร์ะบบพืช
หลัก

ร์ายได้้สุทธิของคร์ัวิเร์ือนเกษต้ร์กร์ ค่าใช้จั่าย
ร์วิม 

(ไม่ร์วิมค่า
ใช้จั่าย

เกษต้ร์และ
บุต้ร์หลาน) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ร์้อยละ
ของ

คร์ัวิเร์ือน
ที่มีร์ายได้้
ไม่เพียง
พอกับ
ร์ายจั่าย

ภาร์ะหนี้สิน
ร์ะยะสั�นและ
ร์ะยะยาวิ 
(บาท)

ป้ร์ะมาณ
สัด้ส่วิน
หนี้ต้่อ
ร์ายได้้
สุทธิต้่อ
เด้ือน1

ร์ายได้้หัก
ต้้นทุน

การ์เกษต้ร์ 
(คิด้เป้็น
ร์้อยละ)

ร์ายได้้จัาก
นอกภาค
เกษต้ร์
(คิด้เป้็น
ร์้อยละ)

แหล่งร์ายได้้
นอกเกษต้ร์

(บาท/คร์ัวิเร์ือน/ป้ี)

ร์ายได้้
สุทธิร์วิม 

(หักต้้นทุน
การ์เกษต้ร์)

(บาท/
คร์ัวิเร์ือน/

ป้ี)

กิลุ�มชำาติพันธิ์�บนพื�นที่่�สูง อ.สองแคว จ.น่าน

พืชไร์่ 
(ข้าวิโพด้ 
มันสำาป้ะ-

หลัง)

13,000-
52,000

(29-85%)

10,000-
65,000
(8-64%)

(ร์ับจั้าง 5,000-27,000, 
เงินโอนจัากลูกหลาน 

8,000-45,000, เงินโอน
ภาคร์ัฐ 3,600-11,000)

76,000-
189,000

64,000-
89,000

ป้ร์ะมาณ 
50%

80,000-
230,000

7-20

ไม้ผล
ผสมสาน

28,000-
73,000

(17-74%)

15,000-
57,000

(15-39%)

(ร์ับจั้าง 2,500-6,000, 
เงินโอนจัากลูกหลาน 
10,000-54,000, 

เงินโอนภาคร์ัฐ 
4,800-15,000)

81,000-
255,000

81,000-
108,000

ป้ร์ะมาณ
47%

41,000-
174,000

3-13

พืชผัก
ในโร์งเร์ือน

45,000-
250,000
(79%)

6,000-
17,000
(20%)

(ร์ับจั้าง น้อย, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน2 10,000-

100,000, เงินโอนภาคร์ัฐ 
3,600-7,200)

56,000-
281,000

55,000-
88,000

ป้ร์ะมาณ 
50%

20,000-
68,000

10

กาแฟ
ผสมผสาน

ไม้ผล

49,000-
192,000
(71%)

18,000-
62,000
(23%)

(ร์ับจั้าง น้อย, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน น้อย, เงินโอน

ภาคร์ัฐ 11,600-22,000)

72,000-
258,000

57,000-
102,000

ป้ร์ะมาณ 
50%

35,000-
70,000

6

กิลุ�มกิ่�งเมืองกิ่�งชำนบที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน

ข้าวิโพด้
47,000-
100,000
(42-76%)

30,000-
55,000

(23-58%)

(ร์ับจั้าง 5,400-30,000,
เงินโอนจัากลูกหลาน 
23,000-36,000,

เงินโอนภาคร์ัฐ 
7,200-17,000)

87,000-
155,000

84,000-
105,000

ป้ร์ะมาณ
65%

100,000-
300,000

11-22

ไม้ผล 
(มะม่วิง 

ลำาไย ลิ�นจั่่)

25,000-
78,000

(36-71%)

24,000-
56,000

(27-64%)

(ร์ับจั้าง 5,000-15,000,
เงินโอนจัากลูกหลาน 
24,000-78,000, 

เงินโอนภาคร์ัฐ 
7,600-16,000)

83,000-
135,000

83,000-
96,000

ป้ร์ะมาณ
62%

100,000-
230,000

10-20

ยางพาร์า
50,000-
155,000
(29-77%)

21,000-
99,000

(22-71%)

(ร์ับจั้าง 5,000-10,000, 
เงินโอนจัากลูกหลาน 
24,000-60,000, 

เงินโอนภาคร์ัฐ 
7,200-13,000)

118,000-
280,000

86,000-
103,000

ป้ร์ะมาณ
30%

95,000-
360,0003 4-27
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ตารางที่่� 3 (ต่อ)

ร์ะบบพืช
หลัก

ร์ายได้้สุทธิของคร์ัวิเร์ือนเกษต้ร์กร์ ค่าใช้จั่าย
ร์วิม 

(ไม่ร์วิมค่า
ใช้จั่าย

เกษต้ร์และ
บุต้ร์หลาน) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ร์้อยละ
ของ

คร์ัวิเร์ือน
ที่มีร์ายได้้

ไม่
เพียงพอ

กับ
ร์ายจั่าย

ภาร์ะหนี้สิน
ร์ะยะสั�นและ
ร์ะยะยาวิ 
(บาท)

ป้ร์ะมาณ
สัด้ส่วิน
หนี้ต้่อ
ร์ายได้้
สุทธิต้่อ
เด้ือน1

ร์ายได้้หัก
ต้้นทุน

การ์เกษต้ร์ 
(คิด้เป้็น
ร์้อยละ)

ร์ายได้้จัาก
นอกภาค
เกษต้ร์
(คิด้เป้็น
ร์้อยละ)

แหล่งร์ายได้้
นอกเกษต้ร์

(บาท/คร์ัวิเร์ือน/ป้ี)

ร์ายได้้
สุทธิร์วิม 

(หักต้้นทุน
การ์เกษต้ร์)

(บาท/
คร์ัวิเร์ือน/

ป้ี)

ป้ลูกหม่อน
เล้�ยงไหม

78,000-
135,000
(69-91%)

16,000-
50,000

(10-31%)

(ร์ับจั้าง 10,000-50,000, 
เงินโอนจัากลูกหลาน น้อย, 

เงินโอนจัากภาคร์ัฐ 
2,400-12,000)

124,000-
163,000

61,000-
114,000

ป้ร์ะมาณ
80%

120,000-
260,000

6-21

ที่้�มา: อัครพงศ์ อั�นที่อง และนิรันด้ร์รักษ์์ ป็าที่าน (2563)
1 คำานวิณ์โด้ยใช้ค่ามัธยฐาน
2 สมาชิกในครัวิเรือนม้การไป็รับจ้างและ/ไป็ที่ำางานต่่างป็ระเที่ศอย่างเช่นที่้�ป็ระเที่ศอิสราเอล เกาห่ล้ใต่้ เป็็นต่้น ซึ่ึ�งครัวิเรือนที่้�ม้สมาชิกไป็ที่ำางานต่่างป็ระเที่ศจะส่งเงินกลับ
มาให่้ป็ระมาณ์ 50,000-100,000 บาที่/เด้ือน
3 ครัวิเรือนต่ัวิอย่างเกือบทัี่�งห่มด้ม้ภาระห่น้�สิน ซึ่ึ�งส่วินให่ญ่่เป็็นการกู้เพ้�อนำาไป็ใช้จ่ายในวิัต่ถุุป็ระสงค์อื�นๆ ที่้�มิใช่ที่างการเกษ์ต่ร เช่น ซึ่ื�อที่้�ด้ิน สร้างบ้านให่ม่ ซึ่ื�อรถุยนต่์ 
เป็็นต่้น อย่างไรก็ต่าม แม้วิ่าครัวิเรือนต่ัวิอย่างในกลุ่มน้�จะม้ยอด้ห่น้�ค่อนข้างสูงกวิ่ากลุ่มอื�นๆ แต่่ครัวิเรือนต่ัวิอย่างส่วินให่ญ่่ค่อนข้างม้วิินัยที่างการเงินท้ี่�ด้้ โด้ยสามารถุ
ชำาระห่น้�สินได้้ต่รงต่่อเวิลา ไม่ม้พฤต่ิกรรมการผลัด้ห่น้�

• กลุ่ัมชาติพันืธ์ุุ์มีห์นีื�น้ือยกว่ัาคนืเมืองน่ืานื
ในด้านห้น่�สินสะสมของครัว่เรอืนเกษตร	สำาห้รับชุิมชินกลุ่ัมชิาติพันธ์ุิ	

บนพ่�นท่ี่�สูง	อ.สองแคว่	จ.น่าน	ถ้าเป็็นระบบพ่ชิผั่กในโรงเรอืน	แลัะ	กาแฟเป็็นห้ลััก	
ม่ห้น่�สินสะสมไมสู่งมากเพ่ยง	20,000-70,000	บาที่ตอ่ครัว่เรอืน	ม่สัดส่ว่นห้น่�สิน
ต่อรายได้สุที่ธิิต่อเด่อน	อยู่ป็ระมาณ	3-13	เท่ี่า	แต่ถ้าเป็็นระบบพ่ชิไร่	ห้รอื	ไม้ผ่ลั	
จะม่ห้น่�สินสะสมสูงขึ�น	ถึง	40,000-230,000	บาที่	คิดเป็็นป็ระมาณ	7-20	เท่ี่า
สำาห้รับระบบพ่ชิไร่	ในพ่�นท่ี่�เด่ยว่กัน	แต่สำาห้รับชุิมชินกึ�งเม่องกึ�งชินบที่	ห้น่�สินสะสม
ป็ลัายปี็ของครัว่เรอืนเกษตรใน	อ.ภูเพ่ยง	จังห้ว่ัดน่านม่สูงมากกว่่ากลุ่ัมชิาติพันธ์ุิ
บนพ่�นท่ี่�สูง	ค่อสูงถึง	100,000-300,000	แสนบาที่/ครัว่เรอืน	(สูงกว่่ารายได้
เงินสดถึง	50,000-100,000	กว่า่บาที่)	เป็็นห้น่�สินที่างการเกษตรป็ระมาณคร ่�ง
ห้นึ�ง	ม่อัตราส่ว่นห้น่�สินต่อรายได้สุที่ธิิต่อเด่อนในระดับสูง	ป็ระมาณ	4-27	เท่ี่า	
สำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�ม่ระบบยางพาราเป็็นห้ลััก	แลัะ	6-21	เท่ี่า	สำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�
ป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้ม	แต่สูงมากขึ�นสำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�ม่ระบบอ่�น	เช่ิน	ไม้ผ่ลั	ห้รอื	
ข้าว่โพด	(10-22	เท่ี่า)

• ริะบบพ่ชำในี้จัังหวัด้เช้ำยงใหม่ เช้ำยงริาย แลิะ อ.นี้าน้ี้อย จัังหวัด้น่ี้านี้:

• รายได้จากการเกษตรสูิงในืบางระบบพืช
สำาห้รับครัว่เรอืนตัว่อย่างในจังห้วั่ดเช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย	แลัะ	น่าน	สัดส่ว่น

รายได้สุที่ธิิการเกษตรต่อรายได้สุที่ธิิรว่มสูงร้อยลัะ	42-68	ใน	3	ระบบพ่ชิห้ลััก	ค่อ	
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ระบบฟักที่อง	พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	แลัะ	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่	ส่ว่นอ่ก	3	ระบบ
พ่ชิห้ลัักค่อ	ระบบกาแฟ	มะม่ว่ง	แลัะ	มันสำาป็ะห้ลััง	ม่สัดส่ว่นน่�เพ่ยงร้อยลัะ	25	
ครัว่เรอืนตัว่อย่างในจังห้ว่ัดเห้ลั่าน่�	ม่การพึ�งพารายได้จากการเกษตรสูงกว่่า	
ครัว่เรอืนตัว่อยา่งใน	จ.กาฬสนิธ์ุิ	ซึึ่�งม่สัดส่ว่นน่�แค่ราว่ร้อยลัะ	15-20	ระบบฟักที่อง	
มะม่ว่ง	แลัะข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่ม่รายได้สุที่ธิิรว่มราว่	126,000-190,000	บาที่ต่อ
ครัว่เรอืนต่อปี็	ระบบกาแฟ	แลัะ	พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	ม่รายได้สุที่ธิิรว่มสูงถึง
ป็ระมาณ	450,000-488,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ส่ว่นระบบมันสำาป็ะห้ลััง	
ในปี็	2562	ม่รายได้รว่มตำ�าเพ่ยง	73,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	แต่ในปี็อ่�นๆ		
จะได้ราว่ปี็ลัะ	1	แสนบาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ในครัว่เรอืนตัว่อย่างในกลุ่ัมน่�	ถ้าแบ่ง
ตามกลุ่ัมรายได้	จะได้	3	กลุ่ัม	1)	กลุ่ัมรายได้สูง	ค่อ	กลุ่ัมกาแฟ	แลัะ	กลุ่ัมพ่ชิผั่ก
ป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	(>400,000	บาที่)	ทัี่�งสองกลุ่ัมม่รายได้เกษตรป็านกลัาง		
แต่ม่รายได้จากแห้ล่ังอ่�นสูง	(ค้าขาย	แลัะ	เงินเด่อน)	2)	กลุ่ัมรายได้ป็านกลัาง	ค่อ
กลุ่ัมมะม่ว่ง	ฟักที่อง	แลัะ	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์(100,000-200,000	บาที่)	โดยทัี่�ง	
3	กลุ่ัม	ม่รายได้จากการรับจ้างมาเสรมิ	3)	กลุ่ัมรายได้ตำ�า	ค่อ	กลุ่ัมมันสำาป็ะห้ลััง	
(<100,000	บาที่)	(ตารางท่ี่�	4)

ตารางที่่� 4 รายได้ รายจ่าย และภาระหน่�สินของครัวเรือนเกิษตรตัวอย่างใน จ.เชำ่ยงใหม่ เชำ่ยงราย 
น่าน ปี พ.ศ. 2562

ร์ะบบพืช
หลัก อำาเภอ จัังหวิัด้

ร์ายได้้สุทธิร์วิม ร์ายได้้
สุทธิร์วิม 

(หักต้้นทุน
การ์

เกษต้ร์) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ค่าใช้จั่าย
ร์วิม 

(ไม่ร์วิม
ค่าใช้จั่าย

เกษต้ร์และ
บุต้ร์หลาน) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ร์้อยละ
ของ

คร์ัวิเร์ือน
ที่มีร์ายได้้

ไม่
เพียงพอ

กับ
ร์ายจั่าย 

2561/62

ภาร์ะหนี้สิน
ร์ะยะสั�นและ
ร์ะยะยาวิ 
(บาท)

สัด้ส่วินหนี้
สิน/ร์ายได้้
สุทธิต้่อ
เด้ือน

ร์ายได้้
สุทธิ

จัากภาค
เกษต้ร์
(ร์้อย
ละ)

ร์ายได้้
จัาก
นอก
ภาค

เกษต้ร์
(ร์้อย
ละ)

แหล่งร์ายได้้
นอกเกษต้ร์
(ร์้อยละ)

กาแฟ
อ.แม่วิาง 

อ.ด้อยสะเก็ด้ 
จั.เชียงใหม่

22 79

(ร์ับจั้าง 9, ค้าขาย 
หัต้ถกร์ร์ม 62, 

เงินเด้ือน/เบี้ยยังชีพ 
8, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน 0)

487,756 171,966 20 264,133 6.5

มะม่วิง
อ.นาน้อย 

จั.น่าน
24 77

(ร์ับจั้าง 20, ค้าขาย 
หัต้ถกร์ร์ม 2, 

เงินเด้ือน/เบี้ยยังชีพ 
34, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน 21)

154,464 85,311 26 130,800 10.2

ฟักทอง
อ.นาน้อย 

จั.น่าน
52 47

(ร์ับจั้าง 18, ค้าขาย 
หัต้ถกร์ร์ม 0, 

เงินเด้ือน/เบี้ยยังชีพ 
11, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน 18)

126,195 83,745 20 108,926 10.4
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ตารางที่่� 4 (ต่อ)

ร์ะบบพืช
หลัก อำาเภอ จัังหวิัด้

ร์ายได้้สุทธิร์วิม ร์ายได้้
สุทธิร์วิม 

(หักต้้นทุน
การ์

เกษต้ร์) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ค่าใช้จั่าย
ร์วิม 

(ไม่ร์วิม
ค่าใช้จั่าย

เกษต้ร์และ
บุต้ร์หลาน) 
(บาทต้่อ
คร์ัวิเร์ือน

ต้่อป้ี)

ร์้อยละ
ของ

คร์ัวิเร์ือน
ที่มีร์ายได้้

ไม่
เพียงพอ

กับ
ร์ายจั่าย 

2561/62

ภาร์ะหนี้สิน
ร์ะยะสั�นและ
ร์ะยะยาวิ 
(บาท)

สัด้ส่วินหนี้
สิน/ร์ายได้้
สุทธิต้่อ
เด้ือน

ร์ายได้้
สุทธิ

จัากภาค
เกษต้ร์
(ร์้อย
ละ)

ร์ายได้้
จัาก
นอก
ภาค

เกษต้ร์
(ร์้อย
ละ)

แหล่งร์ายได้้
นอกเกษต้ร์
(ร์้อยละ)

พืชผัก
ป้ลอด้สาร์/

อินทร์่ย์

อ.เมือง แม่ร์ิม 
แม่แต้ง สาร์ภี 

สันทร์าย 
สันป้่าต้อบ 
จั.เชียงใหม่ 
อ.นาน้อย 

จั.น่าน

42 58

(ร์ับจั้าง 1, ค้าขาย 
หัต้ถกร์ร์ม 21, 

เงินเด้ือน/เบี้ยยังชีพ 
33, เงินโอนจัาก

ลูกหลาน 3)

449,914 158,025 19 104,250 2.8

มัน
สำาป้ะหลัง

อ.เวิ่ยง
เชียงร์ุ้ง 

จั.เชียงร์าย
25 76

(ร์ับจั้าง 51, ค้าขาย 
หัต้ถกร์ร์ม 0, 

เงินเด้ือน/เบี้ยยังชีพ 
8, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน 3)

72,8784 94,208 50 157,8125 266

ข้าวิโพด้
เล้�ยงสัต้วิ์

อ.นาน้อย 
จั.น่าน

68 32

(ร์ับจั้าง 15, ค้าขาย 
หัต้ถกร์ร์ม 6, 

เงินเด้ือน/เบี้ยยังชีพ 
8, เงินโอนจัาก
ลูกหลาน 0)

188,897 203,003 38 369,687 23

ที่้�มา: ป็ระที่านที่ิพย์ กระมล และคณ์ะ (2563)
4  ป็ี 2562 เป็็นป็ีที่้�ม้โรคระบาด้ลง ถุ้าเป็็นป็ีป็รกต่ิจะได้้รายได้้มากกวิ่าน้� รายได้้สุที่ธิที่างเกษ์ต่รจะเพ่�มขึ�นราวิ 3 ห่มื�น
5 เกษ์ต่รกรกลุ่มน้�ในป็ีที่้�ผ่านมาจะกู้เงินป็ลูกบ้านและซึ่ื�อรถุ
6  ถุ้าเป็็นป็ีป็รกต่ิ อัต่ราส่วินน้�จะลด้เห่ลือ 18 ห่รือ ต่ำ�ากวิ่า

ส่ว่นเกษตรกรผู้่ป็ลักูมะม่ว่ง	ม่รายไดจ้ากมะม่ว่งตำ�าที่ำาให้้เกษตรกรตอ้งกู้เงิน
จากห้ลัายกองทีุ่นเพ่�อใช้ิห้มุนเว่ยีนในการจ่ายค่นเงินกู้	แต่ห้ลัายครัว่เรอืนม่รายได้
จากเงินเด่อน	โดยทัี่�ว่ไป็จึงสามารถชิำาระห้น่�ได้	ส่ว่นเกษตรกรผู้่ป็ลูักฟักที่อง	แลัะ	
พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	ม่ห้น่�สะสมไม่สูงมาก	แลัะสามารถชิำาระห้น่�ได้	ม่เกษตรกร
ร้อยลัะ	20	ท่ี่�ม่รายได้น้อยกว่่ารายจ่าย	เกษตรกรท่ี่�ป็ลูักมันสำาป็ะห้ลััง	ม่ห้น่�สะสม
ราว่	160,000	บาที่ต่อครัว่เรอืน	แต่เป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่ว่นัิยในการกู้ย่มแลัะชิำาระห้น่�ค่น	
ปี็ท่ี่�ผ่่านมาจะกู้เงินป็ลูักบ้านแลัะซ่ึ่�อรถ	แต่สามารถชิำาระค่นห้น่�โดยใช้ิเงินออม		
ส่ว่นครัว่เรอืนเกษตรกรท่ี่�ป็ลูักกาแฟนั�น	ม่รายได้จากกิจการค้า	แม้ม่ห้น่�สะสมสูงบ้าง		
ราว่	260,000	บาที่	แต่เน่�องจากม่รายได้ต่อปี็สูงจึงไม่ม่ปั็ญห้าในการชิำาระห้น่�		
โดยรว่มครัว่เรอืนท่ี่�ม่รายได้ไม่เพ่ยงพอกับรายจ่ายในปี็	2561/62	ม่ป็ระมาณร้อยลัะ		
20-26	ของครัว่เรอืนทัี่�งห้มด	(เท่ี่ยบกับร้อยลัะ	40-60	ใน	จ.กาฬสินธ์ุิ	แลัะร้อยลัะ		
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50-60	ใน	อ.สองแคว่	แลัะ	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน)	แต่ในระบบพึ�งพาข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์
แลัะมันสำาป็ะห้ลัังเป็็นห้ลัักซึึ่�งครัว่เรอืนถึงร้อยลัะ	38-50	ท่ี่�ม่รายได้ไม่เพ่ยงพอกับ
รายจ่ายในปี็นั�น	ซึึ่�งเป็็นสาเห้ตุห้ลัักท่ี่�ที่ำาให้้ต้องนำาไป็สู่การกู้ห้น่�ย่มสินเร ื�อยไป็

• ห์นีื�สิินืเทีี่ยบกับรายได้ยังพอจัดการได้ ยกเว้ันืในืระบบข้้าวัโพดเป็็นืห์ลััก
ครัว่เรอืนตัว่อย่างในกลุ่ัมน่�	ม่สัดส่ว่นห้น่�สินต่อรายได้สุที่ธิิต่อเด่อนในระดับตำ�า		

เพ่ยง	3-6	เท่ี่าสำาห้รับระบบป็ลูักพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	แลัะกาแฟ	เป็็นห้ลััก	
แลัะสูงขึ�นสำาห้รับระบบพึ�งพามะม่ว่ง	แลัะฟักที่อง	เป็็นห้ลััก	ค่อ	เท่ี่ากับ	10	เท่ี่า	
(เท่ี่ยบกับ	15-20	เท่ี่าในระบบข้าว่	ข้าว่+พ่ชิผ่ัก	ข้าว่+อ้อย	แลัะ	ข้าว่+เล่ั�ยงสัตว่	์	
ใน	จ.กาฬสินธ์ุิ	แลัะ	10-20	เท่ี่าสำาห้รับระบบพึ�งพาพ่ชิไร่	ห้รอืไม้ผ่ลั	ใน	อ.ภูเพ่ยง	
จ.น่าน)	สัดส่ว่นน่�สูงขึ�นสำาห้รับระบบท่ี่�พึ�งพาข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่เป็็นห้ลััก	ซึึ่�งสูงถึง
ร้อยลัะ	23	แลัะระบบท่ี่�พึ�งพามันสำาป็ะห้ลัังเป็็นห้ลััก	ซึึ่�งป็รกติจะเท่ี่ากับ	18	แต่ในปี็	
2562	สูงถึง	26	เท่ี่า	(เท่ี่ยบกับ	36	เท่ี่า	สำาห้รับระบบข้าว่+ข้าว่โพด	ใน	จ.กาฬสินธ์ุิ)

ครัว่เรอืนผู้่ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่เป็็นพ่ชิห้ลััก	เป็็นกลุ่ัมครัว่เรอืนท่ี่�เป็็นห้น่�สูง	
เน่�องจากม่การลังทุี่นในแต่ลัะปี็สูงโดยเฉีพาะกลุ่ัมครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์
เพ่ยงอย่างเด่ยว่	เกษตรกรบางครัว่เรอืนม่ห้น่�สะสมท่ี่�ม่มาตั�งแต่สมัยพ่อแม่	ที่ำาให้้ม่
ห้น่�สะสมสูงกว่า่	800,000	บาที่	แต่โดยเฉีล่ั�ยม่ห้น่�สะสมเท่ี่ากับ	370,000	บาที่
ในปี็	2562	ทัี่�งน่�เกษตรกรผู้่ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่ส่ว่นให้ญ่พึ�งพารายได้จาก
ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่เ์ป็็นห้ลััก	จงึพบเกษตรกรท่ี่�ไมส่ามารถจา่ยค่นเงนิกู้ได้	จำาเป็็นตอ้ง
ผั่ดผ่่อน	ห้รอืป็รับโครงสร้างห้น่�	ห้รอืบางรายท่ี่�ต้องการรักษาเครดิต	จะใช้ิการกู้ย่ม
เงินกองทุี่นห้รอืเงินนอกระบบมาใช้ิค่นเงินกู้	จึงนับว่า่เป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่คว่ามเส่�ยงต่อการ
ไม่สามารถชิำาระห้น่�ได้

ครัว่เรอืนท่ี่�ม่ปั็ญห้าในการจ่ายค่นเงินกู้ทัี่�งในป็ระเภที่เงินกู้ในระยะสั�นแลัะใน
ระยะยาว่	ห้รอืม่การป็รับโครงสร้างห้น่�จาก	ธิ.ก.ส.	พบในครัว่เรอืนผู้่ป็ลูักมะม่ว่ง	
แลัะข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่เป็็นพ่ชิห้ลััก	ส่ว่นครัว่เรอืนเกษตรกรท่ี่�ป็ลูักพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/
อินที่รย์ี	เป็็นห้ลัักเป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่คว่ามสามารถในการจ่ายค่นเงินกู้สูง	ระบบพ่ชิท่ี่�
สามารถค่นเงินกู้ได้แลัะพ้นจากห้น่�	ค่อ	กลุ่ัมครัว่เรอืนท่ี่�ม่รายได้จากห้ลัายที่าง	
ทัี่�งจากธุิรกิจของครัว่เรอืน	รายได้ป็ระจำาแลัะการที่ำางานเสรมิเช่ินรับจ้าง	แลัะการ
ที่ำาการเกษตรท่ี่�ม่พ่ชิห้ลัากห้ลัาย	ต้นทุี่นเกษตรตำ�าเกษตรกรผู้่ป็ลูักมันสำาป็ะห้ลััง		
แลัะฟักที่องเป็็นพ่ชิห้ลััก	ส่ว่นให้ญ่ม่การกู้ย่มเงินไม่มาก	ม่การว่างแผ่นการผ่ลิัตแลัะ
การลังทุี่นเกษตรท่ี่�สอดคล้ัองกับรายได้	จึงสามารถจ่ายค่นเงินกู้ย่มได้ทุี่กปี็

อาจกล่ัาว่ได้ว่่าเกษตรกรส่ว่นให้ญ่ในกลุ่ัมน่�สามารถชิำาระค่นเงินกู้ได้	
โดยเฉีพาะอย่างยิ�งเกษตรกรผู้่ป็ลูักพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	แลัะมันสำาป็ะห้ลัังเป็็น



33การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

พ่ชิห้ลััก	ม่ส่ว่นน้อยท่ี่�นำารายได้ไป็ใช้ิในที่างอ่�นจนไม่สามารถชิำาระห้น่�ได้	เกษตรกร
ส่ว่นให้ญ่เม่�อไม่สามารถชิำาระห้น่�ได้	จะติดต่อกับแห้ล่ังเงินกู้ย่มเพ่�อห้ารอืจัดการกับ
ห้น่�สิน	เน่�องจากม่ผ่ลัต่อคว่ามน่าเช่ิ�อถ่อของตนเองในการรักษาระดับอัตราดอกเบ่�ย	
แลัะการกู้ย่มในรอบถัดไป็

• ภาพริวม: การิเกษต้ริไม่ได้้ขึ้าด้ทุนี้ แต่้ม้ความเส้ิ�ยงสูิง ริายได้้
ไม่พอด้ำาริงช้ำพแบบใหม่

เม่�อเป็รยีบเท่ี่ยบระดับรายได้	แลัะห้น่�สินของโครงการต่างๆ	ข้างต้น		
โดยภาพรว่ม	สามารถสรุป็ได้ว่่า	กลุ่ัมท่ี่�ม่รายได้จากการเกษตรด่	สามารถจัดการ
ห้น่�สินของครัว่เรอืนได้ด่	เช่ิน	กลุ่ัมป็ลูักกาแฟ	ห้รอืกาแฟผ่สมผ่สานไม้ผ่ลั	กลุ่ัมพ่ชิ
ผั่กป็ลัอดสาร/อนิที่รย์ี	กลุ่ัมพ่ชิผั่กในโรงเรอืน	กลุ่ัมข้าว่แลัะออ้ย	เป็็นต้น	กลุ่ัมเห้ลัา่น่�	
ม่การผ่ลิัตแลัะการตลัาดท่ี่�มั�นคง	แลัะม่การกระจายคว่ามเส่�ยงพอสมคว่ร	ห้น่�สิน	
โดยทัี่�ว่ไป็จะไม่สูงเกินตัว่	ในบางกรณ่ม่ห้น่�สินท่ี่�อาจยังสูงอยู่เกิดจากการก่อห้น่�	
นอกการเกษตรมากกว่่าแต่ยังสามารถจัดการได้	อ่กกลุ่ัมเกษตรกรท่ี่�จัดการห้น่�ได้	
แม้ว่า่รายได้ไม่มาก	ค่อ	กลุ่ัมท่ี่�ม่คว่ามระมัดระว่งัในการกู้ห้น่�ย่มสิน	แลัะการใช้ิจ่าย
ในครัว่เรอืน	ค่อ	กลุ่ัมฟักที่อง	มันสำาป็ะห้ลััง	แลัะ	ยางพารา	ท่ี่�ดำารงช่ิว่ติอย่าง
ระมัดระวั่ง	ไม่กู้ห้น่�ย่มสินเกินตัว่	ม่ว่นัิยที่างการเงินท่ี่�ด่	โดยสามารถชิำาระห้น่�สินได้
ตรงต่อเว่ลัา	ไม่ม่พฤติกรรมการผั่ดห้น่�	อย่างไรก็ตาม	ในระบบพ่ชิท่ี่�เห้ล่ัอ	เช่ิน		
กลุ่ัมเกษตรกรในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อ	(ยกเว้่นกลุ่ัมป็ลูักอ้อย)	กลุ่ัมในจังห้วั่ดน่าน		
(ยกเว่้นกลุ่ัมยางพารา	กาแฟผ่สมไม้ผ่ลั	พ่ชิผั่กในโรงเรอืน	แลัะฟักที่อง	ท่ี่�ได้กล่ัาว่
ไป็แล้ัว่)	พบว่่า	การเกษตรเผ่ชิิญคว่ามเส่�ยงเร ื�องการผ่ลิัต	เช่ิน	สภาว่ะแล้ัง	โรค	
แมลัง	ห้รอืภาว่ะการตลัาดท่ี่�ไม่แน่นอน	ที่ำาให้้ม่รายได้ไม่มากพอท่ี่�จะจ่ายห้น่�ท่ี่�เกิดขึ�น	
จากค่าใช้ิจา่ยทุี่กอย่างท่ี่�ป็ระดังเข้ามา	เช่ิน	ค่าใช้ิจา่ยดำารงช่ิพ	การศึึกษาของบุตรห้ลัาน		
ผ่่อนชิำาระห้น่�สินนอกการเกษตร	เช่ิน	โที่รศัึพท์ี่	มอเตอร์ไซึ่ด์	สิ�งอำานว่ยคว่ามสะดว่ก
ในครัว่เรอืน	เป็็นต้น	ในขณะท่ี่�การเกษตรไม่ได้ขาดทุี่น	แต่ก็ไม่เพ่ยงพอต่อการดำารงช่ิพ	
ในปั็จจุบันท่ี่�ม่มาตรฐานคว่ามเป็็นอยู่ท่ี่�สูงขึ�น	ม่ว่ถ่ิช่ิว่ติแบบให้ม่ๆ 	ท่ี่�ม่ค่าใช้ิจ่ายด้าน
การศึึกษา	การคมนาคม	ส่�อสารท่ี่�มากขึ�น	การห้ารายได้นอกการเกษตรจึงเป็็นคว่าม
จำาเป็็นท่ี่�สามารถม่เงินมาสง่ห้น่�ท่ี่�พอกพนูเพิ�มขึ�น	กลุ่ัมท่ี่�ม่ปั็ญห้าเร ื�องห้น่�สินมากท่ี่�สุด	
ทัี่�งในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อ	แลัะภาคเห้น่อ	ค่อ	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่โพด	เน่�องจากม่
คว่ามเส่�ยงในการผ่ลิัตแลัะการตลัาดมาก	แลัะการผ่ลิัตม่ต้นทุี่นสูงมากขึ�นเร ื�อยๆ
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5.3 แหล่ิงการิกู้ย่มเงินี้ขึ้องครัิวเร่ิอนี้เกษต้ริ

• กู้ ธุ์.ก.สิ. ทุกปี็ ไม่เข้ึ้มงวด้ แต่้ขึ้อให้จ่ัายคริบ

การผ่ลัิตที่างการเกษตรของเกษตรกรส่ว่นให้ญ่พึ�งพาทีุ่นจากการกู้เงินท่ี่�ม่
การกู้เป็็นป็ระจำาทุี่กปี็	(กู้ในช่ิว่งต้นฤดูการผ่ลิัตแลัะชิำาระหั้กค่นเม่�อเก็บเก่�ยว่ผ่ลัผ่ลิัต)	
จากนโยบายของภาครัฐในปี็	พ.ศึ.	2547	ที่ำาให้้เกษตรกรกู้จากพ่อเล่ั�ยงน้อยลัง	
(เก่อบไม่ม่แล้ัว่)	แลัะหั้นไป็กู้จากธินาคารเพ่�อการเกษตรแลัะสห้กรณ์การเกษตร	
(ธิ.ก.ส.)	แลัะกองทุี่นห้มู่บ้านมากขึ�น	ส่ว่นให้ญ่ม่ยอดเงินกู้มากกว่่าต้นทุี่นการผ่ลิัต	
ทัี่�งน่�เกษตรกรจะจัดสรรเงินกู้บางส่ว่นไป็ใชิน้อกภาคการเกษตรซึ่ึ�งไม่ก่อให้้เกิดรายได้		
เช่ิน	ใช้ิจ่ายเพ่�อการบรโิภค	ใช้ิจ่ายท่ี่�เก่�ยว่กับบุตรห้ลัาน	ซ่ึ่�อยานพาห้นะ	เป็็นต้น		
โดยทัี่�ว่ไป็เกษตรกรจะใช้ิเงินกู้เพ่�อการเกษตรเพ่ยงคร ่�งห้นึ�ง	ท่ี่�เห้ล่ัอจะถูกใช้ิจ่ายใน
ครัว่เรอืน	รว่มถึงการใช้ิจ่ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับบุตรห้ลัาน	นอกจากน่�	บางรายนำาเงินกู้
ทัี่�งห้มดไป็ซ่ึ่�อสินที่รัพย์	โดยเฉีพาะยานพาห้นะ	แลัะ/ใช้ิสร้างห้รอืป็รับป็รุงท่ี่�อยู่อาศัึย	
ดังนั�น	ห้ากรายรับจากการผ่ลัิตที่างการเกษตรไม่เป็็นไป็ตามท่ี่�คาดห้มาย	เช่ิน		
เกิดภัยพิบัติ	(นำ�าท่ี่ว่ม	พายุ	ภัยแล้ัง)	ราคาผ่ลัผ่ลิัตตกตำ�า	เป็็นต้น	ก็จะนำามาสู่จุด
เร ิ�มต้นของการสะสมพอกพูนห้น่�ของครัว่เรอืนเกษตร

ครัว่เรอืนเกษตรส่ว่นให้ญ่เป็็นห้น่�	ธิ.ก.ส	ป็ระมาณ	100,000-200,000	
บาที่/ครัว่เรอืน/ปี็	ธิ.ก.ส.	เป็็นแห้ล่ังสินเช่ิ�อท่ี่�สำาคัญท่ี่�สุดโดยเฉีพาะในครัว่เรอืน	
เกษตรกรท่ี่�ไม่ม่ห้ลัักที่รัพย์	เกษตรกรสามารถใช้ิกลุ่ัมคำ�าป็ระกันเงินกู้ได้	เกษตรกร
สามารถกู้ได้ทุี่กปี็	แลัะสามารถกู้ได้ทัี่�งระยะสั�น	แลัะระยะยาว่	แลัะสามารถกู้ได้	
ห้ลัายสัญญา	ห้ากเป็็นลัูกค้าชัิ�นด่	เช่ิน	สามารถกู้เพ่�อซ่ึ่�อเคร ื�องจักร	กู้เพ่�อลังทุี่น
เกษตร	กู้จากบัตรเกษตรสุขใจ	แลัะกู้จาก	A-Cash	รว่มถึงโครงการสินเช่ิ�ออ่�นๆ		
ท่ี่�	ธิ.ก.ส.	จัดที่ำาขึ�น	เกษตรกรที่ำาสัญญากับ	ธิ.ก.ส.	เพ่�อกู้เงินมาจ่ายให้้ที่างร้านห้รอื
ปิ็ดไฟแนนซ์ึ่มักไม่พบการใช้ิผิ่ดว่ตัถุป็ระสงค์	แต่สำาห้รับเงินกู้ท่ี่�ใช้ิเพ่�อลังทุี่นเกษตร
ในระยะยาว่	เช่ิน	การป็รับป็รุงพ่�นท่ี่�ป็ลูักพ่ชิ	พบว่่าบางท่ี่ม่การกู้ย่มเงินในว่งเงิน
ท่ี่�มากกว่า่ท่ี่�จำาเป็็น	ห้รอืม่การจัดสรรเงินบางส่ว่นไป็ใช้ิเพ่�อเป็็นค่าใช้ิจ่ายในครัว่เรอืน	
ห้รอืเป็็นค่าใช้ิจ่ายของบุตรห้ลัานท่ี่�เรยีนอยู่	การกู้เงินจาก	ธิ.ก.ส.	นั�น	เกษตรกร	
ส่ว่นให้ญ่ให้้คว่ามเห็้นว่่า	ไม่เข้มงว่ดว่่านำาเงินไป็ใช้ิอะไร	ขอเพ่ยงม่เงินจ่ายค่นตาม
กำาห้นดเท่ี่านั�น	เช่ินเด่ยว่กับเงินกู้ย่มจากกองทุี่นห้มู่บ้าน	แลัะเงินออมที่รัพย์
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• กองทุนี้หมู่บ้านี้ กู้ง่าย ด้อกเบ้�ยต้ำ�า เสิริิมสิภาพคล่ิอง

ครัว่เรอืนส่ว่นให้ญ่ท่ี่�เป็็นห้น่�มักจะกู้เงินมากกว่่า	1	แห้ล่ัง	แห้ล่ังเงินกู้ท่ี่�สำาคัญ
รองลังมาค่อ	กองทุี่นห้มู่บ้าน	เกษตรกรจะกู้กองทุี่นห้มู่บ้านรายลัะ	20,000-
40,000	บาที่	ห้รอื	ไม่เกิน	50,000	บาที่/ครัว่เรอืน/ปี็	กองทุี่นห้มู่บ้าน	เป็็นแห้ล่ัง
เงินกู้สำาคัญท่ี่�เพิ�มสภาพคล่ัองให้้กับครัว่เรอืนได้โดยไม่ต้องม่ห้ลัักที่รัพย์คำ�าป็ระกัน	
เป็็นแห้ล่ังเงินทุี่นท่ี่�เข้าถึงง่าย	ดอกเบ่�ยตำ�า	คุ้นเคยแลัะม่การกู้ย่มมาอย่างต่อเน่�อง	
โดยกองทุี่นห้มู่บ้านม่การจัดการแตกต่างกันไป็ตามห้มู่บ้าน	ทัี่�งในด้านเง่�อนไขการ
ชิำาระเงินแลัะอัตราดอกเบ่�ย	ทัี่�งน่�การจัดการกองทีุ่นห้มู่บ้านท่ี่�ม่การจัดการได้ด่	
แลัะม่ดอกเบ่�ยตำ�า	เป็็นแห้ลัง่พึ�งพาให้้กับเกษตรกรสำาห้รับเป็็นคา่ใช้ิจ่ายทัี่�ว่ไป็ให้้กับ
ครัว่เรอืน

• สิหกริณ์์การิเกษต้ริ ต้้องรัิกษาเคริดิ้ต้

สห้กรณ์เป็็นอ่กแห้ล่ังท่ี่�สำาคัญในการให้้กู้ย่มเงินเพ่�อการเกษตร	ทัี่�ง	ธิ.ก.ส.	
แลัะสห้กรณ	์ม่การกำาห้นดชัิ�นคว่ามนา่เช่ิ�อถ่อของเกษตรกรห้รอืสมาชิิก	เพ่�อกำาห้นด
ทัี่�งอัตราดอกเบ่�ยแลัะจำานว่นเงินท่ี่�สามารถกู้ได้	การให้้กู้ยังพิจารณาจากการ
ป็ระมาณรายได้ของเกษตรกรเพ่�อป็ระเมินคว่ามสามารถในการชิำาระห้น่�	ส่ว่นการ
ย่�นขอกู้ของเกษตรกรจะแตกต่างกันบ้างตามลัักษณะการผ่ลิัต	เช่ิน	กลุ่ัมท่ี่�จำาเป็็น
ต้องม่การลังทีุ่นการเกษตรในระยะยาว่	ในเคร ื�องจักร	แลัะการป็รับป็รุงพ่�นท่ี่�แลัะ
การป็ลูัก	ดังท่ี่�เห็้นได้จาก	กลุ่ัมผู้่ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์มันสำาป็ะห้ลััง	แลัะมะม่ว่ง
ดังนั�นครัว่เรอืนส่ว่นให้ญ่จะพยายามค่นเงินกู้จาก	ธิ.ก.ส.	ห้รอืสห้กรณ์	โดยห้าก	
รายได้ไม่พอจะใช้ิเงินกู้จากแห้ล่ังอ่�น	เช่ินกองทุี่นห้มู่บ้าน	ออมที่รัพย์ชุิมชิน	ญาติ	
เพ่�อนบ้าน	แลัะนายทุี่น	เพ่�อค่นเงินกู้จาก	ธิ.ก.ส.	ห้รอืสห้กรณ์	ด้ว่ยเห้ตุผ่ลัท่ี่�สำาคัญ
ค่อ	รักษาระดับอัตราดอกเบ่�ยกับ	ธิ.ก.ส.	ห้รอืสห้กรณ์	สถานะชัิ�นท่ี่�ม่กบั	ธิ.ก.ส.	ห้รอื
สห้กรณ์เพ่�อให้้ม่ดอกเบ่�ยท่ี่�ตำ�าเม่�อต้องกู้	ห้รอืได้รับสิที่ธิิพิเศึษ

• แหล่ิงกู้อ่�นี้ๆ วงเงินี้ไม่สูิงมาก

นอกจากนั�นเกษตรกรสามารถเข้าถึงแห้ล่ังเงินกู้ได้จากแห้ล่ังอ่�นๆ	อ่ก	ม่ทัี่�ง
กองที่นุท่ี่�ดูแลัโดยภาครัฐ	แลัะกองที่นุท่ี่�จัดการกันเองในกรรมการห้มู่บา้น	กองที่นุ
ท่ี่�จัดการกันเองในกลุ่ัมเกษตรกร	ห้รอืแม้แต่กองทุี่นท่ี่�จัดการกันเองในกลุ่ัม	
เครอืญาติ	บางพ่�นท่ี่�ม่การกู้ย่มจากกลุ่ัมว่สิาห้กิจได้	โดยกลุ่ัมว่สิาห้กิจจะที่ำาห้น้าท่ี่�
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คล้ัายพ่อเล่ั�ยงสินเช่ิ�อนอกระบบโดยการให้้คว่ามชิว่่ยเห้ล่ัอสมาชิิกท่ี่�ป็ลูักพ่ชิด้ว่ยการ
ให้้สินเช่ิ�อปั็จจัยการผ่ลิัตแลัะรับซ่ึ่�อผ่ลัผ่ลิัตค่นเพ่�อหั้กกลับลับห้น่�แลัะเปิ็ดให้้สมาชิิก
กู้ย่มเงินสดได้โดยม่ผู้่คำ�าป็ระกันเงินกู้	อย่างไรก็ตาม	การชิำาระค่นเงินกู้ของว่สิาห้กิจฯ	
ไม่ม่กฎระเบ่ยบรองรับตามกฎห้มาย	แต่ใช้ิมาตรการที่างสังคมเป็็นเง่�อนไขในการ
ชิำาระค่น	นอกจากน่�	บางชุิมชินยังม่กองทุี่นออมที่รัพย์ชุิมชิน	เป็็นแห้ล่ังเงินกู้ใน
ชุิมชิน	ท่ี่�เกษตรกรเข้าถึงได้เก่อบทุี่กครัว่เรอืน	แม้ม่ว่งเงินไม่สูง	เกษตรกรจะกู้ได้
ตามเงินออมท่ี่�ม่แลัะม่ว่งเงินกู้ท่ี่�ไม่สูง	แต่ม่สภาพคล่ัองมากเน่�องจากเกษตรกร
สามารถกู้ได้ทุี่กเด่อน

• การิกู้นี้อกริะบบ

ด้านการกู้ย่มนอกระบบ	พบว่า่	ม่อยู่น้อย	เน่�องจากครัว่เรอืนเกษตรกรม่แห้ล่ัง	
กู้ย่มห้ลัายแห้ล่ัง	ม่แห้ล่ังเงินกู้ทัี่�งระยะสั�น	แลัะระยะยาว่ในระบบ	ห้รอืกึ�งระบบมาก	
เช่ิน	ธิ.ก.ส.	สห้กรณ์การเกษตร	กองทีุ่นห้มู่บ้าน	ห้รอื	กองทุี่นออมที่รัพย์ชุิมชิน	
เป็็นต้น	โดยเฉีพาะกองที่นุห้มู่บ้าน	แลัะกองที่นุออมที่รัพย์ชุิมชิน	ซึึ่�งม่คว่ามย่ดห้ยุ่น
ในการกู้	ในภาคเห้น่อตอนบน	ยังพบการกู้ย่มจากนายทุี่นนอกระบบในกลุ่ัมผู้่ป็ลูัก
ข้าว่โพด	2-3	รายเท่ี่านั�น	นอกจากนั�น	ในบางพ่�นท่ี่�	ครัว่เรอืนเกษตรกรม่การจัดตั�ง	
กองทุี่นว่สิาห้กิจชุิมชินขึ�น	ที่ำาห้น้าท่ี่�คล้ัายๆ	นายทุี่นเงินกู้	เช่ิน	กองทุี่นว่สิาห้กิจ
ชุิมชินกลุ่ัมป็ลูักข้าว่โพด	ในตำาบลันาไร่ห้ลัว่ง	อำาเภอสองแคว่	จ.น่าน	เปิ็ดให้้สมาชิิก
กู้ย่มเงินสดได้โดยม่ผู้่คำ�าป็ระกันเงินกู้	โดยคิดอัตราดอกเบ่�ยร้อยลัะ	5	อ่กทัี่�งสมาชิิก
ยังได้รับสวั่สดิการสำาห้รับการฌาป็นกิจ	การกู้ย่มม่คว่ามย่ดห้ยุ่นสูง	สมาชิิกไม่ต้อง
ใช้ิห้ลัักที่รัพย์คำ�าป็ระกันเงินกู้	แลัะสามารถพูดคุยเพ่�อผ่่อนผั่นการชิำาระห้น่�กับ	
คณะกรรมการได้	อย่างไรก็ตาม	การชิำาระค่นเงินกู้ของว่สิาห้กิจฯ	ไม่ม่กฎระเบ่ยบ
รองรับตามกฎห้มาย	แต่ใช้ิมาตรการที่างสังคมเป็็นเง่�อนไขในการชิำาระค่น		
ส่ว่นครัว่เรอืนในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อกล่ัาว่ว่า่	

“เงินกู้ห้มว่กกันน็อคไม่ค่อยเห็้นแล้ัว่	ตั�งแต่ม่กองทุี่นห้มู่บ้าน	ม่แต่พว่กท่ี่�เล่ัน
การพนันเท่ี่านั�นแห้ลัะท่ี่�กล้ัาย่ม”	

(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)	

ครัว่เรอืนท่ี่�ยังพึ�งการกู้นอกระบบอยู่บ้างค่อ	ช่ิว่งต้องค่นเงินกู้กองทีุ่น
ห้มู่บ้าน	ห้รอื	ธิ.ก.ส	เกษตรกรบางรายไม่ม่เงินพอก็จะไป็ย่มเงินนอกระบบมาสัก	
7-14	ว่ัน	พอได้เงินกู้งว่ดให้ม่มาก็จะนำาเงินไป็ใช้ิห้น่�เงินกู้นอกระบบ	เรยีกระบบน่�
ว่่าเป็็นการ	“ใช้ิห้น่�ห้มุนห้น่�”	ห้รอืเรยีกง่ายๆว่่า	“ห้น่�ห้มุน”	ในบางกรณ่จะเกิด	
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ช่ิองที่างพิเศึษในการห้าเงินค่นห้น่�	ค่อ	ลูักห้น่�จะเอาบัตร	ATM	ฝากไว่้กับนายทุี่น	
เม่�อเงินกู้โอนเข้าบัญช่ิ	นายทุี่นก็สามารถไป็กดเอาเงินได้เลัย	ซึึ่�งการให้้กู้แบบน่�
นายทุี่นไม่ม่คว่ามเส่�ยงเลัย	เม่�อม่เงินโอนเข้าบัญช่ิลักูห้น่�	นายทุี่นก็สามารถไป็กดเงิน	
จากบัตร	ATM	ได้เลัย	การป็ลั่อยกู้แบบน่�เกิดขึ�นในช่ิว่งเว่ลัาค่นเงินกู้ระยะสั�นของ	
ธิ.ก.ส.	ด้ว่ยเช่ินกัน	ดอกเบ่�ยจากแห้ล่ังทุี่นนอกระบบ	ชิาว่บ้านเรยีก	“ดอกนอก”	
(ดอกเบ่�ยของเงินทุี่นในระบบ	เรยีก	“ดอกใน”)	ซึึ่�งม่การคิดดอกเบ่�ยแตกต่างกัน	
ขึ�นอยู่กับเจ้าของเงินทุี่น	เช่ิน	ร้อยลัะ	1.5	บาที่ต่อสัป็ดาห์้	ห้รอืร้อยลัะ	5	บาที่ต่อ	
2-3	สัป็ดาห์้	เป็็นต้น	แต่ก็เป็็นช่ิองที่างท่ี่�จะช่ิว่ยครัว่เรอืนเกษตรกร	“ห้มุนห้น่�”	ได้

5.4 เกษต้ริกริใช้ำเงินี้ด้้านี้ไหนี้บ้าง 

รายจ่ายด้านการบรโิภคยังคงเป็็นรายจ่ายห้ลัักของครัว่เรอืนเกษตร	แลัะ
แป็รผั่นตรงกับการเพิ�มขึ�นของรายไดข้องครัว่เรอืนเกษตรตามสมมติฐานการบรโิภค
แบบรายได้ถาว่รในว่งจรช่ิว่ติ	(Life	cycle	permanent	income	hypothesis)	
กล่ัาว่ค่อ	ครัว่เรอืนเกษตรใช้ิจ่ายเพ่�อการบรโิภคตามระดับรายได้ท่ี่�เพิ�มขึ�น	แลัะคว่าม
คาดห้ว่งัท่ี่�จะได้รายได้ในอนาคต

• ริายจ่ัายอุป็โภคแลิะบริิโภค ร้ิอยลิะ 50-70

สำาห้รับครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	จ.กาฬสนิธ์ุิ	ในปี็	2561	พบว่า่	รายจ่ายอุป็โภค
บรโิภคในครัว่เรอืน	สูงราว่	35,000-62,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ซึึ่�งสูงถึง	
ร้อยลัะ	54-84	ของค่าใช้ิจ่ายรว่ม	ท่ี่�ไม่รว่มค่าใช้ิจ่ายการเกษตรแลัะการศึึกษาของ
บุตรห้ลัาน	ใกล้ัเค่ยงกับครัว่เรอืนท่ี่�	อ.สองแคว่	แลัะ	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน	ท่ี่�อยู่ระดับ	
36,000-73,000	บาที่ต่อครัว่เรอืน	แต่ท่ี่�	จ.น่านน่�	คิดเป็็นร้อยลัะ	40-70	ของ
ค่าใช้ิจ่ายรว่ม	(ไมร่ว่มค่าใช้ิจ่ายการเกษตรแลัะการศึึกษาของบตุรห้ลัาน)	สว่่นครัว่เรอืน	
ตัว่อย่างท่ี่�	จ.เช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย	แลัะ	อ.นาน้อย	จ.น่าน	ม่รายจ่ายอุป็โภค	บรโิภค
ท่ี่�ระดับ	50,000-86,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	โดยคิดเป็็นร้อยลัะ	70-80		
ส่ว่นในเร ื�องค่าอาห้ารจะสูงในกลุ่ัมท่ี่�ส่ว่นให้ญ่ไม่ได้ป็ลูักข้าว่	เช่ิน	กาแฟ	ฟักที่อง		
พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่	แต่ในกลุ่ัมท่ี่�ป็ลูักข้าว่จะม่ค่าใช้ิจ่าย	
ตำ�ากว่่า	40,000	บาที่ต่อปี็	แต่ในกลุ่ัมท่ี่�ม่รายได้ด่	เช่ิน	กลุ่ัมพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/
อินที่รย์ี	แลัะกาแฟ	ม่ค่าอาห้ารสูง	เน่�องจากม่การซ่ึ่�อห้าอาห้ารท่ี่�เป็็นอาห้ารกลุ่ัม
ราคาแพงเพิ�มขึ�น	เช่ิน	เน่�อสัตว่	์ผ่ลัไม้	(ตารางท่ี่�	5-7)
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ตารางท่ี่� 5 รายจา่ยในครวัเรือนเกิษตรกิรต่อป ีอ.ร่องคำา และ อ.กิมลาไสย จ.กิาฬสนิธิ์� พ.ศ. 2561

ร์ะบบพืชหลัก

ร์ายจั่ายในคร์ัวิเร์ือน (บาทต้่อคร์ัวิเร์ือนต้่อป้ี)

ร์ายจั่ายทั�วิไป้ในคร์ัวิเร์ือน (ไม่ร์วิมค่าใช้จั่ายเกษต้ร์และการ์ศึกษา
บุต้ร์หลาน แต้่ร์วิมค่าผ่อนชำาร์ะเงินกู้) การ์ศึกษา

บุต้ร์หลาน7

การ์ออมผ่านกองทุน
ต้่างๆ โด้ยเฉพาะค่า

ฌาป้ณกิจัร์วิม อุป้โภคบร์ิโภค อื่นๆ

ข้าวิ
70,635
(100%)

45,252
(64%)

25,383
(36%)

16,300
(19%)

ไม่ร์ะบุ

ข้าวิและผัก
63,640
(100%)

34,590
(54%)

29,050
(46%)

12,500
(16%)

ไม่ร์ะบุ

ข้าวิและข้าวิโพด้
57,590
(100%)

46,140
(80%)

11,450
20%)

15,000
(21%)

ไม่ร์ะบุ

ข้าวิและอ้อย
74,153
(100%)

62,310
(84%)

11,843
16%)

15,110
(21%)

ไม่ร์ะบุ

ข้าวิและเล้�ยงสัต้วิ์
73,700
(100%)

42,600
(58%)

31,100
(42%)

11,600
(14%)

ไม่ร์ะบุ

ที่้�มา: ศิวิาพร ฟองที่อง (2563)
7 ต่ัวิเลขในวิงเล็บเป็็นร้อยละของค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษ์าต่่อค่าใช้จ่ายรวิมของครัวิเรือน (อุป็โภคบริโภค อื�นๆ และ การศึกษ์า) แต่่ไม่รวิมค่าใช้จ่ายภาคเกษ์ต่ร

• ริายจ่ัายคมนี้าคมส่ิ� อสิาริ ร้ิอยลิะ 20-40

ครัว่เรอืนตัว่อย่างท่ี่�	จ.เช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย	แลัะ	อ.นาน้อย	จ.น่าน	ม่ค่าใช้ิจ่าย	
การคมนาคมส่�อสาร	ร้อยลัะ	19-24	ของรายจา่ยรว่ม	(ไมร่ว่มคา่ใช้ิจ่ายเกษตรแลัะ
การศึึกษาของบุตรห้ลัาน)	ค่าเดินที่างเป็รยีบเสม่อนคว่ามจำาเป็็นรองจากค่าใช้ิจ่าย
ด้านอาห้าร	เกษตรกรส่ว่นให้ญ่ม่รถจักรยานยนต์	แลัะรถยนต์	บางครัว่เรอืนม่
สมาชิิก	3	คน	ม่รถ	3	คัน	เดินที่างด้ว่ยรถทุี่กว่นัแม้ระยะที่างจะใกล้ัมาก	ไม่ว่่าจะ
ไป็สว่น	ไป็ร้านค้า	ไป็ตลัาด	ส่ว่นกลุ่ัมในระบบพึ�งพาการป็ลูักกาแฟ	แลัะพ่ชิผั่ก	
ป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	นั�นม่การเดินที่างเข้าเม่องบ่อยเพราะเกษตรกรติดต่อตลัาด	
ข้างนอกบ่อย	กลุ่ัมข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่ม่ท่ี่�ดินที่ำากินไกลัจากบา้นมาก	แลัะอยู่ไกลัตลัาด
จึงต้องเส่ยค่าใช้ิจ่ายเดินที่างสูง	ท่ี่�	อ.สองแคว่	จ.น่าน	ครัว่เรอืนกลุ่ัมชิาติพันธ์ุิ	
ม่ค่าใช้ิจ่ายเก่�ยว่กับการคมนาคมส่�อสารแลัะบุตรห้ลัาน	ซึึ่�งกลัายมาเป็็นห้นึ�งใน	
ค่าใช้ิจ่ายจำาเป็็นของครัว่เรอืนคิดเป็็นร้อยลัะ	25-46	ของค่าใช้ิจ่ายรว่ม	(ไม่รว่ม	
ค่าใช้ิจ่ายการเกษตรแลัะด้านการศึึกษาของบุตรห้ลัาน)	ซึึ่�งสูงกว่่า	กลุ่ัมกึ�งเม่อง	
กึ�งชินบที่	ใน	อ.ภูเพ่ยง	ซึึ่�งม่ค่าใช้ิจ่ายด้านน่�ร้อยลัะ	18-39	ของค่าใช้ิจ่ายรว่ม		
ค่าใช้ิจ่ายเก่�ยว่กับการคมนาคมสว่่นห้นึ�งมาจากพฤตกิรรมการใชิช่้ิว่ติท่ี่�เป็ลั่�ยนไป็ของ
เกษตรกร	โดยเกษตรกรนิยมเดินที่างไป็พักผ่่อนห้ย่อนใจแลัะซ่ึ่�อของใช้ิในตัว่เม่อง	
(น่าน)	เก่อบทุี่กเด่อน	ซึึ่�งที่ำาให้้ม่ต้นทุี่นค่าคมนาคมสูงขึ�น	นอกจากนั�นเป็็นค่า
โที่รศัึพท์ี่	แลัะอินเตอร์เน็ตซึึ่�งเป็็นว่ถ่ิช่ิว่ติของคนรุ่นให้ม่
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• ริายจ่ัายการิศ้ึกษาบุต้ริหลิานี้ ร้ิอยลิะ 15-30

ในด้านค่าใช้ิจ่ายเก่�ยว่กับบุตรห้ลัาน	ค่าใช้ิจ่ายส่ว่นน่�จะเพิ�มขึ�นเม่�อบุตรห้ลัาน
ม่การศึึกษาในระดับท่ี่�สูงขึ�น	สำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�ม่บุตรห้ลัาน	ม่ค่าใช้ิจ่ายส่ว่นน่�	
คิดเป็็นร้อยลัะ	15-32	ของค่าใช้ิจ่ายรว่ม	(ค่าใช้ิจ่ายรว่มการศึึกษา	แต่ไม่รว่ม	
ค่าใช้ิจ่ายเกษตร))	สำาห้รับกลุ่ัมชิาติพันธ์ุิบนพ่�นท่ี่�สูง	อ.สองแคว่	จ.น่าน	แต่สูงขึ�น
สำาห้รับกลุ่ัมกึ�งเม่องกึ�งชินบที่	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน	คิดเป็็นร้อยลัะ	20-73	ของ	
ค่าใช้ิจ่ายรว่ม	(ค่าใช้ิจ่ายรว่มการศึึกษา	แต่ไม่รว่มค่าใช้ิจ่ายเกษตร))	(ห้ากบุตรห้ลัาน	
เรยีนระดับอุดมศึึกษา	เกษตรกรจะม่รายจ่ายมากกว่า่	1	แสนบาที่/ปี็)	แลัะครัว่เรอืน
ตัว่อย่างท่ี่�	จ.เช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย	แลัะ	อ.นาน้อย	จ.น่าน	ม่ค่าใช้ิจ่ายการศึึกษา	
บุตรห้ลัาน	คิดเป็็นร้อยลัะ	7-26	ของค่าใช้ิจ่ายรว่ม	(ค่าใช้ิจ่ายรว่มการศึึกษา		
แต่ไม่รว่มค่าใช้ิจ่ายเกษตร)	แต่ครัว่เรอืนตัว่อย่าง	จ.กาฬสินธ์ุิ	คิดเป็็นร้อยลัะ	15-20	
ของค่าใช้ิจ่ายรว่มของครัว่เรอืน	(ค่าใช้ิจ่ายรว่มการศึึกษา	แต่ไม่รว่มค่าใช้ิจ่าย
เกษตร)	(ตารางท่ี่�	5-7)

โดยทัี่�ว่ไป็แล้ัว่	ครัว่เรอืนเกษตรกรเร ิ�มม่ค่าใช้ิจ่ายมากขึ�นเม่�อบุตรเร ิ�มม่	
การศึึกษา	แลัะสูงขึ�นเม่�อบุตรม่การศึึกษาสูงขึ�น	ค่าใช้ิจ่ายท่ี่�พบเป็็นทัี่�งค่าใช้ิจ่าย
ทัี่�ว่ไป็แลัะค่าใช้ิจ่ายท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับการเดินที่าง	ค่าใช้ิจ่ายจะสูงมากขึ�นเม่�อบุตรเรยีน
ในชัิ�นมัธิยมศึึกษาตอนป็ลัายแลัะระดับมห้าว่ทิี่ยาลััย	เกษตรกรคาดห้วั่งท่ี่�จะใช้ิเงิน
รายได้จากการเกษตรเพ่�อเป็็นค่าใช้ิจ่ายด้านการศึึกษาบุตรห้ลัาน	แต่มักไม่เพ่ยงพอ	
เกษตรกรจึงที่ำางานนอกเกษตร	แลัะเร ิ�มม่การนำาเงินกู้ย่มมาใช้ิจ่ายเพ่�อการศึึกษา
ร่ว่มด้ว่ย	โดยเกษตรกรบางส่ว่นจะห้มุนเว่ยีนเงินเกษตร	เงินนอกเกษตร	แลัะเงิน	
กู้ย่ม	เพ่�อใช้ิจ่ายในการศึึกษาบตุร	แต่ก็ม่เกษตรกรบางสว่่นท่ี่�ให้้บุตรห้ลัานกู้ย่มเงนิ	
กยศึ.	เพ่�อช่ิว่ยแบ่งเบาภาระของตนเอง
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ตารางที่่� 6 รายจ่ายในครัวเรือนเกิษตรกิรต่อปี จ.น่าน พ.ศ. 2562

ร์ะบบพืชหลัก

ร์ายจั่ายในคร์ัวิเร์ือน (บาทต้่อคร์ัวิเร์ือนต่้อป้ี)

ร์ายจั่ายทั�วิไป้ (ไม่ร์วิมค่าใช้จั่ายเกษต้ร์ และการ์ศึกษาของบุต้ร์หลาน 
แต้่ร์วิมการ์ผ่อนชำาร์ะเงินกู้) การ์ศึกษาบุต้ร์

หลาน8 (เฉพาะที่มี
บุต้ร์หลาน)

การ์ออมผ่าน
กองทุนต้่างๆ 
โด้ยเฉพาะค่า
ฌาป้ณกิจัร์วิม อุป้โภคบร์ิโภค คมนาคมสื�อสาร์ ทำาบุญและงาน

สังคม สุร์า/บุหร์่่

กิลุ�มชำาติพันธิ์�บนพื�นที่่�สูง อ.สองแคว จ.น่าน

พืชไร่์ 
64,000-
89,000
(100%)

36,000-
54,000

(43-65%)

18,000-
40,000

(24-46%)

3,000-
11,000
(4-13%)

5,000-
10,000
(6%)

11,000-
25,000

(15-28%)9

6,000-
12,00010

ไม้ผล
81,000-
108,000
(100%)

36,000-
60,000

(41-56%)

23,000-
42,000

(30-38%)

3,000-
7,000

(4-10%)

1,000-
5,000
(2-5%)

12,000-
25,000

(13-26%)11

3,000-
6,60012

พืชผักในโร์ง
เร์ือน 

55,000-
88,000
(100%)

24,000-
55,000

(50-73%)

28,000-
42,000 
(24%)

2,000-
3,000
(3%)

3,000-
6,000
(5%)

7,000-
44,00013

(32%)
1,300

กาแฟผสม
ผสานไม้ผล 

57,000-
102,000
(100%)

36,000-
60,000

(45-62%)

23,000-
42,000

(18-45%)

3,000-
7,000
(2-4%)

1,000-
5,000
(10%)

12,000-
25,000
(14%)

1,500

กิลุ�มกิ่�งเมืองกิ่�งชำนบที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน

ข้าวิโพด้ 
84,000-
105,000
(100%)

38,000-
74,000

(67-74%)

12,000-
24,000

(18-26%)

2,000-
5,000
(3-6%)

1,500-
10,000
(4-9%)

21,000-
70,000

(23-48%)

1,000-
4,000

ไม้ผล
83,000-
96,000
(100%)

37,000-
73,000

(61-70%)

13,000-
25,000

(20-27%)

2,000-
3,000
(3-4%)

1,700-
12,000
(2-9%)

20,000-
62,000

(25-42%)

1,400-
4,000

ยางพาร์า 
86,000-
103,000
(100%)

37,000-
73,000

(50-71%)

14,000-
28,000

(18-30%)

1,500-
3,000
(2-4%)

1,000-
12,000 
(2-12%)

18,000-
69,000

(19-51%)14

3,000-
13,000

ป้ลูกหม่อน
เล้�ยงไหม 

61,000-
114,000
(100%)

18,000-
55,000

(51-72%)

14,000-
26,000

(21-39%)

3,000-
5,000
(3-6%)

3,600-
10,000
(5-10%)

10,000-
167,000

(18-73%)15

1,000

ที่้�มา: อัครพงศ์ อั�นที่อง และนิรันด้ร์รักษ์์ ป็าที่าน (2563
8 วิเลขในวิงเล็บเป็็นร้อยละของค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษ์าต่่อค่าใช้จ่ายรวิมของครัวิเรือน (อุป็โภคบริโภค อื�นๆ และ การศึกษ์า) แต่่ไม่รวิมค่าใช้จ่ายภาคเกษ์ต่ร
9 ม้ครัวิเรือนร้อยละ85 ม้ค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษ์าบุต่รห่ลาน
10 ม้ครัวิเรือนร้อยละ70 ม้ค่าใช้จ่ายด้้านการออม
11 ม้ครัวิเรือนร้อยละ84 ม้ค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษ์าบุต่รห่ลาน
12 ม้ครัวิเรือนร้อยละ 53 ม้ค่าใช้จ่ายด้้านการออม
13 ม้ครัวิเรือนร้อยละ 70 ม้ค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษ์าบุต่รห่ลาน
14 ครัวิเรือนต่ัวิอย่างในกลุ่มน้�ส่วินให่ญ่่ม้บุต่รห่ลานเรียนในระด้ับมัธยมศึกษ์า ซึ่ึ�งนิยมส่งบุต่รห่ลานไป็เรียนในต่ัวิเมืองน่านมากกวิ่าที่้�จะส่งไป็เรียนต่่างจังห่วิัด้
15 ช่วิงห่่างที่้�มากดั้งกล่าวิมาจากการที่้�ม้ครัวิเรือนต่ัวิอย่างป็ระมาณ์ 3 ราย ส่งบุต่รห่ลานไป็เรียนในระด้ับมห่าวิิที่ยาลัยในต่่างจังห่วิัด้ ซึ่ึ�งจำาเป็็นต่้องม้ค่าใช้จ่ายป็ระจำาเด้ือน
ให่้กับบุต่รสำาห่รับการด้ำารงช้พและการศึกษ์า
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• ค่าสุิริา บุหร้ิ� หวย แลิะงานี้สัิงคม ยังม้อยู่ไม่น้ี้อย 

ในจังห้ว่ัดเช่ิยงให้ม่	แลัะ	เช่ิยงราย	ครัว่เรอืนม่ค่าใช้ิจ่ายเก่�ยว่กับสุรา/บุห้ร ี�	
แต่ไม่สูงมาก	ในครัว่เรอืนในระบบการป็ลูักผั่กในโรงเรอืน	ใน	อ.สองแคว่	จ.น่าน	
ระบบป็ลูักห้ม่อนเล่ั�ยงไห้ม	ใน	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน	ระบบมะม่ว่ง	แลัะข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์	
อ.นาน้อย	จ.น่าน	ม่ค่าใช้ิจา่ยด้านสุรา/บุห้ร ี�	มากขึ�น	โดยคนใกล้ัเม่องจะม่ค่าใช้ิจา่ย
ด่�มสุรา/บุห้ร ี�มากกว่่าคนในชินบที่บนพ่�นท่ี่�สูง	ส่ว่นที่ำาบุญแลัะงานสังคม	ม่ราว่	
3,000-11,000	บาที่ตอ่ครัว่เรอืนในจงัห้ว่ดันา่น	ในกลุ่ัมชิาตพัินธ์ุิจะม่ค่าใช้ิจ่ายที่าง
สังคม	เช่ิน	จัดงานศึพ	ท่ี่�สูงมาก

นอกจากนั�นกลุ่ัมครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	จ.เช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย	แลัะ	อ.นาน้อย	
จ.น่าน	พบว่่าม่เป็็นค่าลัอตเตอร/ีห้ว่ย	สูงถึง	5,192	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	
เกษตรกรม่ทัี่ศึนคติต่อห้ว่ยต่างกันไป็ตามกลุ่ัม	ห้ว่ยเป็็นเห้ม่อนคว่ามห้วั่ง	ของทุี่ก
คร ่�งเด่อน	โดยทัี่�ว่ไป็เกษตรกรจะซ่ึ่�อห้ว่ยเฉีล่ั�ย	อยู่ป็ระมาณ	100-250	บาที่ต่องว่ด	
เกษตรกรบางกลุ่ัมมองว่่า	ห้ว่ยเป็รยีบเสม่อนการเส่�ยงโชิค	แต่ถ้าซ่ึ่�อมากก็เห้ม่อน
เป็็นการพนนั	กลุ่ัมเกษตรป็ลัอดสารพษิ	กับกลุ่ัม	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์เว่ลัาไดเ้งินมา
ได้มามาก	จึงง่ายต่อการนำาเงินไป็ซ่ึ่�อห้ว่ย	แลัะกลุ่ัมข้าว่โพดเป็็นพ่�นท่ี่�ท่ี่�ชิอบการเล่ัน
การพนันด้ว่ย	ส่ว่นกลุ่ัมตัว่อย่างใน	จ.กาฬสินธ์ุิ	พบว่่า	แม้ว่่าการซ่ึ่�อห้ว่ยม่คว่าม
เส่�ยงสูงแต่ชิาว่บ้านก็พร้อมท่ี่�จะเส่�ยง	ด้ว่ยว่ถ่ิช่ิว่ติท่ี่�อยู่กับคว่ามเส่�ยงอยู่แล้ัว่		
การลังทุี่นซ่ึ่�อห้ว่ยเด่อนลัะ	300-500	บาที่เป็็นเพ่ยงคว่ามเส่�ยงเล็ักๆ	ท่ี่�ยังพอที่ำาให้้
ม่คว่ามห้วั่ง	เห้ตุผ่ลัท่ี่�เล่ัอกเล่ันห้ว่ยเพราะชิอบคว่ามสนุกสนานจากการได้ลุ้ันผ่ลั	แลัะ
เป็็นหั้ว่ข้อในการสนที่นาระห้ว่า่งคนในชิมุชิน	ในพ่�นท่ี่�ม่ห้ว่ยให้้เล่ัอกเล่ันมากมาย	เช่ิน	
ห้ว่ยรัฐบาลัออกเด่อนลัะ	2	ครั�ง	ห้ว่ยลัาว่ออกทุี่กวั่นพุธิ	ห้ว่ยฮ่านอยออกทีุ่กวั่น	
เป็็นต้น	

“ซ่ึ่�อไม่เยอะ	แต่ก็ซ่ึ่�อเอาไว่ทุ้ี่กงว่ด	เผ่่�อถูก”
“ท่ี่�อำาเภอเน่�ยม่คนเคยถูก	12	ล้ัาน	แสดงว่า่โชิคใกล้ัเข้ามาแล้ัว่”
“ตั�งแต่ซ่ึ่�อมาเพิ�งจะเคยถูกครั�งเด่ยว่	แต่ก็ซ่ึ่�อ	เอาไว้่พอได้พูดคุยกับเพ่�อนๆ”
(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)

• เงินี้ลิงทุนี้เกษต้ริ 4-8 หม่�นี้ต่้อครัิวเร่ิอนี้

ด้านเงินลังทุี่นเกษตร	กลุ่ัมครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	จ.เช่ิยงให้ม่	เช่ิยงราย		
แลัะ	อ.นาน้อย	จ.น่าน	ม่เงินลังทุี่นการเกษตรร้อยลัะ	24	ของเงินจ่ายออกทัี่�งห้มด	
ซึึ่�งครัว่เรอืนผู้่ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์ม่ค่าใช้ิจ่ายส่ว่นน่�สูงท่ี่�สุด	ส่ว่นใน	อ.สองแคว่		
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จ.น่าน	ม่เงินกู้เพ่�อการเกษตรราว่ครัว่เรอืนลัะ	54,000	บาที่	คิดเป็็นร้อยลัะ	26	
ของคา่ใช้ิจ่ายทัี่�งห้มดของครัว่เรอืน	ใน	อ.ภเูพ่ยง	จ.นา่น	ม่เงินกู้เพ่�อการเกษตรราว่
ครัว่เรอืนลัะ	86,000	บาที่	คิดเป็็นร้อยลัะ	37	ของค่าใช้ิจ่ายทัี่�งห้มดของครัว่เรอืน	
ส่ว่นครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	จ.กาฬสินธ์ุิ	ม่ค่าใช้ิจ่ายการเกษตรป็ระมาณครัว่เรอืนลัะ	
40,000	บาที่	คิดเป็็นร้อยลัะ	32	ของค่าใช้ิจ่ายรว่มของครัว่เรอืน	โดยระบบท่ี่�ม่
การลังทุี่นการเกษตรมาก	ค่อ	ระบบข้าว่+อ้อย	ม่การลังทุี่นการเกษตรครัว่เรอืนลัะ	
58,000	คิดเป็็นร้อยลัะ	39	ของค่าใช้ิจ่ายรว่มของครัว่เรอืน

• การิออม 3 พันี้ถ้ึง 3 หม่�นี้ต่้อครัิวเร่ิอนี้

ในด้านการออม	ในระบบพ่ชิต่างๆ	ในพ่�นท่ี่�ศึึกษา	พบว่่าในกลุ่ัมกาแฟ	แลัะ
พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	ม่การออมสูงกว่า่กลุ่ัมอ่�น	ค่อ	สูงถึง	18,000-30,000	
บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ในขณะท่ี่�กลุ่ัมพ่ชิห้ลัักมันสำาป็ะห้ลััง	ยางพารา	แลัะไม้ผ่ลั		
ม่การออมรองลังมาค่อ	3,000-12,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	ส่ว่นกลุ่ัมอ่�นจะม่
การออมไม่สูงมากราว่	1,000-4,000	บาที่ต่อครัว่เรอืนต่อปี็	

• การิผ่อนี้ชำำาริะหน้ี้� เงินี้กู้

ในด้านการชิำาระห้น่�เงินกู้	ม่ข้อมูลัเฉีพาะในกลุ่ัมตัว่อย่างใน	จ.เช่ิยงให้ม่	
เช่ิยงรายแลัะ	อ.นาน้อย	จ.น่าน	พบว่่า	กลุ่ัมเกษตรกรป็ลักูกาแฟ	พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/
อินที่รย์ี	มันสำาป็ะห้ลััง	แลัะข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว์่	ม่ค่าใช้ิจ่ายในการชิำาระห้น่�เงินกู้สูง	
โดยสูงราว่	27,000-114,000	บาที่ในปี็	พ.ศึ.	2562	ซึึ่�งเป็็นสิ�งท่ี่�ด่	ห้มายคว่ามว่า่	
กลุ่ัมเกษตรกรเห้ลัา่น่�	ยังม่ว่นัิยในการค่นเงินกู้อยู่	ส่ว่นเกษตรกรในกลุ่ัมป็ลูักมะม่ว่ง	
ม่การผ่่อนชิำาระแลัะค่นเงินกู้ตำ�าท่ี่�สุด	(ตารางท่ี่�	7)
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ตารางที่่� 7 รายจ่ายในครัวเรือนเกิษตรกิรต่อปี จ.เชำ่ยงใหม่ เชำ่ยงราย และ น่าน พ.ศ. 2562

ร์ะบบพืชหลัก อำาเภอ จัังหวิัด้

ร์ายจั่ายในคร์ัวิเร์ือน (บาทต้่อคร์ัวิเร์ือนต้่อป้ี)

ร์ายจั่ายทั�วิไป้ในคร์ัวิเร์ือน (ไม่ร์วิมค่าใช้จั่ายเกษต้ร์ การ์ศึกษา
บุต้ร์หลาน และการ์ผ่อนชำาร์ะ/คืนเงินกู้) การ์ศึกษา

บุต้ร์หลาน16

การ์ผ่อน
ชำาร์ะ/คืนเงิน

กู้

การ์ออมผ่าน
กองทุนต้่างๆ 
โด้ยเฉพาะค่า
ฌาป้ณกิจัร์วิม อุป้โภค

บร์ิโภค
คมนาคม
สื�อสาร์ สุร์า/บุหร์่่

กาแฟ
อ. แม่วิิน 

จั.เชียงใหม่
112,066
(100%)

86,785
(77%)

23,033
(21%)

2,248
(2%)

24,781
(18%)

59,900 30,188

มะม่วิง
อ.นาน้อย 

จั.น่าน
79,644
(100%)

60,241
(76%)

15,030
(19%)

4,373
(5%)

28,132
(26%)

5,667 1,947

ฟักทอง
อ.นาน้อย 

จั.น่าน
67,836
(100%)

51,885
(76%)

15,519
(23%)

432
(1%)

14,945
(18%)

15,909 283

พืชผัก
ป้ลอด้สาร์/ 

อินทร์่ย์

อ.เมือง
เชียงใหม่ 

แม่ร์ิม แม่แต้ง 
สาร์ภี สันทร์าย 

สันป้่าต้อง 
จั.เชียงใหม่ 
อ.นาน้อย 

จั.น่าน

107,794
(100%)

83,171
(77%)

23,483
(22%)

1,140
(1%)

7,896
(7%)

50,231 18,120

มันสำาป้ะหลัง
อ.เวิ่ยงเชียงร์ุ้ง 
จั. เชียงร์าย

67,334
(100%)

53,894
(80%)

12,622
(19%)

818
(1%)

10,949
(14%)

26,874 5,325

ข้าวิโพด้
เล้�ยงสัต้วิ์

อ.นาน้อย 
จั.น่าน

88,481
(100%)

62,933
(71%)

21,669
(24%)

3,879
(4%)

16,633
(16%)

114,522 975

ที่้�มา: ป็ระที่านที่ิพย์ กระมล และคณ์ะ (2563)
16 ต่ัวิเลขในวิงเล็บเป็็นร้อยละของค่าใช้จ่ายด้้านการศึกษ์าต่่อค่าใช้จ่ายรวิมของครัวิเรือน (อุป็โภคบริโภค อื�นๆ และ การศึกษ์า) แต่่ไม่รวิมค่าใช้จ่ายภาคเกษ์ต่ร
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6.1 กู้เพ่�อการิผลิิต้ 

ครัว่เรอืนเกษตรกรจำาเป็็นต้องม่การกู้ย่มเพ่�อการลังทีุ่นการเกษตรอยู่ทีุ่กปี็	
ซึึ่�งม่แห้ล่ังกู้ให้ญ่	ค่อ	ธิ.ก.ส	แลัะสห้กรณ์การเกษตร	แต่เว่ลัาใช้ิเงินก็ม่การห้มุนเงิน
ระห้ว่า่งการใช้ิจ่ายของครัว่เรอืนกับการลังทุี่นที่างการเกษตร	ดังนั�นการแยกเงินกู้
ให้้เป็็นไป็ตามว่ตัถุป็ระสงค์การย่มมักเป็็นไป็ได้ยาก	แลัะแห้ล่ังเงินกู้ก็ไม่ได้เคร่งครัด
เร ื�องน่�ตราบเท่ี่าท่ี่�สามารถนำาเงินมาใช้ิเงินกู้ได้ตามกำาห้นด	รายได้ตามฤดูกาลัผ่ลิัต
ท่ี่�ถูกหั้กชิำาระห้น่�สินท่ี่�กู้แลัะ/ห้ยิบย่มมาใช้ิลังทุี่นที่างการเกษตร	จึงเห้ล่ัอเป็็นเงินก้อน
ท่ี่�ต้องบรหิ้ารจัดการให้้สามารถใช้ิได้ตลัอดทัี่�งปี็จนกว่่าจะม่รายได้จากการผ่ลิัต
ที่างการเกษตรในรอบให้ม่

6.2 กู้เพ่�อการิใช้ำจ่ัายขึ้องคริอบครัิวในี้ยุคปั็จัจุับันี้

• ขึ้องมันี้ต้้องม้ 

ครัว่เรอืนเกษตรส่ว่นให้ญ่ม่ห้น่�สินจากการใช้ิจ่ายเพ่�อการอุป็โภคบรโิภค
ป็ระจำาเด่อน	เน่�องจากม่	ห้ากเด่อนไห้นไมพ่อใช้ิก็จะห้ยิบย่มคนใกลัชิ้ิดห้รอืพยายาม
ห้างานนอกภาคเกษตรที่ำา	เช่ิน	รับจ้าง	ปั็กผ้่า	ค้าขาย	เป็็นต้น	แต่สำาห้รับครัว่เรอืน
ท่ี่�ขยันมักจะไม่ม่ปั็ญห้าเร ื�องรายได้ไม่เพ่ยงพอต่อรายจ่าย	อย่างไรก็ตาม	การกู้เงิน
ยังม่เพ่�อวั่ตถุป็ระสงค์อ่�นๆ	ตามมาตรฐานการครองช่ิพในปั็จจุบัน	ซึึ่�งม่ค่าใช้ิจ่าย
ด้านคมนาคม	ส่�อสาร	มากกว่า่เดมิ	ม่การผ่่อนซ่ึ่�อเคร ื�องใช้ิไฟฟ้าแลัะสิ�งอำานว่ยคว่าม

มู้ลึเหตุแห่งหน้ี้�  

6
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สะดว่กภายในบ้านมากขึ�น	โดยการผ่่อนเคร ื�องใช้ิไฟฟ้า	ห้รอื	ยานพาห้นะที่ำาได้อย่าง
สะดว่กมากขึ�น	ค่าครองช่ิพสูงขึ�น	ม่คว่ามจำาเป็็นของครอบครัว่ท่ี่�ม่มากขึ�น	เช่ิน		
การกู้ย่มเพ่�อการใช้ิจ่าย	การศึึกษา	ผ่่อนชิำาระสินที่รัพย์	ได้แก่	บ้าน	ท่ี่�ดิน	แลัะ	
ยานพาห้นะ	รว่มไป็ถึง	การกู้ย่มเพ่�อสังคม	งานศึพ	งานแต่งงาน	งานบุญ		
การบรโิภคนิยมเป็็นสาเห้ตุห้นึ�งท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืนต้องก่อห้น่�	ห้รอืแบ่งเงินกู้มาซ่ึ่�อ
สินค้า	เห็้นเพ่�อนบ้านม่อะไรก็อยากม่เห้ม่อนกัน	เช่ิน	การท่ี่�ทุี่กคนในบ้านต้องม่
โที่รศัึพท์ี่	มอเตอร์ไซึ่ค์อย่างน้อยบ้านลัะ	2	คัน	เป็็นต้น	

6.3 กู้เพ่�ออนี้าคต้

• หวังว่าริายได้้จัะด้้ข้ึ้�นี้

คว่ามคาดห้ว่ังต่อรายได้ในอนาคตเป็็นอ่กห้นึ�งปั็จจัยสำาคัญท่ี่�ส่งผ่ลัต่อการ
ก่อห้น่�ในปั็จจุบัน	ยกตัว่อย่างเช่ิน	ครัว่เรอืนยังคงก่อห้น่�เพ่�อมาลังทุี่นภาคการเกษตร
แม้ว่า่รายได้สุที่ธิิภาคการเกษตรจะเป็็นลับ	เน่�องจากต้องการม่ข้าว่ไว้่เพ่�อการบรโิภค
ในครัว่เรอืน	แลัะครัว่เรอืนยังม่คว่ามคาดห้วั่งว่่าในปี็ต่อไป็อาจจะสามารถขาย
ผ่ลัผ่ลิัตได้ในราคาด่แลัะ/ห้รอืได้ผ่ลัผ่ลิัตด่	จึงตัดสินใจผ่ลิัตแลัะก่อห้น่�	แต่เม่�อถึงเว่ลัา
เก็บเก่�ยว่ห้ากป็รากฏว่่าผ่ลัผ่ลัติราคาตกห้รอืเกิดภัยพิบัติที่างธิรรมชิาต	ิก็อาจที่ำาให้้
ครัว่เรอืนม่รายได้ไม่เพ่ยงพอสำาห้รับการชิำาระห้น่�	เช่ินเด่ยว่กับกรณ่ของการลังทีุ่น
เพ่�อการศึึกษาของบุตรห้ลัาน	ท่ี่�ม่คว่ามคาดห้วั่งว่่าห้ลัังจากท่ี่�บุตรห้ลัานจบการ
ศึึกษาแล้ัว่จะชิ่ว่ยชิำาระห้น่�ห้รอืส่งเงินกลัับมาให้้	เกษตรกรในระบบพ่ชิห้ลัักเป็็น
ข้าว่โพดแลัะมันสำาป็ะห้ลััง	มักห้วั่งว่า่	ปี็ห้น้าเม่�อราคาด่ขึ�น	ฝนฟ้าด่ขึ�น	จะม่รายได้
ด่พอส่งห้น่�ท่ี่�ม่อยู่ได้	โดยทัี่�ว่ไป็	ปั็จจัยท่ี่�เอ่�ออำานว่ยให้้สามารถกู้เพิ�มได้มาก	ค่อ		
ม่รายได้นอกเกษตร	การคาดการณ์ว่่าอนาคตจะม่รายได้เพิ�ม	การส่งเงินกลัับของ
ลูักห้ลัาน	แลัะการม่แห้ล่ังเงินกู้ห้ลัายแห้ล่ัง	เป็็นต้น

ถ้าพิจารณาดูข้อมูลัรายได้	รายจ่าย	แลัะห้น่�สินสะสม	ตามกลุ่ัมอายุ		
เพ่�อว่เิคราะห์้สมมุติฐานการบรโิภคแบบรายได้ถาว่รในว่งจรช่ิว่ติ	ดังท่ี่�ได้กล่ัาว่	
ในกรอบของการศึึกษานั�น	สามารถดูได้จากตารางสรุป็ท่ี่�	8	โดยพบว่่า	
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ตารางที่่� 8 รายได้รวม รายจ่ายรวม และหน่�สะสม แยกิตามกิลุ�มอาย์ ในกิลุ�มตัวอย่าง

กลุ่มอายุ
จัำานวิน

คร์ัวิเร์ือน
ค่าเฉล้�ยร์ายได้้ร์วิม

(หน่วิย: บาท)
ค่าเฉล้�ยร์ายจั่ายร์วิม

(หน่วิย: บาท)
ค่าเฉล้�ยหนี้สะสม
(หน่วิย: บาท)

อ.ภูเพียง และ อ.สองแคว จ.น่าน พ.ศ. 2562

ไม่เกิน 55 ป้ี 16 225,240a 222,959b 263,517f

>55 ป้ี 38 149,600a 145,384b 180,226f

ทุกกลุ่ม 54 172,012 168,369 204,905

อ.นาน้อย จ.น่าน อ.ต่างๆ ใน จ.เชำ่ยงใหม่ และ จ.เชำ่ยงราย พ.ศ. 2562

Gen Y (<40 ป้ี) 16 210,764 136,095c 247,563g

Gen X (40-59 ป้ี) 38 301,442 136,576d 254,050h

Baby Boomer (60 ป้ีขึ้นไป้) 39 207,339 78,911c d 103,872g h

ทุกกลุ่ม 93 246,379 112,311 189,956

อ.ร่องคำา และ อ.กิมลาไสย จ.กิาฬสินธิ์� พ.ศ. 2561

Gen Y (23-40 ป้ี) 10 220,229 136,345e 185,000

Gen X (41-55 ป้ี) 156 208,999 199,167e 220,683

Baby Boomer (56 ป้ีขึ้นไป้) 303 208,823 169,819 209,575

ทุกกลุ่ม 469 209,125 178,867 212,746
ห่มายเห่ตุ่: 1. รายได้้รวิม คือรายได้้พร้อมใช้ รายจ่ายรวิม คือ รายจ่ายด้้านการลงทีุ่นเกษ์ต่ร การศึกษ์าบุต่ร และค่าใช้จ่ายในครัวิเรือนที่ั�งห่มด้

2. ในแต่่ละพ้�นที่้�:  a กลุ่มอายุไม่เกิน 55 ป็ี ม้รายได้้มากกวิ่ากลุ่มอายุเกิน 55 ป็ี อย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.01
                      b กลุ่มอายุ ไม่เกิน 55 ป็ี ม้รายจ่ายมากกวิ่ากลุ่มอายุเกิน 55 ป็ีอย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.01       
                      c กลุ่มอายุไม่เกิน 40 ป็ี ม้รายจ่ายรวิมมากกวิ่ากลุ่มอายุ 60 ป็ีขึ�นไป็อย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.05
                      d กลุ่มอายุระห่วิ่าง 40-59 ป็ี ม้รายจ่ายรวิมมากกวิ่ากลุ่มอายุ 60 ป็ีขึ�นไป็อย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.05
                      e กลุ่มอายุระห่วิ่าง 41-55 ป็ี ม้รายจ่ายรวิมมากกวิ่ากลุ่มอายุ 23-40 ป็ี อย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.01
                      f กลุ่มอายุ ไม่เกิน 55 ป็ี ม้ห่น้�สะสมมากกวิ่ากลุ่มอายุเกิน 55 ป็ีอย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.1       
                      g กลุ่มอายุน้อยกวิ่า 40 ป็ี ม้ห่น้�สะสมมากกวิ่ากลุ่มอายุ 60 ป็ีขึ�นไป็อย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.05  
                      h กลุ่มอายุระห่วิ่าง 40-59 ป็ี ม้ห่น้�สะสมมากกวิ่ากลุ่มอายุ 60 ป็ีขึ�นไป็อย่างม้นัยสำาคัญ่ ณ์ ระด้ับ 0.05

ที่้�มา: ศิวิาพร ฟองที่อง (2563) อัครพงศ์ อั�นที่อง และนิรันด้ร์รักษ์์ ป็าที่าน (2563) และ ป็ระที่านที่ิพย์ กระมล และคณ์ะ (2563)

กลุ่ัมตัว่อย่างใน	อ.นาน้อย	จ.น่าน	อ.ต่างๆ	ใน	จ.เช่ิยงให้ม่	แลัะเช่ิยงราย	
ครัว่เรอืนในห้นุ่มสาว่อายุน้อยกว่่า	40	ปี็	แลัะในวั่ยฉีกรรจ์กลุ่ัมอายุช่ิว่ง	40-55	
ห้รอื	40-59	ปี็	นั�น	ม่รายจ่ายครัว่เรอืนท่ี่�สูงกว่่ากลุ่ัมสูงอายุ	(มากกว่่า	60	ปี็)	
อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติ	แลัะในกลุ่ัมตัว่อย่างในจังห้ว่ัดกาฬสินธ์ุิ	กลุ่ัมว่ัยฉีกรรจ์	
(41-55	ปี็)	ม่รายจ่ายมากกว่่าในกลุ่ัมห้นุ่มสาว่	(น้อยกว่า่	40	ปี็)	อย่างม่นัยสำาคัญ
ที่างสถิติ	ในกลุ่ัมตัว่อย่างใน	อ.ภูเพ่ยง	แลัะ	อ.สองแคว่	จ.น่าน	กลุ่ัมม่อายุไม่เกิน	
55	ปี็	ม่ค่าเฉีล่ั�ยรายจ่ายรว่มสูงกว่่ากลุ่ัมอายุ	มากกว่่า	55	ปี็	อย่างม่นัยสำาคัญ	
ที่างสถิติ	โดยครัว่เรอืนว่ยัห้นุ่มสาว่แลัะวั่ยฉีกรรจ์	เห้ล่ัาน่�ม่ภาระค่าใช้ิจ่ายด้านครัว่เรอืน	
แลัะลูักห้ลัานสูง	โดยอาจม่การลังทุี่นในที่รัพย์สินแลัะบ้านเรอืน	พร้อมๆ	กับการลังทุี่น	
ในการเกษตร	การม่ค่าใช้ิจ่ายท่ี่�สูงก็เป็็นเห้ตุเบ่�องต้นของการกู้ย่ม	ในด้านห้น่�สิน	
พบว่า่ในกลุ่ัมครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	อ.นาน้อย	จ.น่าน	อ.ต่างๆ	ใน	จ.เช่ิยงให้ม่	แลัะ	
เช่ิยงราย	พ.ศึ.	2562	พบว่่า	ม่การก่อห้น่�ในกลุ่ัมว่ัยห้นุ่มสาว่	(น้อยกว่่า	40	ปี็)	
แลัะว่ัยฉีกรรจ์กลุ่ัมอายุ	40-59	ปี็	มากกว่่ากลุ่ัมสูงว่ัยอย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติ	
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นอกจากนั�น	ใน	อ.ภูเพ่ยง	แลัะ	อ.สองแคว่	จ.น่าน	ก็พบคว่ามแตกต่างในด้านห้น่�
สะสมระห้ว่่างกลุ่ัมอายุน้อย	แลัะกลุ่ัมสูงวั่ย	แม้ว่่านัยสำาคัญที่างสถิติจะลัดลังบ้าง
ก็ตาม	ส่ว่นในด้านรายได้	กลุ่ัมตัว่อย่างใน	อ.ภูเพ่ยง	แลัะ	อ.สองแคว่	จ.น่าน	ม่รายได้	
ในกลุ่ัมว่ยัฉีกรรจ์แลัะห้นุ่มสาว่	(ไม่เกิน	55	ปี็)	สูงกว่า่ในกลุ่ัมสูงว่ยั	(มากกว่่า	55	ปี็)		
อย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติ	แต่ในพ่�นท่ี่�ศึึกษาอ่�นไม่พบว่่ารายได้ม่คว่ามแตกต่างตาม
กลุ่ัมอายุอย่างม่นัยสำาคัญที่างสถิติ	ดังนั�นการย่นยันสมมุติฐานการบรโิภคแบบ	
รายได้ถาว่รในว่งจรช่ิว่ติ	สามารถย่นยันได้ในด้านรายจ่าย	การก่อห้น่�	แลัะรายได้
ของกลุ่ัมต่างว่ยัไดพ้อคว่ร	แลัะโครงการทัี่�งสามสามารถย่นยันสมมุติฐานการบรโิภค
แบบรายได้ถาว่รในว่งจรช่ิว่ติได้ในเชิิงการว่เิคราะห์้เชิิงคุณภาพเพิ�มเติมด้ว่ย

• เล้ิ�ยงลูิกเทวด้า

ห้น่�สินท่ี่�เพิ�มขึ�น	บางท่ี่เน่�องจากปั็ญห้าการม่รายได้ไม่เพ่ยงพอต่อค่าใช้ิจ่าย	
ภาระในเร ื�องของบุตรห้ลัานเป็็นห้นึ�งในปั็จจัยสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืนจำาเป็็นต้อง	
ก่อห้น่�	บางครัว่เรอืนกู้เงินมาเพ่�อสำารองไว้่ให้้กับบุตรห้ลัาน	(ค่าใช้ิจ่ายรายเด่อน)	
โดยเฉีพาะเม่�อม่การเรยีนในระดับมห้าว่ทิี่ยาลััยแลัะ/ต่างจังห้ว่ดั	

“สมัยเราไม่ม่โอกาสได้เรยีน	เงินก็ไม่ม่	โรงเรยีนก็ไกลั	เลัยไม่ได้เรยีน	พอลูัก
ขอเร ื�องเรยีน	อยากได้อะไรก็ห้าให้้ห้มดเลัย	เรยีนแที่นเรา	ตอนเราไม่ม่โอกาส”

“ลูักขอก็ต้องม่ให้้	ต่อรองไม่ได้ด้ว่ย	ซ่ึ่�อของยังพอต่อรองได้	ลูักน่�ต่อรอง	
ไม่ได้”

“ถ้าเรยีนชัิ�นป็ระถมห้รอืมัธิยมยังพอส่งไห้ว่	ห้าที่างอ่�นมาเสรมิ	เช่ิน	ออกไป็
รับจ้าง	ถ้าเรยีนระดับมห้าว่ทิี่ยาลััยอันน่�ล่ัะส่งไม่ไห้ว่	ต้องกู้ย่ม	กยศึ.”

“เร ิ�มเป็็นห้น่�เยอะก็เพราะลูักเรยีนมห้าว่ทิี่ยาลััย	ตั�งแต่มัธิยมก็เร ิ�มเป็็นห้น่�แล้ัว่	
เพราะเร ิ�มม่ค่าใช้ิจ่ายเยอะ	สมัยก่อนแม่ไม่เคยเป็็นห้น่�สักครั�ง	ตอนยงัไม่ม่ลูัก	พอม่ลูัก	
ก็เร ิ�มเป็็นห้น่�”

“เป็็นห้น่�ก้อนแรก	เพราะกู้มาให้้ลูักเรยีน	อยากให้้ลูักเรยีนสูงๆ	ที่ำางานด่ๆ	
ห้ว่ังจะได้พึ�งลูักตอนแก่	ตอนท่ี่�ลูักเรยีนลัำาบากมาก	อยากได้อะไรก็ไม่ซ่ึ่�อ	อยากกิน
ของอร่อยก็ไม่ได้กิน	เก็บเงินไว้่	เพราะรู้ว่า่เด่�ยว่ลูักต้องโที่รมาขอ”

“บ้านแม่ม่	3	คน	มอเตอร์ไซึ่ค์	3	คัน	แม่ห้นึ�งคัน	พ่อห้นึ�งคัน	ลูักเที่ว่ดาอ่ก
ห้นึ�งคัน”

	“กู้มาซ่ึ่�อรถมอเตอร์ไซึ่ด์ให้้ลูัก	ถ้าไม่ออกคันให้ม่ให้้ก็ไม่ไป็เรยีน	อายเพ่�อน	
ท่ี่�เพ่�อนม่คันให้ม่”

(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)
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6.4 กริะแสิเงินี้ในี้ริอบปี็

พบว่า่	ครัว่เรอืนเกษตรกรท่ี่�ป็ลูักข้าว่	ข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่	์ห้รอือ้อย	จะม่รายได้	
ในช่ิว่งป็ลัายปี็	ห้รอื	ต้นปี็	ในขณะท่ี่�ครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูักไม้ผ่ลั	เช่ิน	ลัำาไย	มะม่ว่ง	จะม่
รายได้ช่ิว่งกลัางปี็	ครัว่เรอืนท่ี่�ม่รายได	้6-7	เด่อนต่อปี็	ค่อ	ครัว่เรอืนป็ลักูยางพารา	
กาแฟ	มันสำาป็ะห้ลััง	แลัะสับป็ะรด	ส่ว่นครัว่เรอืนท่ี่�ม่รายได้ตลัอดปี็	ค่อ	ครัว่เรอืน
ท่ี่�ป็ลูักผั่ก	แลัะเล่ั�ยงป็ศุึสัตว์่	ดังนั�น	ครัว่เรอืนเกษตรกรท่ี่�ม่คว่ามห้ลัากห้ลัายในระบบ
การผ่ลิัต	จะม่กระแสเงินแต่ลัะเด่อนท่ี่�ด่กว่่าครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูักพ่ชิน้อยชินิด	ในช่ิว่ง	
กลัางปี็เม่�อไม่ค่อยม่รายได้	ครัว่เรอืนเกษตรกรต้องห้ารายได้นอกเกษตร	เช่ิน	การ
รับจ้าง	ซึึ่�งส่ว่นให้ญ่เป็็นการรับจ้างทัี่�ว่ไป็	รายได้จากการรับจ้างเป็็นแห้ล่ังรายได้ท่ี่�
ที่ำาให้้ครัว่เรอืนม่เงินสดมาใชิจ่้ายป็ระจำาว่นัในบางชิว่่งท่ี่�รายไดห้้ลัักไม่เพ่ยงพอ	แลัะ
บางครัว่เรอืน	ม่รายได้เสรมิจากการป็ระกอบอาช่ิพอ่�น	เช่ิน	ค้าขาย	ที่ำาผ้่าปั็ก	เป็็นต้น		
สำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�ม่รายได้นอกภาคการเกษตรสูงส่ว่นให้ญ่จะม่สมาชิิกป็ระกอบ
อาช่ิพท่ี่�ม่เงินเด่อนป็ระจำา	เช่ิน	รับราชิการ	พนักงานของรัฐ	พนักงานบรษัิที่เอกชิน	
เป็็นต้น	ห้รอืม่เงินโอนจากสมาชิิกในครัว่เรอืนท่ี่�ที่ำางานอยู่นอกพ่�นท่ี่�	ซึึ่�งกลุ่ัมตัว่อยา่ง
ในภาคตะว่ันออกเฉี่ยงเห้น่อ	พบว่่าพึ�งพาเงินโอนจากสมาชิิกในครัว่เรอืนท่ี่�ที่ำางาน
อยู่นอกพ่�นท่ี่�มาก	ในขณะท่ี่�การป็ลูักผั่กสว่นครัว่	เป็็นการเสรมิสภาพคล่ัองในครัว่เรอืน		
แลัะสามารถสรุป็ว่า่กระแสรายรับในรอบปี็	แลัะการขาดเงนิในบางชิว่่งท่ี่�ต้องใช้ิเงิน	
ม่ผ่ลัต่อการสร้างห้น่�เป็็นอันมาก

6.5 กู้จัากทัศึนี้คติ้การิก่อหน้ี้�

• หน้ี้� เป็็นี้ New Normal 

ข้อมูลัจากการสัมภาษณ์เชิิงลึักพบว่า่	ปั็จจุบันทัี่ศึนะของชิาว่บ้าน	(บางราย)	
เก่�ยว่กับการเป็็นห้น่�เป็ล่ั�ยนไป็	โดยห้น่�มิใช่ิภาระแต่เป็็นเงินย่มเพ่�อการลังทุี่นทัี่�งใน
ภาคการเกษตรแลัะที่รัพย์สิน	(เช่ิน	ยานพาห้นะ	สร้าง/ป็รับป็รุงบ้าน)	แลัะเป็็นท่ี่�มา
ของรายได้สำาห้รับเสรมิสภาพคลั่องเม่�อรายได้ห้ลัักไม่เพ่ยงพอแลัะ/ได้รับไม่ทัี่น
สำาห้รับช่ิว่งเว่ลัาท่ี่�ม่รายจ่ายเข้าในแต่ลัะเด่อน	เช่ิน	การใชิ้จ่ายเก่�ยว่กับบุตรห้ลัาน	
การบรโิภคป็ระจำาเด่อน	การผ่่อนชิำาระที่รัพย์สินแลัะ/สิ�งอำานว่ยคว่ามสะดว่กใน	
ครัว่เรอืน	เป็็นต้น
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“ได้เงินนำ�าท่ี่ว่มมาก็เอามาลังนาป็รัง	พอที่ำานาป็รังเสร็จ	ก็อาจจะแบ่งใช้ิห้น่�	
ส่ว่นท่ี่�เห้ล่ัอเก็บไว่ใ้ช้ิจ่ายในครอบครัว่	ถ้าลูักขอแล้ัว่ไม่พอก็ขอห้ยิบย่มญาติ	ถึงเว่ลัา
ที่ำานาก็ไป็ย่มป็ุ�ย	ห้าเงินจ่ายค่ารถไถ	พอขายข้าว่ได้ก็ค่น	ห้มุนแบบน่�ไป็เร ื�อยๆ”

	(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)

• ม้หน้ี้� ไม่ต้้องอาย

การเข้าถึงแห้ล่ังเงินทุี่นไม่ใช่ิปั็ญห้าสำาคัญของครัว่เรอืนเกษตรในปั็จจุบัน	
อย่างไรก็ตามคนท่ี่�ม่ช่ิว่งอายแุตกต่างกันก็ยังม่มุมมองต่อการเป็็นห้น่�ท่ี่�แตกต่างกัน	
โดยคนในยุค	Baby	boomer	(อายุ	56	ปี็ขึ�นไป็)	จะก่อห้น่�เม่�อม่คว่ามจำาเป็็น
เท่ี่านั�น	แลัะเม่�อถึงเว่ลัาจะรบีห้าเงินมาชิำาระค่น	ไม่อยากเป็็นห้น่�เพราะรู้สกึไม่สบายใจ	
กลััว่ว่่าใช้ิห้น่�ไม่ห้มดแล้ัว่จะกลัายเป็็นภาระของลูักห้ลัาน	สำาห้รับคนใน	Gen	X		
(อายุ	41-55	ปี็)	มักจะเป็็นห้น่�เพราะต้องดูแลัครอบครัว่	กู้มาเพ่�อการศึึกษาของบุตร		
ใช้ิจ่ายในครอบครัว่แลัะลังทุี่น	ม่แนว่โน้มท่ี่�จะเป็็นห้น่�อย่างต่อเน่�อง	ส่ว่นคนใน	Gen	Y		
(อายุ	23-40	ปี็)	เน่�องจากภาระค่าใช้ิจ่ายท่ี่�มากขึ�นจึงที่ำาให้้ต้องก่อห้น่�	ทัี่�งน่�การ	
ก่อห้น่�ไม่ได้น่ากลััว่ตราบใดท่ี่�ยังสามารถห้าเงินได้อยู่	ครอบครัว่อยากได้อะไรก็ซ่ึ่�อ
ที่ำางานห้าเงินใช้ิห้น่�

“สมัยน่�คนกล้ัาท่ี่�จะกู้เยอะขึ�น	แต่สมัยพ่อแม่เขาไม่ค่อยกล้ัาเป็็นห้น่�	แล้ัว่สมัย
ก่อนเขาก็ไม่ย่มเงินกันด้ว่ยเพราะสมยัก่อนไม่ได้ม่การลังที่นุเยอะ	ห้าอยู่ห้ากนิ	แต่ทุี่ก
ว่นัน่�ต้องซ่ึ่�อทุี่กอย่าง	ไม่ม่เงินก็ต้องไป็กู้มาซ่ึ่�อ”

“ถ้าเราไม่ม่ห้น่�	เราก็ไม่ม่สิ�งท่ี่�เราอยากได้”
(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)

6.6 กู้เพริาะเหตุ้การิณ์์จัำาเป็็นี้

• กู้รัิกษาสิิทธิุ์�

คว่ามห้ลัากห้ลัายแลัะจำานว่นแห้ล่ังเงินกู้ท่ี่�เพิ�มขึ�น	รว่มทัี่�งคว่ามห้ลัากห้ลัาย
แลัะจำานว่นแห้ล่ังเงินกู้ท่ี่�เพิ�มขึ�น	การเข้าถึงแห้ล่ังเงินกู้ท่ี่�ง่ายกว่่าในอด่ต	แลัะคว่าม
ง่ายในการกู้เงินจากแห้ล่ังเงินกู้ท่ี่�เป็็นสถาบันการเงินเป็็นห้นึ�งในปั็จจัยสำาคัญท่ี่�ที่ำาให้้
เกษตรกรสามารถเพิ�มข้อต่อวั่ฏจักรของการเป็็นห้น่�ได้มากขึ�น	บางท่ี่ม่การกู้ย่มเพ่�อ
รักษาสถานภาพ	เช่ิน	กรณ่กองทุี่นห้มู่บ้าน	คณะกรรมการกองทุี่นห้มู่บ้านต้อง
ขอร้องให้้สมาชิิกกู้เงินจากกองทุี่นเพ่�อให้้ม่เงินห้มุนเว่ยีนแลัะดอกเบ่�ยสำาห้รับจ่าย
เป็็นเงินปั็นผ่ลั
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• ความเส้ิ�ยงมากมายด้้านี้การิผลิิต้ ริาคา แลิะต้ลิาด้

ว่ังว่นห้น่�สิน	กรณ่ศึึกษาจากการป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์จะเป็็นปั็ญห้าเม่�อ
ผ่ลัผ่ลัติไม่ด่	(อาจเกดิจากโรคระบาด	ห้รอืศัึตรูพ่ชิ	ห้รอืภัยธิรรมชิาต)ิ	แลัะ/ขายไมไ่ด้	
ในราคาท่ี่�ต้องการ(ผ่ลัผ่ลิัตล้ันตลัาด)	เกษตรกรต้องขอผ่่อนผั่นการชิำาระห้น่�จาก
กองทุี่นห้มู่บ้านห้รอืขอป็รับโครงสร้างห้น่�กับ	ธิ.ก.ส.	แลัะสห้กรณ์ฯ	เป็็นต้น	แลัะ
ต้องกู้ย่มเงินจากแห้ล่ังเงินกู้อ่�นมาเพิ�มจนห้น่�สินพอกพูนเพิ�มขึ�นไป็เร ื�อยๆ	ว่งัว่นห้น่�สิน	
จากคว่ามพยายามป็รับตัว่ในการผ่ลิัตของครัว่เรอืนเกษตรห้ลัังจากเกษตรกรเลิัก
ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่ป์็ระมาณปี็	พ.ศึ.	2560	เน่�องจากผู้่รับซ่ึ่�อรายให้ญ่ป็ระกาศึ
ยกเลิักการซ่ึ่�อข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่์ในพ่�นท่ี่�เขตป่็าสงว่น	ห้รอืพ่�นท่ี่�การเกษตรท่ี่�ไม่ม่
เอกสารสิที่ธิิ	ต่อมาเร ิ�มม่การที่ำาเกษตรผ่สมผ่สานมากขึ�น	ม่การป็ลูักไม้ผ่ลัที่ดแที่น
แต่ก็ต้องป็ระสบกับปั็ญห้าตลัาดโดยเฉีพาะเม็ดมะม่ว่งหิ้มพานต์	(ป็ลูักแล้ัว่ไม่ม่ตลัาด
รับซ่ึ่�อ)	ม่การที่ดลัองป็ลักูยางพาราแลัะป็าลัม์นำ�ามันแต่กลัับขายไมไ่ด้ในระดบัราคา
ท่ี่�ต้องการ	ม่การออกไป็รับจ้างแต่ผู้่ว่่าจ้างก็ม่น้อยเน่�องจากภาว่ะเศึรษฐกิจตกตำ�า	
ดังนั�นรายได้ท่ี่�ม่จึงไม่เพ่ยงพอกับรายจ่ายท่ี่�มากขึ�นทุี่กว่ันจนไม่พอกับการจุนเจ่อ
ครอบครัว่โดยเฉีพาะอย่างยิ�งค่าใช้ิจ่ายเก่�ยว่กับบุตรห้ลัานแลัะการศึึกษาเลั่าเรยีน	
ยิ�งไป็กว่า่นั�นเกษตรกรยังไม่สามารถชิำาระค่นห้น่�สินให้้กับ	ธิ.ก.ส.	แลัะกองทุี่นห้มู่บ้าน
ได้จนเกิดปั็ญห้าการห้มุนเว่ยีนห้น่�สินท่ี่�ม่อยู่ของแต่ลัะบุคคลั

• หมุนี้เงินี้ไม่ทันี้

สาเห้ตขุองการสะสมห้น่�สิน	เกิดจากปั็ญห้าจากการห้มนุเงินไม่ทัี่น	เน่�องจาก
ขาดทุี่นจากการผ่ลิัตที่างการเกษตรซึึ่�งที่ำาให้้เกษตรกรไม่สามารถชิำาระค่นห้น่�ในส่ว่น
ของการผ่ลิัตที่างการเกษตรได้ปั็ญห้าจากการห้มุนเงินไม่ทัี่น	เน่�องจากขาดทุี่นจาก
การผ่ลิัตที่างการเกษตรซึึ่�งที่ำาให้้เกษตรกรไม่สามารถชิำาระค่นห้น่�ในส่ว่นของการผ่ลิัต
ที่างการเกษตรได้-คว่ามต้องการขยายกำาลัังการผ่ลิัตแลัะ/ลังทุี่นให้ม่ที่างการเกษตร	
ที่ำาให้้เกษตรกรตัดสินใจกู้เพิ�มขึ�น	เช่ิน	กู้มาซ่ึ่�อท่ี่�ดินเพ่�อขยายพ่�นท่ี่�ป็ลูักข้าว่โพด		
กู้มาเพ่�อก่อสร้างโรงไห้ม	กู้มาซ่ึ่�อรถกระบะเพ่�อใช้ิขนส่งปั็จจัยแลัะผ่ลัผ่ลิัต	เป็็นต้น	
การเพิ�มขึ�นของภาระค่าใช้ิจ่ายของครัว่เรอืน	เช่ิน	ภาระเร ื�องการศึึกษาของบุตร	
ในกรณ่ท่ี่�ต้องไป็เรยีนท่ี่�ต่างจังห้วั่ดที่ำาให้้ม่ค่าใช้ิจ่ายเพิ�มมากขึ�น	การผ่่อนชิำาระค่า
งว่ดที่รัพย์สิน	เช่ิน	สิ�งอำานว่ยคว่ามสะดว่กภายในครัว่เรอืน	ยานพาห้นะ	ท่ี่�ดิน	ท่ี่�พัก
อาศัึย	เป็็นต้น	ซึึ่�งในบางครั�งเกษตรกรอาจห้มุนเงินไม่ทัี่นในการชิำาระค่างว่ด	
เกษตรกรก็มักจะกู้เงินแลัะ/ห้ยิบย่มคนท่ี่�รู้จักมาผ่่อนชิำาระค่างว่ดดังกล่ัาว่ก่อน		
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ซึึ่�งการห้ยิบย่มญาติห้รอืคนรู้จักก็ยังม่อยู่บ้าง	แต่ไม่มากแล้ัว่	การห้ยิบย่มจาก
นายทุี่นนอกระบบอยา่งเม่�อก่อนแที่บจะไมม่่ให้้เห็้นแล้ัว่	ยกเว่น้การย่มระยะสั�น	2-3	
สัป็ดาห์้ก่อนการค่นห้น่�ในระบบ

กลุ่ัมเกษตรกรท่ี่�พบว่่าม่ห้น่�สินล้ันพ้นตัว่	อาจกลั่าว่ว่่า	ห้นึ�ง	เป็็นกลุ่ัมท่ี่�
ป็ระสบกับคว่ามเส่�ยงด้านราคาตกตำ�า	ตลัาด	ห้รอื	โรค	แมลัง	ห้รอื	ภัยแล้ัง	เช่ิน	
ในกลุ่ัมข้าว่โพด	ห้รอื	มันสำาป็ะห้ลััง	สอง	จะเป็็นกลุ่ัมท่ี่�กู้ย่มมากเกินตัว่	เพราะห้วั่งรว่ย		
เช่ิน	กลุ่ัมป็ลักูข้าว่โพด	ห้รอื	กลุ่ัมท่ี่�คิดว่า่รายไดใ้นอนาคตของตนจะสงู	ที่ำาให้้ม่การ
ลังทุี่นด้านยานพาห้นะ	ห้รอื	ท่ี่�ดิน	ห้รอื	ที่รัพย์สิน	เพิ�มมากเกินไป็	กลุ่ัมป็ลูักข้าว่โพด
ท่ี่�จังห้ว่ัดน่านเป็็นกรณ่ทัี่�งสองป็ระกอบกัน	ค่อ	กู้ห้ว่ังรว่ย	กู้เยอะ	ป็ลูักในพ่�นท่ี่�	
ขนาดให้ญ่	แล้ัว่มาเจอปั็ญห้าตลัาด	แลัะภัยแล้ัง	ก็เลัยสะสมห้น่�มากกว่่ากลุ่ัมอ่�น	
ส่ว่นเกษตรกรในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อ	มักเป็็นกลุ่ัมสามท่ี่�คว่บคุมตัว่เองได้		
แต่คว่บคุมลูักห้ลัานไม่ได้	จึงม่การใช้ิจ่ายให้้ลูักห้ลัานมาก	นำาไป็สู่การกู้ย่มแลัะ	
ห้น่�สินท่ี่�สะสม

จากมูลัเห้ตุของห้น่�ข้างต้น	6	ด้าน	ค่อ	ด้านการผ่ลิัต	ด้านการบรโิภคใน	
ครัว่เรอืน	แลัะด้านรายได้ในอนาคตแลัะการศึึกษาของบุตรห้ลัาน	ด้านกระแสเงิน	
ด้านทัี่ศึนคติต่อห้น่�ท่ี่�เห็้นว่่าการเป็็นห้น่�เป็็นเร ื�องป็รกติ	ด้านการกู้เม่�อเห้ตุการณ์
จำาเป็็น	ผู้่เข่ยนม่คว่ามเห็้นว่า่	มูลัเห้ตุด้านการลังทุี่นการผ่ลิัต	ด้านคว่ามคาดห้ว่งัท่ี่�
จะได้รายได้ในอนาคต	ด้านกระแสเงินท่ี่�อาจขาดแคลันระห้ว่่างปี็	แลัะด้านทัี่ศึนคติ
ต่อห้น่�ท่ี่�ไม่เห็้นการกู้เป็็นเร ื�องผิ่ดป็รกติ	เป็็นมูลัเห้ตุท่ี่�สำาคัญแลัะเป็็นห้ลัักท่ี่�สุดแลัะ
เป็็นมูลัเห้ตุการกู้ท่ี่�ห้น่�ท่ี่�เกิดขึ�นเกษตรกรยังพอจัดการได้	แต่มูลัเห้ตุของห้น่�		
ด้านการบรโิภคในครัว่เรอืนท่ี่�มากขึ�นตามมาตรฐานการครองช่ิพแบบให้ม่		
(“ของมันต้องม่”)	แลัะ	การกู้ตามเห้ตุการณ์จำาเป็็น	โดยสถานการณ์บังคับนั�น		
เป็็นมูลัเห้ตุท่ี่�ม่คว่ามสำาคัญเฉีพาะบางครัว่เรอืน	บางปี็	บางสถานการณ์	เป็็นเพ่ยง
ปั็จจัยเสรมิสำาห้รับบางครัว่เรอืน	บางท้ี่องท่ี่�	ซึึ่�งมูลัเห้ตุของห้น่�สองด้านห้ลัังน่�	
จะที่ำาให้้การจัดการห้น่�ยากขึ�น
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เกษต้ริกริม้ 3 กลุ่ิม 

การสะสมพอกพูนเพิ�มห้น่�ของเกษตรกรม่จุดสิ�นสุดท่ี่�แตกต่างกันขึ�นอยู่กับ
เง่�อนไขแลัะข้อจำากัดของตัว่เกษตรกรซึึ่�งสามารถจำาแนกกลุ่ัมเกษตรกรออกเป็็น		
3	กลุ่ัม	ดังน่�	1)	กลุ่ัมท่ี่�ตระห้นักถึงการถดถอยของกำาลัังแรงงานท่ี่�ใช้ิในการผ่ลิัต
ที่างการเกษตรของตนเอง	(พลัะกำาลัังแลัะอายุของเกษตรกร)	จึงเร ิ�มที่ยอยห้ยุด	
กู้เงินเพิ�มเติม	2)	กลุ่ัมท่ี่�ม่ภาระค่าใช้ิจ่ายในเร ื�องการศึึกษาของบุตรห้ลัาน	แลัะ/	
การผ่่อนชิำาระที่รัพย์สินซึึ่�งมักตั�งใจไว่ว่้่า	เม่�อสามารถป็ลัดเป็ล่ั�องภาระดังกล่ัาว่ได้ก็
จะห้ยุดท่ี่�จะก่อห้น่�สินให้ม่	3)	กลุ่ัมท่ี่�ม่รายได้ไม่เพ่ยงพอกับรายจ่ายของครัว่เรอืน	
(ขาดสภาพคลั่องในแต่ลัะปี็)	ที่ำาให้้ต้องกู้ย่มแลัะ/ห้ยิบย่มเงินมาใชิ้ในช่ิว่งท่ี่�เงิน
ขาดม่อแลัะ/ม่คว่ามจำาเป็็นต้องใช้ิจ่าย

ยกตัว่อย่างเช่ิน	กลุ่ัมพึ�งพาการป็ลูักมันสำาป็ะห้ลัังท่ี่�	จ.เช่ิยงราย	เป็็นกลุ่ัมท่ี่�
ม่การชิำาระเงินกู้ด่มาก	เกษตรกรในกลุ่ัมน่�จะคิดไว่้ก่อนเลัยว่่าถ้ากู้	แล้ัว่จะค่นเงินกู้
ได้ห้รอืเป็ล่ัา	ถ้ารู้ว่่ากู้มาก	ก็ต้องห้ารายได้มาค่น	จะม่การกระจายรายได้ทัี่�งปี็เพ่�อ
ให้้ม่เงินสำาห้รับกรณ่ฉุีกเฉิีน	กลุ่ัมท่ี่�เป็็นห้น่�ส่ว่นให้ญ่เป็็นห้น่�เยอะๆ	เป็็นห้น่�ป็ลูักบ้าน	

เกษตรกรมู้ทางเล่ึอก
แลึะการจััด้การการเงินี้
ของค์รัว่เร่อนี้อย่างไร

7
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กับซ่ึ่�อรถ	ปี็ท่ี่�ผ่่านมาเกษตรกรรายงานว่่า	ท่ี่�อยู่ได้บางส่ว่นก็มาจากเงินท่ี่�สะสมไว่	้
เป็็นกลุ่ัมท่ี่�ม่ที่ัศึนคติการกู้ท่ี่�ด่	เห็้นว่า่ใช้ิแนว่ป็รัชิญาเศึรษฐกิจพอเพ่ยงด้ว่ย	ม่ผู้่นำา
ด่มาก	กลุ่ัมน่�เป็็นกลุ่ัมท่ี่�	ชิาว่บ้านม่ภาว่ะผู้่นำาสูงมาก	กลุ่ัมผู้่ห้ญิงกล้ัาออกคว่ามเห็้น	
แลัะรู้เร ื�องการจัดการเงินกับการเกษตรด่

กลุ่ัมตัว่อย่างใน	จ.กาฬสินธ์ุิ	ครัว่เรอืนระบุว่่าในอด่ตเห้ตุผ่ลัของการก่อห้น่�
จะต้องเป็็นเห้ตุผ่ลัท่ี่�จำาเป็็นเท่ี่านั�น	ซึึ่�งโดยส่ว่นให้ญ่จะเป็็นเห้ตุผ่ลัด้านสุขภาพ		
การกู้ย่มเพ่�อการบรโิภคในครัว่เรอืนม่ไม่มากนัก	จำานว่นเงินท่ี่�กู้ย่มก็มักจะกู้ย่ม	
เท่ี่าท่ี่�จำาเป็็น	ท่ี่�เป็็นเช่ินนั�นนอกจากพฤติกรรมการก่อห้น่�ของครัว่เรอืนเองแล้ัว่		
คว่ามเข้มงว่ดของการป็ล่ัอยกู้ของสถาบันการเงินแลัะคว่ามไม่สะดว่กในการเข้าถึง
แห้ล่ังเงินทุี่นก็เป็็นอ่กเห้ตุผ่ลัห้นึ�ง	แต่ในปั็จจุบันการเข้าถึงแห้ล่ังเงินสะดว่กสบาย
มากขึ�น	ที่ำาให้้ม่เงินเพ่�อจับจ่ายใช้ิสอยซ่ึ่�อสินค้าแลัะบรกิารต่างๆ	ท่ี่�เอ่�ออำานว่ยคว่าม
สะดว่กต่อการดำารงช่ิว่ติ	รว่มถึงการลังทุี่นม่มากขึ�น	ดังคำากล่ัาว่ท่ี่�ว่า่	“ย่มง่าย	ใช้ิคล่ัอง		
(แต่ค่นยาก)”	“เงินไม่พอใช้ิ	จำาเป็็นต้องกู้”	ทัี่�งในส่ว่นของเงินใช้ิจา่ยในครัว่เรอืนแลัะ
เงินลังทุี่นที่ำาการเกษตร	เน่�องจากการเพาะป็ลักูไม่ได้ผ่ลั	บางปี็นำ�าท่ี่ว่ม	บางปี็นำ�าแลัง้		
บางปี็ทัี่�งแล้ังทัี่�งท่ี่ว่ม	ที่ำาให้้รายได้ท่ี่�มาจากภาคการเกษตรของครัว่เรอืนม่ไม่เพ่ยงพอ		
โดยเฉีพาะอย่างยิ�งครัว่เรอืนท่ี่�พึ�งพารายได้ห้ลัักจากภาคการเกษตร		

ผ่อนี้แต่้ด้อก

สำาห้รับครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	จ.กาฬสินธ์ุินั�น	พบว่า่โอกาสท่ี่�ครัว่เรอืนเกษตรกร	
จะห้ลัดุพ้นจากการเป็็นห้น่�นั�นค่อนข้างยาก	เน่�องจากการที่ำาเกษตรกรรมนั�นขึ�นอยู่กับ	
สภาพดิน	ฟ้า	อากาศึ	คว่ามไม่แน่นอนท่ี่�เกิดขึ�นไม่ว่า่จะเป็็นปั็ญห้านำ�าท่ี่ว่ม	นำ�าแล้ัง	
ห้รอืแม้แต่ราคาผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�ผั่นผ่ว่น	แลัะต้นทุี่นการผ่ลิัตท่ี่�สูงขึ�นล้ัว่นส่งผ่ลักระที่บต่อ
รายไดข้องครัว่เรอืน	เม่�อถึงเว่ลัาลังที่นุที่ำาการเกษตรรอบให้มก็่ไป็กู้ย่มมาลังที่นุเป็็น
ห้น่�ว่นเว่ยีนไป็	รายได้ท่ี่�เห้ล่ัอในภาคการเกษตรไม่เพ่ยงพอต่อการดำารงช่ิพในว่ถ่ิช่ิว่ติ
แบบปั็จจุบันท่ี่�ต้องส่งลูักเรยีนห้นังส่อแลัะภาระค่าใช้ิจ่ายในครัว่เรอืนท่ี่�เพิ�มสูงขึ�น	
การกู้ท่ี่�ง่ายขึ�น	แลัะ	คว่ามท่ี่�สถาบันการเงินไม่ส่งเสรมิการใช้ิห้น่�เงินต้น	จึงใช้ิแต่
ดอกเบ่�ย	ที่ำาให้้ห้น่�เงินต้นยังอยู่เห้ม่อนเดิม

หมุนี้หน้ี้�

บางครัว่เรอืนก่อห้น่�ให้ม่เพ่�อชิำาระห้น่�เดิม	ยกตัว่อย่างเช่ิน	ในกรณ่ของกองทุี่น	
ห้มู่บ้าน	ม่การจ่ายห้น่�ค่นปี็ลัะห้นึ�งครั�ง	 เม่�อครบกำาห้นด	คนท่ี่�ไม่ม่เงินก็จะ	



54การ์ศึกษาเชิงลึกวิ่าด้้วิยเร์ื่องหนี้สินเกษต้ร์กร์ไทย

พยายามห้าเงินมาค่นให้้ได้	ไม่ว่่าจะเป็็นการย่มญาติพ่�น้อง	การกู้ย่มจากแห้ล่ังอ่�น
ห้รอืแม้แต่ยอมกู้เงินนอกระบบท่ี่�ม่ดอกเบ่�ยรายว่นัก็ตาม	ทัี่�งน่�เพ่�อท่ี่�จะรักษาสิที่ธิิใน
การกู้รอบต่อไป็	แม้กระทัี่�งครัว่เรอืนท่ี่�ม่คว่ามสามารถในการชิำาระค่นเงินกู้	ก็ยังม่
การก่อห้น่�ต่อเน่�องแลัะม่แนว่โน้มเพิ�มมากขึ�นในแต่ลัะปี็	

	“เป็็นห้น่�	ธิ.ก.ส.	ตั�งแต่ปี็	2548	ห้น่�เพิ�มขึ�นเร ื�อยๆ	เพราะไมม่่เงินไป็จา่ยเขา	
พอเอาไป็จ่ายเขาให้้ย่มเพิ�มก็ย่มเพิ�มอ่ก	เอามาห้มุนไป็เร ื�อยๆ	เอาไป็ที่ำาไร่ที่ำานามันก็
ขาดไป็เร ื�อยๆ	พอเขาพักห้น่�ก็พักห้น่�แล้ัว่ก็ใช้ิแต่ดอก”	

“เม่�อ	30	ปี็ท่ี่�แล้ัว่	ย่มเงิน	ธิ.ก.ส.	มาซ่ึ่�อรถไถเดินตาม	ปั็จจุบันยายยังเป็็น
ห้น่�	ธิ.ก.ส.	อยู่เห้ม่อนเดมิ	ม่การย่มห้น่�ก้อนให้ม่ออกมาดว้่ย	จ่ายไป็ห้นอ่ยเขากพั็กห้น่�		
พักบ่อยก็ไม่ห้มดสกัท่ี่	แล้ัว่เรากไ็ม่ค่อยม่เงินไป็จา่ย	เขากเ็อาแคด่อกเบ่�ย	ช่ิว่งห้ลัังๆ	
มาน่�ก็ส่งแค่ดอกเบ่�ย	ไม่ได้ส่งต้นเลัย”

(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)
	

พ้�งลูิกหลิานี้ส่ิงเงินี้มา

ครัว่เรอืนเกษตรกรใชิ้เงินนอกเกษตรแลัะเงินส่งมาจากลัูกห้ลัาน	เพ่�อใช้ิห้น่�
เงินกู้ที่างการเกษตร	เงินส่งกลัับนั�นม่คว่ามสำาคัญต่อครัว่เรอืนเกษตรกรทัี่�งในแง่
ของจำานว่นครัว่เรอืนท่ี่�ต้องพึ�งพาเงินส่งกลัับ	แลัะจำานว่นเงินส่งกลัับ	เงินฌาป็นกิจ
เป็็นเงินออมก้อนสุดท้ี่ายของช่ิว่ติเพ่�อป็ลัดห้น่�	ส่ว่นการออมม่บ้างเล็ักน้อย	ส่ว่นให้ญ่
เป็็นการออมภาคบังคับ	เพ่�อให้้อยู่ในข่ายของการกู้ให้ม่

เช่ินเด่ยว่กันกับ	ครัว่เรอืนตัว่อย่างใน	อ.สองแคว่	แลัะ	อ.ภูเพ่ยง	จ.น่าน		
ได้ข้อสรุป็ว่่า	การท่ี่�จะให้้คนในชุิมชินห้ลุัดพ้นจากการเป็็นห้น่�จึงดูเห้ม่อนจะเป็็น	
เร ื�องยาก	เน่�องด้ว่ยข้อจำากัด	ค่อ	รายได้ห้ลัักจากการเกษตรไม่แน่นอน	กระแสของ
การบรโิภคนิยม	แลัะนโยบายของรัฐ	ท่ี่�ยังแก้ปั็ญห้าห้น่�ยังไม่ค่อยได้ผ่ลั

หวัง “ค่าหัว” ใช้ำหน้ี้�ต้อนี้ต้าย 

อย่างไรก็ตาม	แม้ว่่าเกษตรกรจะม่การสะสมพอกพูนห้น่�เพิ�มขึ�น	แต่ม่
เกษตรกรบางรายเร ิ�มตระห้นักแลัะห้ยุดการก่อห้น่�เพิ�มเติม	เน่�องจากเร ิ�มรู้ตัว่แลัะ
ตระห้นักถึงเร ี�ยว่แรงท่ี่�ลัดลังของตนเอง	รว่มทัี่�งการลัดลังของภาระค่าใช้ิจ่ายโดย
เฉีพาะในเร ื�องการศึึกษาของบุตรแลัะการผ่่อนงว่ดชิำาระที่รัพย์สิน	ส่ว่นเกษตรกรท่ี่�
ยังตกอยู่ในว่ัฏจักรว่ังว่นของห้น่�	ส่ว่นให้ญ่จะมาจากการม่รายได้ไม่เพ่ยงพอต่อ	
รายจ่ายที่ำาให้้ต้องกู้ย่มแลัะ/ห้ยิบย่มเงินมาใช้ิในช่ิว่งท่ี่�เงินขาดม่อแลัะ/ม่คว่ามจำาเป็็น
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ต้องใช้ิจ่าย	เกษตรกรกลุ่ัมน่�จึงยังคงอยู่ในว่ัฏจักรของการเป็็นห้น่�เช่ินเดิมห้รอื		
“ต้องเป็็นห้น่�จนตาย”	อย่างไรก็ตาม	ห้ากเกษตรกรกลุ่ัมน่�เส่ยช่ิว่ติจะม่เงินจากการ
ที่ำาป็ระกัน	(แห้ล่ังเงินกู้บังคับให้้ที่ำา)	ห้รอืฌาป็นกิจ	(ชิาว่บ้านเรยีกว่่า	“ค่าหั้ว่”)		
มาชิำาระค่นห้น่�สิน	แต่ในบางรายท่ี่�เงนิทัี่�งสองไม่พอชิำาระค่นห้น่�สิน	ก็กลัายเป็็นมรดก
ห้น่�ให้้กับลูักห้ลัานต่อไป็

ครัว่เรอืนห้ลัายครัว่เรอืนต่างก็ระบุว่า่เป้็าห้มายในช่ิว่ติ	เก่�ยว่พันกับการลังทุี่น
การศึึกษาให้้ลูัก	อยากป็ลัดห้น่�เพราะไม่อยากเป็็นภาระให้้ลูัก

“เป็็นห้น่�ตั�งแต่อายุ	30ปี็	ยังไม่ห้มดเลัยเพราะเงินมันกู้ง่ายน่�แห้ลัะ	เลัยมากู้
จาก	ธิ.ก.ส.	แลัะสามารถคุยกันได้	พอจะใช้ิห้มดก็ไป็เอาก้อนให้ม่มาอ่กเอามาเร ื�อยๆ	
เอามาห้มุน	ตอนแรกก็	5	พัน	รอบต่อไป็ก็	7	พัน	ต่อมาก็เป็็นห้ม่�น	เร ื�อยมาจนถึง
ตอนน่�ก็ยังเป็็นห้น่�	ธิ.ก.ส.	อยู่เลัย	200,000	บาที่	สองแสนน่�ไม่ได้เอามาครั�งเด่ยว่
นะที่ยอยเอามาท่ี่�ลัะห้ม่�นสองห้ม่�นจนทุี่กวั่นน่�เป็็นห้น่�	2	แสนน่�แห้ลัะ	ท่ี่แรกก็ไม่กล้ัา
ย่มเยอะ	พอย่มแล้ัว่ก็ย่มเยอะเลัย	ย่มแบบที่ว่คูีณ	ตอนแรกก็เอามาที่ำานา	ทุี่กว่ันน่�
บอกไม่ห้มดว่่าเอาไป็ที่ำาอะไรบ้าง	กู้มาห้ม่�นห้นึ�งคนที่างห้ลัังก็เอาไป็ห้มดห้ม่�นห้นึ�ง	
ส่ว่นมากก็เป็็นแบบน่�แห้ลัะเอามาก็ใช้ิในครอบครัว่ห้มดไม่ได้กู้มาที่ำาการเกษตรเลัย	
เอามาให้้แต่ลูักแห้ลัะไม่รู้เขาเอาไป็ที่ำาอะไร…”

(ศิึว่าพร	ฟองที่อง,	2563)

สำาห้รับกองทุี่นฌาป็นกิจระดับห้มู่บ้านแลัะระดับตำาบลั	เงินฌาป็นกิจท่ี่�ได้
ส่ว่นให้ญ่จะใช้ิเป็็นค่าใช้ิจ่ายสำาห้รับจัดงานศึพ	กองทีุ่นฌาป็นกิจ	ธิ.ก.ส.	เม่�อม่
สมาชิิกเส่ยช่ิว่ติสมาคมฌาป็นกิจ	ธิ.ก.ส.	จะจ่ายเงินค่าที่ำาศึพให้้ก่อนจำานว่น	
40,000	บาที่	เงินชิดเชิยส่ว่นท่ี่�เห้ล่ัอป็ระมาณ	150,000	บาที่จะต้องนำาไป็จ่ายห้น่�
ท่ี่�ผู้่เส่ยช่ิว่ติกู้ย่มมาจาก	ธิ.ก.ส.	อาจกล่ัาว่ได้ว่า่เงินท่ี่�ได้จากกองทุี่นฯ	น่�จะถูกนำาไป็ใช้ิ
เพ่�อเป็็นค่าใช้ิจ่ายสำาห้รับจัดงานศึพแลัะชิำาระค่นเงินกู้	ธิ.ก.ส.	ซึึ่�งบางครัว่เรอืนก็
สามารถชิำาระห้น่�ได้ครบถ้ว่น	บางครัว่เรอืนม่เงินเห้ล่ัอส่งต่อให้้ที่ายาที่	ในขณะท่ี่�บาง
ครัว่เรอืนเงินดังกล่ัาว่ก็ไม่เพ่ยงพอสำาห้รับการห้ักชิำาระห้น่�ให้้ห้มดไป็ได้	(แต่ก็ที่ำาให้้
ลัดภาระห้น่�ได้บางส่ว่น)	ที่ำาให้้เกิด	“มรดกห้น่�”	ส่ว่นเงินจากบรษัิที่ป็ระกันช่ิว่ติ		
ส่ว่นให้ญ่คนท่ี่�ที่ำาป็ระกันช่ิว่ติจะเป็็นกลุ่ัมของผู้่นำาชุิมชินแลัะคนท่ี่�ม่ฐานะด่	ม่เงินพอท่ี่�
จะจ่ายเบ่�ยป็ระกันได้	เม่�อเส่ยช่ิว่ติจะได้เงินชิดเชิยค่อนข้างสูง	(100,000-500,000	
บาที่)	ผู้่ได้รับผ่ลัป็ระโยชิน์จากเงินส่ว่นน่�จะเอาไป็ใชิ้ในด้านต่างๆ	ยกตัว่อย่างเช่ิน	
การลังทีุ่นที่ำาธุิรกิจ	ที่ำาการเกษตร	เก็บไว้่ให้้ลูักห้ลัาน	รว่มถึงการใช้ิห้น่�ก้อนอ่�นๆ	
(ถ้าม่)	อ่กด้ว่ย	
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ออมไม่มากพอ

ส่ว่นการออมนั�น	พบว่่า	ม่การออมทัี่�งภาคสมคัรใจ	แลัะภาคบงัคับ	ครัว่เรอืน	
ม่วั่ตถุป็ระสงค์การออมท่ี่�ห้ลัากห้ลัาย	ได้แก่	เพ่�อเอามาใชิ้จ่ายในครัว่เรอืน	ออมไว่้
เป็็นทุี่นสะสมสำารองไว่ใ้ชิต้อนจำาเป็็น	ออมเพ่�อรักษาสภาพสมาชิิกกลุ่ัมไว่เ้พ่�อโอกาส
ในการกู้	ออมไว่ก้รณ่เส่ยช่ิว่ติลูักห้ลัานจะได้ไม่เด่อดร้อน	ครัว่เรอืนส่ว่นให้ญ่จะออม
ทุี่กเด่อน	โดยเฉีพาะการออมภาคบังคับ	ยกตัว่อย่างเช่ิน	ห้ากเป็็นสมาชิิกของกองทุี่น	
เงินล้ัานจะต้องออมทีุ่กเด่อนเพ่�อเป็็นห้ลัักป็ระกันเงินกู้	แลัะการออมของกองทีุ่น
สัจจะวั่นลัะบาที่ท่ี่�ต้องออมทุี่กเด่อน	โดยสมาชิิกจะได้รับสวั่สดิการช่ิว่ยเห้ล่ัอในยาม
ท่ี่�เด่อดร้อน	เช่ิน	การไดรั้บเงินชิดเชิยในกรณ่ท่ี่�ต้องนอนโรงพยาบาลั	แลัะเงนิช่ิว่ยเห้ล่ัอ	
ในกรณ่เส่ยช่ิว่ติ	เป็็นต้น	แลัะในสว่่นเงินออม	แบบฌาป็นกจิสงเคราะห้นั์�น	ครัว่เรอืน	
เกษตรกรจะเป็็นสมาชิิกกลุ่ัมฌาป็นกิจไม่น้อยกว่่า	2	กลุ่ัม	ซึึ่�งกลุ่ัมฌาป็นกิจน่�ม่
ห้ลัากห้ลัายกลุ่ัม	เช่ิน	ฌาป็นกิจของห้มู่บ้าน	ฌาป็นกิจของตำาบลั	ฌาป็นกิจกลุ่ัม	
อสม.	ฌาป็นกจิสห้กรณก์ารเกษตร	ฌาป็นกจิชิมรมผู้่สงูอาย	ุฌาป็นกจิกลุ่ัมแม่บ้าน	
แลัะฌาป็นกิจของ	ธิ.ก.ส.	เป็็นต้น	ม่ทัี่�งแบบท่ี่�ต้องจ่ายป็ระจำาทุี่กเด่อน	แลัะจ่ายเม่�อ
ม่สมาชิิกเส่ยช่ิว่ติ	(รายลัะ	20-100	บาที่)	สำาห้รับลูักค้าท่ี่�กู้เงินจาก	ธิ.ก.ส.	จะต้อง
เข้าร่ว่มเป็็นสมาชิิกของกลุ่ัมฌาป็นกิจของ	ธิ.ก.ส.	ต้องจ่ายเบ่�ยป็ระกัน	3,600	บาที่
ต่อปี็	นอกจากนั�น	ยังม่การที่ำาป็ระกันช่ิว่ติมากขึ�น	จากเม่�อก่อนคนรุ่นพ่อแม่นิยม
เข้าร่ว่มเป็็นสมาชิิกกลุ่ัมฌาป็นกิจ	แต่ปั็จจุบันคนรุ่นลูักท่ี่�ไป็ที่ำางานต่างถิ�นแลัะม่
ฐานะที่างเศึรษฐกิจค่อนข้างด่	นอกจากจะส่งเงินกลัับมาให้้พ่อแม่ใช้ิจ่ายแล้ัว่	ยังที่ำา
ป็ระกันช่ิว่ติกับบรษัิที่ป็ระกันเอกชินให้้พ่อแม่อ่กด้ว่ย	ในขณะเด่ยว่กันการออมเงิน
แบบท่ี่�พ่ว่งการที่ำาป็ระกันช่ิว่ติก็เร ิ�มเป็็นท่ี่�สนใจมากขึ�น	ค่ารักษาพยาบาลัยามเจ็บป่็ว่ย	
แลัะม่เงินปั็นผ่ลัค่อเห้ตุผ่ลัสำาคัญในการเล่ัอกซ่ึ่�อป็ระกันช่ิว่ติ	

บางกลุ่ิมเท่านัี้�นี้ท้�จััด้การิหน้ี้� ได้้

สำาห้รับครัว่เรอืนตัว่อย่างในภาคเห้น่อตอนบน	จ.เช่ิยงราย	จ.เช่ิยงให้ม่	แลัะ	
อ.นาน้อย	จ.น่าน	นั�น	สามารถแบ่งกลุ่ัมเกษตรกรตามคว่ามสามารถจ่ายห้น่�		
เป็็น	3	กลุ่ัมค่อ	1)	กลุ่ัมท่ี่�ป็ลัดห้น่�ได้แลัะสามารถสร้างรายได้ท่ี่�มั�นคงได้	ค่อ	กลุ่ัมท่ี่�
ม่การที่ำาเกษตร	ท่ี่�ระบบเกษตรท่ี่�สร้างรายได้สูง	ทัี่�งจากการที่ำาเกษตร	การต่อยอด
จากกิจกรรมเกษตร	เช่ิน	การค้าขายแลัะการแป็รรูป็	รว่มถึงโอกาสท่ี่�สมาชิิกใน	
ครัว่เรอืนจะม่อาช่ิพป็ระจำาอ่�นๆ	2)	กลุ่ัมท่ี่�สามารถเอาตัว่รอดได้	ค่นเงินกู้ได้ใน	
ระยะยาว่	ม่รายได้เพ่ยงพอกับค่าใช้ิจ่าย	การที่ำาการเกษตรแลัะป็ลูักพ่ชิอ่�นท่ี่�	
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ห้ลัากห้ลัาย	แลัะม่การป็ลูักข้าว่ไว่บ้รโิภคด้ว่ย	แลัะ	3)	กลุ่ัมท่ี่�ม่โอกาสในการเป็็นห้น่�
แลัะห้ลัดุพ้นจากการเป็็นห้น่�ยาก	ค่อ	กลุ่ัมท่ี่�ที่ำาการเกษตรเชิิงเด่�ยว่	ในพ่�นท่ี่�สูง	ห้รอื
กลุ่ัมครัว่เรอืนท่ี่�พึ�งพาการเกษตรท่ี่�ม่รายได้ตำ�า	เน่�องจากม่ปั็ญห้าสำาคัญค่อ	นำ�า	
เพ่�อการเกษตร	โดยการที่ำาเกษตรของครัว่เรอืนอยู่ในพ่�นท่ี่�อาศัึยนำ�าฝน	ไม่สามารถ
จัดการนำ�าได้	 ส่งผ่ลัให้้ผ่ลัผ่ลิัตเกษตรไม่แน่นอน	ม่ราคาผ่ลัผ่ลัิตท่ี่�ไม่แน่นอน		
ครัว่เรอืนตัว่อย่างเห้ล่ัาน่�	ได้แก่	ครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูักข้าว่โพดเล่ั�ยงสัตว่เ์ป็็นพ่ชิห้ลััก	แลัะ
ครัว่เรอืนท่ี่�ป็ลูักมะม่ว่งเป็็นพ่ชิห้ลััก

ต้้องจััด้การิผลิิต้แลิะหน้ี้�แบบใหม่

ในพ่�นท่ี่�ศึึกษาน่�	คว่ามสามารถในการจัดการการเงินของเกษตรกรเกิดจาก
คว่ามสามารถในการที่ำาการเกษตรแลัะทัี่ศึนคติของเกษตรกรเอง	โดยเกิดจากปั็จจัย
เก่�อห้นุน	เช่ิน	1)	ม่คว่ามห้ลัากห้ลัายของระบบพ่ชิของครัว่เรอืน	ซึึ่�งช่ิว่ยลัดคว่าม
เส่�ยงในการเกิดคว่ามเส่ยห้ายจากภูมิอากาศึ	การเข้าที่ำาลัายของโรคแลัะแมลัง	
กระจายรายได้	กระจายการใช้ิแรงงานครัว่เรอืน	2)	การรว่มกลุ่ัมของเกษตรกรห้รอื
คว่ามเข้มแข็งของเกษตรกรผ่่านการรว่มกลุ่ัม	3)	การม่นวั่ตกรรมห้รอืเที่คโนโลัย่	
การผ่ลิัตเพ่�อให้้เกษตรกรสามารถเพิ�มผ่ลัผ่ลิัตแลัะต่อยอดการผ่ลิัตได้ด่ขึ�น		
4)	คว่ามสามารถในด้านการตลัาด	สามารถสร้างตลัาดให้ม่	ติดต่อกับผู้่ซ่ึ่�อโดยตรง	
สร้างตลัาดเกษตรกร	เพิ�มคว่ามห้ลัากห้ลัายชินิดของผ่ลัผ่ลิัต	การแป็รรูป็ผ่ลัผ่ลิัต	
ป็รับป็รุงบรรจุภัณฑ์์	เป็็นต้น	5)	คว่ามสามารถในการจัดการห้น่�จากทัี่ศึนคติ	
ในการดำารงช่ิว่ติ	ม่ทัี่ศึนคติท่ี่�จะเป็็นห้น่�ให้้น้อย	พึ�งพาตนเองให้้มาก	ป็รับใช้ิแนว่คิด
เศึรษฐกิจพอเพ่ยงมาใช้ิในช่ิว่ติป็ระจำาว่ัน	ม่การกู้ย่มเงินเท่ี่าท่ี่�จำาเป็็น	ม่การลัด	
ค่าใช้ิจ่ายในครัว่เรอืน	ลัดค่าใช้ิจ่ายอาห้ารโดยการห้าของป่็าห้รอืแห้ล่ังอาห้าร
ธิรรมชิาติ	ห้รอืป็ลูักผั่กไว้่กิน	การใช้ิที่รัพยากรของตนอย่างคุ้มค่า	ม่การออม		
การลัดต้นทุี่นการผ่ลัิตจากการใชิ้ปั็จจัยการผ่ลัิตจากว่ัสดุธิรรมชิาติท่ี่�ให้้ผ่ลัด่ต่อดิน
แลัะสิ�งแว่ดล้ัอม	เช่ิน	การที่ำานำ�าห้มัก	การที่ำาป็ุ�ยห้มัก	เป็็นต้น
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จากผ่ลัการศึึกษาของทัี่�งสามโครงการน่�	พบว่่า	ม่มุมมองด้านสถาบันการ
เงินในระบบแลัะกึ�งระบบจากเกษตรกรแลัะนักว่จัิยดังน่�

8.1 ธุ์นี้าคาริเพ่�อการิเกษต้ริแลิะสิหกริณ์์ (ธุ์.ก.สิ.)

• จุัด้แข็ึ้ง
ธิ.ก.ส.	เป็็นแห้ล่ังกู้ย่มห้ลัักของเกษตรกรในด้านการผ่ลิัต	เกษตรกรสามารถ

กู้ย่มเงินในป็รมิาณเงินท่ี่�มากเพ่ยงพอเพ่�อการเกษตรทัี่�ง	ระยะสั�น	ระยะกลัาง	แลัะ	
ระยะยาว่	สำาห้รับเงินกู้ระยะยาว่สามารถกู้เพ่�อกิจกรรมนอกเกษตรด้ว่ย	เช่ิน	ซ่ึ่�อรถ	
ป็ลูักห้รอืป็รับป็รุงบ้าน	การกู้ระยะสั�น	แลัะ	ระยะกลัางสามารถกู้โดยใช้ิกลุ่ัมบุคคลั
คำ�าป็ระกัน	ธิ.ก.ส.	ม่การกำาห้นดชัิ�นของเกษตรกร	ซึึ่�งเกษตรกรส่ว่นให้ญ่	ต้องการ
รักษาระดับชัิ�นของตนให้้อยู่ในคว่ามน่าเช่ิ�อถ่อท่ี่�ด่ท่ี่�สุดเพ่�อให้้สามารถได้รับอัตรา
ดอกเบ่�ยในการกู้ท่ี่�ตำ�าท่ี่�สุด

นอกจากการกู้ระยะสั�นแล้ัว่ยังพบว่่า	ม่บางครัว่เรอืนท่ี่�เครดิตด่	สามารถใชิ้
เงินสินเช่ิ�อจากการใช้ิบัตรสินเช่ิ�อเกษตรกร	แลัะการกู้	A-cash	เพ่�อใช้ิจ่ายท่ี่�จำาเป็็น
ในครัว่เรอืนได้	ม่อัตราดอกเบ่�ยเท่ี่ากับการกู้เงินในระยะสั�น

สิถุาบัันี้การเงินี้
มู้จุัด้แข็ง จุัด้อ่อนี้ 
แลึะค์ว่รปรับัปรุงด้้านี้ใด้

8
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ข้อด่ของ	ธิ.ก.ส.	อ่กป็ระการค่อม่เง่�อนไขให้้ผู้่กู้เงินให้้เข้าร่ว่มกองทุี่น
ฌาป็นกิจ	ธิ.ก.ส.	เงินท่ี่�ได้จากกองทุี่นฯ	น่�จะถูกนำาไป็ใช้ิเพ่�อเป็็นค่าใช้ิจ่ายสำาห้รับจัด
งานศึพ	เม่�อสมาชิิกเส่ยช่ิว่ติแลัะชิำาระค่นเงินกู้	ธิ.ก.ส.	ซึึ่�งบางครัว่เรอืนก็สามารถ
ชิำาระห้น่�ได้ครบถ้ว่น	บางครัว่เรอืนม่เงินเห้ล่ัอส่งต่อให้้ที่ายาที่	ในรายท่ี่�ยังเห้ล่ัอห้น่�
คงค้างก็ต้องส่งต่อเป็็นมรดกห้น่�ให้้ลูักห้ลัานต่อไป็	แต่การม่กองทุี่นฌาป็นกิจของ	
ธิ.ก.ส.	ที่ำาให้้ห้น่�ของครัว่เรอืนเบาบางลัง

ในบางพ่�นท่ี่�	ธิ.ก.ส.	ม่การที่ำาป็ระกันภัยนาข้าว่โดยรัฐบาลัช่ิว่ยออกสมที่บ	
ค่าเบ่�ยป็ระกันบางส่ว่น	เป็็นการสร้างห้ลัักป็ระกันให้้แก่เกษตรกรเม่�อเกิดภัยพิบัติ
ที่างธิรรมชิาติขึ�น

• จุัด้อ่อนี้
จากข้อมูลัท่ี่�เก็บได้	พบว่า่ม่เกษตรกรบางส่ว่นจะม่การกู้เกินกว่่าจำานว่นเงิน	

ท่ี่�จำาเป็็น	แลัะม่การใช้ิเงินกู้ไม่ตามว่ตัถุป็ระสงค์	เพ่�อนำาไป็ใช้ิในการใช้ิจ่ายอ่�นๆ	เช่ิน	
ค่นเงินกู้ย่ม	สร้าง/ซ่ึ่อมแซึ่มบ้าน	ซ่ึ่�อรถ/ยานพาห้นะ	ซ่ึ่�อสินที่รัพย์อ่�นๆ	ห้รอืสำารอง
ไว่้ใช้ิจ่าย	ในครัว่เรอืนทัี่�งๆท่ี่�เว่ลัากู้เป็็นการกู้เพ่�อการเกษตร	แต่ไม่ได้ม่การเข้มงว่ด
การใช้ิตามว่ตัถุป็ระสงค์แต่อย่างใด

เกษตรกรบางส่ว่นม่คว่ามเห็้นว่่า	ธิ.ก.ส.	เน้นนโยบายส่งเสรมิการกู้ย่ม
มากกว่่านโยบายการป็ลัดห้น่�	ที่ำาให้้เกษตรกรม่ห้น่�สินสะสมไม่รู้จบ	เช่ิน	นโยบาย
การพักชิำาระห้น่�	เป็็นนโยบายท่ี่�ที่ำาให้้คว่ามเข้มงว่ดที่างการเงินของครัว่เรอืน
เป็ล่ั�ยนแป็ลังไป็	แม้ว่่าจะเป็็นมาตรการท่ี่�ม่เป้็าห้มายเพ่�อช่ิว่ยเห้ล่ัอครัว่เรอืนเกษตรกร	
ท่ี่�ได้รับผ่ลักระที่บจากภัยพิบัติที่างธิรรมชิาติ	แต่ในขณะเด่ยว่กัน	นโยบายการพัก
ชิำาระห้น่�ก็ม่ส่ว่นที่ำาให้้ครัว่เรอืนไม่สามารถห้ลุัดพ้นจากการเป็็นห้น่�	เพราะแม้แต่	
ครัว่เรอืนท่ี่�ม่คว่ามสามารถในการชิำาระห้น่�ก็สมัครเข้าร่ว่มโครงการพักชิำาระห้น่�	
เช่ินกัน

คว่ามง่ายในการกู้เงินจาก	ธิ.ก.ส	อาจเป็็นดาบสองคม	เช่ิน	ม่เกษตรกร	
รายห้นึ�งแบ่งปั็นให้้ฟังว่่า	เม่�อตนเองกำาลัังจะปิ็ดห้น่�ก้อนเดิมกับสถาบันการเงิน	
แห่้งห้นึ�ง	ก็ได้รับข้อเสนอจากสถาบันการเงินดังกล่ัาว่ให้้กู้ให้ม่เพ่�อนำาไป็ใช้ิซ่ึ่�อรถไถ
เดินตาม	ขณะเด่ยว่ในเว่ลัาต่อมาก็สามารถกู้เพิ�มเติมเพ่�อนำาไป็ผ่่อนชิำาระรถกระบะ
แลัะซ่ึ่�อท่ี่�ดินได้อ่ก	ที่ำาให้้เขาต้องเป็็นห้น่�อย่างไม่รู้จักจบสิ�น

	“แม่ว่่า	ธิ.ก.ส.	เขาไม่อยากให้้เราห้มดห้น่�ห้รอก	ดูจากท่ี่�เขาเสนอให้้เราย่ม
ต่อสิ	เขาอยากได้ดอกเบ่�ยจากเรา	เขาบอกแม่ว่า่เงิน	700,000	มาเอาว่นัไห้นก็ได้”

	ศิึว่าพร	ฟองที่อง	(2563)
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สำาห้รับครัว่เรอืนท่ี่�ม่ห้ลัักที่รัพย์	เกษตรกรสามารถท่ี่�จะเสนอขอกู้เพิ�มขึ�นได้
จากการต่ราคาห้ลัักที่รัพย์	แลัะเงินกู้ส่ว่นน่�เองเป็็นส่ว่นท่ี่�ที่ำาให้้ครัว่เรอืนเกษตรกร
เป็็นลูักห้น่�	ธิ.ก.ส.	เร ื�อยมา

• ควริพิจัาริณ์าป็รัิบป็รุิง
จากการว่เิคราะห์้จุดอ่อนของ	ธิ.ก.ส.	ผู้่เข่ยนเห็้นว่่า	ธิ.ก.ส	คว่รพิจารณา	

ให้้กู้ตามศึักยภาพการห้ารายได้ของเกษตรกรมากกว่่าตามมูลัค่าของห้ลัักที่รัพย์	
ท่ี่�นำามาคำ�าป็ระกัน	ในห้ลัายกรณ่	เม่�อเกษตรกรม่ปั็ญห้าการชิำาระห้น่�	ธิ.ก.ส.		
คว่รป็รับป็รุงเง่�อนไขการผ่่อนป็รนการชิำาระ	แต่ไม่ใช่ิการพักชิำาระห้น่�	คว่รขยายงาน
ด้านการรว่มทุี่กสัญญาห้น่�ของเกษตรกรให้้เห้ล่ัอเพ่ยงสัญญาเด่ยว่แลัะม่ระยะเว่ลัา
ชิำาระค่นให้้ยาว่ขึ�น	คว่รม่การเจรจาแลัะป็ระนอมห้น่�เป็็นรายครัว่เรอืนในกรณ่ท่ี่�ม่
ปั็ญห้า	คว่รพิจารณาเงินกู้จากแห้ลั่งอ่�นๆ	โดยขอข้อมูลัของเกษตรกรว่่าม่ห้น่�จาก
แห้ล่ังไห้นบ้าง	เน่�องจากปั็จจุบันไม่ม่ใครรู้ว่่าเกษตรกรกู้ก่�สัญญา	ถ้าเกษตรกรกู้	
4-6	สัญญา	ธิ.ก.ส.	ก็คว่รม่ข้อมูลัเพ่�อใช้ิป็ระกอบการที่ำาสัญญาต่อไป็กับ	ธิ.ก.ส.

นอกจากนั�น	ธิ.ก.ส.	คว่รม่ผ่ลิัตภัณฑ์์การเงินต่างๆ	ท่ี่�ม่คว่ามห้ลัากห้ลัาย	
มากขึ�น	ทัี่�งด้านการป็ระกันภัย	(Micro-insurance)	แลัะการออมทัี่�งระยะสั�นแลัะ
ระยะยาว่	มากกว่่าการมุ่งเน้นด้านสินเช่ิ�อเพ่ยงอย่างเด่ยว่	เช่ิน	การออมระยะสั�นท่ี่�
ม่การปั็นผ่ลัแลัะค่นเงินทุี่กๆ	2	ปี็	เพ่�อเพิ�มศัึกยภาพการออมของครัว่เรอืน	

8.2 สิหกริณ์์การิเกษต้ริ

• จุัด้แข็ึ้ง
สห้กรณ์การเกษตรเป็็นแห้ล่ังซ่ึ่�อเช่ิ�อปั็จจัยการผ่ลิัต	เช่ิน	ป็ุ�ย	ยา	ห้รอืสารเคม่		

โดยชิำาระค่นเป็็นเงินเม่�อครบกำาห้นด	สามารถกู้ได้ตลัอดทัี่�งปี็	ม่เงินให้้กู้ทัี่�งระยะสั�น	
ป็านกลัาง	แลัะยาว่	เกษตรกรรายงานว่า่สห้กรณ์การเกษตรม่เง่�อนไขการชิำาระห้น่�
ค่อนข้างเข้มงว่ด	ห้ากใช้ิห้น่�ไม่ห้มดไม่สามารถกู้เงินก้อนให้ม่ได้	สห้กรณ์การเกษตร
ม่การติดตามที่ว่งห้น่�ท่ี่�ด่	เจ้าห้น้าท่ี่�สห้กรณ์มักไป็ติดตามเม่�อชิาว่บ้านป็ระชุิมกลุ่ัม	
นอกจากน่�เจ้าห้น้าท่ี่�สห้กรณ์จะรู้จักสมาชิิกในแต่ลัะห้มู่บ้านเป็็นอย่างด่	สมาชิิกผู้่ท่ี่�
เป็็นคนคำ�าจะติดตามกันเองแลัะจะแจ้งกับสห้กรณ์กรณ่ห้ากผู้่กู้ม่แนว่โน้มจะห้น่ห้น่�

• จุัด้อ่อนี้
เม่�อสมาชิิกผู้่กู้เงินกับสห้กรณ์การเกษตรจะใช้ิเงินกู้ผิ่ดว่ัตถุป็ระสงค์	แต่ใน

ที่างป็ฏิบตัมิกัไม่ม่บที่ลังโที่ษท่ี่�ชัิดเจน	อาจเป็็นเพ่ยงการเรยีกให้้มาช่ิ�แจงแลัะพูดคุย
ที่ำาคว่ามเข้าใจ	แลัะคาดโที่ษว่า่จะไม่ขยายว่งเงินกู้ในคราว่ต่อไป็
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• ควริพิจัาริณ์าป็รัิบป็รุิง
สห้กรณ์การเกษตรคว่รเข้มงว่ดกับการใช้ิเงินกู้ให้้ตรงตามว่ัตถุป็ระสงค์ให้้

มากขึ�น	เน่�องจากม่คว่ามใกล้ัชิิดกับเกษตรกรอยู่แล้ัว่

8.3 กองทุนี้หมู่บ้านี้

• จุัด้แข็ึ้ง
เงินกู้จากกองทีุ่นห้มู่บ้านเป็็นแห้ล่ังเงินกู้ท่ี่�เข้าถึงได้ง่าย	เง่�อนไขไม่ยุ่งยาก	

ซัึ่บซ้ึ่อน	ไม่ต้องระบุว่ตัถุป็ระสงค์ในการกู้ย่มเงิน	ม่การบรหิ้ารกองทุี่นโดยกรรมการ
ในชุิมชินเอง	ม่อัตราดอกเบ่�ยท่ี่�ถูกกว่า่เงินจากท่ี่�อ่�น	บางพ่�นท่ี่�ม่มาตรการช่ิว่ยเห้ล่ัอ
สมาชิิกในการใช้ิห้น่�	แลัะกู้ย่มให้ม่	เช่ิน	ห้าแห้ล่ังกู้นอกระบบให้้กู้ชัิ�ว่คราว่	เพ่�อนำาเงิน	
มาใช้ิกองทุี่น	แลัะในระยะเว่ลัา	2	อาทิี่ตย์ก็ได้เงินกู้งว่ดให้ม่มาใช้ิ	ม่การบังคับ	
การออมเพ่�อเป็็นห้ลัักป็ระกันในการกู้ย่มเงินของชุิมชิน

• จุัด้อ่อนี้
เงินกู้จากกองทีุ่นห้มู่บ้าน	ม่การจัดสรรให้้ทัี่�ว่ถึงคนในห้มู่บ้าน	จึงจำากัด

ว่งเงินไม่เกิน	30,000-50,000	บาที่	ต่อครัว่เรอืนเท่ี่านั�น

• ควริพิจัาริณ์าป็รัิบป็รุิง
คว่รม่มาตรการส่งเสรมิการออมในชุิมชินท่ี่�มากขึ�นกว่่าเดิม

8.4 ออมทรัิพย์ชุำมชำนี้

• จุัด้แข็ึ้ง
ออมที่รัพย์ชุิมชินในรูป็แบบต่างๆ	เป็็นการส่งเสรมิการออมท่ี่�ม่คว่าม	

สำาคัญมากกับครัว่เรอืนทุี่กกลุ่ัม	เพ่�อเป็็นห้ลัักป็ระกันในการกู้ย่มเงินของชุิมชิน		
โดยเงินออมส่ว่นให้ญ่มาจากการเก็บเล็ักผ่สมน้อย	รายได้จากค่าจ้าง/เงินเด่อน	แลัะ
รายได้การขายผ่ลัผ่ลิัตที่างการเกษตร	ออมที่รัพย์ชุิมชินม่การบรหิ้ารแบบให้้สามารถ
กู้เป็็นรอบปี็	ห้รอื	ให้้กู้ได้ทุี่กเด่อน	ห้รอืให้้กู้ฉุีกเฉิีน	สามารถกู้ในช่ิว่งเว่ลัาไห้นก็ได้
ทัี่�งปี็	โดยม่เง่�อนไขว่า่สมาชิิกออมที่รัพย์สามารถกู้ได้สูงสุดเท่ี่ากับจำานว่นเงนิท่ี่�ม่การ
ออมของแต่ลัะคน	ห้ากผู้่กู้ใช้ิห้น่�ห้มดสามารถกู้เงินในงว่ดต่อไป็ได้เลัย	สามารถกู้ไป็
ค่นเงินกู้ย่มจากกองทุี่น	ห้รอื	ธิ.ก.ส.
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• จุัด้อ่อนี้
ว่งเงินกู้จากออมที่รัพย์ชุิมชินมักกู้ได้ไม่มาก	เน่�องจากจำากัดตามว่งเงินท่ี่�

ชุิมชินม่อยู่

• ควริพิจัาริณ์าป็รัิบป็รุิง
ออมที่รัพย์ชุิมชินคว่รม่มาตรการส่งเสรมิการออมในชุิมชินให้ม่ๆ	ท่ี่�ส่งเสรมิ

การออมมากขึ�นกว่า่เดิม
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หน้ี้� เป็็นี้ New Normal

การศึึกษาเร ื�องภาว่ะห้น่�	แลัะการจดัการการเงินของเกษตรกร	ในห้ลัายระบบ	
การผ่ลัติ	ทัี่�งในภาคตะว่นัออกเฉีย่งเห้น่อ	แลัะภาคเห้น่อตอนบน	สามารถสรุป็ได้ว่า่		
ครัว่เรอืนเกษตรกรไที่ยต้องพึ�งพาเงินกู้อย่างมากทัี่�งในการผ่ลิัตการเกษตร	แลัะการ
ดำารงช่ิพในยุคปั็จจุบัน	ลัำาพังการที่ำาการเกษตร	ครัว่เรอืนเกษตรกรส่ว่นให้ญ่ไม่ได้
ขาดทุี่นเงินสดจากการที่ำาการเกษตร	แต่รายได้สุที่ธิิท่ี่�เห้ล่ัอจากการเกษตรไม่เพ่ยงพอ	
ท่ี่�จะยังช่ิพสำาห้รับสมาชิิกในครัว่เรอืน	ท่ี่�ม่ค่าใช้ิจ่ายอุป็โภค	บรโิภค	การคมนาคม	
ส่�อสาร	เบ็ดเตล็ัด	แลัะการศึึกษาของบุตรห้ลัานท่ี่�เพิ�มขึ�น	พบว่่าในทุี่กพ่�นท่ี่�ม่ค่าใช้ิจ่าย	
ด้านการคมนาคม	แลัะการส่�อสารท่ี่�สูง	(ร้อยลัะ	18-40	ของรายจา่ยรว่มของครัว่เรอืน)		
ค่าใช้ิจ่ายท่ี่�สูงขึ�นส่ว่นห้นึ�งมาจากพฤติกรรมการใชิ้ช่ิว่ติท่ี่�เป็ลั่�ยนไป็ของเกษตรกร	
เป็็นค่านำ�ามันรถ	ค่าผ่่อนมอเตอร์ไซึ่ด์	ค่าโที่รศัึพท์ี่	แลัะอินเตอร์เน็ต	เป็็นต้น	ซึึ่�งเป็็น
ว่ถ่ิช่ิว่ติของคนรุ่นให้ม่	นอกจากนั�น	ในบางพ่�นท่ี่�ค่าใช้ิจ่ายด้านสุรา/บุห้ร ี�	ห้ว่ย	แลัะ
งานบุญ	งานสังคม	ก็ยังสูงอยู่	เกษตรกรมักไม่ได้ม่ทัี่ศึนคติว่่า	การม่ห้น่�เป็็นสิ�งท่ี่�
น่าลัะอายแต่อย่างใด	การม่ห้น่�เป็็นเร ื�องป็รกติ	โดยเฉีพาะเกษตรกรรุ่นให้ม่	สำาห้รับ
คนใน	Gen	X	มักจะเป็็นห้น่�เพราะต้องดูแลัครอบครัว่	กู้มาเพ่�อการศึึกษาของบตุร	
ใช้ิจ่ายในครอบครัว่แลัะลังทุี่น	ม่แนว่โน้มท่ี่�จะเป็็นห้น่�อย่างต่อเน่�อง	ส่ว่นคนใน	Gen	Y	
ม่ภาระค่าใช้ิจ่ายท่ี่�มากขึ�นจึงที่ำาให้้ต้องก่อห้น่�	การก่อห้น่�ไม่ได้น่ากลััว่ตราบใดท่ี่�ยัง
สามารถห้าเงินได้อยู่	ครอบครัว่อยากได้อะไรก็ซ่ึ่�อ	แล้ัว่ที่ำางานห้าเงินใช้ิห้น่�		
แต่เกษตรกรรุ่นพ่อแม่ยุค	Baby	Boomer	ยังกลััว่ว่่าใช้ิห้น่�ไม่ห้มดแล้ัว่จะกลัายเป็็น
ภาระของลักูห้ลัาน	อย่างไรก็ตาม	บางท่ี่	Gen	Y	ก็ก่อห้น่�ท่ี่�มากเกินไป็	แลัะเร็ว่เกิน
กำาลัังรายได้ของตนได้

สิรุปแลึะวิ่จัารณ์์ผลึ

9
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มูลัเห้ตุแห่้งห้น่�ด้านการลังทุี่นการผ่ลิัต	ด้านคว่ามคาดห้วั่งท่ี่�จะได้รายได้	
ในอนาคต	ด้านกระแสเงินท่ี่�อาจขาดแคลันระห้ว่่างปี็	แลัะด้านทัี่ศึนคติต่อห้น่�	
ท่ี่�ไม่เห็้นการกู้เป็็นเร ื�องผิ่ดป็รกติ	เป็็นมูลัเห้ตุท่ี่�เป็็นห้ลัักแลัะเป็็นมูลัเห้ตุการกู้ท่ี่�ห้น่�	
ท่ี่�เกิดขึ�นเกษตรกรยังพอจัดการได้	แต่มูลัเห้ตุของห้น่�	ด้านการบรโิภคในครัว่เรอืน
ท่ี่�มากขึ�นตามมาตรฐานการครองช่ิพแบบให้ม่	(“ของมันต้องม่”)	แลัะการกู้ตาม
เห้ตุการณ์จำาเป็็น	โดยสถานการณ์บังคับนั�น	เป็็นมูลัเห้ตุท่ี่�ที่ำาให้้การจัดการห้น่�	
ยากขึ�น

แหล่ิงกู้ไม่ม้ปั็ญหา แต่้กู้มากเกินี้เกิด้ปั็ญหา

การเข้าถึงแห้ล่ังเงินทุี่นไม่ใช่ิปั็ญห้าสำาคัญของครัว่เรอืนเกษตรในปั็จจุบัน	
การเข้าถึงแห้ล่ังทุี่นม่ห้ลัากห้ลัายแบบแลัะเข้าถึงง่ายขึ�น	การกู้ย่มจากแห้ลั่งการกู้
ย่มนอกระบบในปั็จจุบันม่น้อยแลัะเป็็นการย่มระยะสั�นๆไม่ถึงเด่อนเพ่�อนำามาห้มุน
ห้น่�ในระบบ	อย่างไรก็ตามการกู้เงินท่ี่�ง่ายขึ�น	การไม่ได้เข้มงว่ดในการใช้ิเงินผิ่ด
ว่ัตถุป็ระสงค์	นอกจากการชิำาระห้น่�อย่างตรงเว่ลัา	ที่ำาให้้ครัว่เรอืนม่ห้น่�สินง่ายขึ�น	
การชิำาระห้น่�ส่ว่นให้ญ่แล้ัว่	สามารถที่ำาได้สำาห้รับห้น่�ของ	ธิกส.ท่ี่�เป็็นห้น่�ระยะสั�น	
เน่�องจากเกษตรกรต้องการรักษาเครดิตการกู้เพ่�อการกู้ในรอบถัดไป็	ห้น่�ท่ี่�ย่มจาก
ส่ว่นอ่�น	เช่ิน	กองทุี่นห้มู่บ้าน	แลัะว่สิาห้กิจชุิมชิน	ก็เป็็นห้น่�ท่ี่�สามารถชิำาระได้		
ด้ว่ยแรงกดดันที่างสังคม	แต่ครัว่เรอืนเกษตรกรมักม่การห้มุนเว่ยีนการชิำาระห้น่�	
แลัะการกู้ห้น่�	จากแห้ล่ังทุี่นต่างๆ	เพ่�อรักษาเครดิตของตนในการกู้รอบถัดไป็		
แต่เน่�องจากถ้ารายได้ของครัว่เรอืนทัี่�งจากการเกษตร	ห้รอืจากแห้ล่ังอ่�น	ไม่มากพอ
กับค่าใช้ิจ่ายท่ี่�ม่มากขึ�นห้ลัายด้านเงินท่ี่�เห้ล่ัอในการชิำาระห้น่�ในแต่ลัะปี็ม่ไม่มาก	
เพ่ยงพอ	บางท่ี่เกษตรกรก็ชิำาระแต่ดอกเบ่�ย	ที่ำาให้้ยอดห้น่�ไม่ลัดลังแลัะเพิ�มพูนขึ�น
เร ื�อยๆ	

การิเกษต้ริริายได้้ด้้ ยังเป็็นี้ทางออก

เกษตรกรห้ลัายพ่�นท่ี่�ในพ่�นท่ี่�ศึึกษา	ยังม่ปั็ญห้าห้น่�พอกพูนอยู่	เม่�อเกิดคว่าม
ไม่แน่นอนที่างรายได้ที่างการเกษตร	ห้รอื	ม่การใช้ิจ่ายเกินรายได้ท่ี่�คาดว่่าจะได้		
กลุ่ัมในพ่�นท่ี่�ศึึกษาท่ี่�ม่ภาระห้น่�สูงสุดเม่�อเท่ี่ยบกับรายได้	ค่อ	เกษตรกรในกลุ่ัมป็ลูัก
ข้าว่โพด	ทัี่�งในภาคตะว่นัออกเฉ่ียงเห้น่อ	แลัะ	ภาคเห้น่อ	ม่สัดส่ว่นของห้น่�สะสมต่อ
รายไดต่้อเด่อนสงูถึง	20-36	เท่ี่า	รองลังมาค่อ	เกษตรกรในกลุ่ัมมันสำาป็ะห้ลััง	ออ้ย	
ห้ม่อนไห้ม	ยางพารา	แลัะระบบข้าว่	แลัะข้าว่-พ่ชิผั่ก	ในภาคตะว่นัออกเฉ่ียงเห้น่อ	
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ก็ม่สัดส่ว่นห้น่�สูงอยู่	ค่อป็ระมาณ	10-20	เท่ี่า	ซึึ่�งเม่�อเท่ี่ยบกับสัดส่ว่นในการ	
ศึึกษาอ่�น	ก็ยังพบว่่าสูงโดยรว่ม	เช่ิน	ในรายงานของ	เดชิรัต	สุขกำาเนิด	(2562)	
ซึึ่�งรายงานว่่าครัว่เรอืนเกษตรกรไที่ย	ม่ห้น่�สินต่อรายได้ต่อเด่อน	เท่ี่ากับ	7.8	เท่ี่า
ในปี็	2560	แต่ถ้าเป็็นเกษตรกรผู้่เช่ิาจะม่สัดส่ว่นน่�สูงขึ�นเป็็น	8.8	เท่ี่า	แลัะมูลันิธิิ
สถาบันว่จัิยเพ่�อการพัฒนาป็ระเที่ศึไที่ย	(2558)	รายงานว่่า	ครัว่เรอืนเกษตรท่ี่�
ยากจน	(ตามเส้นคว่ามยากจน)	ม่คว่ามเส่�ยงสูงขึ�นมากนับตั�งแต่เกิดว่กิฤตเศึรษฐกิจ
โลักโดยเฉีลั่�ยพบว่่า	เกษตรกรกลุ่ัมน่�ม่ภาระห้น่�สินสูงกว่่ารายได้ต่อเด่อนถึงราว่ๆ		
25	เท่ี่า	ส่ว่นเกษตรกรไม่ยากจนม่สัดส่ว่นน่�เพ่ยง	7	เท่ี่า	ในปี็	2556	เท่ี่านั�น	แม้ว่า่
รายงานในโครงการว่จัิย	3	เร ื�องน่�	จะไม่ได้แยกเกษตรกรตามเส้นคว่ามยากจน		
แต่ดูจากสัดส่ว่นห้น่�แล้ัว่	พบว่า่	ส่ว่นให้ญ่ยังเป็็นเกษตรกรยากจนท่ี่�ยังม่ปั็ญห้าห้น่�
สูงอยู่	โดยเฉีพาะในภาคตะวั่นออกเฉ่ียงเห้น่อ	แลัะ	ใน	จ.น่าน	ในภาคเห้น่อ	แต่ห้น่�
ท่ี่�เกิดขึ�น	ไม่ใช่ิห้น่�ในภาคเกษตรเท่ี่านั�น	เป็็นห้น่�ท่ี่�ก่อจากการบรโิภคในครัว่เรอืน		
ซ่ึ่�อที่รัพย์สิน	แลัะการใชิ้จ่ายการศึึกษาของบุตรห้ลัาน	เป็็นสัดส่ว่นท่ี่�สูงท่ี่เด่ยว่		
โดยเฉีล่ั�ยเกษตรกรท่ี่�ม่ปั็ญห้าห้น่�	จะม่ห้น่�ราว่	150,000-300,000	บาที่ต่อครัว่เรอืน		
แต่กลุ่ัมท่ี่�ม่ห้น่�ตำ�ากว่่า	100,000	มักจะไม่ม่ปั็ญห้าเร ื�องการชิำาระห้น่�	โดยทัี่�ว่ไป็	
สัดส่ว่นห้น่�สะสมต่อรายได้ต่อเด่อน	ไม่คว่รสูงกว่่า	10	เท่ี่า	นอกจากนั�นครัว่เรอืน
คว่รม่รายได้นอกการเกษตร	เช่ิน	การจ้างงานนอกเกษตร	ห้รอื	เงินโอนจากสมาชิิก
ในครัว่เรอืนจากอาช่ิพนอกเกษตร	ในการเสรมิสภาพคลั่องที่างการเงิน	แลัะการ
ชิำาระห้น่�ในแต่ลัะปี็ด้ว่ย		

การที่ำาเกษตรในบางระบบพ่ชิในพ่�นท่ี่�ศึึกษาพบว่่า	สามารถที่ำารายได้ได้ด่	
ลัดคว่ามเส่�ยง	แลัะ	สามารถเกิดการจัดการการเงินท่ี่�ด่ได้	เช่ิน	กลุ่ัมเกษตรกรใน
ระบบไม้ผ่ลั	พ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	พ่ชิผั่กในโรงเรอืน	กาแฟ	ม่ภาระห้น่�ต่อรายได้	
ต่อเด่อนไม่สูงมากเพ่ยง	3-10	เท่ี่า	แต่ครัว่เรอืนต้องม่คว่ามห้ลัากห้ลัายในระบบ
การผ่ลิัต	ม่นว่ตักรรมให้ม่ๆ	ทัี่�งด้านพ่ชิ	สัตว์่	แลัะการแป็รรูป็ผ่ลัผ่ลิัต	ม่การเข้าถึง
ตลัาด	ม่การรว่มกลุ่ัม	แลัะม่การจัดการเร ื�องนำ�าท่ี่�ด่	ซึึ่�งเห้ล่ัาน่�ได้มาจากการส่งเสรมิ
อย่างต่อเน่�องแลัะถูกที่างจากภาครัฐบางองค์กร	แลัะองค์การนอกภาครัฐ	(NGOs)	
ท่ี่�เก่�ยว่ข้องระดับพ่�นท่ี่�	ซึึ่�งเป็็นแนว่ที่างเด่ยว่กับข้อสรุป็ของ	โสมรัตน์	จันที่รัตน์		
แลัะคณะ	(2562)	แลัะ	จิรัฐ	เจนพึ�งพร	แลัะคณะ	(2562)	แลัะ	กว่นิ	มุสิกา	แลัะคณะ		
(2562)	เพ่ยงแต่ยังไม่ได้เป็็นนโยบายทัี่�ว่ไป็ในว่งกว้่างของภาครัฐ
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การิออมเป็็นี้ทางออกในี้ริะยะยาว

ในด้านการออม	พบว่า่ปั็จจุบัน	ได้ม่ผ่ลิัตภัณฑ์์ห้ลัายแบบท่ี่�ส่งเสรมิการออม
ของครัว่เรอืนเกษตรกร	ทัี่�งการป็ระกันช่ิว่ติ	แลัะฌาป็นกิจสงเคราะห้์	ผ่ลิัตภัณฑ์์
การออมให้ม่ๆ	ที่ำาให้้เกษตรกรท่ี่�ม่ห้น่�	สามารถม่เงินก้อนใช้ิห้น่�	เม่�อต้องเส่ยช่ิว่ติลัง	
ห้รอืแม้แต่ในช่ิว่งท่ี่�ม่ช่ิว่ติอยู่	การกู้ห้น่�ของครัว่เรอืนเกษตรกร	ม่คว่ามสัมพันธ์ิกับ
รายได้ท่ี่�คาดว่า่จะได้ในปั็จจุบัน	แลัะรายได้ในอนาคตตามว่งจรช่ิว่ติด้ว่ย	ในปั็จจุบัน	
บุตรห้ลัานเกษตรกรกล็ังทุี่นด้านป็ระกันช่ิว่ติ	แลัะ	ป็ระกนัสุขภาพ	แลัะการออมท่ี่�ม่
ผ่ลัตอบแที่นให้้พ่อแม่ในครัว่เรอืนเกษตรกรมากขึ�น

ควริป็รัิบนี้โยบายแลิะโคริงการิขึ้องรัิฐ 

นโยบายของรัฐในการแก้ปั็ญห้าห้น่�	บางนโยบาย	ไม่ได้ส่งเสรมิในการแก้
ปั็ญห้าห้น่�ให้้ครัว่เรอืนเกษตรกร	เช่ิน	นโยบายพักห้น่�เกษตรกร	ไม่ส่งเสรมิให้้
เกษตรกรชิำาระเงินต้นแลัะลัดห้น่�	โครงการว่จัิยได้เสนอแนว่ที่างการแก้ปั็ญห้าห้น่�
ห้ลัายป็ระการ	เช่ิน	ส่งเสรมิการออมโดยออกผ่ลิัตภัณฑ์์ให้ม่ๆ	การส่งเสรมิกิจกรรม
การผ่ลิัตท่ี่�สามารถส่งเสรมิได้ตลัอดห่้ว่งโซ่ึ่อุป็ที่านเพ่�อให้้เกิดคว่ามต่อเน่�องในการ
การสร้างมูลัค่าเพิ�มท่ี่�มาจากการแป็รรูป็	การป็รับเป็ล่ั�ยนแลัะว่างแผ่นระบบการผ่ลิัต
ตามคว่ามเห้มาะสมของพ่�นท่ี่�แลัะโอกาสที่างการตลัาด	การม่ตลัาดรองรับท่ี่�แน่นอน	
การสนับสนุนแห้ล่ังนำ�า	การส่งเสรมิพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	การที่ำาเกษตร	
ผ่สมผ่สาน	การที่ำาเกษตรตามห้ลัักป็รัชิญาเศึรษฐกิจพอเพ่ยง	การส่งเสรมิพ่ชิอาห้าร
ในชุิมชิน	การม่นว่ัตกรรมห้รอืเที่คโนโลัย่การผ่ลิัตท่ี่�เกษตรกรสามารถผ่ลิัตแลัะ	
ต่อยอดการผ่ลัิตได้	การสนับสนุนส่งเสรมิให้้เกิดร้านค้าชุิมชินแลัะ/แห้ลั่งรว่บรว่ม
ผ่ลัผ่ลิัตภายในชุิมชิน	การส่งเสรมิการรว่มกลุ่ัมแลัะสร้างคว่ามเข้มแข็งในกลุ่ัม
เกษตรกร	การสร้างกองทุี่นระดับชุิมชิน	การเพิ�มคว่ามสามารถในการจัดการห้น่�
จากทัี่ศึนคติในการดำารงช่ิว่ติ	ซึึ่�งเห้ล่ัาน่�เป็็นนโยบายท่ี่�มากกว่า่การเข้าถึงแห้ล่ังเงินกู้		
แลัะการผ่่อนป็รนการชิำาระห้น่�เท่ี่านั�น	ส่ว่นนโยบายเก่�ยว่กับสถาบันการเงินนั�น		
โครงการฯ	เสนอแนะว่่าคว่รม่การป็ระกันภัยผ่ลิัตผ่ลัที่างการเกษตร	โดยแบ่งตาม
ระดับคว่ามเส่�ยง	การป็รับลัดอัตราดอกเบ่�ยเงินกู้ของกองที่นุชุิมชิน	การแกไ้ขปั็ญห้า
ห้น่�สินครัว่เรอืนเกษตรกรแบบเจาะจงกรณ่	คว่รพิจารณาตามลัักษณะแลัะระดับ
ของปั็ญห้าแลัะคว่ามเด่อดร้อน	เป็็นต้น
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จากการศึึกษาทัี่�ง	3	โครงการว่จัิยน่�	ได้เกิดข้อเสนอแนะเชิิงนโยบายเพ่�อ	
ลัดห้น่�	แลัะบรหิ้ารการเงินภาคครัว่เรอืนท่ี่�ด่ขึ�นห้ลัายป็ระการ	เช่ิน

10.1 แนี้วทางการิเพิ�มริายได้้แก่ครัิวเร่ิอนี้เกษต้ริกริให้ 
 เพ้ยงพอแลิะสิมำ�าเสิมอ 

คว่รม่แนว่ที่างการลัดรายจา่ย	คว่รม่การป็ลักูพ่ชิห้ลัากห้ลัาย	การสนบัสนุน
แห้ล่ังนำ�า	การจัดการการตลัาดผ่ลัผ่ลิัตเกษตร	การส่งเสรมิเกษตรที่ฤษฎ่ให้ม่		
การส่งเสรมิพ่ชิผั่กป็ลัอดสาร/อินที่รย์ี	การที่ำาเกษตรผ่สมผ่สาน	การผ่ลัิตพ่ชิผ่ลั
เกษตรเพ่�อลัดค่าอาห้ารในครัว่เรอืน	การส่งเสรมิการสร้างอาห้ารในชุิมชิน	จัดตั�ง
กองทุี่น/ธินาคารข้าว่	(ผ่ลัผ่ลิัตเกษตร)	กองทุี่นเมล็ัดพันธ์ุิผั่ก	พ่�นท่ี่�สาธิารณะเพ่�อ
การผ่ลิัตพ่ชิผั่กสว่นครัว่แลัะสมุนไพรชุิมชิน	การลัดต้นทุี่นการผ่ลิัตพ่ชิให้้แก่เกษตรกร
การพัฒนาพ่�นท่ี่�ป่็าในชุิมชินแลัะดูแลัรักษาสภาพป่็าของชุิมชิน	คว่รส่งเสรมิการรว่ม
กลุ่ัม	สร้างกองทุี่นระดับชุิมชิน	การส่งเสรมิให้้ม่การ	“ที่ำาป็ระกันเงินกู้ย่ม”	“รูป็แบบ
เงินออม”	เช่ิน	การออมด้ว่ยการป็ลูักไม้ย่นต้น	

คว่รม่การส่งเสรมิให้้เกษตรกรป็รับเป็ล่ั�ยนป็ระเภที่ของผ่ลัผ่ลิัตเกษตร		
โดยให้้เป็็นไป็ตามคว่ามเห้มาะสมของพ่�นท่ี่�แลัะโอกาสที่างการตลัาด	โดยเฉีพาะ	
ด้านไม้ผ่ลั	ห้รอืเป็ล่ั�ยนเป็็นการป็ลูักไม้ย่นต้นท่ี่�สามารถสร้างรายได้ตลัอดทัี่�งปี็	
สำาห้รับเกษตรกรท่ี่�ม่อายุมากม่ทัี่กษะแลัะป็ระสบการณ์กับอาช่ิพเดิมอย่างพ่ชิไร่แลัะ
ไม้ผ่ลั	คว่รม่การส่งเสร ิมอาช่ิพที่างเล่ัอกให้ม่ท่ี่�สอดคล้ัองกับทัี่กษะแลัะ	
ป็ระสบการณ์เดิม	เช่ิน	พ่ชิผั่กป็ลัอดภัย	พ่ชิผั่กโรงเรอืน	ป็ศุึสัตว่	์ป็ระมง	เป็็นต้น	

ข้อเสินี้อแนี้ะเชิิงนี้โยบัาย

10
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ห้รอืม่การส่งเสรมิให้้ม่การใช้ิเที่คโนโลัย่แลัะนว่ัตกรรมการผ่ลิัตท่ี่�เห้มาะสม	ในกลุ่ัม
ท่ี่�การขาดท่ี่�ดินที่ำากิน	ห้รอืท่ี่�ดินที่ำากินน้อย	คว่รใช้ิท่ี่�ดินนั�นในการป็ลูักพ่ชิท่ี่�ม่ราคาสูง		
ม่คว่ามป็ระณ่ตในการผ่ลิัต	เช่ิน	การที่ำาเกษตรอินที่รย์ี	การป็ลูักพ่ชิในโรงเรอืน	
เป็็นต้น	

ในการผ่ลัติพ่ชิไร่	อาจสง่เสรมิการรว่มกลุ่ัม	(แลัะ/ว่สิาห้กิจ)	แล้ัว่ที่ำาการผ่ลิัต
ในลัักษณะแป็ลังให้ญท่่ี่�ใช้ิเที่คโนโลัย่ชิว่่ยในการผ่ลัติ	เช่ิน	เคร ื�องจักรกลั	ระบบการ
ให้้นำ�า	เป็็นต้น	เพ่�อแบ่งปั็นต้นทุี่นการผ่ลิัต	ขณะเด่ยว่กันก็เพ่�อได้ป็รมิาณผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�
คุ้มกับต้นทุี่นการขนส่งไป็จำาห้น่ายเอง	ณ	ตลัาดป็ลัายที่าง	คว่รส่งเสรมิคว่ามเป็็น
ไป็ได้ของการป็ล่ัอยเช่ิาท่ี่�ดินเพ่�อที่ำาเกษตรแป็ลังรว่ม	โดยเฉีพาะพ่�นท่ี่�เพาะป็ลูัก	
ขนาดเล็ักแลัะอยู่นอกเขตชิลัป็ระที่าน	อาจให้้ม่การรว่มแป็ลัง	(โดยเฉีพาะท่ี่�ดิน	
ขนาดเลั็ก)	แลัะป็ลัูกพ่ชิโดยม่การว่างแผ่นแลัะจำาแนกการป็ลัูกพ่ชิตามโซึ่น		
เม่�อสามารถรว่มกลุ่ัมแป็ลังให้ญ่แล้ัว่	คว่รม่การว่างแผ่นการผ่ลัิตแลัะการจัดการ	
ร่ว่มกัน	เพ่�อเช่ิ�อมโยงเกษตรกรรมแป็ลังเล็ักแป็ลังน้อยให้้ม่ขนาดท่ี่�สามารถรองรับ
เที่คโนโลัย่แลัะการจัดการการผ่ลิัตให้ม่ๆ	โดยอาจม่คนวั่ยห้นุ่มสาว่เป็็นผู้่ให้้บรกิาร	
(Service	provider)	ห้รอืผู้่ป็ระสานงานภายในชุิมชิน	

ในการส่งเสรมิการผ่ลิัตที่างการเกษตรคว่รเล่ัอกกิจกรรมการผ่ลิัตท่ี่�สามารถ
ส่งเสรมิได้ตลัอดห่้ว่งโซึ่อุ่ป็ที่าน	(Supply	chain)	เพ่�อให้้เกิดคว่ามต่อเน่�องในการ
การสร้างมูลัค่าเพิ�มท่ี่�มาจากการแป็รรูป็แลัะการม่ตลัาดรองรับท่ี่�แน่นอน	เช่ิน	กรณ่
ไก่พ่�นเม่องท่ี่�ต้องส่งเสรมิตั�งแต่การผ่ลิัตลูักไก่	การเล่ั�ยงไก่ขุน	การชิำาแห้ลัะ		
การแป็รรูป็เป็็นผ่ลิัตภัณฑ์์ต่างๆ	จนถึงการที่ำาการตลัาดทัี่�งภายในชุิมชินท่ี่�เป็็นตลัาด
ท้ี่องถิ�น	(รองรับท่ี่�แน่นอน)	แลัะนอกชุิมชินท่ี่�ต้องอาศัึยการพัฒนามาตรฐาน

ในห้ลัายจังห้วั่ดม่ข้อจำากัดในเร ื�องของต้นทุี่นโลัจิสติกส์ท่ี่�สูงกว่่าพ่�นท่ี่�อ่�นๆ		
ซึึ่�งเป็็นห้นึ�งในเง่�อนไขท่ี่�ที่ำาให้้ต้องม่ผ่ลัผ่ลิัตท่ี่�เพ่ยงพอต่อการขนส่ง	ดังนั�นภาครัฐ	
จึงคว่รการสนับสนุนส่งเสรมิให้้เกิดร้านค้าชุิมชินแลัะ/แห้ล่ังรว่บรว่มผ่ลัผ่ลิัตภายใน
ชุิมชินเพ่�อเป็็นศูึนย์กลัางติดต่อแลัะขายผ่ลัผ่ลิัตให้้กับผู้่รับซ่ึ่�อภายนอก	นอกจากน่�	
จากการขยายตัว่ของธุิรกิจส่งของแลัะการเป็ล่ั�ยนพฤติกรรมของผู้่บรโิภคท่ี่�หั้นไป็	
สั�งซ่ึ่�อของที่าง	online	มากขึ�น	ภาครัฐคว่รพัฒนา	platform	ร้านค้า
อิเล็ักที่รอนิกส์	สำาห้รับให้้ชุิมชินค้าขายผ่ลัผ่ลิัตบางป็ระเภที่ทัี่�งภายในพ่�นท่ี่�	ชุิมชิน/
ต่างอำาเภอ/ต่างจังห้วั่ด	เพ่�อขยายตลัาดให้้กว่า้งมากขึ�น	
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10.2 แนี้วทางการิเพิ�มความสิามาริถึการิจััด้การิการิเงินี้ 
 ขึ้องเกษต้ริกริ 

โดยเพิ�มการสร้างว่นัิยที่างการเงินในตนเอง	โดย	การป็รับว่ธ่ิิคิดเก่�ยว่กับ
การออม	การออมในกลุ่ัมออมที่รัพย์/กองทุี่นชุิมชิน	การสร้างเสรมิพฤติกรรมการออม		
เช่ิน	การสร้างคว่ามรู้คว่ามเข้าใจเก่�ยว่กับห้ลัักป็รัชิญาของเศึรษฐกิจพอเพ่ยง		
การว่างแผ่นที่างการเงิน	ซึึ่�งรว่มการที่ำา	“บัญช่ิครัว่เรอืน”	แลัะอาจม่การจัดที่ำา
ห้ลัักสูตรการว่างแผ่นที่างการเงนิให้้แก่เกษตรกร	แลัะให้้ม่การอบรมเชิิงป็ฏิบัติการ
แลัะให้้ห้ลัักคิดการว่างแผ่นที่างการเงินให้้แก่เกษตรกรเพ่�อให้้เกษตรกรสามารถ
ว่างแผ่นให้้ครัว่เรอืนม่รายได้ตลัอดทัี่�งปี็	รว่มถึงให้้เกิดว่สัิยทัี่ศึน์เก่�ยว่กับการสร้าง
รายได้เพ่�อใช้ิในว่ยัเกษ่ยณ	

10.3  แนี้วทางการิจััด้การิหน้ี้�ขึ้องสิถึาบันี้การิเงินี้

ในส่ว่นของสถาบันการเงิน	อาจม่การพิจารณาป็รับลัดอัตราดอกเบ่�ยเงินกู้
ของกองทีุ่นชุิมชิน	แลัะ	คว่รม่การพิจารณาแก้ไขปั็ญห้าห้น่�สินครัว่เรอืนเกษตรกร
แบบเจาะจงกลุ่ัม	เช่ิน	กลุ่ัมท่ี่�ยากจน/ม่ห้น่�มาก	คว่รพิจารณาตามลัักษณะแลัะระดับ
ของปั็ญห้าแลัะคว่ามเด่อดร้อน	สถาบันการเงินคว่รเพิ�มช่ิองที่างแลัะป็รับว่ธ่ิิการ
ส่�อสารกับเกษตรกรให้้เข้าใจง่าย	คว่รม่การป็ระชิาสัมพันธ์ิข้อมูลัด้านต่างๆ		
อย่างครบถ้ว่นเพ่�อใช้ิป็ระกอบการตัดสินใจของครัว่เรอืนเกษตรกร	 เช่ิน		
การป็ระชิาสัมพันธ์ิให้้ครัว่เรอืนให้้คว่ามสำาคัญกับการชิำาระห้น่�เงินต้น	แลัะเข้าใจถึง
ระบบป็ระกันภัยผ่ลัผ่ลิัตที่างการเกษตร	ทัี่�งการป็ระกันภัยขั�นพ่�นฐานแลัะป็ระกันภัย	
ส่ว่นเพิ�ม	โดยแบ่งตามระดับคว่ามเส่�ยง	

สถาบันการเงินคว่รพิจารณาให้้กู้ตามศัึกยภาพการห้ารายได้ของเกษตรกร
มากกว่่าตามมูลัค่าของห้ลัักที่รัพย์ท่ี่�นำามาคำ�าป็ระกัน	ในห้ลัายกรณ่	เม่�อเกษตรกร	
ม่ปั็ญห้าการชิำาระห้น่�	สถาบันการเงินคว่รป็รับป็รุงเง่�อนไขการผ่่อนป็รนการชิำาระ	
แต่ไม่ใช่ิการพักชิำาระห้น่�		คว่รขยายงานด้านการรว่มทุี่กสัญญาห้น่�ของเกษตรกรให้้
เห้ล่ัอเพ่ยงสัญญาเด่ยว่แลัะม่ระยะเว่ลัาชิำาระค่นให้้ยาว่ขึ�น	คว่รพิจารณาเงินกู้จาก
แห้ล่ังอ่�นๆ	ของเกษตรกรป็ระกอบการที่ำาสัญญาเงินกู้งว่ดต่อไป็

สถาบันการเงินคว่รม่การพัฒนาผ่ลิัตภัณฑ์์ที่างการเงินสำาห้รับรายย่อย	
(Micro	Finance)	ให้้ม่คว่ามห้ลัากห้ลัายมากขึ�น	ทัี่�งด้านการป็ระกันภัยแลัะ	
การออม	มากกว่่าการมุ่งเน้นด้านสินเช่ิ�อเพ่ยงอย่างเด่ยว่	ผ่ลิัตภัณฑ์์ที่างด้านการ
ป็ระกันภัย	(Micro-insurance)	ผ่ลิัตภัณฑ์์ที่างด้านการออมทัี่�งระยะสั�นแลัะ	
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ระยะยาว่	สำาห้รับการออมระยะยาว่นั�น	จากการท่ี่�เกษตรกรแต่ลัะคนเข้าร่ว่มเป็็น
สมาชิิกกองทีุ่นฌาป็นกิจทัี่�งในระดับห้มู่บ้าน	ระดับตำาบลั	แลัะม่บางครัว่เรอืน	
ท่ี่�เข้าร่ว่มกองทุี่นในระดับจังห้วั่ด	แสดงให้้เห็้นถึงศัึกยภาพในการออมของเกษตรกร
ในระดับห้นึ�ง	ห้ากม่การส่�อสารป็ระชิาสัมพันธ์ิมากขึ�น	จะส่งผ่ลัให้้ระดับการออม	
ในระบบสถาบันการเงินของเกษตรกรเพิ�มมากขึ�น	โดยเฉีพาะอย่างยิ�งการออมแบบ
ท่ี่�ม่เงินปั็นผ่ลั
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