
การศกึษาทีผ่า่นมาแสดงใหเ้หน็วา่ครวัเรอืนเกษตรกาํลงัเผชญิกบัการขาดการออม
มีหน้ีเรว็ข้ึนสูงและนานข้ึน ส่วนหน่ึงอาจเป็นเพราะเกษตรกรมีรายได้ไม่เพยีงพอท่ีนํา
มาสู่การออม เน่ืองจากเผชญิกับอตัรากําไรตํ่า (ต้นทนุการผลติสูงและมแีนวโน้มเพิม่
ขึ้น รวมท้ัง ความผันผวนในเรือ่งของราคาผลผลติ) และภาระการใชจ้า่ยท่ีสูงขึ้นในเรือ่ง
การศกึษาของสมาชกิในครวัเรอืน ซึง่ยงัคงหนึ่งในปจัจยัทีก่าํหนดการเปน็หนีข้องครวัเรอืน
เกษตร ปจัจยัต่างๆ เหลา่นีย้งันาํมาสู่การพอกพูนหนีสิ้นของครวัเรอืนเกษตร (สํานกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2562; โสมรศัม์ิ และคณะ, 2562) ครัวเรือนเกษตรยังคงมี
ความสามารถในการชาํระหนีต้ํ่า และขาดแรงงานท่ีเปน็คนรุน่ใหมเ่ขา้มาเติมเต็มภาคการ
เกษตรอยา่งต่อเนื่อง ซึ่งอาจเปน็อปุสรรคสําคัญท่ีมผีลต่อการส่งเสรมิเทคโนโลยแีละ
นวตักรรมใหม่ๆ ของการผลติทางการเกษตร (สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562)
ภาคการเกษตรกําลงัเผชญิกับปัญหาแรงงานสูงวยั เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยครึ่งหน่ึงของครวัเรอืนเกษตรมีท่ีดินทํากินไม่ถึง 10 ไร่
และขนาดของท่ีดินทํากินมแีนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเนื่อง ส่วนใหญย่งัไมส่ามารถเขา้ถึง
ระบบชลประทานและแหลง่นํ้าได้ สาํหรบัโครงสรา้งการผลติภาคการเกษตรนัน้ แรงงาน
เกษตรต่อไรข่องครวัเรอืนลดลง ในขณะท่ี จาํนวนครวัเรอืนท่ีใชเ้ครื่องจกัรกลเพ่ิม
มากข้ึน (โสมรศัม์ิ และคณะ, 2562) ครวัเรอืนชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
สมาชกิวยัแรงงานมกัยา้ยถิน่ออกไปหางานทาํในพื้นทีอ่ื่น เหลอืเพยีงสมาชกิทีเ่ปน็ผูส้งู
อายุและเด็กอาศัยอยู่ในครวัเรอืนเดิม (นราพงศ์ และคณะ, 2561) พอ่แมว่ยัแรงงาน
ไม่ได้อาศัยอยู่ในครวัเรอืน แต่ส่งเงนิกลับมาใหค้รวัเรอืนได้ใชจ้า่ยการใชจ้า่ยด้านการ
ศึกษาของบุตรท่ีศึกษายิ่งเรยีนในระดับท่ีสูงขึ้นค่าใชจ้า่ยยิ่งสูงขึ้นตาม หน้ีครวัเรอืนท่ี
มแีนวโน้มสูงขึ้นน้ันเกิดจากครวัเรอืนไมม่คีวามสามารถเพยีงพอท่ีจะปลดหน้ีหรอืการ
เขา้ถงึสนิเชือ่ทีม่ากเกนิไปของครวัเรอืนเกษตร (สาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562)

ขอ้มลูทีน่าํเสนอนีม้าจากการสรปุและเรยีบเรยีง
รายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์ ซึง่เสนอตอ่สาํนกังาน
การวจิยัแหง่ชาติ (วช.) ภายใต้แผนงานยุทธ-
ศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
คนไทย 4.0 จาํนวน 3 โครงการ ได้แก่
1. อคัรพงศ์ อัน้ทอง และนิรนัดรร์กัษ์ ปาทาน
(2563) สภาพเศรษฐกจิและภาระหนีส้นิของ
ครวัเรอืนเกษตรบนพื้นท่ีสูง จงัหวดัน่าน

2. ประทานทิพย์ กระมล บุศรา ลิม้นิรนัดรก์ลุ
นัทธมน ธรีะกลุ และ พรีพงษ์ ปราบรปูิ
(2563) การจดัการการเงนิของครวัเรอืน
เกษตรในภาคเหนือตอนบนของไทย

3. ศิวาพร ฟองทอง (2563) การจดัการการ
เงนิของครวัเรอืนเกษตรในภาคตะวนัออก
เฉียงเหนือ
ขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย จากการศกึษาทัง้ 3

โครงการวจิยันี้ ได้เกิดขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย
เพื่อลดหนี้ และบรหิารการเงนิภาคครวัเรอืนท่ีดี
ข้ึนหลายประการ อาทิเช่น สถาบันการเงนิมี
เงื่อนไขใหผู้้กู้เงนิใหเ้ข้ารว่มกองทนุฌาปนกิจ
เงนิท่ีได้จากกองทนุฯ น้ีจะถกูนําไปใช้ เพื่อเป็น
คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัจดังานศพ เมื่อสมาชกิเสยีชวีติ
และชาํระคืนเงนิกู้ ซึ่งบางครวัเรอืนก็สามารถ
ชาํระหนีไ้ดค้รบถว้น บางครวัเรอืนมเีงนิเหลอืสง่
ต่อใหท้ายาท ในรายท่ียงัเหลอืหนีค้งค้างก็ต้อง
ส่งต่อเป็นมรดกหน้ีใหล้กูหลานต่อไป แต่การมี
กองทุนฌาปนกิจ ทําให้หน้ีของครวัเรอืนเบา
บางลง

ในบางพื้นท่ีมีการทําประกันภัยนาข้าว โดย
รฐับาลชว่ย ออกสมทบค่าเบี้ยประกันบางส่วน
เป็นการสรา้งหลกัประกันใหแ้ก่เกษตรกรเมื่อ
เกิดภัยพบิัติทางธรรมชาติขึ้น
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แมว้า่รายได้ของครวัเรอืนเกษตรจะเพ ิม่ส ูงข ึ้น
แตเ่มื่อหกัคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ของครวัเรอืนแลว้ รายไดท้ีค่งเหลอื
ในแต่ละปีก็ยังไม่เพยีงพอท่ีจะชาํระหน้ีคงค้างได้หมด ทําให้
ภาระหนี้สินของครวัเรอืนเกษตรยังคงเพิม่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง สํานกังานสถิติแหง่ชาติ (2560) พบวา่ ขนาดของ
หนีสู้งขึ้นอยา่งรวดเรว็ในทกุภาค โดยเพิม่ขึ้นราว 2 เท่า หรอื
มากกวา่ 2 เท่า ในชว่ง พ.ศ. 2550-2558 แมว้า่สัดส่วน
ครวัเรอืนท่ีเปน็หนีจ้ะลดลงเลก็นอ้ยในชว่งเดียวกัน โดยในป ี
พ.ศ. 2558 ยอดหนีเ้ฉลีย่เพ ิม่ขึน้จากครวัเรอืนละ 107,262 บาท
ในครวัเรอืนท่ีมหีนีใ้นปี พ.ศ. 2550 เพิม่เปน็ 200,689 บาท
ในปี พ.ศ. 2558

สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร (2563a) ระบุวา่ ในปี
พ.ศ. 2558 เงนิสดคงเหลอืก่อนการชาํระหน้ีของครวัเรอืน
เกษตรมเีพยีง 53,430 บาทต่อครวัเรอืน เพิม่เป็น 87,415
บาทต่อครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2562 ในขณะท่ีหน้ีเพ่ิมจาก
117,346 บาทต่อครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2558 เป็น 221,490
บาทต่อครวัเรอืนในปี พ.ศ. 2562 อตัราการเพิม่ของหน้ีสูง
ถึงรอ้ยละ 47 ในขณะท่ีรายได้สุทธขิองครวัเรอืนเกษตรเพิม่
เพยีงรอ้ยละ 9 จะเหน็ได้วา่ปญัหาหนีเ้ปน็ปญัหาท่ีสําคัญของ
ภาคเกษตรไทยสําคัญที่ต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างถกู
จดุและเป็นธรรม

จากการเปล่ียนแปลงทางการผลิต เศรษฐกิจและ
สังคมอย่างมากในปัจจบุันท่ีมผีลต่อการบรหิารจดัการการ
เงนิของครวัเรอืนเกษตรท่ีอาจทําใหค้รวัเรอืนเกษตรติดกับ
ดักวฏัจกัรของการเป็นหน้ีซํ้าซาก ขณะเดียวกันความแตก-
ต่างของข้อจํากัดทางการผลิต เศรษฐกิจและสังคม และ
ทัศนคติของเกษตรกรในระดับครวัเรอืนอาจเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัที่ทําใหพ้ฤติกรรมการก่อหนี้และการบรหิารจดัการ
หนีส้นิของครวัเรอืนเกษตรมคีวามแตกตา่งกนั ระบบพชืหรอื
ชนิดพชืที่เกษตรกรปลกูเพื่อสรา้งรายได้มสี่วนสําคัญต่อ
ความสามารในการลดหน้ีสินของครวัเรอืนเกษตร ดังน้ัน
โครงการวจิยัชดุนีจ้งึมวีตัถปุระสงคท์ีจ่ะศกึษาถงึการบรหิาร
จดัการการเงนิของครวัเรอืนท่ีมแีบบแผนการผลติท่ีแตก-
ตา่งกนั โดยพจิารณาจากพชืทีค่รวัเรอืนเลอืกเพาะปลกู ศกึษา
พฤติกรรมการก่อหนี้และการบรหิารจดัการหนี้สินของ
ครวัเรอืนเกษตร เพ่ือให้ทราบถึงเงื่อนไขท่ีทําให้ครวัเรอืน
เกษตรอาจติดกับดักของการเป็นหน้ีซํ้าซาก รวมท้ัง ศึกษา
ถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อใหเ้กิดหรอืลดหนี้ของ
เกษตรกร

วตัถปุระสงค์ของงานวจิยั
โครงการวจิยัชดุนี้อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย
(Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 ของสํานักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะ
หนีสิ้นของครวัเรอืนเกษตรในเชงิลึก ครอบคลมุถึงลักษณะ
และแบบแผนการผลิตทางการเกษตรของครัวเรือน ท่ีมา
ของรายได้และการใชจ้า่ย หน้ีสินของครวัเรอืนเกษตร และ
การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตร รวมท้ัง ศึกษา
พฤติกรรมการก่อหน้ีและการบรหิารจดัการหน้ีสินของครวั
เรอืนเกษตร และนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดหรอื
ลดหน้ีของเกษตรกร

วธีิการศึกษา
ข้อมูลที่จะนําเสนอต่อไปนี้มาจากการสรปุและเรยีบเรยีง
รายงานวจิยัฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเสนอต่อสํานักงานการวจิยั
แหง่ชาติ (วช.) ภายใตแ้ผนงานยทุธศาสตรเ์ปา้หมาย (Spear-
head) ด้านสังคม คนไทย 4.0 จาํนวน 3 โครงการ ได้แก่
1) อคัรพงศ์ อัน้ทอง และนรินัดรร์กัษ์ ปาทาน (2563) สภาพ
เศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครวัเรอืนเกษตรบนพื้นที่สูง
จงัหวดัน่าน 2) ประทานทิพย์ กระมล บุศรา ลิม้นิรนัดรก์ลุ
นัทธมน ธรีะกลุ และ พรีพงษ์ ปราบรปูิ (2563) การจดัการ
การเงนิของครวัเรอืนเกษตรในภาคเหนือตอนบนของไทย
และ 3) ศิวาพร ฟองทอง (2563) การจดัการการเงนิของ
ครวัเรอืนเกษตรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

พ้ืนทีศ่กึษา ภาคเหนอืตอนบน ไดแ้ก่ 3 อาํเภอในจงัหวดั
นา่น (ตําบลนาไรห่ลวง อาํเภอสองแคว ตําบลเมอืงจงั อาํเภอ
ภูเพียง และอาํเภอนาน้อย) 7 อาํเภอในจงัหวดั เชยีงใหม่
(เมอืงเชยีงใหม่ แมร่มิ แมแ่ตง สารภี สันทราย สันป่าตอง
และแมว่าง) และอาํเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ อาํเภอรอ่งคํา และอาํเภอกมลาไสย
จงัหวดักาฬสินธุ์

ผลการศึกษา
ผลการศกึษาจะไดน้าํเสนอผลการศกึษาทีส่าํคญัในภาคตะวนั
ออกเฉียงเหนอืและภาคเหนอื ไปพรอ้มๆ กัน โดยด้านรายได้
รายจา่ยและหนี้สินจะได้นําเสนอแยกตามระบบพชืในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นกรณีศึกษาของจงัหวดักาฬสินธุ์
5 ระบบพืช ในภาคเหนือตอนบนเป็นกรณีศึกษา จังหวดั
เชยีงใหม่ เชยีงรายและน่าน รวมท้ังหมด 14 ระบบพชื ดังน้ี

ระบบพืชท่ี 1 ระบบพืชไรเ่ปน็หลัก มท้ัีงในรปูแบบของ
การรวมกลุม่เกษตรกรเปน็วสิาหกจิและไมอ่ยูใ่นกลุม่วสิาหกจิ
นอกจากขา้วโพดแลว้ ครวัเรอืนเกษตรในกลุม่นีย้งัมกีารผลติ
ทางการเกษตรอื่นๆ เชน่ พชืไร่ (มนัสําปะหลงั ถ่ัวลสิง) ไมผ้ล
(ลิน้จี่ ลาํไย) มะมว่งหมิพานต์ พชืผัก (ท้ังท่ีปลกูในโรงเรอืน
และไมใ่ชใ่นโรงเรอืน) เปน็ต้น และมกิีจกรรมอื่นเสรมิเลก็น้อย
เชน่ ขา้ว ปศุสัตว์ (ไก่ หมู) ประมง (ปลาดกุ) เปน็ต้น

ระบบพืชที่ 2 ระบบไมผ้ลผสมผสานกบัไมย้นืตน้เปน็หลกั
สว่นใหญเ่ปน็ชาตพินัธุเ์มีย่งและมง้ทีอ่ยูใ่นพื้นทีส่งู พืน้ทีป่ลกู
ไม้ผลเป็นลักษณะสวนผสม และนิยมปลูกไม้ผลรว่มกับการ

หน้ีสินของครวัเรอืนเกษตรไทย
เทียบระหวา่งปี พ.ศ. 2558 กับ พ.ศ. 2562

2558

+47%

2562

221,490
บาท/ครวัเรอืน

117,346
บาท/ครวัเรอืน
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ปลกูพชืชนิดอื่นๆ ครวัเรอืนจะมรีายได้เสรมิจากการผลติพชื
ชนิดอื่น เชน่ มะนาว พชืผัก (รวมท้ัง พชืผักในโรงเรอืน) และ
กลว้ย เปน็ต้น

ระบบพืชท่ี 3 ระบบพืชผักในโรงเรอืนเปน็หลัก กลุม่
ครวัเรอืนเกษตรท่ีปลกูพชืผักในโรงเรอืนเปน็พื้นท่ีการพฒันา
ของ “โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีสูงตามแบบโครงการหลวงถํ้า
เวยีงแก" ดําเนินการโดยสถาบันวจัิยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง
(องค์การมหาชน) การปลกูพชืผักในโรงเรอืนโดยใชร้ะบบนํ้า
หยด เชน่ พรกิหวาน มะเขือเทศ (โทมสัและเชอรี)่ แตงกวา
ญีปุ่น่ เมลอน เปน็ตน้ ประชากรสว่นใหญเ่ปน็ชาวมง้ สว่นใหญ ่
นยิมทาํการเกษตรแบบผสมผสานทีม่กีจิกรรมทางการเกษตร
หลากหลายชนิด มไีมผ้ล (ลิน้จี่ ลาํไย มะมว่ง มะนาว) พชืไร่
(ข้าวโพด ข้าวไร)่ รว่มกับปศุสัตวอ์ย่าง หมู ไก่ (ส่วนใหญ่
เพื่อบรโิภคในครวัเรอืนเปน็หลกั) เปน็ต้น

ระบบพืชท่ี 4 ระบบกาแฟผสมผสานกับไมผ้ลเปน็หลัก
ท้ังหมดเปน็ครวัเรอืนของชาติพนัธุเ์มีย่นที่มีอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม (เช้ือสายจีนฮ่อ) และค่านิยมท่ีแตกต่างจาก
พื้นที่อื่น โดยเฉพาะในเรื่องของความขยันในการทํามาหากิน
การอดออม มัธยัสถ์ และสมถะ (ไมใ่ชจ้า่ยฟุม่เฟอืย) ระบบนี้
มพีื้นท่ีเหมาะสมต่อการปลกูกาแฟอราบก้ิา เน่ืองจากพื้นท่ีต้ัง
อยูสู่งกวา่ระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 700 เมตรขึ้นไป และได้รบัการ
สนบัสนนุในเรือ่งของชลประทานทีส่งูจากทัง้กรมชลประทาน
ท่ีทําท่อส่งนํ้าเพื่อส่งนํ้ามาสําหรบัใชท้างการเกษตร

ระบบพืชที่ 4 ระบบข้าวโพดเป็นหลัก บางครวัเรอืนมี
การปลกู พชืผกั เชน่ แตงกวา ฟกัทอง และไมผ้ล เกษตรกร
ทาํกจิกรรม การเกษตรอื่นรว่มด้วย เชน่ ปศุสัตว์ (เชน่ โค)
กลว้ยนํ้าวา้ มนัสาํปะหลงั และยางพารา

ระบบพืชท่ี 5 ระบบไมผ้ลเปน็หลัก ส่วนใหญ่นิยมปลกู
ลาํไย ลิน้จี่ และมะมว่ง รว่มกับไมผ้ลและ พชือื่นๆ แต่ในชว่ง
2-3 ปท่ีีผา่นมา ไมผ้ลใหผ้ลผลติท่ีไมคุ่้มค่ากับการดแูลบาํรงุ

ระบบพืชที่ 4 ระบบข้าวโพดเป็นหลัก บางครวัเรอืนมี
การปลกู พชืผกั เชน่ แตงกวา ฟกัทอง และไมผ้ล เกษตรกร
ทาํกจิกรรม การเกษตรอื่นรว่มด้วย เชน่ ปศุสัตว์ (เชน่ โค)
กลว้ยนํ้าวา้ มนัสาํปะหลงั และยางพารา

ระบบพืชท่ี 5 ระบบไมผ้ลเปน็หลัก ส่วนใหญ่นิยมปลกู
ลาํไย ลิน้จี่ และมะมว่ง รว่มกับไมผ้ลและ พชือื่นๆ แต่ในชว่ง
2-3 ปท่ีีผา่นมา ไมผ้ลใหผ้ลผลติท่ีไมคุ่้มค่ากับการดแูลบาํรงุ
รกัษา เกษตรกรบางรายจงึเริม่ปรบัเปล่ียนไปทํากิจกรรม

การเกษตรและอาชพีอื่น เชน่ ปลกูมะนาว กลว้ย ยางพารา
และเลีย้งไก่ เป็นต้น

ระบบพืชท่ี 6 ระบบยางพาราเปน็หลัก โดยทําสวนยาง
พาราผสมผสานกบัพชืชนดิอื่น โดยเฉพาะไม้ผลและพชืไร่ เชน่
มะมว่ง ส้ม เงาะ กลว้ย ข้าว และข้าวโพด

ระบบพืชท่ี 7 ระบบปลกูหม่อนเล้ียงไหมเป็นหลัก ซึ่ง
เปน็กลุม่วสิาหกจิหมอ่นไหมอาสามทีัง้ทีป่ลกูหมอ่นเลีย้งไหม
อยา่งเดยีวและปลกูหมอ่นเลีย้งไหมควบคูก่บัการปลกูขา้วโพด

ระบบพืชท่ี 8 ระบบกาแฟเป็นหลัก มกีารผลติกาแฟ
ท้ังแบบอนิทรยี์และแบบท่ัวไป ในตําบลแมว่นิ อาํเภอแมว่าง
และตาํบลเทพเสดจ็ อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม่ มจีดุ
เริม่ต้นจากการส่งเสรมิจากโครงการหลวง ซึ่งเดิมชาวบ้าน
มกีารทําสวนชา (เมีย่ง) เกษตรกรมกีารรวมกลุม่และมกีลุม่
วสิาหกิจผู้แปรรปูกาแฟ มกิีจกรรมเสรมิอื่นๆ เชน่ การเพาะ
เหด็ การปลกูดอกลองลาว พลบั ชา ไมด้อก กระเทียม และ
เสาวรส

ระบบพืชท่ี 9 ระบบมะม่วงเป็นหลัก ในอาํเภอนาน้อย
จงัหวดัน่าน มีการปลูกข้าว มะขาม ข้าวโพดเล้ียงสัตวแ์ละ
พืชผัก เป็นกิจกรรมเสรมิ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการจัด
ต้ังกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงแปลงใหญ่ข้ึน มีสมาชิก
เกษตรกรผู้เข้ารว่มกลุม่จาํนวน 60 คน

ระบบพืชท่ี 10 ระบบฟกัทองเป็นหลัก ในพื้นท่ีอาํเภอ
นาน้อย จงัหวดัน่าน ซึ่งทําการผลติท้ังฟักทองอนิทรยี์ และ
ฟักทองท่ัวไป มีกิจกรรมเสรมิ คือ การปลูกข้าว ข้าวโพด
เลีย้งสัตว์ และยางพารา

ระบบพืชท่ี 11 ระบบพืชผักปลอดสารต่ออนิทรยี์เป็น
หลกั ในจงัหวดัเชยีงใหมเ่ปน็เกษตรกรผูป้ลกูแบบปลอดสาร
เคมีป้องกันกําจดัศัตรพืูช กระจายอยู่ในอําเภอต่างๆ เชน่
อาํเภอเมอืง แมร่มิ แมแ่ตง สารภี สันทราย และสันป่าตอง
มกีารปลกูขา้ว ลาํไย ฝรัง่ แกว้มงักร และกลว้ย เปน็กจิกรรม
เสรมิ

ระบบพืชที่ 12 ระบบมนัสาํปะหลงัเปน็หลกั เปน็เกษตรกร
อยู่ในพื้นท่ีอาํเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย ในชมุชนมี
แหลง่รบัซื้อหรอืโรงงานรบัซื้อมนัสาํปะหลงั มกีจิกรรมเสรมิ
คือ การปลกูข้าวโพด สับปะรด ลาํไย ยางพารา และพชืผัก

ระบบพืชท่ี 13 ระบบข้าวโพดเล้ียงสัตวเ์ป็นหลัก เป็น
เกษตรกรอยู่ในอาํเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน พื้นท่ีเป็นพื้นท่ี
ดอนสูง ปลกูข้าวโพดเลีย้งสัตวต้ั์งแต่ปี พ.ศ. 2525 สมยั
ก่อนเป็นการผลติท่ีลงทนุน้อย ต่อมามกีารเข้ามาของเมลด็
ขา้วโพดเลีย้งสตัวล์กูผสม ซึ่งมผีลผลติดี สง่ผลใหพ้ื้นทีป่ลกู
ข้าวโพดเลีย้งสัตวข์ยายเพิม่ขึ้น ในปี พ.ศ. 2559 เกษตรกร

มนัสําปะหลงั

พรกิหวาน

มะนาว

กาแฟ

หมอ่นเลีย้งไหม มะมว่ง ฟักทอง
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POLICY BRIEF

เผชญิปญัหาด้านการผลติคือ มต้ีนทนุสูงขึ้น ด้านการตลาด
คือ ผู้รบัซื้อผลผลติข้าวโพดเลีย้งสัตวถ์กูจาํกัดปรมิาณการ
รบัซื้อ เพราะรฐับาลมนีโยบายไมร่บัใหม้กีารรบัซื้อผลผลติ
ข้าวโพดเลีย้งสัตวใ์นพื้นท่ีท่ีไมม่เีอกสารสิทธิ และในปี พ.ศ.
2561-62 ยังมสีภาพฝนท้ิงชว่ง และการระบาดของหนอน
ในปัจจบุันจงึได้มหีน่วยงานหลายส่วนเข้ามาสนับสนุนการ
ผลติพชืชนดิใหมข่ึ้นในพื้นท่ี เกษตรกรเริม่มกีารปรบัเปลีย่น
ระบบพชืด้วยการปลกูไมย้ืนต้น เชน่ สักและเกษตรกรผสม
ผสาน หรอืเกษตรอนิทรยี์

ระบบพืชท่ี 14 ระบบข้าวเป็นหลัก หมายถึง ครวัเรอืน
ท่ีปลูกข้าวนาปีและนาปรงั เป็นครวัเรอืนท่ีปลูกเฉพาะข้าวมี
พื้นท่ีเพาะปลกูเฉลีย่ 15 ไรต่่อครวัเรอืน สามารถปลกูข้าวนา
ปรงัได้เน่ืองจากท่ีดินสามารถเข้าถึงแหลง่นํ้าได้ดี

ระบบพืชท่ี 15 ระบบข้าวและผักสวนครวัเป็นหลัก
แมว้า่ครวัเรอืนเลอืกทีจ่ะปลกูพชืผกัสวนครวัเปน็รายไดเ้สรมิ
นอกเหนือจากการปลูกข้าว แต่ด้วยข้อจาํกัดของแรงงาน
ทาํใหร้ายไดภ้าคการเกษตรเพิม่ขึ้นไมม่ากนกั สาํหรบัการปลกู
ผกัสวนครวันัน้ใชพ้ื้นทีเ่ฉลีย่เพยีง 2 งานตอ่ครวัเรอืนเทา่นัน้
และเป็นพื้นท่ีท่ีสามารถเข้าถึงแหลง่นํ้าได้เป็นอย่างดี

ระบบพืชที่ 16 ระบบขา้วและขา้วโพดเปน็หลกั (ขา้วโพด
หวาน และเล้ียงสัตว)์ มีท่ีดินทํากินอยู่นอกเขตชลประทาน
การปลูก ข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ท่ีครวัเรอืนใน
พื้นท่ีเริม่ ทดลองปลกูได้ไมน่าน

ระบบพืชท่ี 17 ระบบข้าวและออ้ยเป็นหลัก โดยพื้นท่ี
ปลกูออ้ย เป็นพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน เป็นกลุม่ท่ีมรีายได้
สูงท่ีสุด ท้ังรายได้ภาคการเกษตรและรายได้นอกภาคการ
เกษตร แต่การปลูกอ้อยต้องใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมากจงึมี
เฉพาะครวัเรอืนท่ีสถานภาพทางเศรษฐกิจดี มเีงนิลงทนุและ
กลา้ทีจ่ะกอ่หนีเ้พื่อมาลงทนุ แมว้า่จะมตีน้ทนุสงู แตก่ส็ามารถ
เก็บเก่ียวได้ถึง 3 รอบ

ระบบพืชท่ี 18 ระบบข้าวและเล้ียงสัตวเ์ป็นหลัก เชน่
การเลีย้งปลา ไก่เน้ือ ไก่ไข่ เป็ด สุกร ววั และควาย ทําใหม้ี
ขา้วและเนื้อสตัวไ์วบ้รโิภคในครวัเรอืน การเลีย้งสตัวด์งักลา่ว
เปน็การเลีย้งแบบปลอ่ยลงทนุไมม่ากนกั ระบบพชืทัง้ 5 ระบบ
มกีจิกรรมเสรมิอื่นๆ เชน่ การปลกูพรกิหรอืถัว่ลสิง สว่นทีด่นิ
ทํากินในครวัเรอืนในระบบพชืเหลา่น้ีประมาณ 12-18 ไรต่่อ
ครวัเรอืน

รายได้ของครัวเรือนเกษตร เทียบกับภาระหน้ี
ของครวัเรอืนเกษตร: การเกษตรไม่ได้ขาดทุน
เสมอไป แต่มีความเส่ียงสูง รายได้ไม่พอดํารง
ชพีแบบใหม่ หากมีวนัิยทางการเงนิ

รายได้หลักของครวัเรอืนเกษตรไม่ได้มาจากภาคเกษตร
รายไดสุ้ทธจิากการเกษตรมสัีดส่วนเพียงรอ้ยละ 15-20 ของ
รายได้สุทธิรวมเท่านั้นในทุกระบบพืชที่ศึกษาในจงัหวดั
กาฬสินธุ์ ยกเวน้ในระบบขา้ว+พชืผกั ซึ่งมรีอ้ยละรายไดส้ทุธิ
จากการเกษตรสูงเท่ากับรอ้ยละ 39 ของรายได้สุทธิรวม
รายได้สุทธจิากการเกษตรเป็นบวกในทกุระบบพชื (ยังไมไ่ด้

คดิแรงงานครอบครวั) แสดงวา่เกษตรกรไมไ่ดข้าดทนุเงนิสด
จากการเกษตร เพยีงแต่มรีะดับรายได้ไมสู่งมาก ประมาณ
15,000-48,000 บาทตอ่ครวัเรอืนเทา่นัน้ แตร่ายไดท้ีเ่หลอื
ในภาคการเกษตรไมเ่พยีงพอตอ่การดาํรงชพีในวถิชีวีติแบบ
ปัจจบุันที่ต้องส่งลกูเรยีนหนังสือและภาระค่าใชจ้า่ยใน
ครวัเรอืนทีเ่พิม่สงูขึ้น คา่ใชจ้า่ยในครวัเรอืนตอ้งเสยีประมาณ
58,000-74,000 ต่อครวัเรอืนต่อปี ซึ่งระดับน้ียังไมร่วม
ค่าใชจ้า่ยการศึกษาของบุตรหลาน ซึ่งรายได้ไม่เพยีงพอใน
การใชจ้า่ย ส่งผลให้ไม่มีความสามารถชาํระหน้ีระยะยาวได้
(ยกเวน้ครวัเรอืนปลูกออ้ย) ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงของการมี
หน้ีสินพอกพูนและติดพนั

อยา่งไรก็ตาม ครวัเรอืนตัวอยา่งในจงัหวดักาฬสินธ์ุม ี
รายไดจ้ากนอกภาคเกษตรสูงถงึรอ้ยละ 80 (ยกเวน้ในระบบ
ขา้ว+พชืผกั) รายไดน้อกการเกษตรสว่นใหญเ่ปน็รายไดจ้าก
คา่จา้งเปน็แรงงาน เงนิเดอืน การทาํธรุกจินอกภาคการเกษตร
เงนิส่งกลบัจากสมาชกิในครวัเรอืนที่ออกไปทํางานนอก
พื้นท่ี เงนิปันผล และเงนิสนับสนุนจากรฐับาล ซึ่งครวัเรอืน
ปลกูขา้วและผกัเปน็กลุม่ที่มรีายได้นอกภาคการเกษตรนอ้ย
ท่ีสุด เนื่องจากการปลกูผกันัน้ต้องใชเ้วลาดแูลแปลงผกัทกุ
วนั ทําใหไ้มส่ามารถออกไปรบัจา้งได้เหมอืนกลุม่อื่นๆ ครวั-
เรอืนเกษตรใชเ้งนินอกเกษตรและเงนิท่ีส่งมาจากลกูหลาน
เพื่อใชห้น้ีเงนิกู้ทางการเกษตร ครวัเรอืนท่ีได้รบัเงนิส่งกลบั
มรีอ้ยละ 49-56 ของครวัเรอืนท้ังหมด เป็นเงนิประมาณ
30,000-45,000 บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ปี ซึ่งมากกวา่รายได ้
สุทธจิากการเกษตรสําหรบัระบบส่วนใหญ่

ในดา้นแหลง่รายไดข้องครวัเรอืนเกษตรของครวัเรอืน
เกษตรในอาํเภอสองแควและอาํเภอภเูพียง จงัหวดันา่น พบวา่
ยงัมสีดัสว่นของรายไดส้ทุธภิาคเกษตรทีส่งูคอื รอ้ยละ 70-90
สาํหรบัระบบพืชผกัในโรงเรอืน กาแฟผสมผสานกบัไมผ้ลและ
ปลกูหมอ่นเลีย้งไหม และสงูราวรอ้ยละ 30-70 สําหรบัระบบ
พืชไร่ ไมผ้ลและยางพารา รายไดส้ทุธริวมของครวัเรอืนเกษตร
อยู่ชว่งระหวา่ง 56,000-280,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี
แตกต่างกันตามระบบพชื โดยระบบพชืผกัในโรงเรอืน ไมผ้ล
บนทีส่งู และปลกูหมอ่นเลีย้งไหมจะไดร้ายไดส้ทุธริวมสงูกวา่
ระบบอื่น คือ สามารถมรีายได้สูงถึง 260,000-280,000
บาทต่อครวัเรอืนต่อปี แมว้า่มหีลายครวัเรอืนท่ีมรีายได้สุทธิ
รวมตํ่าราว 60,000-87,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี แต่
รายจา่ยของครวัเรอืนก็ไมสู่งมาก อยู่ในระดับ 55,000-
110,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี

ส่วนรายได้นอกเกษตร เชน่ การรบัจา้ง เงนิโอนจาก
ลกูหลาน และเงนิโอนภาครฐั มสีดัสว่นโดยรวมรอ้ยละ 15-40
แม้ว่าบางครัวเรือนอาจสูงถึงร้อยละ 60-70 หรือคิดเป็น
40,000-80,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี ส่วนรายได้จาก
การรบัจา้งจะมมีากในระบบพชืไรแ่ละปลกูหมอ่นเลีย้งไหม
และมนีอ้ยในระบบพชืผกัในโรงเรอืน และกาแฟผสมสานไมผ้ล

สาํหรบัครวัเรอืนตวัอยา่งในจงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย
และนา่น สัดส่วนรายไดสุ้ทธกิารเกษตรตอ่รายไดสุ้ทธริวมสูง
ประมาณรอ้ยละ 42-68 ใน 3 ระบบพืชหลกั คอื ระบบฟกัทอง
พชืผักปลอดสารต่ออนิทรยี์ และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ส่วนอกี
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3 ระบบพชืหลกัคือ ระบบกาแฟ มะมว่ง และมนัสําปะหลงัมี
สัดส่วนเพยีงรอ้ยละ 25 ครวัเรอืนตัวอย่างในจงัหวดัเหลา่นี้
มกีารพึ่งพารายไดจ้ากการเกษตรสงูกวา่ครวัเรอืนตวัอยา่ง
จงัหวดักาฬสินธุ์ ซึ่งมสัีดส่วนนีแ้ค่ราวรอ้ยละ 15-20 ระบบ
ฟักทอง มะมว่ง และข้าวโพดเลีย้งสัตว์ มรีายได้สุทธริวมราว
126,000-190,000 บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ปี ระบบกาแฟและ
พชืผกัปลอดสารตอ่อนิทรยี์ มรีายไดส้ทุธริวมสงูถงึประมาณ
450,000-488,000 บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ปี สว่นระบบมนั-
สําปะหลงั ในปี พ.ศ. 2562 มรีายได้ รวมตํ่าเพยีง 73,000
บาทต่อครวัเรอืนต่อปี แต่ในปีอื่นๆ จะได้ราวปีละ 1 แสนบาท
ต่อครวัเรอืนต่อปี

ในครวัเรอืนตัวอยา่งในกลุม่นี้ ถ้าแบง่ตามกลุม่รายได้
จะได้ 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่รายได้สูง คือ กลุม่กาแฟ และกลุม่
พชืผักปลอดสารต่ออนิทรยี์ (>400,000 บาท) ท้ังสอง
กลุม่มรีายได้ เกษตรปานกลาง แต่มรีายได้จากแหลง่อื่นสูง
(คา้ขายและเงนิเดอืน) กลุม่รายไดป้านกลาง คอื กลุม่มะมว่ง
ฟกัทอง และขา้วโพดเลีย้งสตัว์ (100,000-200,000 บาท)
โดยท้ัง 3 กลุม่ มรีายได้จากการรบัจา้งมาเสรมิ และกลุม่
สุดท้าย กลุม่รายได้ตํ่า คือ กลุม่มนัสําปะหลงั (<100,000
บาท)

รายจา่ยอปุโภคและบรโิภค รอ้ยละ 50-70
รายจา่ยอปุโภคบรโิภคในครวัเรอืนสงูราว 35,000-62,000
บาทต่อครวัเรอืนต่อปี สําหรบัครวัเรอืนตัวอย่างในจงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ในปี พ.ศ. 2561 มคีา่ใชจ้า่ยสว่นนีส้งูถงึรอ้ยละ 54-
84 ของค่าใชจ้า่ยรวมท่ีไม่รวมค่าใชจ้า่ยการเกษตรและการ
ศกึษาของบตุรหลาน ใกลเ้คยีงกบัครวัเรอืนทีอ่าํเภอสองแคว
และอาํเภอภเูพยีง จงัหวดันา่น ทีอ่ยูร่ะดบั 36,000-73,000
บาทต่อครวัเรอืน แต่ท่ีจงัหวดัน่านน้ีคิดเป็นรอ้ยละ 40-70
ของคา่ใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมคา่ใชจ้า่ยการเกษตรและการศกึษา
ของบุตรหลาน)

สว่นครวัเรอืนตวัอยา่งทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงรายและ
อาํเภอนาน้อย จงัหวดัน่าน มรีายจา่ย อปุโภคบรโิภคท่ีระดับ
50,000-86,000 บาทตอ่ครวัเรอืนตอ่ปี คดิเปน็รอ้ยละ 70-
80 ส่วนในเรื่องค่าอาหารจะสูงในกลุม่ท่ีส่วนใหญ่ไมไ่ด้ปลกู
ข้าว เช่น กาแฟ ฟักทอง พืชผัก ปลอดสารต่ออินทรย์ี
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ แต่ในกลุม่ท่ีปลกูข้าวจะมค่ีาใชจ้า่ยตํ่ากวา่
40,000 บาทต่อปี แต่ในกลุม่ท่ีมรีายได้ดี เชน่ กลุม่พชืผัก
ปลอดสารต่ออนิทรยี์ และกาแฟมค่ีาอาหารสูง เน่ืองจากมี
การซื้อหาอาหารท่ีเปน็อาหารกลุม่ราคาแพงเพิม่ขึ้น เชน่ เนื้อ
สัตว์ ผลไม้
รายจา่ยคมนาคมส่ือสาร รอ้ยละ 20-40
ครวัเรอืนตัวอย่างท่ีจงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย และอําเภอ
นาน้อย จงัหวดัน่าน มค่ีาใชจ้า่ยการคมนาคมส่ือสาร รอ้ยละ
19-24 ของรายจา่ยรวม (ไมร่วมค่าใชจ้า่ยเกษตรและการ
ศกึษาของบุตรหลาน) ค่าเดินทางเปรยีบเสมอืนความจาํเปน็
รองจากค่าใชจ้า่ยด้านอาหาร เกษตรกรส่วนใหญ่มรีถจกัร-
ยานยนต์ และรถยนต์ บางครวัเรอืนมสีมาชกิ 3 คน มรีถถึง
3 คัน เดินทางด้วยรถทกุวนัแมร้ะยะทางจะใกลม้าก ไมว่า่จะ

ไปสวน ไปรา้นค้า ไปตลาด ส่วนกลุม่ในระบบพึ่งพาการปลกู
กาแฟ และพชืผักปลอดสารต่ออนิทรยี์น้ันมกีารเดินทางเข้า
เมอืงบ่อย เพราะเกษตรกรติดต่อตลาดข้างนอกบ่อย กลุม่
ข้าวโพดเลีย้งสัตวม์ท่ีีดินทํากินไกลจากบ้านมาก และอยู่ไกล
ตลาดจงึต้องเสียค่าใชจ้า่ยเดินทางสูง

“เมื่อก่อนท่ีมเีงนิกู้จากสหกรณท่ี์เดียว ชาวบา้นไมดิ่น้
ไมไ่ด้เลย ไมม่รีถ ไมม่บ้ีานหนัเลย มแีต่ข้าราชการท่ีมี
บ้าน มรีถ ตัง้แต่มี ธ.ก.ส. มากู้ซื้อท่ีดิน ซื้อรถได้”

อคัรพงศ์ อัน้ทอง (2563)

ครวัเรอืนกลุม่ชาติพนัธุท่ี์อาํเภอสองแคว จงัหวดันา่น
มคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการคมนาคมสื่อสารและบตุรหลาน ซึง่กลาย
มาเปน็หนึ่งในคา่ใชจ้า่ยจาํเปน็ของครวัเรอืนคิดเป็นรอ้ยละ
25-46 ของค่าใชจ้า่ยรวม (ไมร่วมค่าใชจ้า่ยการเกษตรและ
ด้านการศึกษาของบุตรหลาน) ซึ่งสูงกวา่กลุ่มก่ึงเมืองก่ึง
ชนบทในอาํเภอภเูพยีง ซึ่งมค่ีาใช้ จา่ยด้านน้ีรอ้ยละ 18-39
ของค่าใชจ้า่ยรวม ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับการคมนาคมส่วนหน่ึง
มาจากพฤติกรรมการใชช้วีติท่ีเปล่ียนไปของเกษตรกร โดย
เกษตรกรนิยมเดินทางไปพกัผ่อนหย่อนใจ และซื้อของใชใ้น
ตัวเมอืง (นา่น) เกือบทกุเดือน ซึ่งทําใหม้ต้ีนทนุค่าคมนาคม
สูงขึ้น นอกจากน้ันเป็นค่าโทรศัพท์และอนิเทอรเ์น็ต ซึ่งเป็น
วถีิชวีติของคนรุน่ใหม่

รายจา่ยการศึกษาบุตรหลาน รอ้ยละ 15-30

“คนฐานะปานกลางชอบหมุนหน้ี เป็นวยัทํางานอายุ
30-50 ปี ท่ีกําลงัส่งลกูเรยีนใหจ้บ ม.ปลาย ต้องส่ง
ลกูเรยีนมหาวทิยาลยั”

อคัรพงศ์ อัน้ทอง (2563)

ในดา้นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับตุรหลาน คา่ใชจ้า่ยสว่นนีจ้ะเพิม่ขึ้น
เมื่อบุตรหลานมกีารศกึษาในระดบัทีส่งูขึ้นสําหรบัครวัเรอืน
ท่ีมีบุตรหลาน กลุ่มชาติพันธ์ุบนพ้ืนท่ีสูง อําเภอสองแคว
จงัหวดัน่าน มีค่าใชจ้า่ยส่วนน้ีคิดเป็นรอ้ยละ 15-32 ของ
ค่าใชจ้า่ยรวม (ค่าใชจ้า่ยรวมการศึกษา แต่ไมร่วมค่าใชจ้า่ย
เกษตร) แตส่งูขึ้นสาํหรบักลุม่กึ่งเมอืงกึ่งชนบท อาํเภอภเูพยีง
จงัหวดันา่น คิดเปน็รอ้ยละ 20-73 ของค่าใชจ้า่ยรวม (ค่าใช้
จา่ยรวมการศกึษา แตไ่มร่วมคา่ใชจ้า่ยเกษตร) (หากบตุรหลาน
เรยีนระดับอดุมศึกษา เกษตรกรจะมรีายจา่ยมากกวา่ 1 แสน
บาทตอ่ป)ี และครวัเรอืนตวัอยา่งทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย
และอาํเภอนานอ้ย จงัหวดันา่น มคีา่ใชจ้า่ยการศกึษาบตุรหลาน
คิดเป็นรอ้ยละ 7-26 ของค่าใชจ้า่ยรวม (ค่าใชจ้า่ยรวมการ
ศึกษา แต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกษตร) แต่ครวัเรอืนตัวอย่าง
จงัหวดักาฬสินธุ์ คิดเป็นรอ้ยละ 15-20 ของค่าใชจ้า่ยรวม
ของครวัเรอืน (ค่าใชจ้า่ยรวมการศึกษา แต่ไมร่วมค่าใชจ้า่ย
เกษตร)

“คนท่ีกลา้กู้นายทนุ (พอ่เลีย้งนอกระบบ) เพราะเขากู้
ใหล้กูไปทํางานต่างประเทศ ก็ชว่ยเหลอืกันแบบนัน้ไป
แต่ถ้าจะไปกู้ลงทนุการเกษตรส่วนใหญ่นายทนุจะไม่
กลา้ให้ ถ้าใหร้บัซื้อผลผลติก็เอาอยู่”

อคัรพงศ์ อัน้ทอง (2563)
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โดยท่ัวไปแลว้ ครวัเรอืนเกษตรเริม่มค่ีาใชจ้า่ยมากขึ้น
เมื่อบตุรเริม่มกีารศกึษา และสงูขึ้นเมื่อบตุรมกีารศกึษาสงูขึ้น
คา่ใชจ้า่ยทีพ่บเปน็ทัง้คา่ใชจ้า่ยทัว่ไปและคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการเดินทาง ค่าใชจ้า่ยจะสูงมากข้ึนเม่ือบุตรเรยีนในชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวทิยาลัย เกษตรกร
คาดหวงัทีจ่ะใชเ้งนิรายไดจ้ากการเกษตรเพื่อใชเ้ปน็การศกึษา
บตุรหลาน แตม่กัไมเ่พยีงพอ เกษตรกรจงึทาํงานนอกเกษตร
เพื่อใชเ้ป็นค่าใชจ้า่ยบุตรหลาน และเริม่มีการนําเงนิกู้ยืมมา
ใชจ้า่ยเพื่อการศกึษารว่มดว้ย โดยเกษตรกรบางสว่นจะหมนุ-
เวยีนเงนิเกษตร เงนินอกเกษตรและเงนิกู้ยืม เพื่อใชจ้า่ยใน
การศกึษาบุตร แต่ก็มเีกษตรกรบางส่วนท่ีใหบุ้ตรหลานกู้ยมื
เงนิ กยศ. เพื่อชว่ยแบ่งเบาภาระของตนเอง

แหล่งการกู้ยืมเงนิของครวัเรอืนเกษตร
กู้ ธ.ก.ส. ทุกปี ไม่เข้มงวด แต่ขอใหจ้า่ยครบ
การผลติทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาทนุ
จากการกู้เงนิท่ีมกีารกู้เป็นประจาํทกุปี (กูใ้นชว่งต้นฤดกูาร
ผลติและชาํระหกัคืนเมื่อเก็บเก่ียวผลผลติ) จากนโยบายของ
ภาครฐัในปี พ.ศ. 2547 ทาํใหเ้กษตรกรกูจ้ากพอ่เลีย้งนอ้ยลง
(เกือบไมม่แีลว้) และหนัไปกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทนุหมูบ่้านมากขึ้น
สว่นใหญม่ยีอดเงนิกูม้ากกวา่ตน้ทนุการผลติ ทัง้นี้ เกษตรกร
จะจดัสรรเงนิกูบ้างสว่นไปใชน้อกภาคการเกษตร ซึ่งไมก่อ่ให้
เกิดรายได้ เชน่ ใชจ้า่ยเพื่อการบรโิภค ใชจ้า่ยท่ีเก่ียวกับบุตร
หลาน ซือ้ยานพาหนะ เปน็ต้น โดยท่ัวไปเกษตรกรจะใชเ้งนิกู้
เพื่อการเกษตรเพยีงครึง่หนึ่ง ท่ีเหลอืจะถกูใชจ้า่ยในครวัเรอืน
รวมถึงการใชจ้า่ยท่ีเก่ียวข้องกับบุตรหลาน นอกจากน้ี บาง
รายนาํเงนิกูท้ัง้หมดไปซือ้สนิทรพัย์ โดยเฉพาะยานพาหนะ และ
ใชส้รา้งหรอืปรบัปรงุท่ีอยูอ่าศัย ดังน้ัน หากรายรบัจากการ
ผลติทางการเกษตรไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดหมาย เชน่ เกดิภยัพบิตัิ
(นํ้าท่วม พายุ ภัยแลง้) ราคาผลผลติตกตํ่า ก็จะนํามาสู่จดุ
เริม่ต้นของการสะสมพอกพูนหน้ีของครวัเรอืนเกษตร
หลาน ซือ้ยานพาหนะ เปน็ต้น โดยท่ัวไปเกษตรกรจะใชเ้งนิกู้
เพื่อการเกษตรเพยีงครึง่หนึ่ง ท่ีเหลอืจะถกูใชจ้า่ยในครวัเรอืน
รวมถึงการใชจ้า่ยท่ีเก่ียวข้องกับบุตรหลาน นอกจากน้ี บาง
รายนาํเงนิกูท้ัง้หมดไปซือ้สนิทรพัย์ โดยเฉพาะยานพาหนะ และ
ใชส้รา้งหรอืปรบัปรงุท่ีอยูอ่าศัย ดังน้ัน หากรายรบัจากการ
ผลติทางการเกษตรไมเ่ปน็ไปตามทีค่าดหมาย เชน่ เกดิภยัพบิตัิ
(นํ้าท่วม พายุ ภัยแลง้) ราคาผลผลติตกตํ่า ก็จะนํามาสู่จดุ
เริม่ต้นของการสะสมพอกพูนหน้ีของครวัเรอืนเกษตร

ครวัเรอืนเกษตรส่วนใหญ่เป็นหน้ี ธ.ก.ส ประมาณ
100,000-200,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี ธ.ก.ส. เป็น
แหล่งสินเช่ือสถาบันท่ีสําคัญท่ีสุด โดยเฉพาะในครวัเรอืน
เกษตรท่ีไมม่หีลกัทรพัย์ เกษตรกรสามารถใชก้ลุม่คํ้าประกัน
เงนิกู้ได้ เกษตรกรสามารถกู้ได้ทุกปี และสามารถกู้ได้ท้ัง
ระยะส้ันและระยะยาว และสามารถกู้ได้หลายสัญญา หากเปน็
ลกูค้าชัน้ดี เชน่ สามารถกู้เพื่อซื้อเครื่องจกัร กู้เพื่อลงทนุ
เกษตร กู้จากบัตรเกษตรสุขใจ และกู้จาก A-Cash รวมถึง

โครงการสนิเชื่ออื่นๆ ที่ ธ.ก.ส. จดัทาํขึ้น เกษตรกรทาํสญัญา
กบั ธ.ก.ส. เพือ่กูเ้งนิมาจา่ยใหท้างรา้นหรอืปดิไฟแนนซ์ มกัไม่
พบการใชผิ้ดวตัถุประสงค์ แต่สําหรบัเงนิกู้ท่ีใชเ้พ่ือลงทุน
เกษตรในระยะยาว เชน่ การปรบัปรงุพืน้ทีป่ลกูพชื พบวา่ บางที
มกีารกู้ยมืเงนิในวงเงนิท่ีมากกวา่ท่ีจาํเปน็ หรอืมกีารจดัสรร
เงนิบางส่วนไปใชเ้พื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในครวัเรอืน หรอืเป็นค่า
ใชจ้า่ยของบุตรหลานท่ีเรยีนอยู่ การกู้เงนิจาก ธ.ก.ส. น้ัน
เกษตรกรส่วนใหญ่ใหค้วามเหน็วา่ไมเ่ข้มงวดวา่นําเงนิไปใช้
อะไร ขอเพยีงมเีงนิจา่ยคืนตามกําหนดเท่าน้ัน เชน่เดียวกับ
เงนิกู้ยืมจากกองทนุหมูบ่้านและเงนิออมทรพัย์
กองทนุหมูบ่า้น กู้งา่ย ดอกเบีย้ตํ่า เสรมิสภาพคล่อง
ครวัเรอืนส่วนใหญ่ท่ีเป็นหน้ีมักจะกู้เงนิมากกวา่ 1 แหล่ง
แหลง่เงนิกู้ท่ีสําคัญรองลงมาคือกองทนุหมูบ่้าน เกษตรกร
จะกู้กองทนุหมูบ่้านรายละ 20,000 – 40,000 บาท หรอื
ไมเ่กิน 50,000 บาทต่อครวัเรอืนต่อปี กองทนุหมูบ่า้น เปน็
แหลง่เงนิกู้สําคัญท่ีเพิม่สภาพคลอ่งใหกั้บครวัเรอืนได้โดย
ไมต้่องมหีลกัทรพัยค์ํ้าประกัน เปน็แหลง่เงนิทนุท่ีเขา้ถึงงา่ย
ดอกเบ้ียตํ่า คุ้นเคยและมีการกู้ยืมมาอย่างต่อเน่ือง โดย
กองทนุหมูบ่ ้านมกีารจดัการแตกต่างกันไปตามหมูบ่ ้าน
ท้ังในด้านเงื่อนไขการชาํระเงนิและอตัราดอกเบี้ย ท้ังน้ี การ
จดัการกองทนุหมูบ่้านที่มกีารจดัการได้ดีและมดีอกเบี้ยตํ่า
เป็นแหลง่พึ่งพาใหก้ับเกษตรกรสําหรบัเป็นค่าใชจ้า่ยทั่วไป
ใหกั้บครวัเรอืน
สหกรณ์การเกษตร ต้องรกัษาเครดิต
สหกรณ์เป็นอกีแหลง่ที่สําคัญในการใหกู้้ยืมเงนิเพื่อการ
เกษตร ท้ัง ธ.ก.ส. และสหกรณ์ มกีารกําหนดสถานะชัน้
ความน่าเชื่อถือของเกษตรกรหรอืสมาชกิ เพื่อกําหนดท้ัง
อัตราดอกเบ้ีย และจํานวนเงนิท่ีสามารถกู้ได้ การให้กู้ยัง
พจิารณาจากการประมาณรายได้ของเกษตรกรเพื่อประเมนิ
ความสามารถในการชาํระหนี้ สว่นการยื่นขอกูข้องเกษตรกร
จะแตกต่างกันบ้างตามลกัษณะการผลติ เชน่ กลุม่ท่ีจาํเป็น
ต้องมกีารลงทนุการเกษตรในระยะยาว ในเครื่องจกัร และ
การปรบัปรงุพื้นท่ีและการปลกู ดังท่ีเหน็ได้จากกลุม่ผู้ปลกู
ขา้วโพดเลีย้งสตัว์ มนัสาํปะหลงั และมะมว่ง ดงันัน้ ครวัเรอืน
ส่วนใหญ่จะพยายามคืนเงนิกู้จาก ธ.ก.ส. หรอืสหกรณ์ โดย
หากรายไดไ้มพ่อจะใชเ้งนิกูจ้ากแหลง่อื่น เชน่ กองทนุหมูบ่า้น
ออมทรพัยช์มุชน ญาติ เพื่อนบา้น และนายทนุ เพื่อคืนเงนิกู้
จาก ธ.ก.ส. หรอืสหกรณ์ ด้วยเหตผุลท่ีสําคัญคือ เพื่อรกัษา
ระดับอตัราดอกเบี้ยกับ ธ.ก.ส. หรอืสหกรณ์ สถานะชัน้ท่ีมี
กับ ธ.ก.ส. หรอืสหกรณ์ เพื่อใหม้ดีอกเบี้ยท่ีตํ่าเมื่อต้องกู้
หรอืได้รบัสิทธพิเิศษ
แหล่งกู้อื่นๆ วงเงนิไม่สูงมาก
นอกจากน้ัน เกษตรกรยังสามารถเข้าถึงแหลง่เงนิกู้ได้จาก
แหลง่อื่นๆ อกี มท้ัีงกองทนุท่ีดแูลโดยภาครฐั และกองทนุท่ี
จดัการกันเองในกรรมการหมูบ่้าน กองทนุท่ีจดัการกันเอง
ในกลุม่เกษตรกร หรอืแมแ้ต่กองทนุท่ีจดัการกันเองในกลุม่
เครอืญาติ ในหลายพื้นทีเ่กษตรกรใหบ้างพื้นทีม่กีารกูย้มืจาก
กลุม่วสิาหกิจได้ โดยกลุม่วสิาหกิจจะทําหน้าท่ีคลา้ยพอ่เลีย้ง
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สินเชื่อนอกระบบ ให้ความชว่ยเหลือสมาชกิท่ีปลูกพชืด้วย
การให้สินเชื่อปัจจยัการผลิตและรบัซื้อผลผลิตคืน เพื่อหัก
กลบลบหนีแ้ละเปดิใหส้มาชกิกูย้มืเงนิสดไดโ้ดยมผีูค้ํ้าประกนั
เงนิกู้ อย่างไรก็ตาม การชาํระคืนเงนิกู้ของวสิาหกิจฯ ไมม่
กฎระเบียบรองรบัตามกฎหมาย แต่ใชม้าตรการทางสังคม
เปน็เงือ่นไขในการชาํระคนื นอกจากนี้ บางชมุชนยงัมกีองทนุ
ออมทรพัยช์มุชน เปน็แหลง่เงนิกูใ้นชมุชนทีเ่กษตรกรเขา้ถงึ
ได้เกือบทกุครวัเรอืน เกษตรกรจะกู้ได้ตามเงนิออมท่ีมแีละมี
วงเงนิกู้ท่ีไม่สูง แต่มีสภาพคล่องมากเน่ืองจากเกษตรกร
สามารถกู้ได้ทกุเดือน
การกู้นอกระบบ
ด้านการกู้ยืมนอกระบบ พบวา่ มอียู่น้อยเน่ืองจากครวัเรอืน
เกษตรมแีหลง่กูย้มืหลายแหลง่ มแีหลง่เงนิกูท้ัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาวในระบบหรอืก่ึงระบบ เช่น ธ.ก.ส. สหกรณ์การ
เกษตร กองทนุหมูบ่า้น หรอืกองทนุออมทรพัยช์มุชน เปน็ตน้

“เงนิกู้หมวกกันน็อคไมค่่อยเหน็แลว้ ตัง้แต่มกีองทนุ
หมูบ่า้น มแีตพ่วกทีเ่ลน่การพนนัเทา่นัน้แหละทีก่ลา้ยมื”

(ศิวาพร ฟองทอง, 2563)

โดยเฉพาะกองทนุหมูบ่า้น และกองทนุออมทรพัยช์มุชน ซึ่งมี
ความยืดหยุ่นในการกู้ ในภาคเหนือตอนบน ยังพบการกู้ยืม
จากนายทนุนอกระบบในกลุม่ผูป้ลกูขา้วโพด 2-3 รายเทา่นัน้
ในบางพ้ืนท่ี ครวัเรอืนเกษตรมีการจดัต้ังกองทุนวสิาหกิจ
ชมุชนขึ้น ทาํหนา้ทีค่ลา้ยๆ นายทนุเงนิกู้ เชน่ กองทนุวสิาหกจิ
ชมุชนกลุม่ปลกูขา้วโพด ในตําบลนาไรห่ลวง อาํเภอสองแคว
จงัหวดัน่าน เปิดให้สมาชกิกู้ยืมเงนิสดได้โดยมีผู้คํ้าประกัน
เงนิกู้ คิดอตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 5 อกีท้ัง สมาชกิผังได้รบั
สวสัดิการสําหรบัการฌาปนกิจ การกู้ยืมมคีวามยืดหยุ่นสูง
สมาชกิไมต้่องใชห้ลกัทรพัยค์ํ้าประกันเงนิกู้ และสามารถพูด
คยุเพื่อผ่อนผันการชาํระหน้ีกับคณะกรรมการได้ อย่างไรก็
ตาม การชาํระคนืเงนิกูข้องวสิาหกจิฯ ไมม่กีฎระเบยีบรองรบั
ตามกฎหมาย แต่ใชม้าตรการทางสังคมเป็นเงื่อนไขในการ
ชาํระคืน ส่วนครวัเรอืนในภาคตะวนัออกเฉียง เหนือกลา่ววา่

ครวัเรอืนทีย่งัพึ่งการกูน้อกระบบอยูบ่า้งคอื ชว่งตอ้ง
คืนเงนิกู้กองทนุหมูบ่้าน หรอื ธ.ก.ส เกษตรกรบางรายไม่
มเีงนิพอก็จะไปยมืเงนินอกระบบมาสัก 7-14 วนั พอได้เงนิกู้
งวดใหมม่าก็จะนําเงนิไปใชห้น้ีเงนิกู้นอกระบบ เรยีกระบบน้ี
วา่เป็นการ “ใชห้น้ีหมุนหน้ี” หรอืเรยีกงา่ยๆ วา่ “หนีห้มนุ”
ในบางกรณีจะเกิดช่องทางพิเศษในการหาเงนิคืนหน้ี คือ
ลกูหน้ีจะเอาบัตร ATM ฝากไวกั้บนายทนุ เมื่อเงนิกู้โอน
เข้าบัญชี นายทนุก็สามารถไปกดเอาเงนิได้เลย ซึ่งการใหกู้้
แบบน้ีนายทนุจะไมม่คีวามเส่ียงเลย เมื่อมเีงนิโอนเข้าบัญชี
ลกูหน้ี นายทนุก็สามารถไปกดเงนิจากบัตร ATM ได้ เลย
การปลอ่ยกู้แบบน้ีเกิดขึ้นในชว่งเวลาคืนเงนิกู้ระยะส้ัน ของ
ธ.ก.ส. ดว้ยเชน่กนั ดอกเบีย้จากแหลง่ทนุนอกระบบชาวบา้น
เรยีก “ดอกนอก” (ดอกเบีย้ของเงนิทนุในระบบ เรยีก “ดอก
ใน”) ซึ่งมกีารคิดดอกเบี้ยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเจา้ของ
เงนิทนุ เชน่ รอ้ยละ 1.5 บาทตอ่สปัดาห์ หรอืรอ้ยละ 5 บาทตอ่

2–3 สัปดาห์ เป็นต้น แต่ก็เป็นชอ่งทางท่ีจะชว่ยครวัเรอืน
เกษตร “หมุนหน้ี” ได้
การเกษตรรายได้ดี ยังเป็นทางออก
เกษตรกรหลายพื้นที่ในพื้นที่ศึกษายังมปีัญหาหนี้พอกพูน
อยู่ เมื่อเกดิความไมแ่นน่อนทางรายไดท้างการเกษตร หรอืมี
การใชจ้า่ยเกนิรายไดท้ีค่าดวา่จะได้ กลุม่ในพืน้ทีศ่กึษาทีม่ภีาระ
หนีส้งูสดุเมื่อเทยีบกบัรายได้ คอื เกษตรกรในกลุม่ปลกูขา้วโพด
ท้ังในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ มสัีดส่วนของ
หน้ีสะสมต่อรายได้ต่อเดือนสูงถึง 20-36 เท่า รองลงมาคือ
เกษตรกรในกลุ่มมันสําปะหลัง อ้อย หม่อนไหม ยางพารา
และ ระบบข้าวและข้าว-พชืผัก ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ก็มสัีดส่วนน้ีสูงอยู่ คือประมาณ 10-20 เท่า ซึ่งเมื่อเทียบ
กบัสดัสว่นในการศกึษาอื่นกย็งัพบวา่สงู เชน่ ในรายงานของ
เดชรตั สุขกําเนิด (2562) รายงานวา่ในปี พ.ศ. 2560
ครวัเรอืนเกษตรไทยมอีตัราของหนี้สินต่อรายได้ต่อเดือน
เท่ากับ 7.8 เท่า แต่ถ้าเป็นเกษตรกรผู้เชา่จะมีสัดส่วนน้ีสูง
ขึ้นเปน็ 8.8 เทา่ และมลูนธิสิถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศ
ไทย (2558) รายงานวา่ครวัเรอืนเกษตรท่ียากจน (ตามเส้น
ความยากจน) โดยเฉลีย่มคีวามเสีย่งสงูขึ้นมากนบัตัง้แตเ่กดิ
วกิฤตเศรษฐกิจโลก โดยเกษตรกรกลุ่มน้ีมีภาระหน้ีสินสูง
กวา่รายไดต้อ่เดอืนถงึราวๆ 25 เทา่ สว่นเกษตรกรไมย่ากจน
มสัีดส่วนน้ีเพยีง 7 เท่า ในปี พ.ศ. 2556 เท่าน้ัน

แมว้า่รายงานในโครงการวจิยั 3 เรื่องน้ี จะไมไ่ด้แยก
เกษตรกรตามเส้นความยากจน แต่ดจูากสัดส่วนหน้ีสินแลว้
พบวา่ ส่วนใหญย่งัเปน็เกษตรกรยากจนท่ียงัมปีญัหาหนีสู้ง
อยู่ โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและจงัหวดันา่น ใน
ภาคเหนอื แต่หนีท่ี้เกิดขึ้น ไมใ่ชห่นีใ้นภาคเกษตรเท่านัน้ เปน็
หนีท้ีก่อ่จากการบรโิภคในครวัเรอืน ซือ้ทรพัยส์นิ และการใชจ้า่ย
การศึกษาของบุตรหลานเป็นสัดส่วนท่ีสูงทีเดียว โดยเฉลีย่
เกษตรกรท่ีมีปัญหาหน้ีจะมีหน้ีราว 150,000-300,000
บาทต่อครวัเรอืน แต่กลุ่มท่ีมีหน้ีตํ่ากวา่ 100,000 บาท
มกัจะไมม่ปีญัหาเรื่องการชาํระหนี้ โดยทัว่ไปสดัสว่นหนีส้ะสม
ตอ่รายไดต้อ่เดอืนไมค่วรสงูกวา่ 10 เทา่ นอกจากนัน้ ครวัเรอืน
ควรมรีายได้นอกการเกษตร เชน่ การจา้งงานนอกเกษตร
หรอื เงนิโอนจากสมาชกิในครวัเรอืนจากอาชพีนอกเกษตร
ในการเสรมิสภาพคลอ่งทางการเงนิและการชาํระหนี้ใน
แต่ละปีด้วย

กลุ่มในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีมีภาระหน้ีสูงสุด
เมื่อเทียบกับรายได้ คือ

“เกษตรกรในกลุ่มปลกูข้าวโพด”
ท้ังในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

มีสัดส่วนของหน้ีสะสมต่อรายได้ต่อเดือนสูงถึง

20-36 เท่า
การทําเกษตรในบางระบบพืชในพ้ืนท่ีศึกษา พบวา่

สามารถทํารายได้ได้ดี ลดความเส่ียงและสามารถเกิดการจดั
การการเงนิท่ีดีได้ เชน่ กลุม่เกษตรกรในระบบไมผ้ล พชืผัก
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เกษตรกรบางส่วนมคีวามเหน็วา่ สถาบนัการเงนิของ
รฐัเน้นนโยบายส่งเสรมิการกู้ยืมมากกวา่นโยบายการปลด
หน้ี ทําใหเ้กษตรกรมหีน้ีสินสะสมไมรู่จ้บ เชน่ นโยบายการ
พกัชาํระหนี้ เปน็นโยบายทีท่าํใหค้วามเขม้งวดทางการเงนิของ
ครวัเรอืนเปลีย่นแปลงไป แมว้า่จะเปน็มาตรการทีม่เีปา้หมาย
เพื่อชว่ยเหลอืครวัเรอืนเกษตรทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภยัพบิตั ิ
ทางธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกัน นโยบายการพกัชาํระหน้ี
ก็มสี่วนทําใหค้รวัเรอืนไมส่ามารถหลดุพน้จากการเป็นหน้ี
เพราะแมแ้ต่ครวัเรอืนที่มคีวามสามารถในการชาํระหนี้ก็
สมคัรเข้ารว่มโครงการพกัชาํระหน้ีเชน่กัน

ความงา่ยในการกูเ้งนิอาจเปน็ดาบสองคม เชน่ มเีกษตรกร
รายหนึ่งแบง่ปนัใหฟ้งัวา่ เมื่อตนเองกําลงัจะปดิหนีก้้อนเดิม
กับสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่ง ก็ได้รบัขอ้เสนอจากสถาบนัการ
เงนิดงักลา่วใหกู้ใ้หมเ่พือ่นาํไปใชซ้ ือ้รถไถเดนิตาม ขณะเดยีวกนั
ก็สามารถกู้เพิม่เติมเพื่อนําไปผ่อนชาํระรถกระบะและซื้อ
ท่ีดินได้อกี ทําใหเ้ขาต้องเป็นหน้ีอย่างไมรู่จ้กัจบส้ิน

“แมว่า่สถาบนัการเงนิ เขาไมอ่ยากใหเ้ราหมดหนีห้รอก
ดูจากท่ีเขาเสนอให้เรายืมต่อสิ เขาอยากได้ดอกเบ้ีย
จากเรา เขาบอกแมว่า่เงนิ 700,000 มาเอาวนัไหนกไ็ด”้

ศิวาพร ฟองทอง (2563)

สาํหรบัครวัเรอืนทีม่หีลกัทรพัยเ์กษตรกรสามารถทีจ่ะ
เสนอขอกูเ้พิม่ขึ้นไดจ้ากการตรีาคาหลกัทรพัย์ และเงนิกูส้ว่น
น้ีเองเป็นส่วนท่ีทําใหค้รวัเรอืนเกษตรเป็นลกูหน้ีเรื่อยมา

สรปุและวจิารณ์ผล
หน้ีเป็น New Normal
การศึกษาเรื่องภาวะหนี้และการจดัการการเงนิของเกษตร
กรในหลายระบบการผลติ ทัง้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและ
ภาคเหนือตอนบน สามารถสรปุได้วา่ ครวัเรอืนเกษตรไทย
ต้องพึ่งพาเงนิกู้อย่างมากในการผลติการเกษตรและการ
ดํารงชพีในยุคปัจจุบัน ลําพังการทําการเกษตร ครวัเรอืน
เกษตรส่วนใหญ่ไมไ่ด้ขาดทนุเงนิสดจากการทําการเกษตร
แต่รายได้สุทธทิี่เหลอืจากการเกษตรนั้นไมเ่พยีงพอที่จะยัง
ชพีสําหรบัสมาชกิในครวัเรอืนท่ีมีค่าใชจ้า่ยอุปโภค บรโิภค
การคมนาคม สื่อสาร เบด็เตลด็และการศกึษาของบตุรหลาน
ท่ีเพ่ิมข้ึน ผลจากการศึกษา พบวา่ ในทุกพ้ืนท่ี มีค่าใชจ้า่ย
ด้านการคมนาคม และการส่ือสารท่ีสูง (รอ้ยละ 18-40 ของ
รายจา่ยรวมของครวัเรอืน) คา่ใชจ้า่ยทีส่งูขึ้นสว่นหนึ่งมาจาก
พฤตกิรรมการใชช้วีติทีเ่ปลีย่นไปของเกษตรกร เปน็คา่นํ้ามนัรถ
คา่ผอ่นรถจกัรยานยนต์ คา่โทรศพัทแ์ละอนิเตอรเ์นต็ ซึ่งเปน็
วถีิชวีติของคนรุน่ใหม่

นอกจากน้ัน ในบางพื้นท่ี ค่าใชจ้า่ยด้านสุรา บุหรี่ หวย
และงานบญุงานสงัคมกย็งัสงูอยู่ เกษตรกรมกัไมไ่ดม้ทีศันคต ิ
วา่การมหีนีเ้ปน็สิง่ทีน่า่ละอายแตอ่ยา่งใด การมหีนีถ้อืเปน็เรือ่ง
ปกติ โดยเฉพาะเกษตรกรรุน่ใหม่ สําหรบัคนรุน่ Gen X มกั
จะเป็นหน้ีเพราะต้องดแูลครอบครวั กู้มาเพื่อการศึกษาของ
บุตร ใช้จ่ายในครอบครวัและลงทุน มีแนวโน้มท่ีจะเป็นหน้ี

ปลอดสารต่ออนิทรยี์ พชืผักในโรงเรอืน กาแฟ มภีาระหน้ี
ต่อรายได้ต่อเดือนไมสู่งมาก เพยีง 3-10 เท่า แต่ครวัเรอืน
ต้องมคีวามหลากหลายในระบบการผลติ มนีวตักรรมใหม่ๆ
ทัง้ดา้นพชื สตัว์ และการแปรรปูผลผลติ สามารถเขา้ถงึตลาด
เกดิการรวมกลุม่และมกีารจดัการเรือ่งนํ้าทีด่ี ซึง่ปจัจยัเหลา่นี้
จะไดม้าจากการสง่เสรมิอยา่งตอ่เนื่องและถกูทางจากภาครฐั
และองคก์ารนอกภาครฐั (NGOs) ทีเ่กีย่วขอ้งระดบัพื้นที่ ซึ่ง
เปน็แนวทางเดยีวกบัขอ้สรปุของ โสมรตัน์ จนัทรตัน์ และคณะ
(2562) และจริฐั เจนพึ่งพร และคณะ (2562) และกวนิ
มุสิกา และคณะ (2562) เพยีงแต่ยังไมไ่ด้เป็นนโยบายท่ัวไป
ในวงกวา้งของภาครฐั

สถาบันการเงนิจากมุมมองของเกษตรกร
สถาบันการเงนิขนาดใหญ่ของรฐัมกีารกําหนดชัน้

ของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรสว่นใหญต่อ้งการรกัษาระดบัชัน้
ของตนใหอ้ยูใ่นความนา่เชื่อถอืทีด่ทีีส่ดุ เพื่อใหส้ามารถไดร้บั
อตัราดอกเบี้ยในการกู้ท่ีตํ่าท่ีสุด

นอกจากการกู้ระยะส้ันแลว้ พบวา่ มบีางครวัเรอืนท่ี
เครดติดี สามารถใชเ้งนิสนิเชือ่จากการใชบ้ตัรสนิเชือ่เกษตรกร
และการกู้ A-cash เพื่อใชจ้า่ยท่ีจาํเปน็ในครวัเรอืนได้มอีตัรา
ดอกเบี้ยเท่ากับการกู้เงนิในระยะส้ัน

เงนิกู้จากสถาบันการเงนิบางแหง่เข ้าถึงได้งา่ย
เงื่อนไข ไมยุ่่งยากซบัซอ้น ไมต้่องระบุวตัถปุระสงค์ในการกู้
ยมืเงนิมกีารบรหิารกองทนุโดยกรรมการในชมุชนเอง มอีตัรา
ดอกเบีย้ทีถ่กูกวา่เงนิจากทีอ่ื่น บางพืน้ทีม่มีาตรการชว่ยเหลอื
สมาชกิในการใชห้น้ี และกู้ยืมใหม่ เชน่ หาแหลง่กู้นอกระบบ
ใหกู้ช้ ัว่คราว เพือ่นาํเงนิมาใชก้องทนุ และในระยะเวลา 2 อาทติย ์
ก็ได้เงนิกู้งวดใหมม่าใชม้กีารบังคับการออมเพื่อเป็นหลกั
ประกันในการกู้ยืมเงนิของชมุชน

ออมทรพัย์ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นการส่งเสรมิ
การออมท่ีมีความสําคัญมากกับครวัเรอืนทุกกลุ่ม เพื่อเป็น
หลกัประกนัในการกูย้มืเงนิของชมุชน โดยเงนิออมสว่นใหญ่
มาจากการเก็บเลก็ผสมน้อย รายได้จากค่าจา้งต่อเงนิเดือน
และรายได้จากการขายผลติทางการเกษตร สถาบันการเงนิ
จะมกีารบรหิารแบบใหส้ามารถกูเ้ปน็รอบปี หรอืใหกู้ไ้ดท้กุเดอืน
หรอืให้กู้ฉุกเฉิน สามารถกู้ในช่วงเวลาไหนก็ได้ท้ังปี โดยมี
เงือ่นไขวา่สมาชกิออมทรพัยส์ามารถกูไ้ดส้งูสดุเทา่กบัจาํนวน
เงนิท่ีมีการออมของแต่ละคน หากผู้กู้ใชห้น้ีหมดสามารถกู้
เงนิในงวดต่อไปได้เลย สามารถกู้ไปคืนเงนิกู้ยืมจากแหล่ง
อื่นได้

ไม่อยากกู้ก็ต้องกู้ เพราะรกัษาสิทธิ
จากข้อมูลกรณีศึกษา พบวา่ มเีกษตรกรบางส่วนจะ

มกีารกู้เกินกวา่จาํนวนเงนิท่ีจาํเป็น และมกีารใชเ้งนิกู้ไมต่าม
วตัถปุระสงค์ เพื่อนําไปใชใ้นการใชจ้า่ยอื่นๆ เชน่ สรา้งต่อ
ซอ่มแซมบ้าน ซื้อรถต่อยานพาหนะ ซื้อสินทรพัย์อื่นๆ หรอื
สํารองไวใ้ชจ้า่ยในครวัเรอืน ท้ังๆ ท่ีเวลากู้เป็นการกู้เพื่อการ
เกษตร แต่ไม่ได้มีการเข้มงวดการใช้ตามวตัถุประสงค์แต่
อย่างใด
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อย่างต่อเน่ือง ส่วนคนรุน่ Gen Y มภีาระค่าใชจ้า่ยท่ีมากขึ้น
จงึทําใหต้้องก่อหน้ี และมีทัศนคติวา่การก่อหน้ีไม่ได้น่ากลัว
ตราบใดท่ียงัสามารถหาเงนิจา่ยหนีไ้ด้อยู่ ครอบครวัอยากได้
อะไรกซ็ือ้ แลว้ทาํงานหาเงนิใชห้นี้ อยา่งไรกต็าม บางที Gen Y
ก็ก่อหน้ีท่ีมากเกินไป และเรว็เกินกําลงัรายได้ของตนได้ และ
สุดท้ายเกษตรกรรุน่พ่อแม่ Baby Boomer ยังมีความ
กลวัวา่ใชห้น้ีไมห่มดแลว้จะกลายเป็นภาระของลกูหลาน

มลูเหตแุหง่หนีด้า้นการลงทนุการผลติ ดา้นความคาด
หวงัท่ีจะได้รายได้ในอนาคต ด้านกระแสเงนิท่ีอาจขาดแคลน
ระหวา่งปี และด้านทัศนคติต่อหน้ีท่ีไมเ่หน็การกู้เป็นเรื่องผิด
ปกติ เป็นมูลเหตุหลักและเป็นมูลเหตุการกู้ท่ีหน้ีท่ีเกิดข้ึน
เกษตรกรยงัพอจดัการได้ แตม่ลูเหตขุองหนี้ ดา้นการบรโิภค
ในครวัเรอืนที่มากขึ้นตามมาตรฐานการครองชพีแบบใหม่
“ของมนัต้องม”ี และการกู้ตามเหตกุารณจ์าํเปน็ โดยสถาน-
การณ์บังคับน้ัน เป็นมูลเหตท่ีุทําใหก้ารจดัการหน้ียากขึ้น

แหล่งกู้ไม่มีปัญหา แต่กู้มากเกินเกิดปัญหา
การเข้าถึงแหลง่เงนิทนุไมใ่ชป่ัญหาสําคัญของครวัเรอืน
เกษตรในปจัจบุนั การเขา้ถึงแหลง่ทนุมหีลากหลายแบบและ
เขา้ถงึงา่ยขึ้น การกูย้มืจากแหลง่การกูย้มืนอกระบบในปจัจบุนั
มนีอ้ยและมกีเ็ปน็การยมืระยะสัน้ๆ ไมถ่งึเดอืน เพื่อนาํมาหมนุ
หนีใ้นระบบ อยา่งไรก็ตาม การกู้เงนิท่ีงา่ยขึ้น ความไมไ่ด้เขม้
งวดในการใชเ้งนิผดิวตัถปุระสงค์ นอกจากการชาํระหนีอ้ยา่ง
ตรงเวลา ทาํใหค้รวัเรอืนมหีนีส้นิงา่ยขึ้น การชาํระหนีส้ว่นใหญ่
แล้ว สามารถทําได้สําหรบัหน้ีของ ธ.ก.ส.ท่ีเป็นหน้ีระยะส้ัน
เน่ืองจากเกษตรกรต้องการรกัษาเครดิตการกู้เพื่อการกู้ใน
รอบถัดไป หน้ีท่ียืมจากส่วนอ่ืน เช่น กองทุนหมู่บ้านและ
วสิาหกิจชุมชน ก็เป็นหน้ีท่ีสามารถชาํระได้ด้วยแรงกดดัน
ทางสงัคม แตค่รวัเรอืนเกษตรมกัมกีารหมนุเวยีนการชาํระหนี้
และการกู้หนีจ้ากแหลง่ทนุต่างๆ เพื่อรกัษาเครดิตของตนใน
การกู้รอบถัดไป แต่เนื่องจากถ้ารายได้ของครวัเรอืนท้ังจาก
การเกษตรหรอืจากแหลง่อื่นไมม่ากพอกับค่าใชจ้า่ยท่ีมมีาก
ข้ึนหลายด้าน เงนิท่ีเหลือในการชาํระหน้ีในแต่ละปีมีไม่มาก
เพยีงพอ บางทีเกษตรกรก็ชาํระแต่ดอกเบี้ย ทําใหย้อดหน้ี
ไมล่ดลงและเพิม่พูนขึ้นเรื่อยๆ

การออมเป็นทางออกในระยะยาว
ในด้านการออม พบวา่ ปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์หลายแบบท่ี
ส่งเสรมิการออมของครวัเรอืนเกษตร ท้ังการประกันชวีติ
และฌาปนกิจสงเคราะห์ ผลิตภัณฑ์การออมใหม่ๆ ทําให้
เกษตรกรทีม่หีนี้ สามารถมเีงนิกอ้นใชห้นี้ เมื่อตอ้งเสยีชวีติลง
หรอืแมแ้ต่ในชว่งท่ีมชีวีติอยู่ การกู้หน้ีของครวัเรอืนเกษตร

มคีวามสัมพนัธกั์บรายได้ท่ีคาดวา่จะได้ในปัจจบุัน และรายได้
ในอนาคตตามวงจรชวีติด้วย บุตรหลานเกษตรกรก็มแีนว-
โน้มลงทนุด้านประกันชวีติและประกันสุขภาพ และการออม
ท่ีมผีลตอบแทนใหพ้อ่แมใ่นครวัเรอืนเกษตรมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย
จากการศึกษาท้ัง 3 โครงการวจิยัน้ี ได้เกิดข้อเสนอแนะเชงิ
นโยบายเพื่อลดหน้ี และบรหิารการเงนิภาคครวัเรอืนท่ีดีขึ้น
หลายประการ ได้แก่

ควรปรบันโยบายและโครงการของรฐั
นโยบายของรฐัในการแกป้ญัหาหนีบ้างนโยบายไมไ่ดส้ง่เสรมิ
ในการแก้ปัญหาหน้ีใหค้รวัเรอืนเกษตร เชน่ นโยบายพกัหน้ี
เกษตรกร ไมส่่งเสรมิใหเ้กษตรกรชาํระเงนิต้น และลดหน้ี
โครงการวจิยัไดเ้สนอแนวทางการแกป้ญัหาหนีห้ลายประการ
เชน่ ส่งเสรมิการออมโดยออกผลติภัณฑ์ใหม่ๆ การส่งเสรมิ
กิจกรรมการผลติท่ีสามารถส่งเสรมิได้ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน
เพื่อใหเ้กิดความต่อเนื่องในการการสรา้งมูลค่า เพิม่ท่ีมาจาก
การแปรรปู การปรบัเปลีย่นและวางแผนระบบ การผลติตาม
ความเหมาะสมของพืน้ทีแ่ละโอกาสทางการตลาด การมตีลาด
รองรบัท่ีแน่นอน การสนับสนุนแหลง่นํ้า การส่งเสรมิพชืผัก
ปลอดสารตอ่อนิทรยี์ การทาํเกษตรผสมผสาน การทาํเกษตร
ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง การส่งเสรมิพชือาหาร
ในชมุชน การมนีวตักรรมหรอืเทคโนโลยกีารผลติทีเ่กษตรกร
สามารถผลติและต่อยอดการผลติได้ การสนับสนุนส่งเสรมิ
ใหเ้กิดรา้นค้าชมุชนและแหลง่รวบรวมผลผลติภายในชมุชน
การส่งเสรมิการรวมกลุม่และสรา้งความเข้มแข็งในกลุม่
เกษตรกร การสรา้งกองทนุระดบัชมุชน การเพิม่ความสามารถ
ในการจดัการหนีจ้ากทศันคตใินการดาํรงชวีติ ซึ่งเหลา่นีเ้ปน็
นโยบายที่มากกวา่การเข้าถึงแหลง่เงนิกู้และการผ่อนปรน
การชาํระหนีเ้ท่านัน้ ส่วนนโยบายเก่ียวกับสถาบนัการเงนินัน้
โครงการฯ เสนอแนะวา่ควรมกีารประกันภัยผลติผลทางการ
เกษตร โดยแบ่งตามระดับความเส่ียง การปรบัลดอัตรา
ดอกเบ้ียเงนิกู้ของกองทุนชุมชน การแก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ครวัเรอืนเกษตรแบบเจาะจงกรณี ควรพจิารณาตามลกัษณะ
เปน็ต้น

แนวทางการเพ่ิมรายได้แก่ครวัเรอืนเกษตรให้
เพียงพอและสมํ่าเสมอ
การส่งเสรมิใหม้กีารทําประกันภัยพชืผลรปูแบบเงนิออม
ใหม่ๆ เชน่ การออมด้วยการปลกูไมย้นืต้น สําหรบัเกษตรกร
ท่ีมอีายุมาก มทัีกษะและประสบการณกั์บอาชพีเดิมอยา่งพชื
ไรแ่ละไมผ้ล ควรมกีารส่งเสรมิอาชพีทางเลอืกใหมใ่หส้อด-
คลอ้งกับทักษะและประสบการณ์เดิม เชน่ พชืผัก ปลอดภัย
พชืผักโรงเรอืน ปศุสัตว์ ประมง เป็นต้น หรอืมกีารส่งเสรมิ
ใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมการผลติที่เหมาะสมใน
กลุม่ท่ีขาดท่ีดินทํากิน หรอืมท่ีีดินทํากินนอ้ย ควรใชท่ี้ดินนัน้
ในการปลกูพชืท่ีมรีาคาสูง มคีวามประณีตใน การผลติ เชน่
การทําเกษตรอนิทรยี์ การปลกูพชืในโรงเรอืน เป็นต้น
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ในการผลติพชืไร ่ อาจสง่เสรมิการรวมกลุม่ (และวสิาหกจิ)
และทําการผลติในลกัษณะแปลงใหญ่ที่ใชเ้ทคโนโลยีชว่ยใน
การผลติ เชน่ เครื่องจกัรกล ระบบการใหน้ํ้า เป็นต้น เพื่อ
แบง่ปนัตน้ทนุการผลติ ขณะเดยีวกนักเ็พือ่ไดป้รมิาณผลผลติ
ท่ีคุ้มกับต้นทนุการขนส่งไปจาํหน่ายเอง ณ ตลาดปลายทาง
ควรส่งเสรมิความเป็นไปได้ของการปลอ่ยเชา่ที่ดินเพื่อทํา
เกษตรแปลงรวม โดยเฉพาะพื้นท่ีเพาะปลกูขนาดเลก็และอยู ่
นอกเขตชลประทาน อาจใหม้กีารรวมแปลง (โดยเฉพาะท่ีดิน
ขนาดเลก็) และปลกูพชื โดยมกีารวางแผนและจาํแนกการ
ปลกูพชืตาม เมื่อสามารถรวมกลุม่แปลงใหญ่แลว้ ควรมี
การวางแผนการผลิตและการจดัการรว่มกัน เพื่อเชื่อมโยง
เกษตรกรรมแปลงเลก็แปลงนอ้ย ใหม้ขีนาดท่ีสามารถรองรบั
เทคโนโลยแีละการจดัการการผลติใหม่ๆ โดยอาจมคีนวยัหนุม่
สาวเปน็ผูใ้หบ้รกิาร (Service provider) หรอืผูป้ระสานงาน
ภายในชมุชน

ในการส่งเสรมิการผลิตทางการเกษตร ควรเลือก
กิจกรรมการผลติทีส่ามารถสง่เสรมิไดต้ลอดหว่งโซอ่ปุทาน
(Supply chain) เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองในการสรา้ง
มลูคา่เพิม่ทีม่าจากการแปรรปูและการมตีลาดรองรบัทีแ่นน่อน
เชน่ กรณี ไกพ่ืน้เมอืงทีต่อ้งสง่เสรมิตัง้แตก่ารผลติลกูไก่ การ
เลีย้งไกข่นุ การชาํแหละ การแปรรปูเปน็ผลติภณัฑต์า่งๆ จนถงึ
การทาํการตลาดทัง้ภายในชมุชนทีเ่ปน็ตลาดทอ้งถิน่ (รองรบั
ท่ีแนน่อน) และนอกชมุชนท่ีต้องอาศยัการพฒันามาตรฐาน

ในหลายจงัหวดัมขีอ้จาํกดัในเรือ่งของตน้ทนุโลจสิตกิส์
ทีส่งูกวา่พืน้ทีอ่ื่นๆ ซึง่เปน็หนึ่งในเงือ่นไขทีท่าํใหต้อ้งมผีลผลติ
ท่ีเพยีงพอต่อการขนส่ง ดังนัน้ ภาครฐัจงึควรการสนบัสนนุ
ส่งเสรมิใหเ้กิดรา้นค้าชมุชนและแหลง่รวบรวมผลผลติภาย
ในชุมชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางติดต่อและขายผลผลิตให้กับ
ผู้รบัซื้อภายนอก นอกจากน้ี จากการขยายตัวของธุรกิจ
สง่ของและการเปลีย่นพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีห่นัไปสัง่ซื้อ
ของทางออนไลน์มากข้ึน ภาครฐัควรพัฒนา แพลตฟอรม์
รา้นค้าอิเล็กทรอนิกส์ สําหรบัให้ชุมชนค้าขายผลผลิตบาง
ประเภทท้ังภายในพื้นท่ี ชมุชนต่อต่างอาํเภอต่อต่างจงัหวดั
เพื่อขยายตลาดใหก้วา้งมากขึ้น

แนวทางการเพ่ิมความสามารถการจดัการ
การเงนิของเกษตรกร
เสรมิสรา้งวนัิยทางการเงนิในตนเอง โดยการปรบัวธีิคิด
เกี่ยวกับการออมในกลุม่ออมทรพัย์และกองทนุชมุชน
การสรา้งเสรมิพฤติกรรมการออม เช่น การสรา้งความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
การวางแผนทางการเงนิ ซึ่งรวมการทํา “บัญชคีรวัเรอืน”
การจดัทําหลกัสูตรการวางแผนทางการเงนิใหแ้ก่เกษตรกร
และใหม้กีารอบรมเชงิปฏิบตัิการและใหห้ลกัคิดการวางแผน
ทางการเงนิใหแ้กเ่กษตรกร เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถวางแผน
ให้ครัวเรือนมีรายได้ตลอดท้ังปี รวมถึงให้เกิดวิสัยทัศน์
เก่ียวกับการสรา้งรายได้เพื่อใชใ้นวยัเกษยีณ

แนวทางการจดัการหน้ีของสถาบันการเงนิ
ในส่วนของสถาบนัการเงนิ อาจมกีารพจิารณาปรบัลดอตัรา

ดอกเบี้ยเงนิกู้ของกองทนุชมุชนและแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ครวัเรอืนเกษตรแบบเจาะจงกลุม่ (เชน่ กลุม่ท่ียากจนและมี
หน้ีมาก) อีกท้ัง ควรพิจารณาตามลักษณะและระดับของ
ปญัหาและความเดือดรอ้น สถาบนัการเงนิควรเพิม่ชอ่งทาง
และปรบัวธิกีารส่ือสารกับเกษตรกรใหเ้ข้าใจงา่ย ควรมกีาร
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูดา้นตา่งๆ อยา่งครบถว้น เพือ่ใชป้ระกอบ
การตัดสินใจของครวัเรอืนเกษตร เชน่ การประชาสัมพนัธ์
กบัครวัเรอืนใหต้ระหนกัถงึความสาํคญักบัการชาํระหนีเ้งนิตน้
และเขา้ใจถึงระบบประกันภัยผลผลติทางการเกษตร ท้ังการ
ประกันภัยข้ันพื้นฐานและประกันภัยส่วนเพิม่ โดยแบ่งตาม
ระดับความเส่ียง

สถาบนัการเงนิควรพจิารณาใหกู้ต้ามศกัยภาพการหา
รายได้ของเกษตรกรมากกวา่ตามมูลค่าของหลกัทรพัย์ท่ี
นาํมาคํ้าประกนั ในหลายกรณเีมื่อเกษตรกรมปีญัหาการชาํระ
หน้ี สถาบันการเงนิควรปรบัปรงุเงื่อนไขการผ่อนปรนการ
ชาํระ แต่ไมใ่ชก่ารพกัชาํระหนี้ ควรขยายงานด้านการรวมทกุ
สัญญาหนี้ของเกษตรกรใหเ้หลอืเพยีงสัญญาเดียวและมี
ระยะเวลาชาํระคนืใหย้าวขึ้น และควรพจิารณาเงนิกูจ้ากแหลง่
อื่นๆ ของเกษตรกรประกอบการทําสัญญาเงนิกู้งวดต่อไป

สถาบันการเงนิควรมกีารพฒันาผลติภัณฑ์ทางการ
เงนิสาํหรบัรายยอ่ย (Micro-finance) ใหม้คีวามหลากหลาย
มากขึ้น ท้ังด้านการประกันภัยและการออม มากกวา่การมุง่
เน้นด้านสินเชื่อเพยีงอย่างเดียว ผลติภัณฑ์ทางด้านการ
ประกนัภยั (Micro-insurance) ผลติภณัฑท์างดา้นการออม
ท้ังระยะส้ันและระยะยาว สําหรบัการออมระยะยาวน้ัน จาก
การทีเ่กษตรกรแตล่ะคนเขา้รว่มเปน็สมาชกิกองทนุฌาปนกจิ
ท้ังในระดับหมูบ่า้น ระดับตําบล และมบีางครวัเรอืนท่ีเขา้รว่ม
กองทนุในระดบัจงัหวดั แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการออม
ของเกษตรกรในระดับหนึ่ง หากมกีารส่ือสารประชาสัมพนัธ์
มากขึ้น จะสง่ผลใหร้ะดบัการออมในระบบสถาบนัการเงนิของ
เกษตรกรเพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมแบบท่ีมี
เงนิปันผล

ทีม่าภาพปก: https://pxhere.com/th/photo/1179867

บทสรปุเชงินโยบายน้ีนําเสนอข้อมูลสําคัญจากเอกสารวชิาการ
เรื่อง “การศึกษาเชงิลึกวา่ด้วยเรื่องหน้ีสินเกษตรกรไทย”

โดย รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์

เสนอต่อ สํานักงานการวจิยัแหง่ชาติ (วช.)
ภายใต้แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead)

ด้านสังคม คนไทย 4.0 (2563)

หน่วยส่งมอบผลลพัธแ์ผนงานคนไทย 4.0 (ODU)
แผนงานยุทธศาสตรเ์ป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่
239 ถ.หว้ยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 0875138016 E-mail: tejawaree@gmail.com


