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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความส าคัญและทีม่า 

ดว้ยธรรมชาติการผลิตของภาคการเกษตรที่ตอ้งเผชิญกบัสถานการณท์ี่ไม่แน่อนในหลากหลายรูปแบบ เช่น 

สภาพอากาศ ภยัพิบตัิทางธรรมชาติ ความผนัผวนของระบบตลาด ความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต เป็น

ตน้ ปัจจัยเหล่านีมี้ผลอย่างยิ่งต่อรายไดข้องครอบครวัเกษตรกร ท าให้บ่อยครัง้เกษตรกรตอ้งประสบกับ

ภาวะรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ขาดแคลนเงินทุนในการซือ้และจัดหาปัจจัยการผลิตส าหรับการ

เพาะปลกูหรือเพาะเลีย้งในรอบการผลิตถดัไป ดว้ยเหตนุีส้ถาบนัทางการเงินจึงเขา้มามีบทบาทส าคญัใน

การสนับสนุนการลงทุนของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

(ธ.ก.ส.) เพราะ ธ.ก.ส. มีนโยบายและวัตถุประสงคท์ี่ชัดเจน คือ การใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณก์ารเกษตร ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และจากการส ารวจ

ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครวัเรือน พ.ศ. 2562 พบว่าครวัเรือนที่มีหนีส้ินส่วนใหญ่กูเ้งินในระบบ คือ 

ธนาคารรอ้ยละ 68.4 ธนาคารที่มีการกูเ้งินมากที่สดุรอ้ยละ 27.5 คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นการกูเ้พื่อลงทนุในการประกอบอาชีพทางการเกษตร รวมทัง้จดัหาวสัดอุปุกรณท์าง

การเกษตร (ส  านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562, หนา้ 30) ขอ้มลูนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกูย้ืมที่

ส  าคญัท่ีสดุของภาคการเกษตรไทย  

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ไดช่ื้อว่าเป็นสถาบนัการเงินเพื่อพฒันาชนบท เป็น

กลไกส าคัญของรัฐบาลภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง  จัดตั้งขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2509 มี

วตัถปุระสงคเ์พื่อใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร และสหกรณก์ารเกษตร ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพที่เก่ียวเนื่องกบัเกษตรกรรม หรืออาชีพนอกภาคเกษตรกรรม อนัจะเป็น

การเพิ่มรายได ้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และครอบครวั ลดบทบาทของเงินกู้นอกระบบและ

ช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทนุ ตลอดจนสามารถใหบ้ริการดา้นการเงินการธนาคารแก่

บคุคลทั่วไปไดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยัและทนัสมยั (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 

2561) (ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ, 2563)  

ตลอดระยะเวลามากกว่า 50 ปี ของการด าเนินงานทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.

ก.ส.) ไดด้  าเนินการใหส้ินเช่ือหรือกู้ยืมเงิน ซึ่งเป็นธุรกรรมที่เป็นแหล่งที่มาของรายไดห้ลักส าคัญของ

ธนาคาร เพราะทางธนาคารจะไดผ้ลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิาร และดอกเบีย้ที่ไดร้บัจาก
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การใหส้ินเช่ือ ดว้ยเหตนุีท้างธนาคารจึงมีการปล่อยสินเช่ือเพื่อเป็นการสรา้งรายไดใ้ห้กบัธนาคาร ในทาง

กลบักนั การปล่อยสินเช่ือที่ไม่ประสิทธิภาพอาจส่งผลใหก้ารเรียกเก็บหนีค้ืนกบัผูข้อสินเช่ือไม่เป็นไปตาม

แผนและเปา้หมายที่ก าหนด นัน้จึงเป็นที่มาของการเกิดหนีค้า้งช าระและกลายเป็นปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิด

รายได ้(Non-Performing Loan: NPLs) จากขอ้มูลรายงานของผูส้อบบัญชีและงบการเงินธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เก่ียวกบัหนีส้งสยัจะสญูของ 

ธ.ก.ส. พบว่ามีแนวโนม้สงูขึน้ โดยในปี พ.ศ. 2563 มียอด 276,813.24 ลา้นบาท ขณะที่ปี พ.ศ. 2564 ขยบั

ขึน้มาเป็น 363,107.71 ลา้นบาท (ส  านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2564, หนา้ 34) และเม่ือพิจารณาฐานะ

ทางการเงินและผลประกอบการดา้นเงินใหส้ินเชื่อของ ธ.ก.ส. พบวา่ ทางธนาคารคงใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีร้วม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.8 อันประกอบไปดว้ยเงินใหส้ินเช่ือเกษตรกร สถาบัน

เกษตรกร นิติบคุคล และเงินใหส้ินเชื่ออื่น (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 2563, หนา้ 21), 

(ส  านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2564, หนา้ 32) พบว่า การใหส้ินเช่ือกบัเกษตรกร สถาบนัเกษตรกร และ

นิติบุคคล เป็นสัดส่วนการให้สินเช่ือที่มากที่สุดของธนาคาร  และเป็นกลุ่มลูกหนีห้ลักของธนาคารที่มี

แนวโนม้ที่จะมีหนีค้า้งช าระและกลายเป็นปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดข้องธนาคารไดใ้นอนาคต 

ดังที่กล่าวไปแล้วในขา้งตน้ว่า ในภาพรวมที่ผ่านมาเกษตรกรไทยเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัย

แวดลอ้ม หรือเหตกุารณท์ี่ไม่คาดคิดมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภยัธรรมชาติ เช่น อทุกภยั ภยัแลง้ 

ปัญหาการระบาดของโรคและแมลง ปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต ่าที่สวนทางกบัตน้ทนุการผลิตที่สงูขึน้ 

ปัจจยัต่าง ๆ เหลา่นีล้ว้นมีผลต่อรายไดข้องเกษตรกรที่ไม่เพียงพอจะช าระหนี ้และมีแนวโนม้ที่จะกลายเป็น

ปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPLs) ตวัอย่างเช่น ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัสถานการณ์

การระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 (Covid-19) ตั้งแต่ตน้ปี แต่ขณะเดียวกันภาคเกษตรก็ถูกซ า้เติมดว้ย

สถานการณภ์ยัแลง้ ท าใหเ้กษตรกรไดร้บัผลกระทบจากการไม่สามารถจดัสง่และจ าหน่ายสินคา้เขา้สู่ระบบ

ตลาดไดต้ามปกติ ส่งผลต่อราคาสินคา้เกษตร เกษตรกรขาดรายไดห้รือบางครอบครวัไม่สามารถประกอบ

อาชีพได ้เพราะห่วงโซก่ารผลิตและการจดัสง่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักลา่ว  

การฝากความหวงัไวก้ับรายไดน้อกภาคการเกษตร เช่น การรบัจา้งทั่วไป การเป็นแรงงานรบัจา้งในเมือง 

การเป็นแรงงานรบัจา้งภาคอุตสหกรรม ในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด -19 ที่มีการประกาศภาวะ

ฉกุเฉินทั่วประเทศ หรือแมแ้ต่รายไดจ้ากเงินช่วยเหลือที่ส่งมาจากลกูหลาน กลบัมีความไม่แน่นอนมากขึน้ 

เพราะทกุคนต่างไดร้บัผลกระทบกนัทั่วถึงไม่มากก็นอ้ย ดว้ยเหตนุีท้างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะหน่วยงานสงักดักระทรวงการคลัง เป็นแหล่งสินเช่ือ และเจา้หนา้หนีร้ายใหญ่

ของภาคเกษตร จึงตอ้งเร่งใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากภยัธรรมชาติและการ
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ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 ใหค้ลายความกงัวลจากภาระหนีส้ิน และสามารถผ่านพน้ช่วงระยะเวลาแห่ง

ความยากล าบากไปได ้โดย ธ.ก.ส. ออกมาตรการช่วยเหลือแก่ลกูคา้ ธ.ก.ส. หลายมาตรการ เช่น โดยการ

พกัช าระหนีต้น้เงินและดอกเบีย้เงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระตัง้แต่งวดเดือนเมษายน 2563 - งวดเดือนมีนาคม 

2564 เป็นเวลา 1 ปี โดยอัตโนมัติ และคงชั้นหนีเ้ดิมของลูกคา้ก่อนเขา้โครงการฯ ซึ่งมาตรการดังกล่าว

ครอบคลุมลูกคา้ทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นเกษตรกรรายคน บุคคล ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่มเกษตรกร 

สหกรณ ์กองทุนหมู่บา้นและ ชุมชนเมือง รวมผูท้ี่ไดร้บัประโยชนจ์ านวน 3,348,378 ราย คิดเป็นตน้เงินกู้

จ  านวน 1,265,492 ลา้นบาท (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 2563) นีเ้ป็นเพียงกลไกทาง

การเงินตวัอย่างหนึ่งที่ทาง ธ.ก.ส. พยายามด าเนินการเพื่อบรรเทา และใหก้ารช่วยเหลือเกษตกรที่ไดร้บั

ผลกระทบจากภยัพิบตัิ และการระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  

หากท าการศกึษาเจาะลกึลงไปในมาตรการจดัการหนีข้อง ธ.ก.ส. พบว่า โครงการพกัช าระหนีเ้ป็นโครงการ

ของรฐับาลที่ด  าเนินการครัง้แรกในช่วงปี พ.ศ. 2544-2547 และกลับมาด าเนินการอีกครัง้โดยมีหลาย

โครงการต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2554 แต่ละโครงการมีความแตกต่างในมาตรการออกไป อนัไดแ้ก่ มีการพกั

ช าระเงินตน้ พักช าระดอกเบีย้ ขยายระยะเวลาช าระหนี ้รวมไปถึงโครงการแกไ้ขปัญหาหนีส้ินและปรบั

โครงสรา้งหนี ้ซึ่งโครงการเหล่านีห้ากลกูคา้ คือ เกษตรกรรายคน บุคคล ผูป้ระกอบการ (นิติบุคคล) กลุ่ม

เกษตรกร และสหกรณ ์มกัจะด าเนินการผ่าน ธ.ก.ส. เป็นหลกั (ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย,์ 2564) 

แมว้่าการพกัช าระหนีใ้นสถานการณท์ี่เศรษฐกิจไม่ดี จะช่วยใหเ้กษตรกรมีโอกาสพกัภาระการช าระคืนหนี ้

ดว้ยการช่วยยืดเวลาการช าระหนีเ้งินตน้ออกไป (ช่วยใหไ้ม่ผิดนดัช าระหนี)้ แต่ระหว่างหยดุพกัก็จ าเป็นตอ้ง

จ่ายดอกเบีย้ต่อไป (ในบางมาตรการ) ส าหรบัเกษตรกรบางรายช่วงเวลาปกติก็สามารถช าระไดเ้พียง

ดอกเบีย้อยู่แลว้ ซึ่งเท่ากับอาจจะไม่ใช่ทางออกที่เหมาะสมส าหรบัการแก้ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกร

โดยตรง โดยเฉพาะเกษตรกรที่มีหนีเ้ดิมอยู่แลว้ ยิ่งท าใหไ้ม่สามารถหลดุพน้จากภาวะลกูหนีข้องธนาคารได ้

หลายครอบครวัตอ้งเขา้สู่ระบบการขอสินเช่ือเพิ่มหรือขอปรบัโครงสรา้งหนี ้เพื่อใหส้ามารถด ารงชีวิตและ

ประกอบอาชีพไดอ้ย่างต่อเนื่อง นัน้เป็นพราะเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มองว่าตนเองนัน้มีทางเลือกที่จะสรา้ง

รายไดไ้ม่มากนัก จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งพึ่งพา และขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้ง

ภาครฐัและเอกชน 

สถานการณเ์ช่นนีส้ะทอ้นถึงความเหลือ้มล า้เชิงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจและสงัคมไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งนโยบายสง่เสรมิการลงทนุประกอบอาชีพที่เอือ้ใหเ้กษตรกรเขา้ถึงสินเช่ือ และตามมาดว้ยนโยบาย

ช่วยเหลือการช าระหนี ้เช่น การพกัช าระหนี ้การปรบัโครงสรา้งหนี ้เป็นตน้ การที่รฐับาลส่งเสริมนโยบาย

ดงักล่าวผ่านมาทางสถาบนัการเงิน เช่น ธ.ก.ส. มาอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งท าใหท้างธนาคารตอ้งก าหนด
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มาตราการส าหรบัจดัการปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้ขณะที่ตวัเกษตรกรเองก็ไม่สามารถปลดหนีข้อง

ตนเองไดท้ัง้หมด และยงัขาดศกัยภาพในการพึ่งพาตนเองอย่างแทจ้รงิ การศกึษาครัง้นี ้จึงตอ้งการทบทวน

มาตรการจัดการหนีข้องเกษตรกรรายย่อยช่วงระหว่างปี 2560 ถึง 2564 (ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-

19) ตลอดจนศึกษาวิเคราะหถ์ึงปัจจยั และเงื่อนไขที่ท  าใหเ้กษตรกรไดร้บัประโยชนแ์ละไม่ไดร้บัประโยชน์

จากมาตรการจัดการหนีข้อง ธ.ก.ส.  เพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนวทางการจัดการหนีท้ี่มีประสิทธิภาพกับ

เกษตรกรท่ีเป็นลกูคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์และสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์ญหาที่เกิดขึน้  

1.2 วัตถุประสงค ์ 

1.2.1 เพื่อทบทวนนโยบายและมาตรการจัดการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2564 (ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19) 

1.2.2 เพื่อศึกษาปัจจยัและเงื่อนไขที่ท  าใหเ้กษตรกรไดร้บัประโยชนแ์ละไม่ไดร้บัประโยชนจ์ากนโยบาย

และมาตรการดา้นการจดัหาหนีใ้นระดบัพืน้ที่ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

1.2.3 เพื่อจัดท าขอ้เสนอแนวทางการแกไ้ขและจัดการหนีส้  าหรบัเกษตรกร ตลอดจนข้อเสนอส าหรบั

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ในการด าเนินงานดา้นการจดัการหนีส้  าหรบัเกษตรกรใหเ้กิด

ประสิทธิภาพ 

1.3 สมมตฐิานการศึกษา 

นโยบายและมาตราการจดัการหนีท้ี่ด  าเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สามารถ

สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีศกัยภาพที่เพียงพอในการช าระหนีไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การบริหาร

จดัการหนีไ้ดอ้ย่างยั่งยืน 

1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีด าเนินการศึกษา ข้อจ ากัดการศึกษา 

1.4.1. ขอบเขตการศึกษา 

ศกึษานโยบายการและมาตรการจดัการหนีข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ระหวา่งปี 

พ.ศ. 2560 -2564 โดยศกึษาเฉพาะกลุม่เกษตรกรพืน้ท่ีภาคกลาง ที่เป็นลกูหนี ้ธ.ก.ส. และเขา้รว่มโครงการ

พกัช าระหนี ้ของกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 
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1.4.2 วิธีด าเนินการศึกษา 

การศึกษาโครงการนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารและเชิงคุณภาพ (Documentary research and 

qualitative research) มีขัน้ตอนการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

1.4.2.1  การคน้ควา้ ศึกษา ทบทวน และวิเคราะหเ์อกสารรายงาน เอกสารวิชาการ งานวิจยั วารสาร และ

เอกสารอื่นต่างๆ ทัง้ในรูปแบบเอกสารและแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสจ์ากหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

เพื่อท าความเขา้ใจและทบทวนเก่ียวกับแนวคิดเก่ียวกับปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้แนวคิด

เก่ียวกบัการจดัการหนี ้เช่น การพกัช าระหนี ้ปรบัโครงสรา้งหนี ้และแนวนโยบาย แผนงาน และการ

จดัการหนีข้องธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร รวมทัง้ประมวลผลการศกึษาตา่งๆ ที่

ไดว้ิเคราะหแ์ละประเมินผลการด าเนินนโยบายและมาตรการจดัการหนีข้องเกษตรกร เพื่อพฒันา

เป็นกรอบแนวทางการสมัภาษณก์ลุม่เปา้หมาย 

1.4.2.2 การสมัภาษณเ์ชิงลกึกลุม่เปา้หมาย ประกอบไปดว้ย 

1) การศึกษาขอ้มลูในระดบับุคคลโดยใชว้ิธีสมัภาษณเ์ชิงลึกตามแนวค าถามที่มีโครงสรา้งจาก

กลุ่มเกษตรกร 2 ประเภท คือ (1) เกษตรกรได้รับประโยชน์และ (2) เกษตรกรที่ไม่ได้รับ

ประโยชน์จากนโยบายและมาตรการจัดการหนีข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรเพื่อเป็นการเปรียบเทียบถึงปัจจัย เงื่อนไข และขอ้จ ากัด ตลอดจนขอ้เสนอจาก

มมุมองของเกษตรกร 

2) การสัมภาษณ์เชิงลึกผูแ้ทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ตัวแทนองคก์ร 

รวมถึงนกัวิชาการเก่ียวขอ้งกบัการจดัการหนี ้

1.4.2.3 การจัดประชุมออนไลนเ์พื่อน าเสนอผลการศึกษาและรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

เกษตรกรต่อทิศทางและมาตราการส าหรบัจดัการหนีส้  าหรบัเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตรจ านวน 1 เวที 
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1.5 กรอบการศึกษา 

   ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ปัจจัยภายใน (เกษตรกร) 

1) ความสามารถในการหารายไดก้บัยอด

หนีส้ินของครวัเรอืน 

2) ความสามารถในการลงทนุ ทัง้การผลิต

และจัดการตลาด  (ลดต้นทุน  เพิ่ม

มลูค่า) 

3) แผนการจดัการการเงินของครวัเรอืน  

4) ความเขา้ใจต่อเง่ือนไขและสญัญา 

ประสิทธิผลการจัดการหนีข้อง
เกษตรกร 

1) การเพิ่มและลดยอดหนี ้ค้างช าระ

ธ.ก.ส. 

2) ความตอ่เนื่องและช าระหนีต้ามเวลา 

3) ยอดหนีส้ินรวมครวัเรอืน 

4) อตัราการเป็นหนีเ้สีย/หนีไ้ม่ก่อใหเ้กิด

รายได ้

ปัจจัยภายนอก (ธ.ก.ส.) 

1) การสรา้งความเขา้ใจที่ชัดเจนและความ

เพียงพอของขอ้มลูใหก้บัเกษตรกร 

2) อั ต ร า ส่ ว น ลู ก หนี ้ที่ ดู แ ลต่ อ จ า น วน

เจา้หนา้ที่ 

3) ขอ้มลูลกูหนีส้  าหรบัวิเคราะหแ์นวทางดา้น

การจดัการหนี ้

4) การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพลกูหนีใ้ห้

มีความสามารถในการช าระหนี ้อย่าง

ต่อเน่ืองและการติดตามประเมินผล 

5) เงื่อนไขและมาตรการเสรมิดา้นจดัการหนี ้
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1.6 นิยามศพัท ์

การปรับโครงสร้างหนี้ หมายความว่า การที่สถาบันการเงินซึ่งเป็นเจา้หนีผ้่อนปรนหรือเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไขการช าระหนีใ้หล้กูหนี ้เนื่องจากลกูหนีป้ระสบปัญหาทางการเงิน เช่น การขยายระยะเวลาการช าระ

หนี ้การลดตน้เงินหรือดอกเบีย้คา้งรบั หรือการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ใหแ้ก่ลกูหนี ้การรบัโอนทรพัย์

เพื่อช าระหนี ้การแปลงหนีเ้ป็นทนุ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) 

การพักช าระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ หมายถึง ในงวดที่ไดร้บัการพกัหนีใ้ห ้ไม่ตอ้งจ่ายทัง้เงินตน้และ

ดอกเบีย้ และธนาคารจะหยดุคิดดอกเบีย้ในช่วงที่พกัหนีด้ว้ย (กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 2563) 

การพักช าระหนีเ้งินต้น หมายถึง  ในงวดที่ไดร้บัการพกัช าระนัน้ ไม่ตอ้งจ่ายทัง้เงินตน้ แต่ธนาคารจะยงั

คิดดอกเบีย้ตอ่ไปเรื่อยๆ แลว้คอ่ยมาเก็บดอกเบีย้ในภายหลงั (กรุงเทพธุรกิจออนไลน,์ 2563) 

การพักช าระเงนิต้น หมายถึง การท่ีสถาบนัการเงินผ่อนปรนใหล้กูหนีย้งัไม่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ตามเวลาที่

ก าหนดกนัไว ้แต่ยงัตอ้งช าระสว่นของดอกเบีย้ตามปกติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2563) 

การพักช าระเงินต้นและดอกเบีย้ หมายถึง การที่สถาบนัการเงินผ่อนปรนใหล้กูหนีส้ามารถ “เลื่อนงวด

การผ่อนช าระ” ทัง้ในสว่นช าระคืนเงินตน้และสว่นของดอกเบีย้ ออกไประยะหนึ่ง 

1.7 ผลทีค่าดว่าจะได้รับทีเ่ป็นรูปธรรม และตัวชีว้ัดความส าเร็จ 

1.7.1 ปัจจยัที่เป็นอปุสรรคอนัน ามาสู่การเกิดหนีค้า้งช าระและกลายเป็นปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ของเกษตรกรท่ีเป็นลกูคา้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  

1.7.2 ปัจจยัและเงื่อนไขที่เป็นโอกาสที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสง่เสรมิกระบวนการจดัการหนี ้

ที่เหมาสมใหก้บักลุม่ลกูหนีท้ี่เป็นเกษตรกร และธนาคารผูใ้หส้ินเชื่อ 

1.7.3 ขอ้เสนอเชิงนโยบายที่น  าไปสู่การสรา้งธรรมภิบาลของธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรในการด าเนินงานดา้นสินเชื่อ 
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1.8 การเผยแพร่ผลการศึกษาสู่การใช้ประโยชน ์

1.8.1 เสนอผลการศึกษาเชิงนโยบายที่น  าไปสู่การสรา้งธรรมาภิบาลของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร เก่ียวกบัการจดัการหนีส้  าหรบัเกษตรกรในฐานะลกูหนี ้และใหค้วามส าคญัเรื่อง

การก ากบัดแูลใหเ้จา้หนีป้ลอ่ยสินเชื่ออย่างเป็นธรรม อนัจะน าไปสูก่ารแกไ้ขหนีส้ินทัง้ระบบ  

1.8.2 เสนอผลงานเชิงวิชาการต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัระบบการจดัการหนีส้ินในภาคการเกษตร เช่น 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรเพื่อใชใ้นการแกไ้ขปรบัปรุงแนวทางหรือมาตราการจดัการหนีใ้น

ภาคเกษตรท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

1.9 ข้อจ ากัดของงานวิจัย  

1.9.1 การศกึษาการจดัการหนีข้องเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2460-2564 (ก่อนและหลังการระบาดโควิด-19) มีขอ้จ ากัดเพราะท าการศึกษา

ในช่วงการระบาดของโควิด 19 ดังนั้นจึงต้องมีการปรับกระบวนการวิจัยให้เหมาะสมกับ

สถานการณโ์ดยการสัมภาษณอ์อนไลน ์และสัมภาษณจ์ากการประชุมกลุ่มหนีส้ินทีมมีการคัด

กรองผูเ้ขา้รว่ม 

1.9.2 การหาตวัแทนเกษตรกรท่ีจ าแนกตามกลุม่ที่ก  าหนดไวใ้นระเบียบการศกึษาค่อนขา้งยาก เนื่องจาก

ไม่มีการรวมกลุม่เพื่อแกไ้ขปัญหาหนีร้ว่มกนั ดงันัน้จึงกลุม่ตวัอย่างที่ศกึษาจึงไม่ครบตามที่จ  าแนก

ไวใ้นระเบียบการศกึษา 

1.9.3 กลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เขา้สู่วัยผูสู้งอายุ ท าใหจ้ดจ ารายละเอียดเก่ียวกับ

ลกัษณะและรูปาแบบการจดัการหนีไ้ดไ้ม่ชดัเจน ประกอบกบัความเขา้ใจในเงื่อนไขและสญัญามี

ขอ้จ ากดัดว้ยเป็นภาษาทางการเงิน ท าใหเ้กษตรกรใหร้ายละเอียดเงื่อนไขลกัษณะการจดัการหนี ้

ไดไ้ม่ชดัเจน อย่างไรก็ตามสามารถน าขอ้มลูภาพรวมของนโยบายและมาตรการจดัการหนีท้ี่ท  าการ

ทบทวนมาใชป้ระกอบการวิเคราะหไ์ด ้เพราะแนวทางที่ ธ.ก.ส. ด าเนินการไม่แตกต่างกนั  
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศกึษานโยบายการจดัการหนีข้องเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)                 

(ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19) ไดท้บทวนวรรณการและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 แหล่งสินเชื่อภาคการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับ

คณุภาพชีวิตของเกษตรกรและลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม แต่การใหค้วาม

ช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นในรูปของการใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินกูย้ืมแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ

สหกรณ ์ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทนุต่างๆ ภายใตก้ารก ากบั

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เช่น กองทุนสงเคราะหเ์กษตรกรและกองทุนหมนุเวียนเพื่อการกูย้ืมแก่

เกษตรกร (ซึ่งอยู่ในอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ)์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ

ชลประทานและกองทนุจดัรูปที่ดิน (กรมชลประทาน) กองทนุพฒันาสหกรณ ์(กรมสง่เสรมิสหกรณ)์ กองทนุ

ปรบัโครงสรา้งการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขนัของประเทศ การด าเนินนโยบาย

และมาตรการต่างๆ ที่ผ่านมาของกองทนุต่างๆ ยงัไม่สามารถช่วยแกไ้ข ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรไดอ้ย่าง

ยั่งยืน โดยจะเห็นไดว้า่เกษตรกรโดยเฉลี่ยไม่ไดมี้รายไดส้ทุธิเพิ่มขึน้มากนกั ซึง่เป็นผลท าใหเ้กษตรกรเหลา่นี ้

ไม่สามารถหลดุพน้จากวฏัจักรความยากจน นอกจากนัน้ ที่ผ่านมายงัไม่พบว่า มีการศึกษาแนวทางการ

แก้ปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดการประเมินที่ชัดเจนที่เก่ียวกับผลการ

ด าเนินงานของกองทนุต่างๆ ภายใตก้ารก ากบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณว์่าสามารถ  ด าเนินการได้

ตามเจตนารมณข์องการจดัตัง้กองทนุและการพฒันาภาคเกษตรของไทยหรือไม่ ความเป็นไปได ้ในการบรู

ณาการกองทุนต่างๆ ร่วมกัน การปรับโครงสร้างหรือควบรวมกองทุนฯ เพื่อลดความซ ้าอนในการ  

ด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการด าเนินการของกองทุนและการก าหนดมาตรการช่วยเหลือที่จะช่วยให้

เกษตรกร สามารถหลดุพน้จากวฏัจักรของความยากจน (มลูนิธิสถาบนัวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 

2558) 

สถิติสถานะความเป็นหนีข้องเกษตรกรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ครวัเรือนเกษตรกรที่มีหนีส้ินมีสดัสว่นเพิ่มขึน้

และส่วนใหญ่เป็นหนีใ้นระบบซึ่งเกิดจากการกูเ้งินจาก ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บา้นที่  เกิดขึน้หลงัปี พ.ศ.

2540 ตามนโยบายของรฐับาล ส าหรบัภาพรวมหนีส้ินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กบัองคก์รการเงินต่างๆ 
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ซึ่งประกอบดว้ยธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณภ์าคการเกษตร กองทนุ

ฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร กองทนุในก ากบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รวมถึงหนีส้ินภาคการเกษตร 

(ไม่จ ากัดเฉพาะหนีส้ินของ เกษตรกร) ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย ์นัน้ พบว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกูย้ืมที่

ส  าคญัที่สดุของภาคการเกษตรไทย โดยในปี พ.ศ. 2557 มียอดเงินลกูหนีค้งเหลือสงูที่สดุคิดเป็นสดัส่วนที่

สูงถึงรอ้ยละ 63 ของยอดหนีส้ินคงเหลือของ ภาคเกษตรที่มีอยู่กับองคก์รการเงินขา้งตน้ รองลงมาเป็น

ธนาคารพาณิชยส์หกรณภ์าคการเกษตร กองทุนหรือ เงินทุนหมนุเวียนในก ากบัของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ตามล าดับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย , 2558) และข้อมูลจากส านักงาน

เศรษฐกิจการเกษตร แหลง่เงินกูข้องเกษตรกร ระหวา่งปี พ.ศ. 2556-2558 มีดงันี ้

ตารางที ่2- 1 แหล่งเงนิกูข้องเกษตรกรไทย ปี พ.ศ. 2556-2558 

แหล่งเงนิกู ้ สัดส่วน 

พ.ศ.2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ญาติพ่ีนอ้ง และเพื่อนบา้น  1.94 2.01 2.11 

เจา้ของที่/นายทนุ/พอ่คา้ทอ้งท่ี/นอกระบบอื่นๆ  1.77 1.71 1.76 

กลุม่ออมทรพัย ์กลุม่เกษตรกร และสหกรณ ์ 13.54 11.22 10.15 

ธ.ก.ส.  59.49 62.08 59.24 

ธ.ออมสินและธ.อาคารสงเคราะห ์ 4.88 3.2 4.44 

ธ.พาณิชย ์บ.เงินทนุ และในระบบอื่นๆ  7.03 5.4 5.16 

กองทนุหมู่บา้น ธ.ประชาชน กองทนุ SML  11.35 14.38 17.14 

 

ที่มา : (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)  อา้งแลว้ใน ชญานี ชวะโนทยแ์ละณสฤณี อาชวานนัทกลุ, 

2562 

จากตารางที่. 2-1 จะเห็นไดว้่าแหล่งเงินกูเ้กษตรกรหลกัในปี พ.ศ. 2556-2558 คือ ธ.ก.ส. ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ย

ละ 59.59, 62.08 และ 59.24 ของแหลง่เงินกูเ้กษตรกรทัง้หมดตามล าดบั และปี พ.ศ. 2560 แหลง่เงินทนุที่

ส  าคญัส าหรบัสินเชื่อภาคการเกษตร ยงัคงเป็น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรซึง่มีแนวโนม้

การใหส้ินเช่ือภาคการเกษตรเพิ่ม สูงขึน้ทุกปี โดยในปี พ.ศ.2560 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรมีปรมิาณการใหส้ินเช่ือภาคการเกษตรจ านวนรอ้ยละ 85.89 ของปรมิาณสินเช่ือภาคการเกษตร

ทัง้หมด จากขอ้มลูสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ปี พ.ศ. 2561 ของ
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ชาวนาไทยทั่วประเทศ รอ้ยละ 50 ของครวัเรือนชาวนาไทยกว่า 4.5 ลา้นครวัเรือนมีหนีส้ิน ธ.ก.ส.มากกว่า 

200,000 บาท และรอ้ยละ 20 มีมากกว่า 400,000 บาท และที่ส  าคญัก็คือรอ้ยละ 54 ของครวัเรือนเหล่านี ้

ไดอ้ยู่ในโครงการพกัหนีห้รอืปรบัปรุงโครงสรา้งหนีแ้ลว้ดว้ย โดยภาระหนีส้ินสงูสดุในกลุม่ครวัเรอืนชาวนาใน

ภาคกลางและปริมณฑล ซึ่งมีสดัส่วนของการเขา้โครงการพกัหนีส้งูที่สดุดว้ย  (สถาบนัวิจยัเศรษฐกิจป๋วย 

อึง๊ภากรณ,์ 2563) 

2.2 แนวคิดและทฤษฏเีกี่ยวกับการใหส้ินเชื่อภาคเกษตร 

2.2.1 แนวคิดการใหส้ินเชื่อ 

สินเช่ือ (Credit) หมายถึง ความไวว้างใจของบุคคลหรือนิติบุคคลหนึ่งที่มีต่ออีกบคุคล หรือนิติบุคคลหนึ่ง 

ท าใหส้ามารถกูย้ืมเงินหรือซือ้สินคา้ เป็นเงินเช่ือไดโ้ดยมีสญัญาว่าจะช าระหนีใ้นอนาคต บุคคลหรือนิติ

บคุคลในที่นีห้มายถึง ผูใ้หส้ินเชื่อไดแ้ก่ สถาบนกัารเงิน เช่น ธนาคาร บรษัิท เงินทนุ และบรรษัทเงินทนุ และ

ผูไ้ดร้บัสินเช่ือไดแ้ก่บคุคลทั่วไป บริษัทจ ากดั หา้งหุน้ส่วนจ ากดั การที่ธนาคารพิจารณาใหส้ินเชือ้แก่ลกูคา้

รายใด แสดงใหเ้ห็นว่าธนาคารมีความไวว้างใจในลกูคา้นัน้ ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือบริษัทที่ไดร้บัพิจารณา

ความเสี่ยงจากธนาคารแล้ว โดยธนาคารจะท านิติกรรมสัญญาการช าระเงินอย่างถูกต้อง  (สมาคม

สถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย , 2546) ในงานศึกษาของ สุกัญญา ใหค้วามหมายของ 

สินเช่ือ หมายถึง เงินที่สถาบนัการเงินใหกู้ย้ืมแก่บคุคลหรือนิติบคุคลโดยมีขอ้สญัญาผกูพนัที่ผูข้อกูจ้ะตอ้ง  

ช าระคืนดอกเบีย้และเงินต้นให้กับผู้ให้กู้ ซึ่งส่วนใหญ่มีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการ

ปฏิบตัิงานดา้น สินเช่ืออย่างชดัเจน (สกุญัญา มลูกลาง, 2560) 

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดท้ าแนวนโยบายการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ เพื่อใช้

ในการบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึง่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีลกูคา้ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจไม่

สามารถปฏิบตัิตามสญัญาในการจ่ายช าระคืน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาส  ที่ลกูคา้อาจไม่สามารถ

ช าระคืนได ้จนเป็นเหตใุหถ้กูปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือลง หรือความเสี่ยงที่เกิดจาก การก่อภาระผกูพนั

ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระจุกตวัของธุรกรรมดา้นสินเช่ือนัน้ สถาบนั

การเงินเฉพาะกิจจ าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการพิจารณาธุรกรรมดา้นสินเช่ือที่เหมาะสม  รดักุม ภายใต้

แนวนโยบายที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจก าหนดขึน้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว ดั งนั้นธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจึงออกแนวนโยบายเก่ียวกบัการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือ การลงทนุในหลกัทรพัย์ และการขาย

สินทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการท าธุรกรรมดา้นต่าง ๆ โดยสง่เสรมิใหส้ถาบนัการเงิน
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เฉพาะกิจ ซึ่งรวมถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร พิจารณาน าแนวนโยบายฉบบันีม้าใช้ 

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

2.2.2 นโยบายและเงือ่นไขการใหส้ินเชื่อของธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ธปท. กบั “แนวนโยบายการใหส้ินเช่ือรายย่อยอย่างเหมาะสมเพื่อดแูลปัญหาหนีเ้กินตวัของภาคครวัเรือน”  

ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินน าหลักการให้สินเช่ืออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ที่ให้

ความส าคญักบัการพิจารณาสินเช่ือรายย่อยจากมมุมองผูกู้เ้พิ่มเติมจากการพิจารณาเพียงความเสี่ยงดา้น

เครดิตของตน ซึ่งจะช่วยใหภ้าคครวัเรือนเขา้ถึงสินเช่ือที่สอดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหนี ้โดยไม่

กระตุน้การก่อหนีเ้กินจ าเป็น การด าเนินการดงักลา่วสามารถผนวกไดใ้นทกุกระบวนการท างาน ตัง้แต่การ

ปลูกฝังหลกัการใหส้ินเช่ืออย่างมีความรบัผิดชอบในระดับคณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู ไปจนถึงผูท้ี่

เก่ียวขอ้งในกระบวนการใหส้ินเช่ือรายย่อย (End-to-end Process) การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์

ทางการเงินที่เหมาะสมกบัความจ าเป็นที่แทจ้ริงของลกูคา้ การเสนอขายผลิตภณัฑ ์การพิจารณาอนุมตัิ

สินเชื่อและการก าหนดเงื่อนไขในสญัญาอย่างเป็นธรรม ดงันี ้(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2562) 

(1) การปลูกฝังและส่งผ่านวฒันธรรมองคก์รที่ค  านึงถึงผลกระทบกับลูกคา้ เพื่อผลกัดันการปลกูฝัง

วฒันธรรมองคก์รใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งกบักระบวนการใหส้ินเช่ือรายย่อย ตระหนกัถึงหลกัการใหส้ินเช่ือ

อย่างรบัผิดชอบ 

(2) การพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑท์างการเงินที่เหมาะสมกบัลกูคา้ ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงิน

ควรพฒันาและออกแบบผลิตภณัฑท์างการเงินใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการ ความจ าเป็น และ

ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูคา้ โดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้ที่มีสถานะทางการเงินที่เปราะบาง

และสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหาหนีเ้กินตวั อาทิ การออกแบบผลิตภณัฑส์ินเช่ือที่ควรใหค้วามส าคญักบั

ความสามารถการช าระหนีใ้นปัจจบุนัมากกว่าอนาคต เนื่องจากรายไดอ้าจเพิ่มขึน้ไม่ทนัภาระหนี ้

เช่น การผ่อนค่างวดแบบขัน้บันได (Step-up) หรือผ่อนงวดสุดทา้ย เป็นเงินกอ้นใหญ่ (Balloon 

Payment) ที่ภาระผ่อนช าระจะนอ้ยในช่วงแรกและเพิ่มสูงขึน้ในช่วงหลัง ซึ่งผูกู้อ้าจไม่สามารถ

ช าระหนีใ้นช่วงทา้ยสญัญาได ้

(3) การเสนอขายผลิตภัณฑท์างการเงิน ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินควรใหข้อ้มูลและรายละเอียด

ผลิตภัณฑท์างการเงินแก่ลูกคา้อย่างครบถว้น ชัดเจน และสามารถเขา้ใจไดง้่าย โดยไม่กระตุน้

หรือไม่ชกัจงูใหล้กูคา้ก่อหนีเ้กินจ าเป็น รวมถึงไม่เสนอขายผลิตภณัฑพ์่วงที่ไม่สอดคลอ้งกบัความ

ต้องการ ความจ าเป็น และความสามารถทางการเงินของลูกค้า ทั้งนี ้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มี
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ความสามารถในการช าระหนี ้ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินควรอธิบายใหล้กูคา้เขา้ใจถึงความเสี่ยง

ทางการเงินที่อาจเพิ่มขึน้จากการก่อหนีเ้พิ่มเติม 

(4) การพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินควรประเมินความสามารถในการช าระหนี ้

ของลูกค้าอย่างถ่ีถ้วน โดยพิจารณาให้ครอบคลุมภาระหนี ้ทั้งหมด เทียบกับรายได้อันเป็น

แหล่งที่มาในการช าระหนีข้องลูกคา้ซึ่งควรเป็นรายไดท้ี่มีความสม ่าเสมอ สามารถพิสูจนห์รือ

ประมาณการไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ นอกจากนี ้ยังควรพิจารณาว่าลูกคา้จะมีเงินเหลือสุทธิหลงัหัก

ภาระผ่อนช าระหนีท้ัง้หมด (Residual Income) เพียงพอต่อการด ารงชีพหรือไม่ โดยน าอตัราส่วน

ภาระหนีท้ัง้หมดต่อรายไดข้องลกูคา้ (Debt Service Ratio: DSR) มาใชเ้ป็นหนึ่งในปัจจัยส าคญั

ประกอบการพิจารณาอนมุตัิสินเช่ือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงในการก่อหนีเ้กินตวั 

จากเดิมที่การใหส้ินเช่ือบางประเภทพิจารณาจากมลูค่าหลกัประกนัเป็นส าคญั หรือการใหส้ินเช่ือ

ที่ระยะเวลาการผ่อนช าระเกินอายเุกษียณของลกูคา้ 

(5) การก าหนดเงื่อนไขในสญัญา ผูป้ระกอบธุรกิจทางการเงินไม่ควรก าหนดเงื่อนไขในสญัญาที่ไม่เป็น

ธรรมต่อลกูคา้ อนัจะท าใหล้กูคา้เสียประโยชนแ์ละเป็นหนีม้ากขึน้หรือนานขึน้โดยไม่จ าเป็น เช่น 

การเพิ่มวงเงินบตัรเครดิตหรือสินเช่ือส่วนบุคคลใหแ้ก่ลกูคา้โดยที่ลกูคา้ไม่ไดร้อ้งขอหรือการเรียก

ค่าปรบัในอตัราท่ีสงูมากหรอืเพิ่มเง่ือนไขใหยุ้่งยากจนเกินสมควร ท าใหเ้ป็นอปุสรรคในการช าระคนื

หนีก้่อนครบก าหนด 

2.2.3 นโยบายและเงือ่นไขการใหส้ินเชื่อของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ ์

นโยบายสินเช่ือของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ปีบญัชี 2562 (ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณก์ารเกษตร, 2562) 

(1) สนับสนุนสินเช่ือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บุคคล กลุ่มบุคคล ผูป้ระกอบการ สหกรณ ์กองทุน

หมู่บา้นหรือชมุชน และองคก์ร ใหเ้ขา้ถึงแหล่งเงินทนุอย่างพอเพียง ควบคู่กบัการส่งเสริมการออม

เงิน ดว้ยบริการที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว การพัฒนาความรู ้ครอบคุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

ยกระดบัคณุภาพชีวิตของลกูคา้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

(2) สนับสนุนสิน เ ช่ือตลอดห่วงโซ่มูลค่ า  (Value Chain Financing) แบบครบวงจรเพื่ อ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการผลิต และเพื่อการสรา้งมลูค่า (Value Added) 
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(3) พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละกระบวนการสินเช่ือเพื่ออ านวยความสะดวก และลดตน้ทุนในการเขา้ถึง

บรกิารสินเชื่อของลกูคา้ รวมทัง้สนบัสนนุการใหค้วามรูท้างการเงินแก่เกษตรกร 

(4) สนับสนุนสินเช่ืออย่างมีคุณภาพ ภายใตก้ฎเกณฑข์อ้ก าหนดของหน่วยงานก ากับดูแลสถาบัน

การเงิน โดยมุ่งเนน้กระบวนการใหส้ินเช่ือที่ดี ควบคู่กับการพฒันาคุณภาพบุคลากร น าไปสู่การ

สรา้งวฒันธรรมการใหส้ินเชื่อที่ดีตามหลกัธรรมาภิบาล 

(5) สนบัสนุนกระบวนการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ส่งเสริม

เครือข่ายลกูคา้ รกัษาลกูคา้เดิม และขยายฐานลกูคา้ใหม่ใหใ้ชบ้รกิารสินเชื่อเพิ่มขึน้ 

(6) สนบัสนนุใหล้กูคา้เขา้ถึงระบบการประกนัความเสี่ยงเสียหายในชีวิต ทรพัยส์ินและอาชีพแบบครบ

วงจร มุ่งสรา้งภมูิคุม้กนัใหล้กูคา้และผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย 

(7) การบริหารจัดการจัดส่วนสินเช่ือ (Portfolio) เพื่อการบริหารสภาพคล่องใหเ้พียงพอ และสรา้ง

ผลตอบแทนที่เหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยจัดท าบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) แยกจาก

ธุรการปกติของธนาคารอย่างชดัเจน 

(8) สนบัสนนุสินเช่ือภาคเกษตรไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 80  ขอเงินที่ใหกู้ใ้นแต่ละรอบปีบญัชี 

(9) ก าหนดใหบ้รษัิทหรือหา้งหุน้สว่นนิติบคุคล น างบการเงินที่แสดงตอ่กรมสรรพากรในการยื่นรายการ

ภาษีเงินไดม้าใชป้ระกอบการพิจารณาการท าธุรกรรมดา้นสินเช่ือ และการทบทวนการท าธุรกรรม

ดา้นสินเชื่อ 

2.3 นโยบายการปรับโครงสร้างหนี ้

2.3.1 นโยบายการปรับโครงสร้างหนีข้องธนาคารแหง่ประเทศไทย  

ธนาคารแห่งประเทศไทย ไดอ้อกแนวนโยบายการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 11 

ตุลาคม 2559 และบงัคับใชว้นัที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยไดใ้หค้  าจ ากัดความในแนวนโยบายฉบบันี ้ ไวด้งันี ้

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) 

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจ” หมายความว่า สถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึน้ ไดแ้ก่ 

ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะหธ์นาคารพฒันา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 

บรรษัทประกนัสินเช่ืออตุสาหกรรมขนาดย่อม และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศยั 
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“การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี”้ หมายความวา่ การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ั่วไป และการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

ที่มีปัญหา 

“การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ั่วไป” หมายความวา่ การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่ไม่มีสว่นสญูเสีย 

“การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา” หมายความวา่ การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่มีสว่นสญูเสียเนื่องจาก 

(1) มีการลดตน้เงินหรือดอกเบีย้คา้งรบัที่บนัทกึเป็นรายไดแ้ลว้ใหล้กูหนี ้หรือ 

(2) มีการโอนทรพัยส์ินที่มีมลูค่ายตุิธรรมต ่ากวา่ยอดหนีท้ี่ติดจ าหน่ายไป หรอื 

(3) มีการผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี ้ซึ่งท าใหม้ลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบัต ่ากว่ามลูหนีต้าม

บญัชีของลกูหนีร้วมดอกเบีย้คา้งนดัท่ีบนัทกึเป็นรายไดแ้ลว้ หรือ 

(4) มีส่วนสูญเสียจากการค านวณโดยใช้มูลค่ายุติธรรมของหนี ้หรือการใช้มูลค่ายุติธรรมของ

หลกัประกนั หรอืมีสว่นสญูเสียจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีอ้นัเนื่องมาจากเหตผุลอื่น 

ธนาคารไดก้ าหนดหลักเกณฑก์ารก าหนดนโยบายและมาตรการในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีส้ถาบัน

การเงินเฉพาะกิจจะตอ้งด าเนินการ ดงันี ้

(1) ก าหนดนโยบายและมาตรการในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีไ้วอ้ย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ โดยผูบ้รหิารระดบัสงูของ

สถาบนัการเงินเฉพาะกิจจะตอ้งมีสว่นรว่มในการก าหนดนโยบายและมาตรการดงักลา่ว 

(2) นโยบายและมาตรการจะต้องครอบคลุมแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงโครงสรา้งหนี ้ทั้ง

กระบวนการ ไดแ้ก่ การก าหนดวัตถุประสงค ์แนวทางในการวิเคราะหแ์ละคัดเลือกลูกหนี ้การ

ติดตามดแูล การรายงานผลการปฏิบตัิงานเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์และนโยบาย 

(3) ทางดา้นบญัชีที่เก่ียวขอ้งกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

(4) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิเป็นลายลกัษณอ์กัษรเก่ียวกบัหนา้ที่และ ความรบัผิดชอบในการปรบัปรุง

โครงสรา้งหนี ้การอนุมัติ การรายงาน และการติดตามดูแลที่ชัดเจน  รวมทั้งก าหนดแผนการ

ปฏิบตัิงาน (Action plan) ในขัน้ตอนตา่ง ๆ ใหค้รบถว้นสมบรูณ ์ 

(5) จดัตัง้หน่วยงานหรือกลุ่มเจา้หนา้ที่ซึ่งมีประสบการณใ์นการปรบัปรุง โครงสรา้งหนีแ้ละเป็นอิสระ

จากเจ้าหนา้ที่สินเช่ือที่ดูแลลูกหนีร้ายนั้น เพื่อท าหน้าที่ปฏิบัติงานตาม  กระบวนการปรับปรุง

โครงสรา้งหนีต้ามระเบียบวิธีปฏิบตัิที่ก  าหนดในขอ้ (3) หรืออาจใหส้ถาบนัการเงินอื่น หรือบคุคลที่

สามที่เป็นผูเ้ช่ียวชาญในการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้ป็นผูท้  าหนา้ที่นัน้ก็ได ้ยกเวน้ในกรณีที่  สถาบนั
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การเงินเฉพาะกิจมีบุคลากรจ ากดั อนุโลมใหเ้จา้หนา้ที่สินเช่ือท าหนา้ที่ตามกระบวนการปรบัปรุง  

โครงสรา้งหนีไ้ด ้แต่ตอ้งท าตามระเบียบวิธีปฏิบตัิท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ (3) โดยเครง่ครดั 

การปรับปรุงโครงสร้างหนีรั้บมือผลกระทบสถานการณโ์ควิด 19 ธนาคารแห่งประเทศไทยสนบัสนนุ

ใหล้กูหนีแ้ละสถาบนัการเงินรว่มมือกนัในการเจรจาปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละหาทางออกรว่มกนั ลดโอกาสที่

ลกูหนีด้ีจะกลายเป็นลกูหนีเ้สีย โดยมี 8 วิธีปรบัโครงสรา้งหนี ้ดงันี ้(คมน ์ไทรงาม, 2563) 

1) ยืดหนี้ การยืดหรือขยายระยะเวลาช าระหนี ้นิยมใช้กันมากที่สุดเพื่อช่วยให้ภาระการผ่อน

สอดคลอ้งกบัรายไดท้ี่ลดลง เช่น สินเชื่อระยะเวลาผ่อน 10 ปี ผ่อนมาแลว้ 6 ปี เหลือ 4 ปี เริม่ผ่อน

ไม่ไหว จะขอขยายใหย้าวออกไป เพื่อท าใหย้อดผ่อนช าระต่อเดือนปรบัลดลง สถาบนัการเงินอาจ

พิจารณาอายตุวัของผูกู้ป้ระกอบดว้ย ซึ่งในอดีตค่าเฉลี่ยของระยะเวลาผ่อนช าระหลงัจากที่ปรบั

โครงสรา้งหนีอ้ยู่ที่ประมาณ 8 ปี 

2) พักช าระเงนิต้น ช่วยลดภาระการผ่อนชั่วคราว โดยปกติค่างวดที่ผ่อนช าระประกอบดว้ย 2 สว่น 

คือ เงินต้นกับดอกเบีย้ เช่น เดิมสัญญาเงินกู้ก  าหนดค่าผ่อนช าระเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 

20,000 บาท ประกอบดว้ยเงินตน้ 8,000 บาท และดอกเบีย้ 12,000 บาท การพกัช าระเงินตน้จะ

ท าใหค้่างวดเหลือเพียง 12,000 บาท แต่การผ่อนแบบนีเ้งินตน้จะไม่ลดลงในช่วงพกั จะสง่ผลให้

ลกูหนีต้อ้งจ่ายเงินกอ้นใหญ่ขึน้ในช่วงทา้ยสญัญา (balloon) หรอืท าใหต้อ้งเป็นหนีแ้ละแบกภาระ

ดอกเบีย้นานขึน้ สถาบันการเงินอาจพิจารณาพักช าระเงินต้น เป็นเวลา 3-6 เดือน แต่เม่ือ

สถานการณด์ีขึน้ ลกูหนีอ้าจน าเงินกอ้นมา “โปะ” เพื่อลดหนีก้่อนถึงก าหนดตามสญัญา ซึ่งจะท า

ใหภ้าระดอกเบีย้จ่ายมีจ านวนลดลง และหนีห้มดเรว็ขึน้ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาแบงกช์าติก็ไดร้ณรงค์

ปรบัปรุงเรื่องการช าระหนีก้่อนครบก าหนด (prepayment) ใหมี้การปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมมากขึน้ดว้ย 

3) ลดอัตราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้เงินกูท้ี่ลดลง ท าใหค้่างวดที่จ่ายแต่ละเดือนแบ่งไปตดัลดเงิน

ตน้ไดม้ากขึน้ และเม่ือเงินตน้ลด ภาระดอกเบีย้ก็จะลดลง เช่น เรากู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบีย้ 

MOR+2% ต่อปี ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจท าให้ผ่อนช าระที่อัตราดอกเบีย้เดิมไม่ไหว 

สามารถยื่นเรื่องขอลดอตัราดอกเบีย้เงินกูใ้หต้  ่าลง สถาบันการเงินพิจารณาลดใหห้รือไม่ ดจูาก

หลายปัจจยั เช่น ตน้ทนุของสถาบนัการเงินประวตัิการผ่อนช าระของลกูหนี ้ประเภทสินเช่ือ และ

หลกัประกนั เป็นตน้ 
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4) ยกหรือผ่อนปรนดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี้ เม่ือตน้ปี 2563 แบงกช์าติไดป้ระกาศใหส้ถาบนั

การเงินคิดดอกเบีย้ปรบับนฐานของงวดที่ผิดนดัช าระจริงเท่านัน้ เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรม และ

ใหค้วามส าคญักบัความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนีอ้ย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ดว้ย สถาบนั

การเงินสามารถก าหนดอตัราดอกเบีย้ปรบัได ้แต่ตอ้งไม่เป็นภาระแก่ลกูหนีจ้นเกินสมควร หรือ

เป็นเหตทุี่ท  าใหภ้าระหนีส้งูขึน้มากจนช าระไม่ได ้กลายเป็นหนีเ้สียในเวลาต่อมา 

5) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน ในภาวะที่เหตุการณใ์นอนาคตมีความไม่แน่นอนสงู เงินทุนหมนุเวียน 

(working capital: WC) เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะช่วยหลอ่เลีย้งธุรกิจในยามท่ีล าบาก ใหมี้โอกาสฟ้ืน

กลบัอย่างรวดเรว็ไดใ้นภายหลงั แบงกช์าติจึงสนบัสนนุให้สถาบนัการเงินใหส้ินเช่ือ WC ใหม่แก่

กิจการที่มีศกัยภาพ โดยแยกการจดัชัน้สินเช่ือ WC นีอ้อกจากสินเช่ืออื่นซึ่งอาจจะเป็น NPL ไป

แลว้ ช่วยใหก้ิจการยังมีบัญชีสินเช่ือสถานะปกติไวใ้ชง้านได้ สถาบันการเงินจะพิจารณาจาก

ประวัติการผ่อนช าระ เช่น 1 ปีที่ผ่านมาลูกหนีช้  าระหนีท้ัง้ในส่วนของเงินตน้และดอกเบีย้เป็น

จ านวนเท่าใด วงเงิน WC ที่ขอเพิ่มเติมคิดเป็นสดัสว่นเท่าใดของภาระหนีร้วม เป็นตน้ 

6) เปลี่ยนประเภทหนี ้หนีท้ี่อตัราดอกเบีย้แพงควรถกูเปลี่ยนประเภทเป็นหนีท้ี่อตัราดอกเบีย้ถกูลง 

สถาบันการเงินอาจพิจารณาเปลี่ยนจากสินเช่ือหมุนเวียนที่อัตราดอกเบีย้แพงเหล่านี ้ไปเป็น

สินเชื่อแบบมีก าหนดระยะเวลาช าระ (term loan) ที่ดอกเบีย้ถกูลง 

7) ปิดจบด้วยเงินก้อน หากพอมีความสามารถหาเงินกอ้นไดจ้ านวนหนึ่ง เช่น จากเงินออม จาก

การยืมญาติมิตร หรือจากการขายทรพัยส์ิน ถึงแมจ้ะไม่มากเท่ายอดหนีท้ี่มีอยู่ แต่ก็สามารถ

เจรจาขอสว่นลดใหเ้พียงพอตอ่การปิดหนีจ้บทัง้บญัชีได ้ซึง่จะท าใหห้มดภาระค่างวดรายเดือนไป

อีกหนึ่งกอ้น  สถาบนัการเงินอาจก าหนดใหช้ าระเสร็จสิน้ภายในระยะเวลาสัน้ ๆ 6 เดือน หรือ

เพียง 1-2 งวด อย่างไรก็ดี การเจรจาขอปิดจบโดยมีส่วนลดจะท าไดค้่อนขา้งยากในกรณีที่มี

หลกัประกนัมลูค่าสงูกวา่ยอดหนี ้

8) รีไฟแนนซ ์(refinance) คือการปิดสินเช่ือจากเจา้หนีเ้ดิมและยา้ยไปใชส้ินเช่ือของเจา้หนีใ้หม่ที่

ใหเ้งื่อนไขดีกวา่ เช่น อตัราดอกเบีย้ถกูลง โดยน าหนีใ้หม่ไปช าระหนีเ้ดิมที่คงคา้งอยู่ก่อน  

2.3.2 นโบายการปรับปรับโครงสร้างหนีข้องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ ์

การปรับปรุงโครงสร้างหนีท้ีมี่ปัญหา จากข้อมูลปี 2558 ธ.ก.ส.ไดด้  าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่มี

ปัญหาเพื่อช่วยเหลือหรือผ่อนคลายในการช าระหนีข้องลกูหนีแ้ละเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช าระหนี ้

ของลกูหนี ้พรอ้มทัง้เป็นการปรบัปรุงและพฒันาคณุภาพหนีข้อง ธ.ก.ส. แนวการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้อง 
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ธ.ก.ส. ด าเนินการสอดคลอ้งกับแนวนโยบายการปรบัโครงสรา้งหนีข้องธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี ้ 

(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 2558) 

 

1) การปรบัโครงสรา้งหนี ้ธ.ก.ส.ไม่สญูเสีย ไดแ้ก่  

(1) การลดอตัราดอกเบีย้ 

(2) การขยายเวลาช าระหนี ้ 

(3) การใหร้ะยะเวลาปลอดการช าระเงินตน้ หรอืปลอดช าระบญัชีเงินตน้รวมดอกเบีย้  

(4) การยอมรบัเอาทรพัยส์ินที่มีมลูค่าตลาดสงูกวา่หรือเท่ากบัยอดหนีต้ามบญัชีเป็นการช าระหนี ้

2) การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่ ธ.ก.ส ตอ้งสญูเสีย ไดแ้ก่ 

(1) การลดดอกเบีย้ 

(2) การลดเงินตน้ 

(3) การผ่อนปรนเงื่อนไขการช าระหนี ้

(4) การรบัช าระหนีบ้างสว่นจากการโอนขายทรพัยส์ินของลกูหนีใ้หก้บับคุคลอื่นแลว้ลดหนีท้ี่เหลือให ้

การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีส้  าหรบัลกูหนีท้ี่มีปัญหาเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้นโครงการต่างๆ  ที่ลกูหนี ้

ประสบปัญหา การช าระหนีซ้ึ่งเป็นไปตามวิธีปฏิบตัิการแกไ้ขปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรลกูคา้ธ.ก.ส.และ

หากมีส่วนสญูเสียจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีจ้ะบนัทึกบญัชีขาดทนุจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้ป็น

ค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

ธ.ก.ส. พักช าระหนีเ้งนิต้นและดอกเบีย้ช่วยเหลือลูกค้ารับมือผลกระทบโควิค-19  ในปี  พ.ศ. 2564  

ธ.ก.ส. สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง โดยออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร บุคคล 

ผูป้ระกอบการ และสถาบนัเกษตรกร เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 

2019 (COVID - 19) โดยพกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้อย่างนอ้ย 2 เดือน นบัจากงวดช าระเดิม ทัง้นี ้แนว

ทางการช่วยเหลือขึน้อยู่กบัการไดร้บัผลกระทบและศกัยภาพของลกูคา้ โดยมาตราการนีก้  าหนดช่วงเวลา

แจง้ความประสงคก์ารเขา้ร่วมโครงการ ส าหรบัลกูคา้ผูป้ระกอบการและสถาบนัเกษตรกร ตัง้แต่ วนัที่ 19 

กรกฎาคม ถึงวนัที่ 15 สิงหาคม 2564 และส าหรบัลกูคา้เกษตรกรและบคุคล ตั้งแต่วนัที่ 19 กรกฎาคม ถึง

วนัที่ 15 ธนัวาคม 2564 (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร, 2564)  
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับมูลเหตุของการค้างช าระหนี ้ 

วนิดา จนัทรว์งศ,์ (2550) อา้งแลว้ใน (อาทิตย ์แสนจแูละธฤตพน อู่สวสัด,์ 2561)กลา่วว่า การคา้งช าระหนี ้

ของลกูหนีเ้ป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดย้ากในการด าเนินงานของธนาคาร เนื่องจากการ อ านวยสิเช่ือแก่ลกูคา้ที่มา

ขอสินเช่ือ แมว้่าไดมี้การตรวจสอบคณุสมบตัรของผูกู้แ้ลว้ก็ตามแต่ยงัมี ปัจจยัที่ส่งผลใหล้กูหนีไ้ม่สามารถ

ช าระหนีค้ืนไดต้ามก าหนดที่ระบไุวใ้นสญัญา ธนาคารเองก็มีระบบ ตรวจสอบติดตามหนีภ้ายหลงัจากที่ได้

จ่ายเงินกูแ้ลว้ ซึ่งตอ้งหาวิธีการหรือมาตรการในการควบคมุหนี  ้คา้งช าระใหอ้ยู่ในระดบัที่ไม่เกินเปา้หมายที่

ก าหนด ซึง่มลูเหตขุองการคา้งช าระหนีพ้อสรุปไดด้งันี ้ 

(1) มูลเหตุที่ เกิดจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากปัจจัยดังกล่าว  

เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อตัวลูกหนีไ้ด้เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเมือง ภัยธรรมชาติ 

ค่านิยม เทคโนโลยี วฒันธรรมเทคโนโลยี  

(2) มลูเหตทุี่เกิดจากปัจจยัภายใน ซึง่สว่นใหญ่เป็นปัจจยัที่เกิดขึน้ภายในธนาคารท่ีเป็นผู ้ปลอ่ยสินเชื่อ

เอง และสามารถควบคมุการเปลี่ยนแปลง ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้ การประเมิน

ราคาหลกัทรพัยท์ี่ไม่เหมาะสม ระบบการติดตามและควบคุมหนีข้องธนาคารไม่มี ประสิทธิภาพ 

การอ านวยสินเช่ือของธนาคารที่ไม่มีการกลั่นกรองที่ดี  

(3) มลูหนีท้ี่เกิดจากลกูหนีก้ารที่ลกูหนีน้  าเงินไปใชผ้ิดวตัถปุระสงคข์องการ การยา้ยถิ่นที่อยู่  ลกูหนีใ้ช้

จ่ายฟุ่ มเฟือย มีหนีส้ินภายนอกมากเกินไป ภาระการใชจ้่ายในการด ารงชีวิตเปลี่ยนแปลงได ้ลกูหนี ้

เจตนาบิดพลิว้ไม่ยอมช าระหนี ้หรือน าเงินไปช าระหนีภ้ายนอกก่อนน าเงินไปช าระคืนแก่ธนาคาร  

2.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกับการใหส้ินเชื่อเกษตรกรและการจัดการหนีเ้กษตรกร 

ในวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหนีข้องเกษตรกรจากงานศึกษา (มูลนิธิ

สถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย, 2558) ในโครงการศึกษาภาวะหนีส้ินเกษตรกรและแนวทางการ

ปรบัปรุงศกัยภาพการด าเนินงานกองทนุในก ากบัดแูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การศกึษาดงักลา่ว 

ใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตรเ์รื่องความสามารถในการช าระหนี ้ซึง่วดัดว้ยรายได ้ทรพัยส์ิน อาชีพ การศกึษา อาย ุ

จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท า และสมาชิกที่ตอ้งพึ่งพิงครอบครัว (ไดแ้ก่ เด็กและคนชรา  จาก

การศึกษาพบว่า รายไดค้รวัเรือน ปริมาณที่ดินที่ครวัเรือนครอบครอง และมลูค่าทรพัยส์ินทางการเงินเป็น

ปัจจยัทาง เศรษฐกิจที่ยงัคงมีความส าคญัต่อความสามารถในการกูย้ืมเงินในปริมาณที่เพิ่มขึน้ เนื่องจาก

ผูใ้หกู้ย้ืมเงิน พยายามมองหาปัจจยัทางเศรษฐกิจของผูกู้ย้ืมเงินที่จะช่วยสรา้งความมั่นใจใหแ้ก่ตนเองว่าจะ
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ไดร้บัคืนเงินกู ้พรอ้มดอกเบีย้ในอนาคต หากพิจารณาเง่ือนไขในการปลอ่ยกูข้องสถาบนัการเงินกระแสหลกั 

จะเห็นไดว้่า รายไดแ้ละหลกัประกนัเงินกูข้องผูกู้เ้ป็นปัจจยัตน้ๆ ที่น  ามาประกอบการพิจารณาสินเช่ือ ส่วน

ความจ าเป็นที่ ครวัเรือนตอ้งกูย้ืมเงินเพิ่มนัน้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครวัเรือนมีค่าใชจ้่ายสงู มีภาระที่ตอ้ง

ดแูลสมาชิกใน ครวัเรือนจ านวนมาก หรือมีคู่สมรส นอกจากนัน้เป็นที่สงัเกตเพิ่มเติมว่า ครวัเรือนที่หวัหนา้

ครวัเรือนมี การศึกษาสูงขึน้มักมีหนีเ้งินกูจ้  านวนมากกว่าครวัเรือนที่ไม่มีการศึกษา ในขณะที่ครวัเรือน

เกษตรที่เช่าที่ดินมี หนีเ้งินกูสู้งกว่าครวัเรือนที่ไม่ไดเ้ช่าที่ดิน ส าหรบัประเด็นทางดา้นคุณภาพของลกูหนี ้

สินเช่ือ นัน้ พบว่า แมว้่าในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มีสินเช่ือที่ไม่ก่อให้เกิดรายไดเ้พิ่มขึน้เล็กนอ้ยจาก 3.4 หม่ืน

ลา้นบาทใน ปี 2554 เป็น 3.6 หม่ืนลา้นบาทในปี 2557 แต่หากเทียบกบัสินเช่ือรวมของธนาคาร จะเห็นได้

ว่าสดัส่วน สินเช่ือที่ไม่ก่อรายไดต้่อสินเช่ือรวม (NPL ratio) ลดลงจากรอ้ยละ 5.34 ในปี 2554 มาอยู่ที่รอ้ย

ละ 3.38 ในปี 2557 ซึง่สะทอ้นไดว้า่ ธ.ก.ส. สามารถบรหิารพอรต์ลกูหนีส้ินเชื่อไดด้ีขึน้ 

การด าเนินการของรฐัใชเ้ครื่องมือจัดการปัญหาที่ไม่ถูกตอ้งหรือไม่เพียงพอ เช่น การแกปั้ญหาที่ดินที่จะ

หลดุจ านองดว้ยการอดุหนุนสินเช่ือแต่ไม่ไดมี้การด าเนิน มาตรการพฒันาอาชีพควบคู่กนัไป การอดุหนุน

อตัราดอกเบีย้ดอกเบีย้สงูแต่ก็ไม่สามารถท าใหเ้กษตรกรลกูหนีช้  าระคืนหนีไ้ด ้การอดุหนุนราคาในปัจจัย

การผลิตที่ประโยชนส์่วนใหญ่เป็นประโยชนส์่วนบุคคล (ไม่ใช่ ประโยชนส์่วนรวม) เช่น การตัง้ราคาวคัซีน

และปุ๋ ยไรโซเบียมในระดบั การอดุหนนุคา่ก่อสรา้งจดัรูปที่ดินของ เกษตรกร เป็นตน้  

จากการศึกษาการปรบัโครงสรา้งหนีส้  าหรบัเกษตรกรของธนาคารพาณิชยแ์ห่งหนึ่งของ ณรงค ์ปานเทือก 

(2544) พบว่ามีการจดัตัง้คณะกรรมการสง่เสรมิเพื่อการปรบัปรุงหนี ้(สปน.) ตามนโยบายของธนาคารแห่ง

ประเทศไทยซึ่งเป็นการร่วมกลุ่มของภาคเอกชนและธนาคารแห่งประเทศไทย ในการแกไ้ขปัญหาหนีท้ี่ไม่

ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละมาตรการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ส  าหรบัธนาคารพาณิชยก์็มีวิธีการปรบัปรุงโครงสรา้ง

หนีท้ี่แตกต่างกันไปขึน้อยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร และธนาคารกรุงเทพจ ากัด (มหาชน) ก็ได้

ด าเนินการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีโ้ดยมีวิธีทัง้หมด 14 วิธีอย่างไรก็ตามวิธีดงักล่าวยงัไม่เหมาะสมและตรง

ตามความตอ้งการของลกูหนีห้รือเกษตรกรในสินเช่ือประเภทสินเช่ือเพื่อการเกษตร ผลการศึกษาวิธีการ

ปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่เหมาะสมส าหรบัเกษตรกร พบว่าเกษตรกรมีความพรอ้มที่จะรบัการปรบัปรุงโครงสรา้ง

หนี ้และส่วนมากมีอายุตัง้แต่  51 ถึง 60 ปี รายไดเ้ฉลี่ยต่อปีจ านวน 5,000 ถึง 10,000 บาทวิธีการปรบั

โครงสรา้งหนีท้ี่ตอ้งการจากการระบุความตอ้งการที่แทจ้ริงคือขอขยายระยะเวลาช าระหนีอ้อกไปอีก 3 ปี

โดยขอลดเงินตน้ 50% และขอลดดอกเบีย้คา้งจ านวน 100%  

วิธีการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องธนาคาร วิธีที่เกษตรกรเลือก คือขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 18 เดือน 

โดยช าระเงินตน้ 100%  ลดหย่อนดอกเบีย้ให ้25% ดงันัน้วิธีการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่เหมาะสมส าหรบั
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เกษตรกรโดยน าวิ ธีของธนาคารและของลูกที่มาเปรียบเทียบและพิจารณาให้สอดคล้ องกันกับ

ความสามารถในการผ่อนช าระหนีข้องเกษตรกรขอ้มูลพืน้ฐานของเกษตรกรภาระหนีค้งคา้งและความ

เป็นไปไดใ้นการรบัช าระหนีข้องธนาคารเห็นว่าการขยายระยะเวลา 3 ปี โดยช าระเงินตน้ 100% ลดหย่อน

ดอกเบีย้ให ้100% เป็นวิธีที่เหมาะสมที่จะน ามาใชใ้นการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีส้  าหรับเกษตรกร (ณรงค ์

ปานเทือก, 2544) 

นอกจากนี ้มีงานศึกษาที่ เ ก่ียวกับ ปัจจัยที่ มีผลต่อการพิจารณาการปรับโครงสร้างหนี ้ของลูกค้า 

ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ของ (พิทกัษ์ พ่วงพงษ์, 2563) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูด้านปัจจัยในการ

พิจารณา ไดแ้ก่ ปัจจยัทางการเงิน ปัจจยัทางการตลาด ปัจจยัดา้นการจดัการ และปัจจยัดา้นแนวทางการ

ปรบัโครงสรา้งหนี ้พบวา่ระดบัความเห็นของพนกังานปรบัโครงสรา้งหนีธ้นาคารกรุงไทย ที่มีต่อปัจจยัที่มีผล

ต่อการพิจารณาการปรบัโครงสรา้งหนีข้องลูกคา้ธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̅ = 4.25) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และ ดา้นการ

จดัการ (x̅ = 4.32,4.31,4.24) ตามล าดบั และดา้นที่อยู่ในระดบัมากคือ ดา้นแนวทางการปรบัโครงสรา้งหนี ้

(( x̅ = 3.92) 

ขณะที่ชลธิชา สวุรรณพิทกัษ์ (2560) อา้งแลว้ใน (พิทกัษ์ พ่วงพงษ์, 2563) ศึกษาเรื่องปัจจยทัี่มีผลต่อการ

ช าระหนีต้ามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลกูหนีส้ินเช่ือบคุคล กรณีศึกษา : ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั

(มหาชน) หน่วยบรหิารคณุภาพสินทรพัยพ์ทัยากลาง พบว่า ปัจจยั 5Cs ดา้นความสามารถในการช าระหนี ้

เรื่องค่าใชจ้่ายฉุกเฉิน สามารถอธิบายการช าระหนีต้ามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลูกหนีส้ินเช่ือ

บุคคล บริษัท ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพยพ์ัทยากลางได ้ที่ระดับ

นัยส าคัญ 0.10 ลูกหนีใ้หค้วามส าคัญกับค่าใชจ้่ายฉุกเฉิน จะมีโอกาสในการช าระหนีไ้ม่ไดต้ามสัญญา

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีน้นั่น หมายความว่า หากลูกหนีมี้ภาระค่าใชจ้่ายที่ไม่ไดค้าดการณล์่วงหนา้ เช่น 

ค่าใชจ้่ายในเรื่องของค่ารกัษาพยาบาล จะท าใหลู้กหนีมี้โอกาสที่จะช าระหนีไ้ม่ไดต้ามเงื่อนไขการปรบัปรุง

โครงสรา้งหนี ้ปัจจยั 5Cs ดา้นปัจจยัเสี่ยงอื่น เรื่องสถานการณท์างการเมือง สามารถอธิบายการช าระหนี ้

ตามสัญญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลูกหนีส้ินเช่ือบุคคล บริษัท ธนาคารกสิกรไทยจ าากัด (มหาชน) 

หน่วยบรหิารคณุภาพสินทรพัยพ์ทัยากลางได ้ที่ระดบันยัส าคญั 0.10 โดยลกูหนีท้ี่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยั

เสี่ยงเรื่องสถานการณท์างการเมือง มีโอกาสที่จะช าระหนีไ้ม่ไดต้ามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้รื่องค่า

ครองชีพ/ภาวะเงินเฟ้อ สามารถอธิบายการช าระหนีต้ามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลกูหนี ้สินเช่ือ

บุคคล บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) หน่วยบริหารคุณภาพสินทรพัยพ์ทัยากลาง ไดท้ี่ระดบั

นยัส าคญั 0.10 โดยลกูหนีท้ี่ใหค้วามส าคญักบัค่าครองชีพ/เงินเฟ้อ มีโอกาสที่จะช าระหนีไ้ม่ไดต้ามสญัญา
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ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีก้ล่าวคือ หากค่าครองชีพสูงจะ ส่งผลท าใหค่าใชจ้่ายของลูกหนีเ้พิ่มมากขัน้ ขาด

สภาพคลอ่ง จนท าใหไ้ม่สามารถช าระหนีต้ามสญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีไ้ด ้

วรินนารา วิโย (2560) อา้งแลว้ใน (พิทักษ์ พ่วงพงษ์, 2563) ศึกษาเรื่องทัศนคติพนักงานในการเลือกใช้

มาตรการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) ดา้นอสงัหาริมทรพัย ์บริษัทบริหารสินทรพัย์

กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ส านักงาน  ใหญ่ พบว่าพนักงานมี การเลือกใช้มาตรการปรับปรุง

โครงสรา้งหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(NPL) และการมีสว่นรว่มในการเลือกใช ้มาตรการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

ใหป้ระสบความส าเรจ็ ซึ่งสามารถ สรุปไดด้งันี ้1.) มาตรการที่พนกังาน เลือกใชมี้ทัง้หมด 6 มาตรการ คือ 

1.การขยายการช าระหนีร้ะยะยาวออกไป , 2.การผ่อนผนัลดเงินงวดในการผ่อนช าระเท่ากบั ดอกเบีย้ราย

เดือน , 3. การลดอตัราดอกเบีย้, 4.การลดตน้เงินและ/หรือดอกเบีย้คา้งรบั , 5.การพกัช าระดอกเบีย้คา้ง 

และ 6.การรบัโอนทรพัยส์ินที่เป็นหลกัประกนัช าระหนี ้ซึ่งจากการศึกษา พบว่า  มาตรการที่มีการเลือกใช้

มาก 3 ล าดบัแรก คือ 1) การขยายระยะเวลาช าระหนีอ้อกไป มีค่ารอ้ยละ (3.81) , 2) การลดเงินตน้และ

หรอืดอกเบีย้คา้งรบั มีค่ารอ้ยละ(3.78) และ 3) การลดอตัราดอกเบีย้ มีค่ารอ้ยละ (3.63) ซึง่ ทัง้ 3 มาตรการ

เป็นการช่วยเหลือลกูหนีใ้นดา้นการลดค่าใชจ่ายในการผ่อนช าระต่องวด เนื่องจากวงเงินกูจ้ะประกอบไป

ดว้ยเงินตน้และดอกเบีย้ถ้าระยะเวลากู้นานขึน้การผ่อนช าระก็จะถูกลง ส่วนการลดเงินตน้ และ หรือ

ดอกเบีย้คา้งรบั และการลดอตัราดอกเบีย้วิธีการนีจ้ะเป็นการดึงดดูหรือจงูใจใหลู้กูหนี ้เขา้มาช าระหนีม้าก

ขึน้และช่วยลดภาระการผ่อนช าระหนีเ้ช่นกนั 

จากการทบทวนงานวิจยัทัง้หมดเห็นถึงความสมัพนัธข์องการจดัการหนีใ้นหลายรูปแบบ แต่สิ่งที่คลา้ยกนั

คือ แนวนโยบายดา้นการปรับโครงสรา้งหนีข้องแต่ละธนาคารที่อยู่ภายใตก้รอบคิดทางนโยบายของ

กระทรวงการคลงัและธนาคารแห่งประเทศไทย ที่แจกจ่ายใหธ้นาคารน าไปปรบัประยกุตก์ารวางโครงสรา้ง

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้แต่สิ่งที่ไม่ปรากฏชดัเจนคือ นโยบาย แผนงาน และมาตราการชดัเจนในการติดตาม

และประเมินผลการปรบัโครงสรา้งในแต่ละครัง้ที่ออก ดงันัน้จะเห็นไดว้่าการก าหนดทิศทางของนโยบาย

เป็นแนวทางการตัง้รบัมากกวา่จะการจดัการเชิงรุก 
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บทที ่3  
ระเบยีบวิธีการศกึษา 

 

การศึกษานโยบายการจัดการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 (ก่อนและหลังการระบาดโควิด-19) เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารและเชิง

คณุภาพ (Documentary research and qualitative research) มีขัน้ตอนการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 กลุ่มเป้าหมายและพืน้ทีศ่ึกษา 

เนื่องจากการศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ คณะผูศ้ึกษาเลือกการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) คือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาท าไร่ใน 4 จังหวัด จ านวน 11 ราย  ไดแ้ก่  

จ.อทุยัธานี  5 ราย ไดแ้ก่  (1) ต าบลทองหลาง 2 ราย  (2) ต าบลป่าออ้  1 ราย  (3) อ าเภอลานสกั 1 ราย  

(4) ต าบลหว้ยคต 1 รายจ.ชัยนาท 3 ราย ไดแ้ก่ (1) ต าบลเที่ยงแท ้1 ราย (2) ต าบลบางขุด 1 ราย และ  

จ.สพุรรณบุรี 2 ราย ไดแ้ก่  (1) ต าบลดอนปนู 1 ราย (2) ต าบลปลายนา 1 ราย สามารถแบ่งลกัษณะของ

กลุม่ตวัอย่างออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

3.1.1 กลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนเกษตรกรในพืน้ที่ศึกษา จ านวน 11 คน มีเกณฑก์ารเลือกกลุ่มตวัอย่าง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) 
ทีก่ าหนด 

จ านวน (คน) 
สัมภาษณจ์ริง 

(1) ตวัแทนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาและเขา้รว่มในโครงการพกั
ช าระหนีเ้กษตรกรของ ธ.ก.ส. ในระหว่าง พ.ศ. 2559-2562 และ
สามารถลดภาระหนีไ้ดต้ามเปา้หมาย 

2 0  

(2) ตวัแทนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาและเขา้รว่มในโครงการพกั
ช าระหนีเ้กษตรกรของ ธ.ก.ส. ในระหว่าง พ.ศ. 2559-2562 และไม่
สามารถลดภาระหนีไ้ดต้ามเปา้หมาย  

2 8 

(3) ตวัแทนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาและเขา้รว่มในโครงการพกั
ช าระหนีเ้กษตรกรของ ธ.ก.ส. ในช่วงการระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ-
19 จ านวน  

2 0 

(4) ตัวแทนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาเป็นลกูหนี ้NPLs ของ ธ.
ก.ส. และปัจจบุนัสามารถปลดภาระหนีไ้ด ้ 

2 0 
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เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน(คน) 
ทีก่ าหนด 

จ านวน (คน) 
สัมภาษณจ์ริง 

(5) ตวัแทนเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท านาเป็นลกูหนี ้ NPLs ของ ธ.
ก.ส. และปัจจบุนัยงัคงสถานะลกูหนีอ้ยู่ภายใตแ้นวนโยบายการ
จดัการหนีข้อง ธ.ก.ส.  

2 3 

รวมทัง้สิน้ 10 11 
 

3.1.2 กลุม่ตวัอย่างที่เป็นตวัแทนของธนาคาร ธ.ก.ส. จ านวน 2 คน มีเกณฑก์ารคดัเลือกกลุม่ตวัอย่าง

ดงัตอ่ไปนี ้ 

เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) 

(1) ตวัแทนผูด้  ารงต าแหนง่บรหิารของ ธ.ก.ส. ท าหนา้ท่ีในการอนมุตัิดา้นสินเช่ือและ

นโยบายตา่งๆ ขององคก์ร 

1 

(2) ตวัแทนผูด้  ารงต าแหนง่เจา้หนา้ท่ีบรกิารดา้นสินเช่ือของ ธ.ก.ส.  1 

รวมทัง้สิน้ 2 

 

3.1.3 กลุม่ตวัอย่างที่เป็นตวัแทนภาคประชาสงัคมและนกัวิชาการ จ านวน 3 คน มีเกณฑก์ารคดัเลอืก

กลุม่ตวัอย่างดงัตอ่ไปนี ้ 

เกณฑก์ารคดัเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) 

(1) นกัวิชาการที่ท  างานวิจยัดา้นหนีข้องเกษตรกร 2 

(2) นกัพฒันาที่ท  างานกบักลุม่เกษตรกรในพืน้ที่เปา้หมาย 1 

รวมทัง้สิน้ 3 

3.2 ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

ขัน้ตอนในการศกึษามีรายละเอียด ดงันีต้่อไปนี ้

3.2.1 การศกึษาคน้ควา้จากเอกสาร (Documentary Study) โดยการคน้ควา้ ศกึษา ทบทวน และวิเคราะห์

เอกสารรายงาน เอกสารวิชาการ งานวิจยั วารสาร และเอกสารอื่นต่างๆ ทัง้ในรูปแบบเอกสารและ

แบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสจ์ากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพื่อท าความเข้าใจและทบทวนเก่ียวกับ
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โครงการพกัช าระหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)  ซึ่งท า

การทบทวนโครงการ มาตราการ และนโยบายที่เก่ียวขอ้งใน 2 ช่วงเวลาคือ ระหว่างปี พ.ศ. 2560- 

2562 (ก่อนการรระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19) และ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2564 (ช่วงการระบาด

ของเชือ้ไวรสัโควิด-19) ตลอดจนท าการทบทวนเอกสารเก่ียวกบัการใหส้ินเช่ือของ ธ.ก.ส. แนวคิด

เก่ียวกบัปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้แนวนโยบาย แผนงาน และการปรบัโครงสรา้งหนีเ้กษตรกร

ของธ.ก.ส. เป็นตน้ ก่อนที่จะท าการประมวลส าหรบัพฒันาเป็นประเด็นค าถามส าหรบัสมัภาษณ์

กลุม่เปา้หมาย 

3.2.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) โดยใชป้ระเด็นค าถามที่สรา้งขึน้เป็นเครื่องมือศึกษาและเก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยวิธีการสมัภาษณเ์ชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายที่ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 3.1 และการจัด

ประชมุกลุม่ย่อยในพืน้ที่เปา้หมาย 

3.2.3 การตรวจสอบและการวิเคราะหข์้อมูล การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation 

Technique) เพื่อการตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล  และเป็นวิธียืนยันขอ้มูลในการวิจัยเชิง

คณุภาพ จากนัน้วิเคราะหข์อ้มลู 2 วิธีหลกั คือ (1) การวิเคราะหแ์บบอปุนยั (Analytical induction) 

โดยคณะผูศ้กึษาสรุปปรากฏการณท์ี่พบเห็น แลว้ลงมือสรา้งขอ้สรุปประเด็นต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้

ในแนวค าถาม และ (2) การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content analysis) เป็นการวิเคราะหเ์นือ้หาเชิง

บรรยาย เช่นเดียวกับวิธีแรก แต่เป็นการประมวลขอ้สรุปที่ไดใ้นพืน้ที่ท  าการวิจัย และจัดระเบียบ

ขอ้มลูโดยวิธีการพรรณนาความ 

3.2.4 การจัดประชุมออนไลนเ์พื่อน าเสนอผลการศึกษาและรบัฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

เกษตรกรต่อทิศทางและมาตราการส าหรับปรับโครงสรา้งหนีข้องธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตรจ านวน 1 เวที 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

คณะผูศ้ึกษาเลือกใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In – depth interview) ใชแ้นวค าถาม

สัมภาษณ์ และสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสนทนากลุ่ม (Focused group 

discussion) เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูตรงตามประเด็นที่ตอ้งการศึกษาตามกรอบการศึกษาวิจยั โดยสรา้งประเด็น

ค าถาม 2 กลุม่เปา้หมาย คือ 
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3.3.1 การสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสงัเกตแบบมีสว่นรว่มกบักลุม่ตวัอย่างตวัแทนเกษตรกรในพืน้ที่ศกึษา 

ประเด็นค าถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น (ภาคผนวก ก) ดงันี ้

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นตวัผูใ้หส้มัภาษณ ์

สว่นที่ 2 ลกัษณะ เงื่อนไข และมาตรการเสรมิจากพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้ 

สว่นที่ 3 ผลการเขา้รว่มโครงการพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้

สว่นที่ 4 ขอ้เสนอและมาตราการเก่ียวกบัการจดัการหนีข้องเกษตรกรรายย่อย ต่อ ธ.ก.ส. 

3.3.2 การสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสงัเกตแบบมีสว่นรว่มกบักลุ่มตวัอย่างตวัแทน ธ.ก.ส. (ภาคผนวก ข) 

ดงันี ้

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นตวัผูใ้หส้มัภาษณ ์

สว่นที่ 2 ลกัษณะ เงื่อนไข และมาตรการการพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้ 

สว่นที่ 3 ผลการเขา้รว่มโครงการพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้

สว่นที่ 4 ขอ้เสนอและมาตราการเก่ียวกบัการจดัการหนีข้องเกษตรกรรายย่อย 

3.3.3 การจัดประชุมกลุ่มย่อยกบักลุ่มตวัอย่างตวัแทนภาคประชาสงัคมและนกัวิชาการโดยใชป้ระเด็น

ค าถามตามขอ้ 3.3.2 
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3.4 แผนงานและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เวลาระหว่างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 

(ระยะเวลา 7 เดือน) วิธีการเก็บขอ้มลูใชว้ิธีการสมัภาษณต์ามแนวค าถามที่สรา้งขึน้ ประกอบกบัการสงัเกต 

การจดบนัทกึทัง้การเขียน ภาพถ่าย และอดัเสียง รวมทัง้ใชว้ิธีการสนทนากลุม่  

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

2564 2565 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

กิา
ยน

 

ธัน
วา
คม

 

มก
รา
คม

 

กุม
ภา

พัน
ธ ์

1) ทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการหนี ้อัน

ได้แก่  การพักหนี ้และการปรับโครงสร้างหนี ้

เกษตรกรของ ธ.ก.ส. ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2560-

2564 และประมวลผลการศึกษาต่าง  ๆ  ที่ ได้

วิเคราะหผ์ลท่ีเกิดขึน้จากนโยบายดงักลา่ว 

X X      

2) สง่รายรายงานการศกึษา  X      

3) สัมภาษณ์และประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เกษตรกร ที่ เข้าร่วมโครงการพักหนี ้และปรับ

โครงสรา้งหนี ้

  X X    

4) สัมภาษณ์และประมวลข้อมูลจากการสัมภาษณ์

ผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. และนกัวิชาการ  

    X   

5) วิเคราะหแ์ละสรุปผลการศึกษา รวมทัง้ขอ้เสนอเชิง

นโยบายในการจดัการหนีเ้กษตร 

    X X  

6) การจัดประชุมออนไลนเ์พื่อน าเสนอผลการศึกษา

และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่

เก่ียวขอ้ง 

     X  

7) ปรบัปรุงและสง่รายงานฉบบัสมบรูณ ์       X 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 

การศึกษานโยบายการจัดการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2564 (ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19) มีผลการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

4.1 ลักษณะการจัดการหนีข้องธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์่อนโควิด (พ.ศ. 2560-2561) 
และหลังโควิด (พ.ศ. 2562-2564) 

ปัญหาหนีส้ินเกษตรกรตัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนัถือเป็นปัญหาคลาสสิกที่อยู่คู่กบัสงัคมเกษตรของไทยมาเป็น

ระยะเวลานานและนับวันยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึน้ เนื่องจากระบบเกษตรปัจจุบันมีกระบวนการผลิต 

การตลาด และทศันคติของเกษตรกรในการท าเกษตรเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างชัดเจน  และรูปแบบ

การเปลี่ยนแปลงนีเ้ก่ียวขอ้งกบัปัญหาหนีส้ินของเกษตรกรอย่างเห็นไดช้ดั และปัญหาหนีส้ินเกษตรกรไดส้ง่

ต่อผลกระทบไปสูต่่อการพฒันาเศรษฐกิจภาคการเกษตรของประเทศเป็นอย่างมาก เห็นไดช้ดัวา่มีแนวโนม้

หนีไ้ม่ก่อใหเ้กิดรายได ้(Non-Performing Loan : NPL) หรือ หนีเ้สียจากภาคเกษตรเพิ่มขึน้ และสถาบนั

การเงินเริ่มเห็นสญัญาณเหล่านี ้จึงเริ่มปรบักระบวนการท างานและระมดัระวงัในการปล่อยสินเช่ือมากขึน้ 

ขณะที่รฐับาลและหน่วยงานภาครฐัที่เก่ียวขอ้งเริ่มก าหนดนโยบายและมาตราการต่างๆ ออกมาที่มุ่งเป้า

เพื่อตอ้งการลดภาระหนีส้ินใหก้บัเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยในภาคการเกษตรของประเทศไทย

ออกมาอย่างต่อเน่ือง 

จากการศกึษาและทบทวนเอกสารเก่ียวกบัการจดัการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2564 (ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19) คณะผูศ้กึษาไดท้ าการ

รวบรวมแนวทางหลกัที่ทาง ธ.ก.ส. ไดน้  ามาใชด้งัแสดงในแผนภาพที่ 3.1  

https://www.google.com/search?sxsrf=APq-WBvt_X7cf-dmbuLYnb8KsOnaY8A72g:1643342887495&q=%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVhLaoydP1AhUrzDgGHdV4Da8QkeECKAB6BAgBEDc
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แผนภาพที ่3-1 แสดงแผนผังการด าเนินงานด้านการจัดการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 
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จากแผนภาพที่ 4-1 แสดงใหเ้ห็นว่า แนวทางการจัดการหนีห้ลกัของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกอบดว้ยรูปแบบหลกั คือ การพกัช าระหนี ้การลดดอกเบีย้ การปรบัโครงสรา้งหนี ้

การลดภาระหนี ้การสนับสนุนสินเช่ือ การเติมสินเช่ือ และการจ าหน่วยหนีส้ญู รูปแบบการจัดการหนีจ้ะ

ขึน้อยู่กบัศกัยภาพการจ่ายของลกูหนี ้และการเจรจาระหวา่งลกูหนี ้(เกษตรกร) และเจา้หนา้หนี ้(ธ.ก.ส.)  

เม่ือท าการทบทวนนโยบายและมาตรการจดัการหนีเ้กษตรกรของ ธ.ก.ส. ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564 โดย

แบ่งช่วงเวลาออกเป็นก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19 เพื่อเปรียบเทียบมาตราการและเงื่อนไขที่ออกมา

ช่วงเวลาดงักลา่วนัน้มีความเหมือนหรอืแตกตา่งกนั ผลการศกึษาไดแ้สดงไวใ้นตารางที่ 4-1 (ภาคผนวก ค) 

ตารางที ่  4-1 แสดงนโยบายและมาตรการจัดการหนีเ้กษตรกรของ ธ.ก.ส. ระหว่างปี พ.ศ. 2560-
2564 โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็นก่อนและหลังการระบาดโควิด-19 

เงือ่นไข ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 
ก่อนการระบาดโควิด-19 

ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 
หลังการระบาดโควิด-19 

สถานการณภ์ยัพิบตัิ

ทางธรรมชาต ิ

- การพกัช าระหนีเ้งินตน้ (อทุกภยั)  

- ลดดอกเบีย้ (รฐับาลชดเชยให้

ธ.ก.ส.) 

- ขยายเวลาช าระหนี ้(ภยัแลง้) 

- เติมสินเชื่อ (เพิ่มเงินทนุหมนุเวยีน) 

เกษตรกรมีเหตุ

ผิดปกติ  

- ปรบัโครงสรา้งหนี ้(ทายาท) 

- จ าหน่ายหนีส้ญู (เสียชีวิต ทพุพล

ภาพ และเจ็บป่วยเรือ้รงั) 

- ปรบัโครงสรา้งหนี ้(ทายาท) 

- จ าหน่ายหนีส้ญู (เสียชีวิต ทพุพล

ภาพ และเจบ็ป่วยเรือ้รงั) 

เกษตรกรเป็นหนี ้

ภาระหนกั หรอื 

เกษตรกรเป็นหนี ้

ปรบัโครงสรา้งหนี ้

- เงินตน้รอ้ยละ 50 มาปรบัโครงสรา้ง

หนี ้บวกกบัพกัช าระหนี ้และเงินตน้

ที่เหลือรอ้ยละ 50 มาปรบั

โครงสรา้งหนีภ้ายหลงั 

- แบ่งเงินตน้ปรบัโครงสรา้งหนี ้2 ครัง้  

- เงินตน้รอ้ยละ 50 มาปรบั

โครงสรา้งหนี ้บวกกบัพกัช าระหนี ้

และเงินตน้ที่เหลือรอ้ยละ 50 มา

ปรบัโครงสรา้งหนีภ้ายหลงั 

เกษตรกรไม่มีปัญหา

การช าระหนี ้

- ลดภาระหนี ้(คืนดอกเบีย้เงนิกู้

บางสว่น) 

- สนบัสนนุสินเช่ือ 

- ลดภาระหนี ้(คืนดอกเบีย้เงนิกู้

บางสว่น) 

- สนบัสนนุสินเช่ือ 
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เงือ่นไข ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 
ก่อนการระบาดโควิด-19 

ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2564 
หลังการระบาดโควิด-19 

- ขยายเวลาช าระหนี ้(เงินกู)้  

การระบาดของโควิด 

19 

 
- พกัช าระหนีท้ัง้ตน้และดอก (3 

เดือน) 

- พกัช าระหนี ้(ภาคความสมค้รใจ) 

- ขยายเวลาช าระหนี ้(ภยัแลง้) ลด

อตัราดอกเบีย้ฃ 

- เติมสินเชื่อ (เพิ่มเงินทนุ

หมนุเวียน) 

เกษตรกรรายย่อย 
 

- การลดดอกเบีย้เงินกู ้(ภาคสมคัร

ใจ และรฐับาลชดเชยให ้ธ.ก.ส.) 

 

จากตารางที่ 4-1 พบว่า รฐับาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบในการแกไ้ขปัญหาหนีส้ินครวัเรือน เพื่อไม่ให้

น าไปสูก่ารเกิดหนีเ้สียในหลายโครงการ เช่น โครงการปลดหนี ้ปรบัโครงสรา้งหนี ้และขยายระยะเวลาช าระ

หนีส้  าหรบัเกษตร การพกัหนีแ้ละการลดดอกเบีย้ เป็นตน้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ที่ไดช่ื้อว่าอยู่เคียงขา้งเกษตรกรมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนานและรบัเอานโยบายดงักล่าวมาจาก

รฐับาลออกมาตรการและโครงการต่างๆ ท่ีส  าคญัโดยมุ่งหวงัที่จะลดภาระหนีส้ินใหก้บัเกษตรกร ก่อนการ

ระบาดโควิด-19 คือ ระหว่าง ปีพ.ศ. 2559-2561 โดยมีสาเหตทุี่ออกมาตราการมาช่วยเหลือเกษตรกรใน 3 

ลกัษณะคือ  

ลักษณะที่ 1 สถานการณภ์ัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น า้ท่วม ภยัแลง้ เป็นตน้ ภยัธรรมชาติลกัษณะนี ้

ส่งผลกบัภาคเกษตรโดยตรง เพราะใหเ้กษตรกรไม่สามารถท าการประกอบอาชีพได ้ตลอดจนผลลิตไดร้บั

ความเสียหาย ดงันัน้ทาง ธ.ก.ส. จึงออกมาตรการรองรบัเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถด าเนินการได ้มาตรการที่

ส  าคญัคือ  

(1) การพักช าระหนีต้้นเงนิ คือ การที่ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนใหล้กูหนีไ้ม่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ตามเวลา

ที่ก าหนดกนัไว ้แต่ตอ้งช าระสว่นของดอกเบีย้ตามปกติ และ  
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(2) การลดดอกเบีย้ เป็นการปรบัลดจากอตัราดอกเบีย้เดิมของลกูหนี ้โดยทาง ธ.ก.ส. จะเป็นผู้

ก  าหนด วิธีนีท้  าใหค้่างวดที่จ่ายต่อเดือนไปตัดลดเงินตน้ไดม้ากขึน้ และ ภาระดอกเบีย้ก็จะ

ลดลงดว้ย ทั้งนีก้รณีภัยพิบัติส่วนใหญ่ทางรัฐบาลเข้ามาชดเชยดอกเบีย้ที่ปรับลดกับทาง

ธนาคารเพ่ือไม่ใหธ้นาคารตอ้งรบัภาระฝ่ายเดียว 

ลักษณะที่ 2 เกษตรกรมีเหตุผิดปกติไม่สามารถช าระหนี้ เช่น เกษตรกรเสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ 

เจ็บป่วยเรือ้รงั มีอายเุกิน 60 ปี เป็นตน้ โดยจะมีเงื่อนไขจ ากดัว่าจะตอ้งไม่เป็นหนีเ้กินจากที่ ธ.ก.ส. ก าหนด 

มาตรการที่ส  าคญัคือ  

(1) การปลดเปลือ้งหนี้สินหรือการจ าหน่ายหนี้สูญ คือการที่ ธ.ก.ส ปล่อยใหล้กูหนีห้ลดุพน้จาก

การหนา้ที่ในการช าระหนีโ้ดยไม่มีค่าตอบแทนท าใหเ้กิดเป็นหนีส้ญู ส่วนใหญ่จะเป็นกลุม่ลกูหนีท้ี่

เสียชีวิต ทพุพลภาพและเจ็บป่วยเรือ้รงัจนไม่สามารถประกอบอาชีพไดแ้ละไม่มีทายาท 

(2) การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีจุดประสงค์ส  าหรับลูกหนีท้ี่เกิดปัญหาเรื่องการเงิน ท าให้ไม่

สามารถช าระหนีไ้ดต้ามก าหนดสญัญา ซึ่งทางธนาคารจะเปิดโอกาสใหล้กูหนีม้าตกลงกนั เพื่อหา

หนทางรว่มกนัในการยืดระยะเวลาในการผ่อนใหน้านขึน้ โดยสญัญาการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีจ้ะ

ยึดตามแนวทางที่ลูกหนีส้ามารถที่จะช าระหนีไ้ด้ตลอดสัญญา ลูกค้ากลุ่มนีส้่วนใหญ่ เป็น 

เกษตรกรที่มีอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป และมีทายาทในการรบัช่วงต่อโดยการเขา้มาเป็นลกูคา้ของ ธ.

ก.ส. เกษตรกรท่ีมีหนีเ้ป็นภาระหนกัมีหนีค้า้งช าระ หรือกลุม่ที่เคยหนีป้รบัปรุงโครงสรา้งหนีม้าก่อน 

เป็นตน้ 

ลักษณะที่ 3 การสร้างแรงจูงใจการช าระหนีใ้ห้กับเกษตรกร มาตราการลกัษณะนีจ้ะใชก้บัเกษตรกร

รายย่อยที่ช  าระหนีก้ับ ธ.ก.ส.อย่างสม ่าเสมอและตรงเวลา หรือมีศักยภาพทางการเงินจนสามารปิดหนี ้

ทัง้หมด มาตรการที่ส  าคญัคือ  

(1) การคืนดอกเบีย้และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม เช่น โครงการช าระดีมีคืน แต่รายละเอียด

เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด และ  

(2) การขยายเวลาช าระหนี ้เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายหนี ้วิธีนีจ้ะท าใหล้กูหนีเ้ป็นหนีน้านขึน้ 

แต่จ านวนผ่อนต่อเดือนจะลดลง ทัง้นีก้็เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนดเงื่อนไขเช่นกนั  
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ในตารางที่ 4-1 เช่นกนัเม่ือพิจารณาถึงเงื่อนไขและมาตรการที่ภาครฐัออกมาใหก้ารช่วยเหลือโดยผ่านทาง 

ธ.ก.ส.ระหว่างการระบาดโควิด-19 คือ ระหว่าง ปีพ.ศ. 2562-2564 มีมาตราการมาช่วยเหลือเกษตรกร 3 

ลกัษณะคือ  

ลักษณะที่ 1 เกิดสถานการณฉุ์กเฉิน เช่น กรณีภยัพิบตัิ การแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา 2019 เป็นตน้ 

สง่ผลใหเ้กษตรกรไม่สามารถท าการประกอบอาชีพได ้ผลลิตไดร้บัความเสียหาย ดงันัน้ทาง ธ.ก.ส. จึงออก

มาตรการรองรบัเพื่อใหเ้กษตรกรสามารถด าเนินการได ้มาตรการท่ีส าคญัคือ  

(1) การพักช าระหนีต้้นเงนิ การที่ ธ.ก.ส. ผ่อนปรนใหล้กูหนีไ้ม่ตอ้งช าระคืนเงินตน้ตามเวลาที่ก าหนด

กนัไว ้แต่ตอ้งช าระสว่นของดอกเบีย้ตามปกติ กรณีคือการเกิดภยัทางธรรมชาติ 

(2) การพักช าระหนี้ (พักเงินต้นและดอกเบีย้) ช่วงการระบาดของโควิด ทาง ธ.ก.ส. ไดท้  าการสั่ง

พักหนีท้ั้งเงินตน้และดอกเบีย้ ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย

ก าหนดออกมา  

(3) การลดดอกเบี้ย เป็นการปรบัลดจากอัตราดอกเบีย้เดิมของลูกหนี ้โดยทาง ธ.ก.ส. จะเป็นผู้

ก  าหนด วิธีนีท้  าใหค้่างวดที่จ่ายต่อเดือนไปตดัลดเงินตน้ไดม้ากขึน้ และ ภาระดอกเบีย้ก็จะลดลง

ดว้ย เช่น โครงการนาทีทองลดดอกเบีย้สูโ้ควิด และ 

(4) การขยายเวลาช าระหนี ้เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายหนี ้วิธีนีจ้ะท าใหล้กูหนีเ้ป็นหนีน้านขึน้ 

เช่น การขยายเวลาช าระหนีเ้งินกูล้กูคา้ผูป้ระสบภยัแลง้ 

ลักษณะที่ 2 กรณีสร้างแรงจูงใจการช าระหนี้ให้กับเกษตรกร เช่น เกษตรกรรายย่อยที่ช  าระหนีก้บั 

ธ.ก.ส.อย่างสม ่าเสมอและตรงเวลา มาตรการที่ส  าคญัคือ  

(1) การคืนดอกเบีย้และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม เช่น กรณีของ โครงการช าระดีมีคืน หรือ 

โครงการลดภาระหนี ้ทัง้นีเ้งื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก าหนด  

(2) การขยายเวลาช าระหนี ้เป็นการเพิ่มระยะเวลาในการจ่ายหนี ้วิธีนีจ้ะท าใหล้กูหนีเ้ป็นหนีน้าน

ขึน้ แต่จ านวนผ่อนต่อเดือนจะลดลง ทัง้นีก้็เป็นไปตามที่ธนาคารก าหนดเงื่อนไขเช่นกนั  

(3) การเติมสินเชื่อ ในช่วงจากสถานการณภ์ยัธรรมชาติ และการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-

19 สรา้งผลกระทบทั้งทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในการ

ลงทุนทางการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมอาชีพเกษตรในดา้นต่างๆ ตลอดจนช่วยเหลือดา้นความ

เป็นอยู่และการด ารงชีพของเกษตรกรและครอบครวั ทาง ธ.ก.ส. ไดอ้อกมาตรการเพื่อช่วยเหลือ
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ลูกคา้ในลกัษณะของสินเช่ือในหลายรูปแบบควบคู่ไปกับการด าเนินการดา้นการจัดการภาระ

หนีส้ินของเกษตรกรไปพรอ้มกนั 

4.2 ปัจจัยทีมี่ผลต่อประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณก์ารเกษตร  

ทางผูท้  าการศึกษาไดท้ าการเก็บตวัอย่างเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลการปรบัโครงสรา้งหนี ้

เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จ านวน 11 ตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียดของการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้

เกษตรกร การเข้าโครงการจัดการหนี ้
ก่อนโควิค 

การเข้าโครงการจัดการหนี ้
หลังโควิค 

นามสมมติ นาง ก. - พกัช าระหนีช้ว่งประสบภยัแลง้
ระยะเวลา 3 ปี  

- เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟ ู

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ข. - พกัช าระหนีช้ว่งราคาขา้วตกต ่า - หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ค. - พกัข าระหนีช้่วงราคาขา้วตกต ่า 
ระยะเวลา 3 ปี 

- เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู 

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ง. - พกัช าระหนีก้บั ธ.ก.ส. 1 ปี 
- เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟ ู

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง จ. - ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้โดยสญัญา
ใหม่ใหผ้่อนเงนิตน้และดอกเบีย้คง
คา้ง 

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นางฉ. - ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้โดยสญัญา
ใหม่ใหผ้่อนเงนิตน้และดอกเบีย้คง
คา้ง 

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ช. - พกัช าระหนีโ้ครงการช่วยภยัแลง้
ระยะเวลา 3 ปี 

- เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู 

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้
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เกษตรกร การเข้าโครงการจัดการหนี ้
ก่อนโควิค 

การเข้าโครงการจัดการหนี ้
หลังโควิค 

นามสมมติ นาง ซ.  - พกัช าระหนีโ้ครงการช่วยภยัแลง้
ระยะเวลา 3 ปี 

- ท าสญัญาใหม่ขยายเวลาช าระหนี ้
-  เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู 

- หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯู ซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ฌ. -  เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู - หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ฎ. - เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู - หยดุช าระเงินตน้ และดอกเบีย้กบั 
ธ.ก.ส. รอกองทนุฟ้ืนฟฯูซือ้หนี ้

นามสมมติ นาง ฏ. - ไม่ไดป้รบัโครงสรา้งหนีธ้.ก.ส. 
- รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู 

- ช าระหนีผ้่านกองทนุฟ้ืนฟฯู 

 

4.2.1 ปัจจัยภายในจากตัวเกษตรกร 

จากการสัมภาษณเ์กษตรกรทัง้หมด 11 ราย (ภาคผนวก ง) พบว่าปัจจัยภายในจากตัวเกษตรกรผลต่อ

ประสิทธิผลการจดัการหนี ้ดงันี ้

4.2.1.1 ความสามารถในการหารายได้กับยอดหนีส้ินของครัวเรือน 

จากการศกึษาพบวา่ ความสามารถในการหารายไดข้องเกษตรกรต ่า เม่ือเทียบกบัค่าใชจ้่ายและหนีส้ินของ

เกษตรกรที่ค่อนขา้งสูง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายไดห้ลักปีละ 1 ครัง้ จากการท าเกษตรซึ่งไม่

แน่นอนเนื่องจากพึ่งพิงกบัดินฟ้าอากาศซึ่งแปรปรวน มีความเสี่ยงทัง้ภยัแลง้ น า้ท่วม และพึ่งพิงราคาตลาด

ซึ่งมีความผนัผวนและตกต ่า ในขณะที่เกษตรกรไม่มีเงินทนุของตวัเองใชว้ีธีกูย้ืมทัง้จากหลายแหลง่ เม่ือท า

การเกษตรขาดทุน จึงไม่สามารถจ่ายหนีท้ี่มีอยู่และกู้เพิ่มเพื่อลงทุน ท าให้มีหนีส้ะสมเพิ่มขึน้จนเกิน

ศกัยภาพของตนเอง สว่นใหญ่ไม่สามารถจ่ายเงินตน้และดอกเบีย้ได ้ประกอบกบัอายเุกษตรกรอยู่ในช่วงสงู

วัยท าใหก้ าลงัในการท าเกษตรลดลง และหลายรายเป็นแม่หมา้ย บางรายไม่มีที่ดินเป็นของตัวเอง และ

เกษตรกรสว่นใหญ่ไม่มีความรูแ้ละทกัษะอื่นนอกจากการท านา ท าไร ่ไม่ไดมี้โอกาสพฒันาตวัเองเนื่องจาก

ดิน้รนอยู่กบัการท ามาหาเลีย้งชีพในรูปแบบเดิมซ า้ๆ 

“ท ำนำมำตลอด หำกจะเลิกท ำนำก็ไม่รูจ้ะท ำอะไรได ้เพรำะทีด่ินรอบ ๆ บริเวณนัน้ท ำนำกนัหมด 

จึงตอ้งท ำเหมอืนๆกนั “ นามสมมตุิ :นาง ฏ. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 
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“ไม่ไดม้ีเงนิออมอะไร เก็บเงนิไวส้ ำหรบัจ่ำยหนีต้ำมงวดๆ ในช่วงทีต่อ้งจ่ำยหนีใ้ห ้ธ.ก.ส. ก็จะเก็บ

ไวจ่้ำยแต่ดอก ถำ้เงนิไม่พอก็จะไปยืมญำติมำจ่ำยก่อน เพรำะไม่อยำกใหม้ีหนีค้ำ้ง ตอนทีล่ ำบำก

ทีส่ดุก็จะเป็นตอนทีเ่จอแลง้ เงนิทนุก็ไม่ม”ี นามสมมตุิ :นาง ฉ. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

“เมื่อขำยผลผลิตก็น ำเงินไปใชห้นี ้หำกปีไหนมีภยัแลง้ ผลผลิตมนัส ำปะหลงัเสียหำย ก็ตอ้งกูอ้ีก

ครัง้ในปีนัน้ เพือ่ลงทนุปลูกขำ้วโพด หำเงนิมำสง่คนื ธ.ก.ส. ท ำอย่ำงนีว้นไปทกุปี ไม่สำมำรถหยดุ

กูไ้ด ้เพรำะจะไม่มีเงินมำลงทุนท ำเกษตร ก็ไม่มีเงินใชห้นี”้ นามสมมตุิ: นาง ช. (สมัภาษณ)์ 11 

ธนัวาคม 2564 

ส าหรบัเกษตรกรที่มีรายไดจ้ากลกูช่วยบรรเทาค่าใชจ้่ายในครอบครวั แต่เม่ือโควิค 19 ระบาดท าใหต้กงาน

ไม่มีเงินสง่ใหพ้อ่แม่ ดงัค าใหส้มัภาษณข์องชาวนา ต าบลเที่ยวแท ้จงัหวดั ชยันาท 

“วำงแผนกบัลูกชำยไวว้่ำจะช่วยกนัจ่ำยหนีธ้.ก.ส.ใหห้มด แต่ตอนนีเ้จอโควิค ลูกคนโตตกงำนส่ง

เงินมำช่วยไม่ไดเ้หมือนเดิม ท ำใหท้ี่วำงไวก้บัลูกว่ำจะจ่ำยหนี ้ปีละแสนกว่ำบำท ท ำไม่ไดแ้ลว้”  

นามสมมติ นาง ค.  สมัภาษณ ์(14 พฤศจิกายน 2564) 

“พอมโีควดิ ลูกสำวและลูกเขยก็ไม่ไดท้ ำงำนทีโ่รงงำน จึงกลบัมำอยู่บำ้น ท ำใหไ้ม่มเีงนิผอ่นคำ่บำ้น

ทีกู่ม้ำจำก ธ.ก.ส. ส่วนหนีเ้พือ่กำรเกษตร ใชว้ิธีกำรจ่ำยคืนปีละครัง้ หลงัเก็บเกี่ยวมนัส ำปะหลงั 

แตผ่อ่นช ำระไดแ้คด่อกเบีย้” นามสมมตุิ: นาง ช. (สมัภาษณ)์ 11 ธนัวาคม 2564 

“ ช่วงโควิดเกษตรกรรายย่อย ไดร้บัผลกระทบจากราคาขา้วตกต ่าเหลือเกวียนละแปดพนับาท ทกุ

คนไดร้บัผลกระทบมากขึน้ ถา้ฝนแลง้น า้ท่วมรายไดท้างการเกษตรหายไป ส่วนโควิดท ำใหร้ำยได้

ครวัเรือนหำยไป เช่น ลกูหลานออกไปท างานไดเ้งินเดือน พอไม่มีงานท าก็กลบัมาอยู่บา้นกระทบ 

ขาดรายได ้คาดวา่สง่ผลกระทบเกษตรกรรอ้ยละ 80 ตอนนีธ้นาคารจึงมีการประกาศปรบัโครงสรา้ง

หนีอ้ย่างยั่งยืนออกมา”  ผูบ้รหิาร ธ.ก.ส.ส านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

ปัจจยัเหล่านีจ้ึงท าใหค้วามสามารถในการหารายไดเ้พื่อใชห้นี ้ธ.ก.ส.ค่อนขา้งต ่า มีโอกาสสญูเสียที่ดินท า

กินที่ใชค้  า้ประกนัเงินกู ้

“ไม่มีทีด่ินของตวัเอง มีแต่ทีบ่ำ้นแค่ 2 งำน พอไม่มีเงินจ่ำยหนี ้ เจำ้หนำ้ที ่ธ.ก.ส. ก็แนะน ำว่ำให้

เอำโฉนดที่ดิน ไปค ้ำประกนัไว ้และใหกู้จ้นเต็มวงเงินค่ำที่ดิน ถำ้ที่ดินถูกยึด ก็ไม่รูว้่ำจะตอ้งท ำ

ยงัไงเหมอืนกนั ”นำมสมมตุ ิ:นำง ช.) (สมัภำษณ)์ 11 ธนัวำคม 2564 
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4.2.1.2 ความสามารถในการลงทุน ทัง้การผลิตและจัดการตลาด (ลดต้นทุน เพิม่มูลค่า) 

จากการสมัภาษณเ์กษตรกรทัง้ 11 ราย สว่นใหญ่ท านา ท าไรอ่อ้ย และมนัส าปะหลงั โดยขายผลผลิตใหก้บั

พ่อคา้ซึ่งเกษตรกรก าหนดราคาหรือต่อรองราคาไม่ได ้รวมทัง้ไม่มีทกัษะเพิ่มมลูค่าผลผลิต เพื่อใหไ้ดร้าคา

สงูขึน้โดยไม่ตอ้งพึ่งพอ่คา้คนกลาง  

“เรำท ำหนำ้ที่ปลูกอย่ำงเดียว เรื่องตลำดเรำไม่รูจ้ักแต่เรำรูว้่ำจะไปขำยใคร เรำก็จะขำยใหเ้จำ้

ประจ ำนะ รำคำก็แลว้แตเ่ขำจะก ำหนด” นามสมมตุิ :นาง ฉ. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

ส าหรบัตน้ทุนการผลิตของเกษตรกรค่อนขา้งสูงเนื่องจากพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกทัง้หมด ทัง้

เมล็ดพนัธุ ์ปุ๋ ย สารเคมีก าจดัศตัรูพืช ค่าแรง เครื่องจกัร รายไดม้ากกว่าครึง่จึงถกูจ่ายเป็นค่าปัจจยัการผลิต

ทัง้หมด เมื่อผลผลิตไม่ไดผ้ลหรอืราคาตกต ่าซ า้หลายครัง้  

“ไม่ว่ำจะท ำนำหรือท ำไร่ออ้ยตอนนีเ้รำก็จ่ำยหมด ซือ้ทัง้พนัธ์ ปุ๋ ย ยำ  จำ้งเก็บเกีย่วทัง้นำและไร่ ที่

เรำท ำเองก็จะช่วงดูแลก่อนจะเก็บเกีย่ว ไม่เหมือนเมือ่ก่อนนะเรำท ำเองเกือบทัง้หมด แต่ตอนนีเ้รำ

เอำไม่ทนัอำยกุ็มำกขึน้ แต่ทีท่  ำนำและไร่ออ้ยมนัเยอะ ก็ตอ้งจ่ำยเอำจะไดท้ ำทนั” นามสมมตุิ :นาง 

ฉ. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

เกษตรกรไม่ไดมี้การวางแผนในการปรบัตวัเพื่อลดความเสี่ยงภยัธรรมชาติ ส่วนใหญ่ยงัคงใชว้ิธีเสี่ยงผลิต 

ดว้ยคิดว่าปีต่อไปฟ้าฝนดีอาจจะไดผ้ลผลิตดี ราคาดี ไม่พบกรณีตวัอย่างที่ท  าการศกึษารายได ้ปรบัเปลี่ยน

การผลิตเพื่อลดตน้ทุนและพึ่งปัจจัยการผลิตของตัวเอง เนื่องดว้ยไม่มีความรู ้ไม่มีความมั่นใจและกลัว

ความเสี่ยงหากท าแตกต่างจากเดิม เกษตรกรบางรายพยายามสรา้งทางเลือกในการสรา้งรายไดใ้หก้ับ

ตนเองเพิ่มขึน้ แต่เน่ืองจากไม่มีเงินทนุจึงกูเ้งินเพื่อลงทนุ แต่ขาดประสบการณแ์ละไม่ไดว้ิเคราะหค์วามเสี่ยง

และโอกาสในการคืนทุนรวมทั้งความสามารถในการจ่ายคืนหนี ้ท าใหเ้กษตรยิ่งเป็นหนี ้ เพิ่มขึน้จนเกิน

ศกัยภาพที่จะจ่ายคืนไดห้มด  

“ปัญหาในภาคการเกษตร คือ ภยัธรรมชาติ และราคาผลผลิต การรวมตวัของเกษตรกรค่อนขา้ง

ยาก กลายเป็นช่องโหว่ของพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาก าหนดราคาผลผลิต ” ผู้บริหาร ธ.ก.ส. 

ส  านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

“เดิมท ำนำ และเลีย้งเป็ดไล่ทุ่ง แต่พอไขห้วดันกระบำด ตอ้งเปลีย่นเลีย้งเป็ดแบบฟำร์มปิด จึงกูเ้งนิ 

SME อกี 1.35 ลำ้นบำท แต่ตน้ทนุท ำฟำร์มปิดสูงกวำ่รำยไดข้ำยไข่เป็ด ไข่เป็ดรำคำตกต ่ำเหลอืฟอง

ละ 2 บำท ไข่ขำยไม่หมด ก็ขำดทุน ก็ไปกูเ้พิ่มอีกเพือ่เอำมำลงทุนต่อ ตอนนีเ้ป็นหนีห้ลำยที่ ทัง้     

ธ.ก.ส. กองทนุหมู่บำ้น ไฟแนนซ์รถ SME “นามสมมตุิ :นาง ฏ.(สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 
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อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่มีที่ดินของตวัเองบางราย เม่ือทบทวนตนเองแลว้พบว่าการท าเกษตรเชิงเดี่ยวโดย

การท านาอย่างเดียวมีความเสี่ยงสงู มีความพยายามในการปรบัเปลี่ยนการผลิต ปรบัพืน้ที่นาบางสว่นปลกู

พืชชนิดอื่น หรอืหารายไดจ้ากอาชีพอื่นๆ เพื่อใหมี้รายไดต้่อเน่ือง   

“ ในแปลงมี 7 ไร่ แบ่งปลูกขำ้วครึ่งหนึ่ง เกี่ยวเดือนธนัวำ และจะลดลงอีกครึ่ง เพือ่ปลูกดำวเรือง 

สว่นหนึ่งก็น ำดอกมำรอ้ยมำลยั สว่นหนึ่งก็ขำย และเพือ่ควำมสวยงำมเพรำะท ำเรำรำ้นอำหำรตำม

สั่งดว้ย ปลูกผกัไวท้ ำอำหำรตำมสั่งขำยดว้ยจะไดล้ดตน้ทนุ ” นามสมมตุิ :นาง ฎ. (สมัภาษณ)์ 11 

ธนัวาคม 2564 

“ตอนหลงัไดม้ีกำรปรบัมำท ำนำ แบ่งมำท ำออ้ยดว้ยเพรำะรำยไดด้ีกว่ำ ลงทุนนอ้ยกว่ำ ทนแลง้

ดีกว่ำ เพือ่จะไดม้ีเงินส่งดอกเบีย้ธ.ก.ส. และปลูกผกัสวนครวัเอำไวก้ินเอง เพือ่ลดค่ำใชจ่้ำยใน

ครอบครวั” นามสมมตุิ: นาง ค. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

4.2.1.3 แผนการจัดการการเงนิของครัวเรือน  

จากการสมัภาษณเ์กษตรกรทัง้ 11 ราย พบว่า เกษตรกรไม่ไดมี้การวางแผนการจัดการเงินที่ชัดเจนเป็น

ระบบ เป็นการวางแผนตามรายไดท้ี่ไดเ้ขา้มาในปัจจบุนั หากรายไดไ้ม่พอกบัค่าใชจ้่ายเกษตรกรส่วนใหญ่

ใชว้ิธีการกูเ้งินเพิ่มจาก ธ.ก.ส.หรอืแหลง่อื่นๆ เช่น กองทนุหมู่บา้น เงินนอกระบบ และรา้นคา้ ท าใหเ้กิดวงจร

หนีส้ินเป็นงูกินหาง หาทางออกไม่ได ้ขณะเดียวกนั รายไดท้ี่ไม่แน่นอนอาชีพที่ไม่มั่นคงประกอบกบัภาระ

หนีส้ินที่เกินตัว มีความเครียด มองไม่ออกและไม่รูว้่าจะวางแผนการเงินอย่างไร ไม่มีที่ปรึกษาหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน าในการวางแผนการเงิน มีพบเกษตรกรเพียง 1 ราย ที่มีการวางแผนการเงินโดย

ตัง้เปา้หมายวา่จะลดหนี ้ไม่สรา้งหนีเ้พิ่ม ซึง่ถือวา่เป็นแนวโนม้การจดัการการเงินที่ดี   

“เงินลงทนุไม่พอจึงกูเ้พิ่มจำกไฟแนนซ์และกูน้อกระบบ ใชว้ิธีหมุนหนี ้คือ กูใ้หม่มำใชห้นีเ้ก่ำ กูม้ำ

จ่ำยดอกเบีย้ ท ำใหห้นีเ้พิ่ม” นามสมมตุิ :นาง ฏ.(สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

4.2.1.4 ความเข้าใจต่อเงือ่นไขและสัญญา 

จากการสมัภาษณเ์กษตรกรทัง้ 11 ราย พบว่า เกษตรกร 10 รายเขา้ใจเงื่อนไขและสญัญาโดยเฉพาะสว่นที่

เก่ียวข้องกับการพักช าระหนีส้่วนใหญ่ไม่รูว้่าการพักช าระหนีจ้ะสรา้งภาระในภายหลังให้กับตัวเอง 

เกษตรกรตัดสินใจด้วยต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ไม่มีเงินจ่ายหนี ้ธ.ก.ส. และการแนะน าของ

เจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส.เป็นไปตามนโยบายของธ.ก.ส.ในแต่ละช่วง  
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“ธ.ก.ส.ก็อธิบำยหมดนะแต่ว่ำพีก่็ไม่ค่อยเขำ้ใจหรอก เอกสำรมนัเยอะ ไม่กลำ้ถำมดว้ย รูแ้ต่ว่ำเขำ

จะตอ้งเช็คก่อนว่ำเรำจะสำมำรถจ่ำยหนีไ้ดเ้ท่ำไหร่ เรำก็จ ำแค่ว่ำจะตอ้งจ่ำยให ้ธ.ก.ส. เท่ำไหร่แต่

ละงวด” นามสมมตุิ :นาง ฉ. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

“ป้ำไม่รูห้รอกว่ำพกัหนีอ้ะไร รูแ้ต่ว่ำพอมีภยัแลง้เยอะๆแลว้เจำ้หนำ้ทีก่็บอกว่ำไม่ตอ้งจ่ำยเงนิก็ได้

เพรำะว่ำทำงธนำคำรอนโุลมใหห้ยุดจ่ำย เรำก็ไม่จ่ำย แต่พอไปจ่ำยตำมเวลำทีก่ ำหนดเรำก็งงว่ำ

ท ำไมเงินเพิ่มขึน้ แต่ก็ไม่กลำ้ถำมเจำ้หนำ้ที ่เรำก็คิดว่ำหรือเป็นเพรำะเรำไม่จ่ำยตรงเวลำ” นาม

สมมตุิ :นาง ฉ.) (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

พบว่ามีเกษตรกรที่สมัภาษณเ์พียง 1 รายที่ใหข้อ้มลูว่าเขา้ใจเงื่อนไขและสญัญาเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหวัหนา้

กลุม่เกษตรกรลกูหนีจ้งึไม่รว่มโครงการพกัช าระหนีเ้พราะเห็นวา่ไม่เป็นประโยชนใ์นระยะยาว 

เกษตรกรไม่มีขอ้มลูและความรูใ้นการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่สอดคลอ้งเหมาะสมและเกิดประโยชนก์บัตวัเอง 

เป็นการท าตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ธ.ก.ส.แนะน า เม่ือเกษตรกรเห็นวา่ค าแนะน าของเจา้หนา้ที่สามารถ

ช่วยใหเ้กษตรกร ผ่อนปรนปัญหาทางการเงินไดเ้ฉพาะหนา้ได ้ ไม่ไดมี้การวิเคราะหผ์ลดีผลเสียในระยะยาว  

“ตอนนัน้เป็นลูกคำ้ชัน้ดี เจำ้หนำ้ที ่ธ.ก.ส. จึงใหท้ ำสญัญำใหม่ ซึ่งเป็นช่วงทีม่ีโครงกำรช่วยเหลือ

ชำวนำจำกสถำนกำรณ์รำคำขำ้วตกต ่ำ จึงเขำ้ร่วมโครงกำร รวมกลุ่มกนั 10 คน เพือ่พกัช ำระเงนิ

ตน้ 3 ปี เพรำะหำเงนิมำจ่ำยหนีไ้ม่ได ้กลวั ธ.ก.ส. จะคดิดอกเบีย้เพิ่มจำกรอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 8 

หรือรอ้ยละ 9 นีแ่หละ หลงัท ำสญัญำใหม่ ก็จ่ำยเฉพำะดอกเบีย้มำเรื่อย ๆ ขอ้เสียคือ เงินตน้ไม่

ลดลง ตอ้งเป็นหนีไ้ปตลอดไม่มวีนัหมด ” นามสมมตุิ :นาง ค. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

แต่พบว่ามีเกษตรกร 1 รายที่มีการวิเคราะหถ์ึงผลดีผลเสียการพกัช าระหนีจ้ึงไม่รว่มโครงการ แต่พบว่าเกษ

ตกรรการเขา้ถึงขอ้มลูโครงการของกองทนุฟ้ืนฟเูพื่อพฒันาเกษตรกร จึงท าใหต้ดัสินใจไม่ปรบัโครงสรา้งหนี ้

กบัธ.ก.ส.โดยตรง และเลือกเขา้รว่มโครงการกองทนุฟ้ืนฟฯู แทน เนื่องจากเห็นว่าเงื่อนไขเป็นประโยชนก์บั

เกษตรกรดีกว่า 

กระบวนการที่ ธกสใหค้ าแนะน าหรืออธิบายขอ้มลูใหก้บัเกษตรกรลกูหนี ้เป็นการใหข้อ้มลูกลุม่เกษตรกรใน

ชมุชน และการใหข้อ้มลูเป็นรายคนที่มีเขา้มาติดต่อที่ส  านกังานสาขา เจา้หนา้ที่มีการใหข้อ้มลูหรืออธิบาย

โดยมีเป้าหมายเพื่อใหลู้กหนี ้ด  าเนินการตามนโยบายธ.ก.ส. ไม่ไดมี้การใหข้อ้มูลขอ้ดีขอ้เสียส าหรบัให้

เกษตรกรตดัสินใจ ขณะที่เกษตกรก็มีเป้าหมายตอ้งการกูเ้งินเพิ่มหรือตอ้งการแกปั้ญหาไม่มีเงินจ่ายหนี ้

ธ.ก.ส. ท าใหมุ้่งความสนใจเฉพาะการเขา้รว่ม ทัง้เป็นภาษาการเงินที่ฟังเขา้ใจยาก ประกอบเป็นการอธิบาย

ที่มีกลุม่จ านวนมากซึง่มีเสียงรบกวนสมาธิท าใหป้ระสิทธิในการฟังและรบัรูข้อ้มลูของเกษตรกรลดลง  
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4.2.2 ปัจจัยจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

4.2.2.1 การสร้างความเข้าใจทีมี่ความชัดเจนและเพยีงพอของข้อมูลใหก้ับเกษตรกร 

วิธีการสื่อสารใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัเกษตรกรลกูหนี ้ธ.ก.ส.ลงพืน้ที่เพื่อประชุมใหข้อ้มลูกับ

กลุ่มเกษตรกรลูกหนีใ้นชุมชน โดยการพูดอธิบาย และมีเอกสารเผยแพร่ประกอบ ส่วนใหญ่เป็นการพูด

อธิบายเนื่องจากเกษตรกรสว่นใหญ่ไม่ค่อยอ่านเอกสาร โดยส านกังานใหญ่จะมีคู่มือใหพ้นกังานส าหรบัใช้

เป็นแนวปฏิบตัิในการพิจารณาการปลอ่ยสินเชื่อใหมี้ประสิทธิภาพ 

“ฝ่ำยสนิเชือ่จะมกีำรประชมุใหข้อ้มูลตลอด นดัประชมุตำมศำลำวดั แต่ละเขต หำกมีนโยบำยใหม่ 

ก็จะบอก และใหแ้สดงควำมประสงค์ มีทัง้เอกสำร และอธิบำยปำกเปล่ำ” ผูจ้ดัการสาขา ธ.ก.ส. 

(สมัภาษณ)์ 18 กมุภาพนัธ ์2565  

“ กำรอธิบำยกับลูกคำ้ เช่น ลุงมีหนีส้ำมแสน ลุงสำมำรถส่งไดเ้ท่ำไหร่ ลุงมีรำยไดม้ำจำกไหน 

หลงัจำกรำยไดห้กัคำ่ใชจ่้ำยเงนิเหลอืเทำ่ไหร่ สำมำรถช ำระไดม้ัย้ เรำมนีโยบำยเพือ่ใหค้ยุกบัลกุคำ้

ใหเ้ขำ้ใจ ใหอ้ธิบำยและพูดคยุใหล้ะเอยีด อย่ำงนอ้ยคนหนึ่งตอ้งใชเ้วลำ 2-3 ชั่วโมง ” ผูบ้รหิาร ธ.

ก.ส. ส  านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

“พนกังำนตอ้งปฏิบตัิตำมคู่มือ และช่วยเหลือตำมศกัยภำพที่แทจ้ริง หำกไม่ท ำตำมมำตรฐำน 

ปอ้งกนักำรเกิดหนีสู้ญเพรำะเงนิทนุสว่นใหญ่มำจำกกำรฝำกเงนิ ” ผูบ้รหิาร ธ.ก.ส. ส  านกังานใหญ่ 

(สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565  

ซึ่งในทางปฏิบตัิสอดคลอ้งกบัการใหข้อ้มลูของเกษตรกรทัง้ 11 รายพบว่า เจา้หนา้ที่ธ.ก.ส.มีการใหข้อ้มลู

เพื่อสรา้งความเขา้ใจเกษตรกร แต่เนื่องจากเป็นภาษาการเงินที่เขา้ใจยาก ท าใหเ้กษตรกรเขา้ใจเพียง

บางสว่น ท าใหเ้กษตรกรรายหลายสบัสน และสงัสยั โดยเฉพาะประเด็น ยอดหนีส้ินคา้งจ่ายกบัธ.ก.ส. จาก

การท าสญัญาหลายฉบบัและการปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยการน าเงินตน้และดอกเบีย้คา้งจ่ายปรบัเป็นยอด

คา้งจ่ายและปรบัยอดและระยะเวลาในการช าระหนีใ้หม่  ตามค ากลา่วของเกษตกรรายนี ้

“จ ำไม่ไดว้่ำเจำ้หนำ้ทีอ่ธิบำยเรือ่งจ่ำยเงนิกบัดอกเบีย้ว่ำอย่ำงไง ไม่รูว้่ำท ำไมเรำถึงมีหนีเ้พิ่มขึน้ได้

อย่ำงไร ถำมเจำ้หนำ้ทีก่็ฟังไม่เขำ้ใจ ไม่รูว้่ำเรำเสยีเปรียบหรือไม่” นามสมมตุิ :นาง จ. (สมัภาษณ)์ 

11 ธนัวาคม 2564 

“ กำรท ำเรือ่งปรบัปรุงโครงสรำ้งหนี ้ธนำคำรจะรวมหลำยสญัญำเป็นสญัญำเดยีว โดยดูรำยไดเ้ขำ

เป็นหลกั สำมำรถส่งไดเ้ท่ำไหร่ ขยำยเวลำตำมรำยไดข้องเกษตรกร ส่งเป็นรำยปีไป สูงสดุไม่เกิน 
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15 ปี ถำ้มีควำมจ ำเป็นจะขยำยใหถ้ึง 20 ปี ” ผูจ้ัดการสาขา ธ.ก.ส.(สมัภาษณ)์ 18 กุมภาพนัธ ์

2565  

“พกัช ำระหนีค้ดิดอกเบีย้ เขำก็ทรำบวำ่มีหนีต้อ้งมำคยุกนั เจำ้หนำ้ทีต่อ้งเขำ้ไปคยุกบัแตล่ะรำย จะ

มใีบแจง้หนีต้ลอด เขำจะรู”้ ผูจ้ดัการสาขา ธ.ก.ส.สมัภาษณ ์18 กมุภาพนัธ ์2565 

ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจที่เกษตรกรทกุรายใหข้อ้มลู คือ เจา้หนา้ที่จะใชป้ระเด็นเรื่องการผิดช าระหนี ้จะท า

ใหเ้กษตรกรเสียเครดิตการเป็นลกูหนีช้ัน้ดี จะตอ้งเสียดอกเบีย้เพิ่มจากรอ้ย 7 เป็นรอ้ยละ 9 ประเด็นนีท้  าให้

เกษตรกรทกุรายที่สมัภาษณ ์ท าสญัญากูเ้งินกบั ธ.ก.ส.เพิ่ม เพื่อใหส้ามารถมีเงินไปจ่ายหนีเ้พื่อรกัษาเครดติ

การเป็นลกูหนีช้ัน้ดี  

“เจำ้หนำ้ที ่ธ.ก.ส. แนะน ำใหกู้เ้พิ่มเพือ่ปิดดอกเบีย้เก่ำ หำกเรำส่งเงินคืนตรงเวลำจะไดค้ะแนน

ระดบั AAA+ ท ำใหกู้ง้่ำย ประวตัิดี แต่หำกผิดสญัญำจะถูกปรบัเป็นลูกหนีช้ัน้แย่ ธนำคำรจะขึน้

ดอกเบีย้ ซึ่งกำรขอกู ้ธ.ก.ส.ประเมินใหกู้ผ้่ำน โดยใหเ้งินมำรอ้ยละ 80 ส่วนอีกรอ้ยละ 20 ใชเ้พือ่

จ่ำยดอกเบีย้ของสญัญำเดมิ” นามสมมตุิ: นาง ฎ. (สมัภาษณ)์ 15 พฤศจิกายน 2564 

ทัง้นีจ้ากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิารของธ.ก.ส. ทัง้ในส านกังานสาขาและส านกังานใหญ่ พบว่า การด าเนินการ

ดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นนโยบายของธ.ก.ส. และของธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการด าเนินการที่ผิดระเบียบ 

ปัจจบุนัไดมี้การก าชบัและติดตามตรวจสอบอย่างจรงิจงั 

 “กำรกูเ้พิ่มเพือ่ไม่ใหผ้ดิสญัญำ เพือ่รกัษำเครดติ ไม่ถูกตอ้ง ตอ้งตัง้กรรมกำรสอบวนิยั ถำ้กูว้นันัน้

และใชห้นีว้นันัน้ ตอนนีม้ีระบบตรวจสอบอยู่” ผูจ้ดัการสาขา ธ.ก.ส. (สมัภาษณ)์ 18 กุมภาพนัธ ์

2565  

จะเห็นไดว้่า ธ.ก.ส. มีการอธิบายใหข้อ้มลูกับเกษตรกรในชุมชนและรายบุคคล แต่เกษตรกรเขา้ใจเพียง

บางส่วน เนื่องจากมีช่องว่างในสรา้งความเขา้ใจ เช่น ภาษาในการอธิบายยากต่อความเขา้ใจ เครื่องมือ

ประกอบการอธิบายใหเ้กษตรกรไม่สอดคลอ้งกบัการเรียนรูข้องเกษตกร บรรยากาศหรือสิ่งแวดลอ้มไม่เอือ้

ตอ่สมาธิหรอืความตัง้ใจในการรบัฟังขอ้มลูของเกษตรกร  

4.2.2.2 อัตราส่วนลูกหนีท้ีดู่แลต่อจ านวนเจ้าหน้าที ่

จากการสมัภาษณเ์กษตรกรทัง้ 11 ราย การดแูลของเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. ต่อลกูนีมี้ 2 รูปแบบคือ การเขา้มา

ดแูลเป็นกลุ่ม ผ่านการประชุมหมู่บา้น และการดแูลใหค้ าปรกึษาเป็นรายคนเม่ือเกษตรกรที่เป็นลกูหนีไ้ม่

ติดต่อธนาคาร ซึ่ง เกษตรกรไม่ไดส้ะทอ้นว่าเจา้หนา้ที่ไม่เพียงพอ หรือตอ้งรอนาน สะทอ้นในเบือ้งตน้ว่า 
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อัตราส่วนลูกหนีต้่อเจ้าหน้าที่ธ.ก.ส. ไม่ได้มีนัยส าคัญมากต่อประสิทธิภายในการปรับโครงสรา้งหนี ้

เกษตรกร  

จากการสมัภาษณผ์ูบ้รหิาร ธ.ก.ส. ส  านกังานใหญ่ พบว่า ปัจจบุนัมีเจา้หนา้ที่ดแูลลกูคา้ ธ.ก.ส. อยู่ทัง้หมด 

8,000 – 9,000 คน ทั่วประเทศไทย มีลกูคา้เกษตรกรของ ธ.ก.ส. ประมาณ 4.81  ลา้นราย คิดเป็นอตัราสว่น

ประมาณ เจา้หนา้ที่ 1 คน ต่อลกูคา้ 500 คน โดยประมาณ แต่ทัง้นีแ้ต่ละจงัหวดัก็จะมีอตัราส่วนแตกต่าง

กนัไป  

สอดคลอ้งกับการใหส้ัมภาษณข์องผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาในจังหวัดชัยนาทที่กล่าวว่าจ านวนลูกคา้ของ

ธนาคารในจังหวดัมีเจา้หนา้ที่ดูแลลกูคา้ 1 ต่อ 500 คน การด าเนินการเป็นไปอย่างครอบคลมุและทั่วถึง 

เพราะลกูคา้ทกุคนสามารถเจา้ถึงขอ้มลูได ้มีแนวทางการชี ้แจงขอ้มลูในระดบักลุ่มและเป็นรายบคุคล การ

ติดตามก็ใชก้ระบวนการลกัษณะเดียวกนัคือ การติดตามโดยใชร้ะบบกลุ่ม และการติดตามเป็นรายบคุคล

ส าหรบักรณีลกูหนีท้ี่มีปัญหาหรือภาระหนีค้่อนขา้งหนกั 

“เจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที ่1 คน ดูแลเกษตรกรประมาณ 500 คน ลูกหนีท้ีด่ีเกินรอ้ยละหำ้สิบ ส่งหนี ้

ตำมก ำหนด ถำ้เป็นลูกหนีเ้สีย ธนำคำรก็ตอ้งเขำ้ไปติดตำมหนี ้ไปช่วยเหลือ บำงคนจ่ำยแค่

ดอกเบีย้ ธนำคำรก็เปลี่ยนเลื่อนงวดให ้ปีนีส้่งดอกเบีย้หมด ปีหนำ้ก็ส่งตน้เงิน ไม่เป็นลูกหนีเ้สีย 

บำงคนสง่ไดท้ัง้ตน้และดอก ก็มำกูใ้หม่” ผูจ้ดัการสาขา ธ.ก.ส.  (สมัภาษณ)์ 18 กมุภาพนัธ ์2565 

4.2.2.3 ข้อมูลลูกหนีป้ระกอบการวิเคราะหก์ารจัดการหนีใ้หส้อดคล้องลูกหนี ้

จากการสมัภาษณ ์ผูบ้รหิารธ.ก.ส. ทัง้ส  านกังานสาขาและส านกังานใหญ่ พบวา่ ธนาคารจะมีหลกัเกณฑใ์น

การพิจารณาอนุมัติการปล่อ่ยสินเช่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพ มีคู่มือปฏิบตัิใหก้ับสาขา โดยใช้การวิเคราะห์

สินเช่ือ 5C ในการวิเคราะหค์วามเสี่ยง ไดแ้ก่ Character ผูกู้เ้งินควรเป็นคนซื่อสตัย ์น่าเช่ือถือ มีความตัง้ใจ

จรงิ Capital เงินลงทนุ ใหค้วามส าคญัในการวิเคราะหส์ดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ Capacity ความสามารถในการ

ช าระหนี ้  Collateral หลักประกันการให้กู้ยืม Condition ปัจจัยภายนอกต่างๆ  เช่น สภาพเศรษฐกิจ 

การเมือง สิ่งแวดลอ้ม  

“กำรใหส้ินเชื่อเป็นนโยบำยใหญ่ขององค์กร มีคู่มือเป็นมำตรฐำนในกำรท ำงำน” ผูจ้ัดการสาขา 

ธ.ก.ส (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

“ กำรใหกู้เ้พิ่มเพือ่ไปลงทนุดูจำกหลกัทรพัย ์จะใหไ้ม่เกินมูลค่ำทีด่นิ กูไ้ดไ้ม่เกินรอ้ยละ 90 ถำ้เป็น

ลูกค้ำชั้นดี แต่ถ้ำลูกหนีค้ ้ำงก็กู ้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของรำคำที่ดิน ” ผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. 

(สมัภาษณ)์ 18 กมุภาพนัธ ์2565 
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“ กำรประเมินลูกหนี ้เรำดูกำรท ำกิน กำรประกอบอำชีพ มีรำยไดเ้ท่ำไหร่ ท ำนำเยอะมัย้ ถำ้ท ำ

เยอะกำรลงทนุก็เยอะ ก็กูไ้ดเ้ยอะ ดูตลำด ดูทรพัย์สนิทีม่ีส่วนหนึ่ง หลกั ๆ คือ ดูกำรผลิตของเขำ 

ส่วนหนีจ้ำกแหล่งอืน่เรำก็ดูดว้ย แต่บำงทีเกษตรกรก็ไม่บอกว่ำเป็นหนีท้ีไ่หนบำ้ง ถำ้บอกเรำเรำก็

ไม่ใหกู้ ้เพรำะไม่พอช ำระหนี ้เกษตรกรไม่ไดใ้หข้อ้มูลทีเ่ป็นจริง ท ำทกุวิถทีำงใหไ้ดเ้งนิ เป็นปัญหำ

หนึ่งทีเ่กษตรกรไม่ใหข้อ้มูลทีเ่ป็นจรงิ ” ผูจ้ดัการสาขาธ.ก.ส. (สมัภาษณ)์ 18 กมุภาพนัธ ์2565 

“ หลกักำร คือ ดูหนีเ้ดิม เมือ่ลูกคำ้มีรำยไดล้ดลง หนีเ้พิ่มขึน้ ไม่มีควำมสำมำรถในกำรช ำระ เรำ

ตอ้งแกไ้ขหนีเ้ดมิก่อน  จะขยำยระยะเวลำกำรช ำระหนี ้และลดดอกเบีย้ใหบ้ำงสว่น หำกเรำจดักำร

หนีเ้ก่ำแลว้ เขำยงัมีศกัยภำพในกำรผลิต เรำก็ใชห้ลกัปกติในกำรใหกู้เ้งิน ถำ้มีที่ดินมีหลกัฐำน

ชดัเจนก็น ำหนีเ้ดิมทีข่ยำยเวลำมำดูดว้ย ว่ำสำมำรถช ำระหนีเ้ก่ำและใหม่หรือไม่ ”  ผูจ้ดัการสาขา 

ธ.ก.ส. (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

จะเห็นไดว้่าแนวนโยบายและหลกัการปล่อยสินเช่ือของธ.ก.ส.ซึ่งเป็นแนวทางในการสรา้งประสิทธิภาพใน

การจัดการหนีท้ี่ดี แต่อย่างไรก็ตามพบว่าในทางปฏิบัติจริงเม่ือเจ้าหน้าในระดับปฏิบัติขึน้อยู่กับการ

ประยกุตใ์ชข้องเจา้หนา้ที่แต่ละบคุคล จากการใหข้อ้มลูของเกษตรกจะพบว่ามีช่องว่างระหว่างหลกัปฏิบตัิ

ของส านกังานใหญ่กบัการน าไปปฏิบตัิจรงิ ประกอบกบัการก าหนด KPI เดิมของธ.ก.ส. ท าใหเ้จา้หนา้ที่เนน้

สรา้งยอดในการปล่อยสินเช่ือใหเ้กษตรกร แมว้่าในปัจจุบนั ธ.ก.ส. ไดมี้นโยบายในการปรบัเปลี่ยน KPI 

ใหม่แลว้ อย่างไรก็ตามผลพวงจากนโยบาย KPI เดิมก็เป็นปัจจยัหนึ่งที่ส่งผลใหเ้กษตรกรมียอดหนี ้ธ.ก.ส.

เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองถึงปัจจบุนั ดงัค ากลา่วของเกษตรกรรายนี ้

“เจ้ำหนำ้ที่ ธ.ก.ส. นัน้ จะมำติดตำมใหจ่้ำยหนีเ้วลำมีประชุมของหมู่บำ้น เรำไม่มีเงินจ่ำยหนี ้

เจำ้หนำ้ทีแ่นะน ำใหเ้อำโฉนดทีด่ินบำ้นพืน้ที ่2 งำน ไปค ้ำประกนัไว ้และใหกู้ไ้ดจ้นเต็มวงเงินค่ำ

ทีด่นิ” นามสมมตุิ :นาง ช. (สมัภาษณ)์ 11 ธนัวาคม 2564 

4.2.2.4 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกหนี้ให้มีความสามารถในการช าระหนี้อย่างต่อเน่ือง

และการตดิตามประเมินผล 

จากการสมัภาษณ ์ผูจ้ัดการสาขา ธ.ก.ส.และผูบ้ริหาร ธ.ก.ส.ส านักงานใหญ่ พบว่า ธนาคารมีโครงการ

พฒันาศกัยภาพลกูหนี ้รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลโครงการ  

“ กำรวำงโครงกำรฯ จะออกเป็นรำยปี มีฝ่ำยพฒันำลูกคำ้ พำไปดูงำน ไปอบรม มีหลำยสว่นคอย

ใหค้วำมรูโ้ครงกำรพกัหนีฯ้ และโครงกำรปรบัโครงสรำ้งหนี ้ก็จะพำลูกคำ้ไปอบรม ทกุโครงกำรที่

เขำ้ร่วมจะมีกิจกรรมเพือ่เพิ่มศกัยภำพมีกำรประเมินผลหลงักำรเขำ้ร่วมโครงกำร ท ำตน้ปีบญัชี 
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ประเมินสิน้ปีบญัชี ประเมินจำกรำยได ้ผลผลิต ขึน้อยู่กบัโครงกำร แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะไม่

ค่อยว่ำงเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำศกัยภำพ  ” ผูจ้ัดการสาขา ธ.ก.ส. (สัมภาษณ)์ 18 กุมภาพันธ์ 

2565 

“ เรำมีฝ่ำยพฒันำลูกคำ้ พำไปอบรม ใหค้วำมรูท้ำงกำรเงนิ กำรรวมตวักนัในชมุชน เรำท ำทกุทำง 

ถำ้คนที่ผ่ำนกำรอบรม ท ำจริงจัง ก็ไดผ้ล แต่บำงคนตอนล ำบำกก็รวมตวักนัดี พอไปไดด้ีก็เกิด

ปัญหำในกลุ่ม มทีัง้สองดำ้น ”  ผูบ้รหิาร ธ.ก.ส. ส  านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

“ กำรพฒันำศกัยภำพมทีัง้โครงกำรรวม และกำรสอบถำมควำมคดิเหน็วำ่เกษตรกรตอ้งกำรพฒันำ

ดำ้นใด ” ผูบ้รหิาร ธ.ก.ส. ส  านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้มลูการสมัภาษณเ์กษตรกร ว่า ธ.ก.ส.มีโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพใหก้บัเกษตรกรแต่

เป็นในรูปแบบกลุ่มซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัความสนใจของเกษตรกร จึงไม่ไดร้ว่มโครงการ มีเกษตรกรบางราย

ไม่ทราบวา่มีโครงการสง่เสรมิหรอืพฒันาอาชีพของธ.ก.ส. จงึไม่ไดร้ว่มโครงการ 

4.2.2.5 เงือ่นไขและมาตรการเสริมจากปรับโครงสร้างหนี ้

จากการสมัภาษณเ์กษตรกร ใหข้อ้มลูว่า ในการปรบัโครงสรา้งหนีก้บั ธ.ก.ส. ไม่ไดมี้เงื่อนไขหรือมาตรการ

เสรมิ และตามที่รฐับาลไดก้ าหนดนโยบายใหปี้ 2565 เป็นปีแห่งการแกห้นีภ้าคครวัเรอืน ซึง่ ธ.ก.ส. ในฐานะ

ธนาคารของรฐั เพื่อแกไ้ขปัญหาหนีส้ินเกษตรกรอย่างยั่งยืนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย  

“ ต่อไป ธ.ก.ส.จะมีกำรพบลูกคำ้ทุกรำย และสอบถำมลูกคำ้ จัดประเภทลูกหนีท้ี่ช ำระหนีไ้ด ้

หรือไม่สำมำรถช ำระไดใ้นครำวเดียว เรำก็ใหช้ ำระตำมศักยภำพ และเอำหนีท้ี่เหลือมำปรับ

โครงสรำ้งหนี ้” ผูบ้รหิาร ธ.ก.ส.ส านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

“ กำรปรบัโครงสรำ้งหนีเ้ป็นนโยบำยใหญ่ขององค์กร มีคู่มือปฏิบตัิใหก้บัสำขำ หลกั 5C ธนำคำร

จะมีขอ้มูลเบือ้งตน้ใหก้บัพนกังำนตำมคู่มือ ของ ธปท. เพือ่แบ่งกลุ่มลูกหนี ้น ำขอ้มูลทีแ่ทจ้ริงจำก

ลูกหนีม้ำปรบัโครงสรำ้งหนี ้ธ.ก.ส.จะแกไ้ขกำรปรบัโครงสรำ้งหนีใ้หเ้สรจ็ภำยในสองปีนี ้”  ผูบ้รหิาร 

ธ.ก.ส.ส านกังานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 มีนาคม 2565 

4.3 ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

4.3.1 การเพิม่และลดยอดหนีค้้างช าระธ.ก.ส. 

จากขอ้มลูสมัภาษณเ์กษตรกร 11 ราย พบว่า 3 รายไม่ไดร้ว่มจดัการหนีก้บัธ.ก.ส.โดยตรง  จ านวน 8 ราย 

ร่วมจัดการหนีก้ับธ.ก.ส.โดยการพกัช าระหนี ้และการขยายเวลาช าระหนี ้พบว่าเกษตรกรหนีส้ินเพิ่มขึน้ 
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เนื่องจากไม่มีก าลงัในการจ่ายหนี ้เม่ือมีการพกัช าระหนี ้เกษตรกรตอ้งรบัภาระการจ่ายดอกเบีย้ที่สะสมจาก

การพกัการช าระหนีห้ลายปี ท าใหย้ิ่งซ  า้เติมเกษตรกรใหเ้ป็นหนีเ้พิ่ม 

“ตอนนีเ้ป็นหนี ้ธ.ก.ส. ประมำณ 500,000 บำท ฉนัตอ้งจ่ำยดอกเบีย้ ปีละ 10,000 บำท ตอนแรก

ก็ยังพอจ่ำยดอกเบีย้ได ้แต่พอน ้ำท่วม และเจอแลง้อีก ค่ำปุ๋ ยค่ำยำก็สูงขึ้น เลยไม่มีเงินจ่ำย

ดอกเบีย้ให ้ธ.ก.ส. เจำ้หนำ้ที ่ธ.ก.ส.ไดแ้นะน ำเรื่องกำรพกัจ่ำยหนี ้เลยขอพกัจ่ำยหนีเ้คำ้ใหเ้วลำ

พกัหนีจ้ ำนวน 3 ปี แต่ดอกเบีย้มนัก็เพิ่มทกุปี พอหมดเวลำฉนัก็ไม่มีเงนิจ่ำยดอกเบีย้มนัเยอะจ่ำย

ไม่ไหว” นามสมมติ นาง ก (สมัภาษณ)์ 24 ตลุาคม 2564 

“พีเ่ป็นหนี ้ธ.ก.ส. 2 แสนบำท ตอ้งใชห้นีเ้งนิตน้รวมดอกเบีย้ปีละ 20,000 บำท จ่ำยไม่ไหว จ่ำยได้

เฉพำะดอกเบีย้ พอรำยไดเ้รำลดลงเงนิไม่พอจ่ำยดอกเบีย้ ในตอนนัน้เป็นลูกคำ้ชัน้ดี เจำ้หนำ้ที ่ธ.

ก.ส. ก็แนะน ำเขำ้ร่วมโครงกำรพกัหนี ้โดยรวมกลุ่มกนั 10 คน พอครบเวลำก็จ่ำยเฉพำะดอกเบีย้

มำเรื่อย ๆ ขอ้เสียคือ เงินตน้ไม่ลดลง เป็นหนีไ้ม่มีวนัหมด” นามสมมุติ นาง ค. (สมัภาษณ)์ 14 

พฤศจิกายน 2564 

อย่างไรก็ตามจากการสมัภาษณ ์ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธ.ก.ส. ส  านกังานใหญ่ พบว่ามีจะยกเลิก

นโยบายการพกัหนีเ้นื่องจากไปเกิดประโยชนต์่อเกษตรกรลกูหนีใ้นระยะยาว และด าเนินการจดัการหนีใ้หมี้

ประสิทธิภาพ  

“ จำกประกำศของ ธปท. เรือ่งกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งหนีอ้ย่ำงยั่งยนื กำรพกัช ำระหนีห้รือกำรผลดั

จ่ำยงวดไประยะเวลำสัน้ไม่เป็นกำรแกปั้ญหำอย่ำงยั่งยนื แต่ถำ้รฐับำลสั่งก็ยงัตอ้งด ำเนนิกำร กำร

พกัหนีเ้ป็นกำรสรำ้งภำระใหเ้พิ่มใหก้ับลูกหนี ้” ผูบ้ริหาร ธ.ก.ส. ส  านักงานใหญ่ (สมัภาษณ)์ 1 

มีนาคม 2565. 

4.3.2 ความต่อเน่ืองและช าระหนีต้ามเวลา 

เกษตรกรที่เขา้โครงการปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละพกัช าระหนี ้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาการเงินไม่สามารถจ่ายหนี ้

เป็นทนุเดิมอยู่แลว้ เม่ือเขา้โครงการพกัช าระหนีช้่วยใหเ้กษตรกรท าใหย้อดหนีส้ะสมเพิ่มขึน้จงึท าภาระหนีท้ี่

ตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้ หลงัจากหมดระยะเวลาพกัหนี ้ดงันัน้จากการศกึษาทัง้ 8 รายที่เขา้โครงการพกัช าระหนีไ้ม่

มีเกษตรกรรายใดช าระหนีไ้ดต้่อเนื่อง และหยดุจ่ายหนีใ้หก้บัธ.ก.ส. เพื่อรอเขา้โครงการกบักองทนุฟ้ืนฟแูละ

พฒันาเกษตรกร ดว้ยเกษตรกรเห็นว่าเงื่อนไขของกองทนุฟ้ืนฟูฯ เป็นประโยชนแ์ละช่วยเหลือเกษตรกรได้

มากกวา่  
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“พอขำยขำ้วได ้ก็น ำเงนิไปใชห้ลำยอย่ำง รวมทัง้จ่ำยดอกเบีย้สหกรณ์ฯ และจ่ำยหนี ้ธ.ก.ส. แต่ 6-

7 ปีทีผ่่ำนมำ รำคำขำ้วตกต ่ำ ส่งไดแ้ค่ดอกเบีย้ บำงครัง้ก็ไม่ไดส้่ง เพรำะตอ้งส่งเงินใหลู้กอีกคน

ก ำลงัเรยีนมหำลยั” นามสมมตุิ นาง ค. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

“เขำ้ร่วมโครงกำรพกัจ่ำยหนีข้องธ.ก.ส.ในช่วงทีป่ระกำศภยัแลง้ แต่เมือ่หมดโครงกำรก็ตอ้งกลบัมำ

จ่ำยหนีเ้หมือนเดิม  แต่จะมีดอกเบีย้เพิ่มขึน้เพรำะเรำไม่ไดจ่้ำยช่วงพกัหนี ้ จ่ำยไม่ไหวตอนนีห้ยดุ

จ่ำยไปแลว้ 2 ปี รอเขำ้กองทนุฟ้ืนฟ”ู นามสมมติ นาง ช (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

จะเห็นไดว้่า ปัจจยัในการจ่ายหนีไ้ม่ต่อเนื่องของเกษตรก มี 2 ประการ คือ หนึ่ง เนื่องจากเกษตรกรประสบ

ปัญหาภยัพิบตัิ ผลผลิตราคาตกต ่า และมีค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นกวา่ เช่น สง่ลกูเรยีน ท าใหร้ายไดไ้ม่เพียงพอใน

การจ่ายหนี ้ธ.ก.ส. สอง เน่ืองจากเกษตรกรไดร้บัขอ้มลูเงื่อนไขของกองทนุฟ้ืนฟทูี่ลดหนีใ้หค้รึง่หนึ่ง จงึสนใจ

รว่มโครงการ จงึหยดุการจ่ายหนี ้ธ.ก.ส. เพื่อรอเขา้กองทนุฟ้ืนฟฯู แทน  

ทั้งนีจ้ากการสัมภาษณ ์ผูบ้ริหาร ธ.ก.ส. ส  านักงานใหญ่ ไดใ้หข้อ้มูลว่า ธ.ก.ส. เป็นธนาคารของรฐั ไม่

สามารถบริหารหนีเ้หมือนกองทุนฟ้ืนฟูได ้และตอ้งจ่ายดอกเบีย้เงินฝากดว้ย  เวน้แต่กรณีที่ลกูหนี ้พิการ 

ผูส้งูอายุหรือ ล  าบากและยากจน ธ.ก.ส.จะพิจารณายกหนี ้และตดัเป็นหนีส้ญู อย่างไรก็ตามขอ้เสนอให ้ธ.

ก.ส.ด าเนินการจัดการหนีส้  าหรบัเกษตรกรที่มีปัญหา ให้เหมือนกองทุนฟ้ืนฟูฯ หรือไม่ตอ้งคิดดอกเบีย้

เกษตรกรลกูหนีใ้หจ้่ายเฉพาะเงินตน้ มีแนวโนม้เป็นไปไดห้ากรฐับาลช่วยชดเชยดอกเบีย้ ทัง้นีน้กัวิชาการได้

ใหค้วามเห็นว่า การบริหารจัดการหนีใ้นรูปแบบเดียวกับกองทุนฟ้ืนฟู หากเกษตรกรส่วนใหญ่เขา้ร่วม

โครงการรฐับาลคงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการสมทบเงินเขา้กองทุน จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งแรงจูงใจ

และพฒันาศกัยภาพเกษตรกรใหส้ามารถบรหิารจดัการหนีด้ว้ยตนเอง 

4.3.3 ยอดหนีส้ินรวมครัวเรือน 

จากการสมัภาษณเ์กษตกรที่พกัช าระหนีก้บั ธ.ก.ส. โดยตรง ทัง้ 8 ราย พบว่ายอดหนีข้องครวัเรือนเพิ่มขึน้

เนื่องจากไม่มีก าลงัจ่ายดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ อีก 3 ราย ไม่ไดร้ว่มจดัการหนีก้บัธ.ก.ส.โดยตรง แต่พบวา่ยอดหนี ้

รวมของครวัเรือนเพิ่มขึน้เช่นกนั เนื่องจาก เกษตรกรประสบภยัธรรมชาติซ  า้ๆ และราคาผลผลิตตกต ่าเป็น

ทุนเดิม ความสามารถในการฟ้ืนตวัชา้ การพกัช าระหนีห้รือการขยายเวลาช าระหนีไ้ม่ไดช้่วยใหเ้กษตรกร

หนีส้ินลดลง เนื่องจากจ่ายไดเ้ฉพาะดอกเบีย้เม่ือประสบภยัพิบตัิหรือขาดทุนก็กูเ้งินเพิ่มจากหลายแหล่ง 

และพบว่าเกษตรกรจ านวน 3 ราย เม่ือเกิดการระบาด โควิค 19 ท าใหล้กูตกงาน ไม่มีเงินช่วยจ่ายหนีท้  าให้

ยอดหนีส้ินเพิ่มขึน้  
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“กูเ้งนิธ.ก.ส.เมือ่ 7 ปีทีแ่ลว้ 100,000 บำท ตอนนีม้ีหนี ้ธ.ก.ส  200,000  เป็นหนีส้หกรณ์อกี ลำ้น

เจ็ด พอขำยขำ้วได ้ก็ใชจ่้ำยหลำยอย่ำง ทัง้ดอกเบีย้สหกรณ์ฯ ดอกเบีย้ ธ.ก.ส. 12,000 – 13,000 

บำทต่อปี แต่ใน 6 – 7 ปีทีผ่่ำนมำ ตัง้แต่รำคำขำ้วตกต ่ำ ส่งไดเ้พียงดอกเบีย้หรือบำงครัง้ไม่ไดส้่ง

เนือ่งจำกตอ้งสง่ลูกเรยีนระดบัอดุมศกึษำอกีหนึ่งคน ตอนนีโ้ควคิระบำด ลูกคนโตตกงำน ไม่มเีงนิมำ

ใหไ้ดเ้หมือนแต่ก่อน จำกทีว่ำงแผนกบัลูกว่ำจะจ่ำยหนีปี้ละแสนกว่ำบำทก็ท ำไม่ไดแ้ลว้” นามสมมติ 

นาง ค. (สมัภาษณ)์ 14 พฤศจิกายน 2564 

4.3.4 อัตราการเป็นหนีเ้สีย/หนีไ้ม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 

จากการสมัภาษณเ์กษตรกรทัง้ 11 รายปัจจุบนัหยุดจ่ายหนีใ้หก้ับ ธ.ก.ส. เนื่องจากไม่มีก าลงัจ่าย  และ

ก าลังจะถูกฟ้องเพื่อยึดที่ดิน 1 ราย เนื่องจากสามารถหาเงินจ่ายหนี ้ธ.ก.ส. ดว้ยยอดหนีสู้งเกินก าลัง

เกษตรกร และทัง้ 11 รายก าลงัรอให ้ธ.ก.ส.จ าหน่ายหนีใ้หก้องทุนฟ้ืนฟูเพื่อพฒันาเกษตรกรที่ตนเองเขา้

ร่วมโครงการ แต่ยังไม่ไดร้ับการอนุมัติจากกองทุนฟ้ืนฟูฯ อย่างไรก็ตาม ธ.ก.ส. มีหลักประกันหนีข้อง

เกษตรกรทั้งรูปแบบ ที่ดินและการค า้ประกันเป็นกลุ่ม เม่ือเกษตรกรผิดนัดช าระหนีต้ามสัญญาจะใช้

วิธีด  าเนินการฟ้องรอ้งจากผูค้  า้ประกนัที่มีที่ดินรบัผิดชอบหนีแ้ทน และจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร ธ.ก.ส. 

ส  านกังานใหญ่และผูจ้ดัการสาขาเป็นในทิศทางเดียวกนั คือ อตัราหนีเ้สียลดลง เนื่องจากธ.ก.ส.มีการวาง

ระบบการจดัการหนีเ้พื่อลดการเกิดหนีเ้สีย รวมทัง้ใหข้อ้มลูว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีความรบัผิดชอบในการ

จ่ายหนี ้ 

“ กำรช ำระคนืหนี ้ขึน้อยู่กบัควำมตัง้ใจของเกษตรกร คนทีท่  ำจริงจงัโอกำสประสบควำมส ำเรจ็มมีำก 

ส่วนใหญ่ใชเ้งินไปทำงอื่น ปัญหำเรื่องเอ็นพีแอล เพรำะค่ำใชจ่้ำยในครอบครัว กำรศึกษำ ซือ้

มอเตอร์ไซค์ให้ลูก เลีย้งวัวควำย แต่ก็ตอ้งขำยเพื่อไปใช้ทำงอื่น จึงเกิดปัญหำ กำรใช้เงินผิด

วตัถปุระสงค์ท ำใหเ้ป็นหนีพ้อกพูน เรำตอ้งดูเกษตรกรดว้ย บำงคนหนีเ้ยอะ แต่ทรพัย์สนิเยอะตอ้งดู

ควบคูก่นัไป บำงคนหนีส้ำมลำ้นทรพัยส์นิหกลำ้นถอืวำ่โอเค แตถ่ำ้มหีนีส้องลำ้นแตไ่ม่มทีรพัยส์นิเลย 

อนันีน้ำ่เป็นห่วง ”  ผูจ้ดัการสาขา ธ.ก.ส. (สมัภาษณ)์ 18 กมุภาพนัธ ์2565 
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บทที ่5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

ส าหรบัการศึกษานโยบายการจัดการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร      

(ธ.ก.ส.) (ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19) มีบทสรุปและขอ้เสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้

5.1 บทสรุปจากการศึกษา 

5.1.1 มาตรการการปรับโครงสร้างหนี้และโครงการพักช าระหนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ ์(ธ.ก.ส.) ก่อนโควิด (พ.ศ. 2559-2561) และหลังโควิด (พ.ศ. 2562-2564) 

จากการทบทวนลักษณะมาตรการการปรับโครงสรา้งหนีแ้ละโครงการพักช าระหนีข้องธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ ์(ธ.ก.ส.) ก่อนโควิด (พ.ศ. 2559-2561) และหลงัโควิด (พ.ศ. 2562-2564) พบว่า 

มาตรการที่ออกโดย ธ.ก.ส. ก่อนและหลงัโควิด  จะมีลกัษณะที่ไม่แตกต่างกัน เริ่มจากมติคณะรฐัมนตรี

เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกร สง่ผ่านมาทาง ธ.ก.ส. เป็นมาตรการเริม่ตน้ เช่น การพกัช าระหนี ้ การขยาย

เวลาสญัญา  การลดอตัราดอกเบีย้ การผ่อนช าระปลอดตน้เงิน หรือจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ช่วงเวลาหนึ่ง เป็น

ตน้ มาตราการลกัษณะนีจ้ะออกมาในช่วงสถานการณฉ์ุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรหรือลกูคา้ เม่ือ 

ธ.ก.ส รบัเอาแนวนโยบายจากคณะรฐัมนตรีและธนาคารแห่งประเทศมาก็จะมาท าการออกมาตราการ

เฉพาะของธนาคาร พรอ้มก าหนดกลุม่เปา้หมายหมายของเกษตรกรและลกูคา้  

ส าหรบัสถานการณท์ี่ท  าใหต้อ้งมีการออกมาช่วยเหลือเกษตรกรและลกูคา้ของ ธ.ก.ส. เพื่อลดภาระหนีท้ี่จะ

เพิ่มขึน้ เป็นภาวะวิกฤตที่ส่งผลกระทบกับคนจ านวนมาก เช่น น า้ท่วม ภยัแลง้ โรคระบาด ตลอดจนการ

ระบาดของโควิด 19 โดยรูปแบบในการน ามาใชจ้ะเช่ือมโยงกบัมติของคณะรฐัมนตรีที่ออกประกาศมาเพื่อ

ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นลักษณะของการผ่อนผันช าระหนี ้คือ เริ่มจากการพักช าระหนี้ หรือพักช าระ

ดอกเบี้ย หรือพักช าระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย ให้กับเกษตรกรหรือลูกคา้ อาจกล่าวไดว้่าการใช้

มาตรการการพักช าระหนีโ้ดยอตัโนมตัิ และเป็นมาตรการเริ่มตน้ในการช่วยเหลือเม่ือเกิดวิกฤต เพราะเม่ือ

เกษตรกรหรือลูกคา้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้ไม่มีความสามารถในการใช้หนี ้การพักหนี ้

ระยะเวลา 3 เดือน ในกรณีจ่ายเป็นรายเดือน หรือการพกัช าระหนีใ้หอ้ย่างนอ้ย 1 ปี กรณีช าระเป็นรายปี 

หรือตามรอบการผลิต ขอ้ดีคือลูกคา้ไม่ตอ้งผิดสัญญาการช าระหนี ้ ไม่ตอ้งเสียเครดิตกับธนาคาร แต่

ลกัษณะเช่นนีภ้าระดา้นการเงินไม่ไดล้ดลงเป็นเพียงเวน้ระยะใหก้บัทางเกษตรกรและลกูคา้ไดมี้สภาพภาพ

คล่องไวส้  าหรบัใชจ้่ายเพิ่มเติม หรือ อาจกล่าวไดว้่าเป็นการเวน้ระยะภาระทางการเงินโดยเลื่อนก าหนด
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ช าระหนีอ้อก แต่ส่ิงส  าคญัคือ ภาระหนีย้งัคงอยู่และช่วงที่เวน้ระยะทางการเงินกรณีเช่นนีด้อกเบีย้คงเดินอยู่ 

ดังนั้นเกษตรกรและลูกคา้ของธนาคารก็จะตอ้งด าเนินการผ่อนช าระต่อไปเม่ือสิ ้นสุดระยะเวลาตามที่

ธนาคารไดก้ าหนด ดว้ยเหตุนีอ้ีกหนึ่งรูปแบบส าหรบัการช่วยเหลือเกษตรกรหรือลูกคา้ คือ การประณี

ประนอมดว้ยการปรบัโครงสรา้งหนี ้และการขยายระยะเวลาในการช าระหนี ้ 

กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ จะใช้กับสถานการณ์ที่เม่ือธนาคารพิจารณาแล้วว่าลูกหนีไ้ม่สามารถ

ด าเนินการช าระหนีไ้ด้ด้วยอายุที่ เพิ่มสูงขึน้ หรือเป็นหนีค้ ้างช าระจากการพักช าระหนี ้หรือการวาง

หลักทรพัยค์  า้ประกันหนีก้่อนหนา้นี ้ตลอดจนการมีทายาทมารบัภาระหนีต้่อ โดยทางธนาคารจะปรบั

เงื่อนไขการช าระหนีใ้หม่ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถในการช าระหนีท้ี่เปลี่ยนไป เปา้หมายหลกัคือ ไม่ให้

เกิดเป็นหนีเ้สีย (Non-Performing Loan  หรือ NPL) ไม่เช่นนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย เช่น 

ฟ้องรอ้ง ยดึทรพัย ์ตามมาซึง่จะท าใหท้างธนาคารและเกษตรกรหรอืลกูคา้เสียทรพัยแ์ละเวลาในการจดัการ

ได ้แต่การปรบัโครงสรา้งนีน้ั้นส่วนใหญ่ธนาคารจะท าการรวบรวมยอดหนีท้ั้งหมดไปบวกกับดอกเบีย้ 

ค่าปรบั ค่าทวงถามต่าง ๆ ที่ลกูหนีไ้ดห้ยดุช าระหนีม้าเป็นยอดใหม่ โดยสญัญาการปรบัโครงสรา้งหนี ้อาจ

คิดดอกเบีย้ในอตัราท่ีสงูขึน้ จงึเท่ากบัเป็นการเพิ่มหนีใ้หก้บัลกูหนีน้ั่นเอง 

ส าหรบักรณีการขยายเวลาในการช าระหนี ้เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ออกมาสรา้งแรงจงูใจใหก้บัทางลกูหนี ้

กรณีที่ลกูเกษตรกรหรือลกูคา้พบว่า ตนเองไม่สามารถช าระหนีไ้ดต้ามสญัญาปกติที่ท  าการตกลงไวก้บัทาง

ธนาคาร ทั้งนีก้ารขยายเวลาการช าระหนีจ้ะขึน้อยู่กับเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของธนาคาร ภาระหนีแ้ละ

ศกัยภาพในการช าระหนีข้องเกษตรกรหรือลกูคา้ อีกหนึ่งวิธีการสรา้งแรงจงูใจของธนาคารในการช าระหนี ้

คือการคืนดอกเบีย้และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ลกัษณะเช่นนีจ้ะใชก้บัลกูคา้ที่มีประวตัิการช าระ

กบัทางธนาคารดี และมีความตอ้งการใชง้บประมาณในการลงทกุท าเกษตรต่อเนื่อง และที่เด่นชดัที่สดุ คือ 

การเติมสินเชื่อให้กับเกษตรกรหลากหลายรูปแบบ เป็นการสรา้งแรงจูงใจผนวกกบัการช่วยเหลือให้

เกษตรกรสามารถการด าเนินชีวิตและท าการลงทุนประกอบอาชีพไดอ้ย่างต่อเนื่อง สินเช่ือที่ถูกปล่อย

ออกมาในภาวะเรง่ดว่นนีจ้ะมีลกัษณะปลอดดอกเบีย้ในระยะแรกของการผ่อนช าระ เช่น ปลอดดอกเบีย้ใน 

6  เดือนแรก หรือ 2 ปีแรก ขึน้อยู่กับรูปแบบของสินเช่ือ รวมทัง้การใชม้าตรการดอกเบีย้แบบผ่อนปรนใน

สินเช่ือนีด้ว้ย จะมีการลดอัตราดอกเบีย้ในระยะแรกของการผ่อนช าระช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นอัตรา

ดอกเบีย้จะเป็นไปตามขอ้ตกลงของธนาคาร ลกัษณะเช่นนีจ้ะออกมาอย่างชดัเจนในช่วงหลงัการระบาดโค

วิด-19 โดยสินเช่ือของธนาคารที่ออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย การออกแบบ

สินเช่ือที่หลากหลายนี ้เพื่อรองรบัทุกกลุ่มเป้าหมายที่เป็นลกูคา้ของธนาคาร สินเช่ือจึงเหมือนสินคา้ของ

ธนาคารที่ลงทนุเพื่อใหล้กูคา้มาเลือกซือ้ในรูปแบบของสินคา้เงินผ่อน ที่มีดอกเบีย้เป็นผลก าไรของธนาคาร 
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สินคา้บางประเภทใหไ้ปใชก้่อนผ่อนคืนทีหลังพรอ้มดอกเบีย้ สินคา้บางอย่างก็ลดอัตราดอกเบีย้ใหใ้น

ระยะแรกของการท าสญัญา เพื่อง่ายต่อการตดัสินใจ แต่ไม่ว่าลกูคา้จะเลือกสินเช่ือแบบใดของธนาคารก็

ลว้นแต่ตอ้งจ่ายดอกเบีย้ใหก้บัธนาคารทัง้สิน้  

5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

จากการศกึษาพบวา่ เสน้ทางที่น  าไปสูก่ารก่อหนีข้องเกษตรกรเกิดจากสาเหตสุ  าคญั 4 ประการ คือ  

1) ความสามารถในการหารายได้กับยอดหนี้สินของครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า ภาวะ

หนีส้ะสมของเกษตรกรเกิดขึน้จาก 2 สาเหต ุคือ (1) การเผชิญกบัสถานการณฉ์กุเฉิน เช่น ภยั

พิบตัิ การระบาดของโควิด 19 ท าใหเ้กษตรกรตอ้งหยดุการประกอบอาชีพ ส่งผลใหเ้กิดภาวะ

หนีส้ะสม และ (2) การผนัผวนของสินคา้เกษตร ท าใหเ้กษตรกรไม่สามารถคาดการผลก าไร

และขาดทุนได้จนกว่าจะสามารถจ าหน่ายสินค้า และ (3) การกู้เงินมาใช้ไม่ตรงกับ

วตัถุประสงค ์เช่น การกูเ้งินเพื่อการเกษตรแต่น ามาใชส้  าหรบัซือ้รถ ที่ดิน สรา้งบา้น เป็นตน้ 

หากเกษตรกรเผชิญหนา้กบัสถานการณด์งักล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพรอ้มกนัจะท าใหเ้กิด

ภาวะขาดเงินส าหรบัลงทุน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเงินทุนแต่มีสินทรพัย ์เช่น ที่ดิน ท าให้

สามารถน าไปค า้ประกนัเงินกูจ้ากทางธนาคารเพิ่มเติมไดเ้พราะมีหลกัประกนัทางการเงินที่ดี 

แต่เม่ือตอ้งเผชิญกบัสถานการณด์งักล่าวซ า้ แมธ้นาคารจะเสนอมาตรการช่วยเหลือ เช่น พกั

ช าระหนี ้เม่ือเกิดภาวะฉกุเฉิน หรือ เสนอมาตรการปรบัโครงสรา้งหนีใ้หเ้ม่ือเห็นวา่เกษตรกรไม่

สามารถจดัการหนีไ้ด ้แต่ก็พบว่าจ านวนเงินที่เพิ่มขึน้ส่งผลใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถ

บรหิารจดัการหนีส้ินได ้ประกอบกบัพบวา่มาตรการช่วยเหลือจากภาครฐัหรอืจากธนาคาร เช่น 

การพักช าระหนี ้ท าให้เกษตรกรส่วนหนึ่งขาดความพยายามในการจัดการหนีข้องตนเอง 

เพราะเห็นว่ารฐัจะคอยใหก้ารเกือ้หนุนและช่วยเหลือ จึงเป็นเหตุใหเ้กษตรกรส่วนใหญ่ไม่มี

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบดา้นทัง้ที่เก่ียวกับความเสี่ยงดา้นการผลิต 

ราคาและการตลาด และการเงิ 

2) ความสามารถในการลงทุน ทั้งการผลิตและจัดการตลาด (ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า) 

เกษตรกรส่วนใหญ่พึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอก การลงทุนผลิต เช่น เมล็ดพนัธุ ์ปุ๋ ย ยา 

และแรงงาน การเก็บเก่ียวผลผลิต การจดัสง่และกระจายผลผลิต ทกุกระบวนการเกษตรกรใช้

เงินทุนในการด าเนินงานทัง้หมด เพราะดว้ยอายุของเกษตรที่เป็นหนีส้่วนใหญ่อยู่ในภาวะสงู
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วยั ดงันัน้การจา้งงานจงึผสมผสานอยู่ในทกุขึน้ตอน ที่ส  าคญัเกษตรกรสว่นใหญ่เขา้ไม่ถึงแหลง่

ความรูแ้ละการพฒันาทกัษะเพิ่มเติม ดงันัน้จึงเป็นสิ่งส  าคญัที่ธนาคารที่ใหบ้ริการทางการเงิน

ควรถือเป็นพนัธกิจหนึ่งที่ส  าคญัในการสง่เสรมิทางเลือกใหก้บัเกษตรกรเป็นลกูคา้  

3) แผนการจัดการการเงินของครัวเรือน เม่ือเขา้สู่ภาวะหนีส้ะสม พบว่าเกษตรกรสว่นใหญ่ใช้

วิธีการจดัการเงินแบบหมนุเวียน เพราะในปัจจบุนัเกษตรกรเขา้ถึงแหลง่เงินกูย้ืมหลายแหลง่อยู่

แลว้ ท าใหเ้กิดการยืมเงินทนุจากอีกแหล่งไปจ่ายเงินอีกแหล่งเงินกู ้จึงท าให้เกิดภาวะหมนุหนี ้

แทนการจ่ายหนีแ้ละเกิดการกูย้ืมเพิ่มเติมจนเกินระดบั ส าหรบัดา้นการออมเงินพบว่าเกษตรกร

ไม่ไดมี้การวางแผนการออมเงินส าหรบัครอบครวั แต่จะมีการออมเก่ียวกบัฉาปนิกิจเท่านัน้ อาจ

กลา่วไดว้า่เกษตรกรไม่มีการวางแผนการจดัการความเสี่ยงทางการเงินของครอบครวั 

4) ความเข้าใจต่อเงื่อนไขและสัญญาการพักช าระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ จาก

การศึกษา เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจในข้อสัญญาการพักช าระหนีแ้ละการปรับ

โครงสรา้งหนีอ้ย่างพอเพียง ดว้ยขอ้จ ากดัดา้นภาษาทางการที่เป็นลกัษณะของกฏหมาย แต่จะ

เข้าใจเพียงว่าจะต้องส่งเงินคืนให้กับทาง ธ.ก.ส. ในช่วงเวลาใดและเท่าไหร่ ประกอบกับ

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สองถามรายละเอียดจากพนักงานเพิ่มเติมเพราะมีความเช่ือมั่นในตัว

พนกังานวา่จะเสนอเงื่อนไขท่ีดีใหก้บัตนเอง  

5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

การศึกษานโยบายการจัดการหนีเ้กษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) 

(ก่อนและหลงัการระบาดโควิด-19) มีขอ้เสนอแนะจากการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ 

5.2.1 ข้อเสนอต่อเกษตรกร 

1) การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสมาชิกในครอบครัว เพื่อพฒันาทกัษะความรูใ้นการ

ผลิต  การตลาด ในทางการบริหารจัดการเงิน และการฝึกวินัยทางการเงิน ความรูท้างกฏหมาย 

และพฒันาอาชีพทางเลือก 

2) การจัดการกลุ่มและการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อใหมี้แลกเปลี่ยนเรียนรูค้วามรูแ้ละขอ้มลู

ต่างๆ ใหเ้ท่าทนั และเพื่อสรา้งอ านาจในการต่อรองและเจรจาพฒันาโครงการเพื่อรบัการสนบัสนนุ

จากภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง เช่น ท าโครงการการปรบัตวัรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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หรือภัยพิบัติธรรมชาติ  การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตหรือพัฒนาอาชีพทางเลือก  รวมถึงการ

ประสานงานกบันกัวิชาการ นกักฏหมายและนกัพฒันาเพื่อเป็นที่ปรกึษาใหก้บัสมาชิกกลุม่ 

3) การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างตรงไปตรงมาของเกษตรต่อที่ปรึกษาทางการเงิน 

เพื่อใหท้างธนาคารไดใ้หค้  าแนะน า และเสนอทางเลือกหรือแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

5.2.2 ข้อเสนอต่อธ.ก.ส. 

1) การพัฒนาเคร่ืองมือเพือ่การสื่อสารอย่างเหมาะสมกับเกษตรกร ธ.ก.ส.ควรพฒันาเครื่องมือ

หรือวิธีการใหข้อ้มลูเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหเ้กษตรที่เกษตรกรเขา้ใจง่าย สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ

ของเกษตรกร รวมทัง้มีเอกสารสญัญาเงินกู ้สญัญาการปรบัโครงสรา้งหนีใ้หเ้กษตรกรถืออีกฝ่าย 

รวมทัง้มีเอกสารแสดงการวิเคราะหป์ระกอบการอธิบายเปรียบเทียบแนวทางการปรบัโครงสรา้งหนี ้

ทัง้ขอ้ดีขอ้เสียที่รอบดา้นใหเ้กษตรกรแต่ละรายที่ชดัเจน เขา้ใจง่าย เพื่อใหเ้กษตรกรมีทางเลือกที่

เหมาะสม ไม่เป็นการสรา้งภาระหรือท าใหเ้กษตรกรเป็นหนีจ้นเกินศกัยภาพในระยะยาว 

2) การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีรูปแบบหลากหลายและสอดคล้องกับวิถีของภาคเกษตร ทาง

ธ.ก.ส. ควรมีทางเลือกการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่เหมาะสมกบัเกษตรกรแต่กลุม่ เช่น เกษตรกรสงูอาย ุ  

กลุม่ที่มีภาระหนีส้ินและหลายแหลง่เกินศกัยภาพ  

3) การแปลงนโยบายองคก์รสู่ปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส.ควรมีน านโยบายการปล่อย

เงินกู้ที่มีประสิทธิภาพใหมี้การน าใช้อย่างจริงจังในระดับปฏิบัติการ รวมทั้งมีการติดตามและ

ก าหนดตวัชีป้ระสิทธิภาพการปลอ่ยสินเช่ือที่วดัผลจากหนีส้ินครวัเรือนเกษตรกรที่เป็นองคร์วม  ไม่

ท าให้เกษตรกรเป็นหนี ้เกินศักยภาพ หรือให้กู้จนเต็มวงเงินที่หลักทรัพย์ค ้าประกันมาเป็น

องคป์ระกอบเป็นหลักในการอนุมัติสินเช่ือ รวมถึงน านโยบายการก าหนด KIP ใหม่เพื่อสรา้ง

แรงจงูใจเจา้หนา้ที่สรา้งผลงานโดยใหเ้กษตรกรสามารถคืนหนีไ้ดอ้ย่างแทจ้รงิ  

4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเงนิมากขึน้ โดยใหเ้กษตรกรเขา้รว่มอบรม

ก่อนการอนุมัติสินเช่ือ รวมทั้งมีการลงพืน้ที่ให้ความรู ้ค าปรึกษาในการบริหารจัดการเงินแก่

เกษตรกรอย่างตอ่เนื่อง 
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5.2.3 ข้อเสนอต่อนโยบายรัฐบาล 

1) นโยบายจัดการหนีค้วรด าเนินการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพการเกษตรแบบบูรณาการ

ร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงาน การออกนโยบายใหส้อดคลอ้งวิถีชีวิตเกษตรกรและเขา้ใจถึงระบบ

การเกษตรตัง้แต่การผลิตไปจนถึงการจ าหน่าย เพื่อออกนโยบายที่ครอบคลมุและสอดคลอ้งกับ

ปัญหาของเกษตรกรซึ่งเก่ียวขอ้งกับหลายกระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวง

พาณิชยใ์นฐานะผูจ้ดัการตลาดและขายผลผลิตทางการ กระทรวงการคลงัในฐานะผูอ้อกมาตรการ

ดา้นสินเช่ือและการจดัการหนี ้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในการออกนโยบาย

สนบัสนุนการปรบัตวัของเกษตรกรในการรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดงันัน้ การ

จัดท านโยบายดา้นเกษตรจะตอ้งเป็นลักษณะนโยบายแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างทุก

หน่วยงานดงัที่กล่าว เพื่อป้องกนัการก่อหนีซ้  า้ของเกษตรกรและภาวะหนีท้ี่เพิ่มขึน้ในภาคเกษตร 

พรอ้มดว้ยด าเนินการควบคูก่บัการเอือ้ใหเ้กษตรกรสามารถปลดหนีไ้ด ้

2) การมีแนวทางปฏบัิติหรือการสร้างแรงจูงใจในการฟ้ืนฟูวินัยทางการเงนิใหเ้กษตรกร และ

มีการติดตามประเมินผล การออกมาตรการของรฐับาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไม่ใหต้อ้งเจอ

ภาระหนีซ้  า้ซอ้นหรือภาวะหนีส้ะสมกรณีที่เกิดภาวะฉกุเฉินนัน้ ถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมแต่สิ่งที่

รฐับาลจะตอ้งด าเนินการเพิ่มเติมกับทางธนาคาร คือ การใหธ้นาคารไดก้ าหนดกรอบแนวทาง

ปฏิบตัิที่จะช่วยสรา้งและฟ้ืนฟูวินยัทางการเงินที่เคร่งครดัและมีความรบัผิดชอบทางการเงิน และ

สนบัสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูอาชีพและศกัยภาพของเกษตรกรควบคู่ไปดว้ย เช่น กรณี ธ.ก.ส. พกั

ช าระหนีใ้หเ้กษตรกรเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ แต่ทางธนาคารจะตอ้งท าการประเมินภาพรวม

ของภาวะหนีแ้ละศกัยภาพของเกษตรกรแต่ละคน ภาระหนีใ้นระบบ หนีน้อกระบบ สดัสว่นเท่าไหร ่

อตัราดอกเบีย้ เกษตรกรหนึ่งคนอาจจะมีหนีห้ลายแบบ จากหลายแหล่ง จัดล าดบัหนีท้ี่ตอ้งจ่าย

ตามอตัราดอกเบีย้ การวางระบบการออม และจดัท าแผนฟ้ืนฟอูาชีพเพิ่มเติมหรือหาช่องทางเสริม

อาชีพใหก้บัเกษตรกรเพิ่มเติม เป็นตน้ ตลอดจนการจดัเจา้หนา้ที่ติดตามและส่งเสริมการปรบัตวั

ของเกษตรกรใหมี้วินยัในการจดัการเงินของตนเอง  

3) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเงินและสามารถวางแผนการเงินได้ใน

ภาวะวิกฤติ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินและเป็นการสรา้งวินัยทางการเงินที่ดี

ใหก้บัเกษตรกร ไดรู้จ้กัการวางแผนการออมเงินเพื่อลงทนุและใชจ้่ายยามฉกุเฉิน และการวิเคราะห์

ศกัยภาพและความเสี่ยงในการลงทนุของตนเอง ใหส้ามารถบรหิารเงินที่มีอยู่ใหเ้กิดความสมดลุ 
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4) การส่งเสริมนโยบายปรับตัวเชิงรุกส าหรับเกษตรกร ภายใตภ้าวะที่มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึน้

ทัง้ดา้นสภาพภมูิอากาศ และโรคระบาด ดงันัน้ภาครฐัและหน่วยงานที่เกียวขอ้งจะตอ้งผลกัดนัให้

เกิดนโยบายที่ส่งเสริมให้เกษตรกรตอ้งปรบัเปลี่ยนก้าวเขา้สู่การผลิตที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ

ประสิทธิภาพมากขึน้ ปรบัจากการเกษตรเชิงเดี่ยวมาสูก่ารท าเกษตรผสมผสานเพื่อลดความเสี่ยง 

ตลอดจนน าเอางานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาประยุกต์สู่การพัฒนาด้านเกษตรที่

ตอบสนองต่อการรกัษาระบบนิเวศ รกัษาความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมอาหารเพื่อสขุภาพ

ส าหรบัของผูบ้รโิภคเพิ่มขึน้  

5) การพัฒนาและส่งเสริมนโยบายด้านการผลิตและการตลาดที่สอดคลอ้งกับวิถีการผลิต

ภาคเกษตร กระทรวงคลงัในฐานะผูดู้แลทิศทางนโยบายของ ธกส ควรสนับสนุนให้ ธ.ก.ส. มี

นโยบายส่งเสริมเกษตรกรท าการผลิตและการตลาดที่มีศักยภาพใหส้ามารถมีรายไดเ้พียงพอ

ส าหรบัในครอบครวัและสามารถจ่ายคืนหนีไ้ด ้รวมทั้งใหมี้การปรบัโครงสรา้งหนีเ้กษตรกร ให้

เกษตรกรสามารถมีก าลงัในการจ่ายคืนหนี ้เช่น การลดเงินตน้ลดดอกเบีย้  รวมทัง้ มาตรการให้    

ธ.ก.ส.มอบสญัญาเงินกูใ้หเ้กษตรกรในฐานะคูส่ญัญาถือไว ้ 
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ภาคผนวก ก 

แนวค าถามในการสัมภาษณเ์กษตรกร 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นตวัผูใ้หส้มัภาษณ ์

(1) ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์(ชื่อนามสกลุ ที่อยู่ อายผุูใ้หข้อ้มลู) 

(2) การประกอบอาชีพ แหล่งรายไดแ้ละหนีส้ินของครอบครวั ตลอดจนเงินออมและรูปแบบการ

ออมอื่นๆ  

(3) เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. เม่ือไหร ่เหตผุลของการสมคัรเป็นสมาชิกคืออะไร สมาชิกในครอบครวัเป็น

สมาชิกเงินฝาก ธ.ก.ส. ก่ีคน  

(4) เริ่มกูเ้งินเม่ือไหร ่ช่องทางที่ไดข้อ้มลูหรือรายละเอียดเหลา่นี ้มาจากไหน สาเหตทุี่ตอ้งตดัสินใจกู้

เงินคืออะไร  

(5) เหตุผลที่เลือกใช้บริการสินเช่ือทางการเงินของ ธ.ก.ส. เพราะอะไร  ท าไมถึงไม่เลือกกู้จาก

ธนาคารอื่นๆ และท าไมถึงเลือกใชบ้รกิารสินเชื่อนี ้ 

(6) ก่อนไดร้บัเงินกู ้ทาง ธ.ก.ส. ไดใ้หข้อ้มลูอย่างครบถว้นหรือไม่ ใครเป็นผูใ้หค้  าแนะน า ท่านคิดว่า

ขอ้มลูที่ไดเ้พียงพอต่อการตดัสินใจเลือกสินเชื่อหรือไม่ ขัน้ตอนการกูมี้ความซบัซอ้นหรือไม่ ตอ้ง

เตรียมเอกสารอะไรบา้ง  

(7) สินเช่ือที่ไดร้บัจาก ธ.ก.ส. คืออะไร มีระยะเวลาการสง่คืน มีดอกเบีย้แบบไหน (ใหอ้ธิบายเพื่อดู

วา่เกษตรกรเขา้ใจผลิตภณัฑห์รอืสินเช่ือที่ตวัเองกูห้รอืไม่ เกษตรกรอาจจะมีสินเชื่อมากวา่หนึ่ง)   

(8) เงินที่กูม้าใชท้  าอะไรบา้ง (เพื่อการผลิต /ใชจ้่ายในครวัเรอืน/สง่เสียบตุรหลาน)  

(9) วางแผนการผ่อนช าระเงินกูอ้ย่างไรในเบือ้งตน้ กรณีที่ไม่สามารถผ่อนช าระไดต้รงเวลาเพราะ

อะไร?  แกไ้ขปัญหาอย่างไร 

(10) กรณีโควิด-19 ทราบหรือไม่วา่มีโครงการพกัช าระหนี ้ช่องทางที่ไดข้อ้มลูหรอืรายละเอียดเหลา่นี ้

มาจากไหน ไดเ้ขา้รว่มโครงการหรือไม่? เหตผุลของการเขา้รว่มและไม่รว่มโครงการคืออะไร  

สว่นที่ 2 ลกัษณะ เงื่อนไข และมาตรการเสรมิจากพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้

(1) คิดว่าการพกัช าระหนี ้และการปรบัโครงสรา้งหนี ้คืออะไร  

(2) สามารถช่วยใหบ้รรเทาภาระหนีส้ินไดห้รอืไม่ เพราะอะไร   

(3) ก่อนโควิด-19 พักช าระหนีม้าก่ีครัง้ เหตุผลที่ตัดสินใจเขา้โครงการพักช าระหนี ้ หรือการปรบั

โครงสรา้งหนีเ้พราะอะไร   

สว่นที่ 3 สว่นที่ 3 ผลการเขา้รว่มโครงการพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้
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(1) เม่ือเขา้โครงการพกัช าระหนีห้รอืปรบัโครงสรา้งหนีแ้ลว้ ฐานะทางการเงินเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

อย่างไร 

(2) กรณีที่หนีล้ดลง และจดัการหนีไ้ดด้ีขึน้ คิดว่าเกิดจากอะไร 

(3) กรณีที่ไม่สามารถจดัการหนีแ้ละพบวา่มีหนีเ้พิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เท่าไหร ่(รอ้ยละ) คิดว่าเกิดจากอะไร 

มีแผนที่จะจดัการอย่างไร  

(4) กรณีที่ไม่เขา้รว่มโครงการ มีแผนการจดัการหนีข้องตนเองอย่างไร 

(5) เม่ือไม่สามารถจดัการหนีไ้ด ้เริ่มแกไ้ขปัญหาอย่างไร (ใหอ้ธิบายเพื่อดวู่าเกษตรกรอยู่ในภาวกด

ดนัหรือไม่ และมีมมุมองการจดัการปัญหาของตนเองอย่างไร)  

สว่นที่ 4 ขอ้เสนอและมาตราการเก่ียวกบัการจดัการหนีข้องเกษตรกรรายย่อย ต่อ ธ.ก.ส. 

(1) ขอ้เสนอต่อการปลอ่ยสินเชื่อ หรอื การพกัช าระหนีข้อง ธ.ก.ส อย่างไรบา้ง 

(2) คิดว่าอะไรเป็นสาเหตสุ  าคญัที่สดุ ที่ท  าใหต้วัแทนและเพื่อนเกษตรกรไม่สามารถจดัการหนีห้รือ

ช าระหนีไ้ด ้ 

(3) ขอ้เสนอต่อ ธ.ก.ส.ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นหนี ้ควรจะตอ้งด าเนินการอย่างไรถึงจะท าให้

ท่านสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได ้ 
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ภาคผนวก ข 

แนวค าถามสมัภาษณ ์ธ.ก.ส. 

สว่นที่ 1 ขอ้มลูสว่นตวัผูใ้หส้มัภาษณ ์

(1) ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์(ช่ือนามสกุล ที่อยู่ อายุผูใ้หข้อ้มลู  ต าแหน่งหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบ)  

(2) ระยะเวลาในการท างาน หรอื ระยะเวลาในการศกึษาเก่ียวกบัหนีภ้าคเกษตร 

(3) โครงสรา้งองคก์รและจ านวนบคุคลกรในการปฏิบตัิหนา้ที่ 

(4) ลกัษณะการใหบ้รกิารสินเชื่อทางการเงินของ ธ.ก.ส. มีก่ีประเภท 

(5) ธ.ก.ส. ไดใ้หข้อ้มลูกบัผูข้อ้สินเช่ือในช่องทางไหนบา้ง และขอ้มลูที่ใหป้ระกอบไปดว้ยอะไรบา้ง 

(ขอ้มูลครบถว้น เพียงพอต่อการตัดสินใจเลือกสินเช่ือหรือไม่ ขั้นตอนการกูมี้ความซับซอ้น

หรอืไม่ ตอ้งเตรียมเอกสารอะไรบา้ง)  

(6) สินเชื่อที่ไดร้บัจาก ธ.ก.ส. คืออะไร มีระยะเวลาการสง่คืน มีดอกเบีย้แบบไหน  

สว่นที่ 2 ลกัษณะ เงื่อนไข และมาตรการการพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้ 

(1) ความเป็นมา วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และลกัษณะโครงการพกัช าระหนี ้และปรบัโครงสรา้ง

หนีข้อง ธ ก ส. 

(2) โครงการที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการหนีแ้ละมาตราการที่ธนาคารด าเนินการระหว่างปี พ.ศ. 

2559- ปัจจบุนั 

(3) ก่อนและหลงัโควิด-19 มีโครงการพักช าระหนีม้าก่ีครัง้? มีแนวทางการปรบัโครงสรา้งหนีก่ี้

แบบ อะไรบา้งแตกตา่งกนัอย่างไร  

(4) การประเมินผลการพักช าระหนี ้หรือปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่ผ่านมาของเกษตรกรรายย่อยเป็น

อย่างไร (ก่อนสถานการณโ์ควิด)  

(5) ธ.ก.ส. มีแนวทางการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพลกูหนีใ้หมี้ความสามารถในการช าระหนี ้

หรอืไม่ อย่างไร 

สว่นที่ 3 ผลการเขา้รว่มโครงการพกัช าระหนีแ้ละการปรบัโครงสรา้งหนี ้

(1) การประเมินผลการพกัช าระหนีห้รือการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่ผ่านมาของเกษตรกรรายย่อยเป็น

อย่างไร (ก่อนสถานการณ์โควิด) ฐานะทางการเงินของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่

อย่างไร? 

(2) กรณีที่หนีล้ดลง และจดัการหนีไ้ดด้ีขึน้ คิดว่าเกิดจากอะไร 
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(3) กรณีที่ไม่สามารถจัดการหนีแ้ละพบว่ามีหนีเ้พิ่มขึน้ เพิ่มขึน้เท่าไหร่ (รอ้ยละ) คิดว่าเกิดจาก

อะไร มีแผนที่จะจดัการอย่างไร  

(4) กรณีที่ไม่เขา้รว่มโครงการ ทราบหรือไม่วา่เกษตรกรมีแผนการจดัการหนีข้องตนเองอย่างไร 

(5) เม่ือเกษตรกรไม่สามารถจดัการหนีไ้ด ้ทราบหรอืไม่วา่เกษตรกรเริม่แกไ้ขปัญหาอย่างไร  

สว่นที่ 4 ขอ้เสนอและมาตราการเก่ียวกบัการจดัการหนีข้องเกษตรกรรายย่อย 

(1) ขอ้เสนอต่อการปล่อยสินเช่ือ หรือ การพักช าระหนีข้อง ธ.ก.ส ต่อเกษตรกรควรจะมีลกัษณะ

อย่างไรจงึจะเหมาะสม 

(2) คิดว่าอะไรเป็นสาเหตสุ  าคญัท่ีสดุ ที่ท  าใหเ้กษตรกรไม่สามารถจดัการหนีห้รอืช าระหนีไ้ด ้ 

(3) ขอ้เสนอต่อเกษตรกรในการจดัการหนีท้ี่มีต่อ ธ.ก.ส. ควรจะตอ้งด าเนินการอย่างไร จึงจะท าให้

เกษตรกรสามารถด าเนินชีวิตต่อไปได ้และ ธ.ก.ส. ก็ไม่ตอ้งแบบรบัภาระหนีเ้พิ่ม 
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ภาคผนวก ค 
ตารางที ่ค-1 แสดงมาตรการทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหก้ารช่วยเหลือกับเกษตรกรรายย่อย ก่อนการระบาดโควิด-19  
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2560-2561 

ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

2560 เกษตรกรประสบกบัอทุกภยัใน

พื ้นที่ ภ าค ใต้  และ  จั ง หวัด

ประจวบคีรีขนัธ ์

โครงการพกัช าระหนีต้น้เงิน และลดดอกเบีย้ใหเ้กษตรกรผูป้ระสบอทุกภยั โดยการ

พักช าระหนี ้2 ปี หรือ ลดอัตราดอกเบีย้ รอ้ยละ 5 ใหลู้กหนีโ้ดยรฐับาลจะชดเชย

ดอกเบีย้ให ้ธ.ก.ส.แทนเกษตรกร ในอตัรารอ้ยละ 5 รวม 2 ปี 

เกษตรกรในพืน้ที่ที่ประสบอุทกภัย

ตามประกาศจากมติคณะรฐัมนตร ี

 เ กษตรกรรายย่ อยที่ มี เ หตุ

ผิดปกติ และมีหนีค้า้งช าระหรือ

เป็นหนีป้รบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

โครงการปลดเปลือ้งหนีส้ินให้เกษตรกรรายย่อยที่ มีเหตุผิดปกติ ตั้งแต่วันที่  1 

พฤศจิกายน 2559 – 31 ตลุาคม 2560 (จ านวน 50,000 ราย) โดยมีมาตรการ คือ  

1) หากไม่มีหลกัประกนัจ านองและไม่มีทายาทรบัช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะจ าหน่าย

หนีเ้งินกูอ้อกจากบญัชีเป็นหนีส้ญู 

2) หากมีหลักประกันจ านองและมีทายาทรับช่วงการผลิต ธ.ก.ส. จะปรับปรุง

โครงสรา้งหนีใ้หแ้ก่ทายาท โดยน าเงินตน้ 50% มาปรบัโครงสรา้งหนี ้5 ปี พกั

ช าระตน้เงิน 2 ปีแรก คิดดอกเบีย้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่ MRR = 7% หากผ่อน

ช าระไดต้ามก าหนด ลดดอกเบีย้คา้งให ้100% และเงินตน้ที่เหลืออีก 50% จะ

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้นภายหลงั 

เกษตรกรรายย่อยที่มีเหตุผิดปกติ

เช่น เสียชีวิต พิการ ทุพพลภาพ 

เจ็บป่วยเรือ้รงั เป็นตน้ และมีหนีส้ิน

ต้นเงินกู้รายละไม่ เกิน 300,000 

บาท 
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ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

 เกษตรกรที่มีหนีเ้ป็นภาระหนัก 

มีหนี ้ค้างช าระ หรือ เ ป็นหนี ้

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้

โครงการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีแ้ละลดภาระหนีส้ินใหเ้กษตรกรที่มีหนีเ้ป็นภาระหนกั 

มีหนีค้า้งช าระ หรือเป็นหนีป้รบัปรุงโครงสรา้งหนี ้โดยเกษตรกรลกูคา้รายย่อยที่มี

หนีส้ินตน้เงินกูร้ายละไม่เกิน 300,000 บาท ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 

ตลุาคม 2560 โดยมีมาตรการ คือ  

1) หากเป็นเกษตรกรที่มีอายุตัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป และเป็นลูกคา้ ธ.ก.ส.มาแลว้ ไม่

น้อยกว่า 5 ปีและมีทายาทเข้าเป็นลูกค้าแทน จะน าเงินต้น 50% มาปรับ

โครงสรา้งหนีร้ะยะเวลา 5 ปี โดยพกัช าระตน้เงิน 2 ปีแรก คิดดอกเบีย้ปรบัปรุง

โครงสรา้งหนีท้ี่ MRR หากผ่อนช าระไดต้ามก าหนด ลดดอกเบีย้คา้งให ้80% 

และเงินตน้ที่เหลืออีก 50% จะปรับปรุงโครงสรา้งหนีใ้นภายหลัง เกษตรกร

เปา้หมายประมาณ (จ านวน 200,000 ราย) 

2) กรณีเกษตรกรที่มีหนีเ้ป็นภาระหนัก จะน าเงินตน้ 50% มาปรบัโครงสรา้งหนี ้

ระยะเวลา 5 ปี โดยพกัช าระตน้เงิน 2 ปีแรก คิดดอกเบีย้ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่ 

MRR หากผ่อนช าระไดต้ามก าหนด ลดดอกเบีย้คา้งให ้50% และเงินตน้ที่เหลือ

อีก 50% จะปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ในภายหลงั (340,000 ราย)  

เกษตรกรลูกคา้รายย่อยที่มีหนีส้ิน

ต้นเงินกู้รายละไม่ เกิน 300,000 

บาท  
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ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

 สร้างแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการช าระดีมีคืน ท าการคืนดอกเบีย้ในส่วนที่ลกูคา้ส่งช าระ ในอตัรารอ้ยละ 30 

ของจ านวนดอกเบีย้ที่ช  าระ โดย ธ.ก.ส. จะน าดอกเบีย้ที่คืนใหล้กูคา้มาลดภาระหนี ้

โดยตดัเงินตน้ใหล้กูคา้ในกรณีที่มีหนีค้งเหลือ และคืนใหล้กูคา้เป็นเงินสดในกรณีที่

ไม่มีหนีค้งเหลือ และสนับสนุนสินเช่ือเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในครวัเรือนกรณีฉุกเฉิน

จ าเป็น (A-Cash) รายละไม่เกิน 100,000 บาท 

เกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีปัญหาการ

ช าระหนีก้บั ธ.ก.ส. และมีหนีส้ินตน้

เงินกูร้ายละไม่เกิน 300,000 บาท 

2561 สร้างแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการขยายเวลาช าระหนีใ้หแ้ก่เกษตรกร ลูกคา้ ธ.ก.ส.โดยมีรายละเอียดคือ 

ขยายระยะเวลา  ช าระต้นเงินกู้ 3 ปี ตั้งแต่วันที่  1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่  31 

กรกฎาคม 2564 แต่ดอกเบีย้ เงินกูใ้หช้  าระตามก าหนดเดิม หรือตามที่มาแห่งรายได้

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เวน้ในกรณีเป็นภาระหนักใหข้ยายเวลาช าระดอกเบีย้หรือ

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีเ้ป็นรายๆ ไป 

เกษตรกรลกูคา้รายย่อยในลกัษณะ

ตามความสมคัรใจ 
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ตารางที ่ ค-2 แสดงมาตรการทีธ่นาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.) ใหก้ารช่วยเหลือกับเกษตรกรรายย่อย ช่วงการระบาดโควิด-19  
ระหว่าง ปี พ.ศ. 2562-2564 

ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

2562 สรา้งแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการลดดอกเบีย้เงินกู้ให้แก่เกษตรกร  โดย ลดดอกเบีย้รอ้ยละ 3 ต่อปี

ระยะเวลา 3 ปี และไดร้บัการชดเชยดอกเบีย้จากรฐับาลในอัตรารอ้ยละ 2.5 

ต่อปี และ ธ.ก.ส.รบัภาระแทนเกษตรกรในอัตรารอ้ยละ 0.5 ต่อปี ตลอดจน

ไดร้บัดอกเบีย้เงินฝากเพิ่มในอตัรารอ้ยละ 1 ต่อปี ในวงเงินฝากไม่เกิน  50,000 

บาท 

เกษตรกรลูกค้ารายย่อยในลักษณะตาม

ความสมคัรใจ 

2563 ผลกระทบจากภาวะภัย

แลง้ 

ธ.ก.ส. ไดอ้อกมาตรการขยายเวลาช าระหนีเ้งินกูล้กูคา้ผูป้ระสบภยัแลง้ 2563 

เป็นการขยายระยะเวลาช าระหนีเ้งินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระออกไปอีก 2 ปีโดยไม่

จ ากัดวงเงิน และอตัราดอกเบีย้ MRR (6.874) ระยะเวลาตัง้แต่ 1 กุมภาพนัธ ์

2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

เกษตรกรในพืน้ที่ประสบกับผลกระทบจาก

ภาวะภยัแลง้ 20 จงัหวดั และพืน้ที่จงัหวดัอื่น

ที่ประกาศเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2563 

2564 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

ธ.ก.ส. ไดอ้อกมาตรการมาบรรเทาผลกระทบและเสริมสภาพคล่องควบคู่กนั

หลายมาตรการ คือ  

1) การขยายระยะเวลาช าระหนี ้ลดอตัราดอกเบีย้ ปลอดช าระตน้เงินใน 3 ปี

แรก ใหก้บัลกูหนีป้กติ และลกูหนี ้NPL ระยะเวลาด าเนินมาตรการ ตัง้แต่

วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564 และภายใตม้าตรการนีไดมี้

เกษตรกรรายบคุคล 
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ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

การออกสินเชื่ออตัราดอกเบีย้ผ่อนปรนเพื่อเป็นเงินทนุหมนุเวียน (Working 

Capital) ในการประกอบอาชีพแก่ลกูหนีเ้พิ่มเติมเพื่อเสรมิสภาพคลอ่ง 

2) การพกัช าระหนีต้น้เงินและดอกเบีย้ 3 เดือน โดยอตัโนมตัิ ส  าหรบัใหค้วาม

ช่วยเหลือลูกหนี ้ที่ มีงวดช าระเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง

มิถนุายน 2563 

 ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ภั ย

ธรรมชาติและการระบาด

ของเชือ้ไวรสั COVID – 19 

การพักช าระหนีต้น้เงินและดอกเบีย้เงินกู ้ที่ถึงก าหนดช าระตัง้แต่งวดเดือน

เมษายน 2563 – งวดเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี โดยอตัโนมตัิ และคง

ชัน้หนีเ้ดิมของลกูคา้ก่อนเขา้โครงการ 

เกษตรกรรายบคุคล 

 

 สรา้งแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการช าระดีมีคืน 4 โดย ธ.ก.ส. จะน าดอกเบีย้ที่คืนใหม้าลดภาระหนีด้ว้ย

การตดัช าระ ตน้เงิน และหลงัจากตดัช าระหนีแ้ลว้ มีเงินคงเหลือจะโอนเงินเขา้

บญัชีเงินฝากของเกษตรกรในวนัถดัไป ซึ่งในกรณี ลกูคา้เกษตรกรและบุคคล

จะได้รับคืนดอกเบีย้เงินกู้ในอัตรารอ้ยละ 20 ของดอกเบีย้ที่ช  าระจริง เริ่ม

โครงการตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 – วนัที่ 18 กมุภาพนัธ ์2564 

เกษตรกรเป็นลูกหนี ้ที่ มีสถานะหนี ้เป็นหนี ้

ปกต ิ
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ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

 สรา้งแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการลดภาระหนีส้  าหรบัลกูคา้ที่มีสถานะหนีเ้ป็นหนีค้า้งช าระ (NPL) หรือ

สถานะหนีป้กติที่มีดอกเบีย้คา้งช าระเกินกว่า 15 เดือน โดย ธ.ก.ส. จะน า

ดอกเบีย้ที่คืนใหม้าลดภาระหนีด้ว้ยการตดัช าระตน้เงิน และหลงัจากตดัช าระ

หนีแ้ลว้ มีเงินคงเหลือจะโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของเกษตรกรในวนัถดัไป ซึ่ง

ในกรณีลกูคา้เกษตรกรและบคุคลจะไดร้บัคืนดอกเบีย้เงินกูใ้นอตัรารอ้ยละ 20 

ของดอกเบีย้ที่ช  าระจริง เริ่มโครงการตัง้แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – วันที่ 31 

มีนาคม 2564  

ส าหรบัลกูคา้ที่มีสถานะหนีเ้ป็นหนีค้า้งช าระ 

(NPL) หรือสถานะหนีป้กติที่มีดอกเบี ้ยคา้ง

ช าระเกินกวา่ 15 เดือน 

 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

ธ.ก.ส. ไดอ้อกมาตรการมาบรรเทาผลกระทบ คือ โครงการพกัช าระหนีเ้งินตน้

และดอกเบีย้ โครงการพักช าระหนีภ้ายใตม้าตรการช่วยเหลือลูกคา้ที่ไดร้บั

ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-

19) ตามความสมคัรใจ (พกัหนีโ้ควิดภาคสมคัรใจ) หรือ พกัหนี ้COVID-19 ให ้

เกษตรกรได้พักหนี ้1 ปี พักช าระเงินต้นที่ถึงก าหนดช าระตั้งแต่งวดเดือน

กรกฎาคม 2564 ถึงงวดเดือนมีนาคม 2565 เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากงวด

ช าระเดิม 

 

เกษตรกรในพื ้นที่  28 จังหวัดที่อยู่ ในเขต

ควบคุมสูงสดุและที่รฐับาลประกาศเพิ่มเติม

จากกรณีการแพร่ระบาดของเ ชื ้อไวรัส 

COVID-19 

เงื่อนไขคือตอ้งเป็นลกูคา้ที่มีตน้เงินคงเป็นหนี ้

ห รื อ ด อก เ บี ้ย ค ง เ ป็ นหนี ้ก่ อ น  วั น ที่  1 

กรกฎาคม 2564 และไม่มีสถานะเป็นหนีค้า้ง 

(NPLs) 
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ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

 ผลกระทบจากภาวะภัย

แลง้ 

ธ.ก.ส. ไดอ้อกมาตรการบรรเทาผลกระทบโดยการใหส้ินเชื่อเพิ่มกบัเกษตรกรท่ี

ประสบกบัผลกระทบจากภาวะภยัแลง้ 3 โครงการคือ  

1) โครงการสินเช่ือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภัย รายละไม่เกิน 50,000 

บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือนแรก อัตราดอกเบีย้ร ้อยละ 0 และอัตรา

ดอกเบีย้ MRR (6.874) ระยะเวลาตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธนัวาคม 

2564 

2) โครงการสินเช่ือฟ้ืนฟูและพฒันาคุณภาพชีวิตผูป้ระสบภยั รายละไม่เกิน 

500,000 บาท ระยะเวลา  15 ปี  และอัตราดอกเบี ้ย  MRR (6.874) 

ระยะเวลาตัง้แต่ 1 กมุภาพนัธ ์ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

3) โครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาแหลง่น า้เพื่อการเกษตร ผูป้ระสบภยัแลง้ 2563 

รายละไม่เกิน 200,000 บาท  อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0 ต่อปี  ใน 2 ปีแรก 

สว่นปีที่ 3 เป็นตน้ไป คิดดอกเบีย้ในอตัรา MRR-2 (ปัจจบุนั MRR= 6.875) 

ก าหนดช าระคืนไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาสนับสนุนสินเช่ือ ตั้งแต่  1 

กมุภาพนัธ ์2563 ถึง 31 ธนัวาคม 2563 

เกษตรกรในพืน้ที่ประสบกับผลกระทบจาก

ภาวะภยัแลง้ 20 จงัหวดั และพืน้ที่จงัหวดัอื่น

ที่ประกาศเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2563 
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ปี พ.ศ. เหตผุล มาตรการของ ธ.ก.ส. กลุม่เปา้หมาย 

 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

มาตรการสินเช่ือฉุกเฉิน วงเงิน 20,000 ลา้นบาท เป็นการช่วยเหลือในการ

บรรเทาภาระค่าใชจ้่ายจ าเป็นและฉุกเฉินในครวัเรือน ในอัตราดอกเบีย้คงที่

เพียงรอ้ยละ 0.1 ต่อเดือน วงเงินกูร้ายละไม่เกิน 10,000 บาท ก าหนดช าระคืน

ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนบัจากวนักู ้ไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนั โดยปลอดช าระคืนตน้

เงินและดอกเบีย้ใน 6 เดือนแรกนบัจากวนักู ้

เกษตรกรและครอบครวัของเกษตรกร 

 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

สินเช่ือระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) โครงการนีเ้ป็นการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายหมุนเวียนเพื่อการผลิตในฤดูการผลิต 2563/2564 มีวง

เงินกูร้ายละไม่เกิน 50,000 บาท มีอตัราดอกเบีย้ 4% ต่อปี ซึ่งปีที่ 2 เป็นตน้ไป 

คิดอตัราดอกเบีย้ตามชัน้ลกูคา้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท และตอ้งไม่เกินรอ้ย

ละ 70 ของสว่นเหลือเพื่อขาย ระยะเวลาการผ่อนช าระ ไม่เกิน 12 เดือน เวน้แต่

มีเหตพุิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนบัแตว่นักู ้

เกษตร และ เป็นลกูคา้ ธ.ก.ส. ที่ไดร้บัการพกั

ช าระหนีต้ามมาตรการช่วยเหลือลกูคา้ที่ไดร้บั

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ และ การระบาด

ของเชือ้ COVID-19 ทัง้ระบบ 

 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

สินเช่ือพอเพียงเพื่อเลีย้งชีพ  (Sufficient Loan) วงเงิน (Loan to value) สงูสดุ

รายละไม่เกิน 50,000 บาทระยะเวลาการผ่อนช าระ ไม่เกิน 12 เดือน เวน้แต่มี

เหตุพิเศษ ไม่เกิน 18 เดือนนับแต่วันกู้อัตราดอกเบีย้ โดยเดือนที่ 1 - 3 คิด

ดอกเบีย้ในอัตรารอ้ยละ 0 ต่อปี และในเดือนที่ 4 เป็นตน้ไป คิดดอกเบีย้ใน

อตัรา MRR (*MRR ตามประกาศ ธ.ก.ส. ) ดอกเบีย้รอ้ยละ 4 ตอ่ปี 

เกษตรกร / ทายาทเกษตรกร / บุคคลใน

ครัวเรือนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID -19 และหรือผชิญกบัภาวะเศรษฐกิจ

ตกต ่า และเดินทางกลบัภมูิล  าเนา แต่จ าตอ้ง

ไม่ เคยเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. มาก่อน และมี
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แผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลกั

ปรชัญาของเศรฐกิจพอเพียง หรือเลีย้งชีพใน

ครวัเรอืนซึง่ใชเ้งินลงทนุไม่มาก 

 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

สินเช่ือ New Gen Hug บา้นเกิด ช่วยสรา้งธุรกิจ วงเงินกู้เป็นไปตามความ

จ าเป็นและแผนโครงการที่ยื่นขอสินเช่ือ ระยะเวลาจ่ายสินเช่ือ ตัง้แต่บดันีเ้ป็น

ตน้ไปจนถึง 30 มิถนุายน 2564 โดยอตัราดอกเบีย้ส  าหรบั 

- เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายเดือนที่ 1-3 : ดอกเบีย้รอ้ยละ 0 ต่อปี เดือนที่ 4 เป็นตน้

ไป : MRR* 

- เพื่อเป็นค่าลงทุน ปีที่  1-3 : ดอกเบีย้ร ้อยละ 4 ต่อปี ปีที่  4 เป็นต้นไป: 

MRR* (*MRR ในปัจจบุนัเท่ากบั รอ้ยละ 6.5 ต่อปี) 

 

เกษตรกร / ทายาทเกษตรกร / บุคคลใน

ครวัเรือนเกษตรกร /หรือบคุคลทั่วไป ที่มีอายุ

ไม่เกิน 45 ปี เป็นผูท้ี่ไม่เคยขึน้ทะเบียนเป็น

ลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ผ่านการอบรม

อาชีพตามนโยบายของรฐับาลเพื่อประกอบ 

อาชีพอิสระ หรือหลักสูตรสารพัดอาชีพ

พัฒนาทักษะสร้างรายได้ หรือหลักสูตรที่

ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชนที่เช่ือถือได ้หรือผ่านประสบการณจ์าก

หน่วยงานบรษัิท หา้งหุน้สว่น/รา้นคา้ตา่งๆ 

 ผลกระทบจากการแพร่

ร ะ บ า ด ข อ ง เ ชื ้ อ ไ ว รั ส 

COVID-19 

สินเช่ือสูภ้ัย COVID-19 เงินสินเช่ือสูงสุด รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตรา

ดอกเบีย้แบบคงที่ 0.35% ต่อเดือน ปลอดช าระตน้เงินและดอกเบีย้ในช่วง 6 

เดือนแรก ไม่ตอ้งใชห้ลกัประกนั สง่ช าระคืน 3 ปี 

เป็น "เกษตรกรรายย่อย" และลูกจ้างภาค

การเกษตรสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึน้ไป มี
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ความจ าเป็นตอ้งใชจ้่ายเงินฉุกเฉิน เป็นผูท้ี่

ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณโ์ควิด-19 

 สรา้งแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการช าระดีมีคืน ปีบัญชี 2564 โดยธนาคารจะคืนดอกเบีย้เขา้บญัชีเงิน

ฝากลูกคา้โดยตรง รอ้ยละ 20 ของดอกเบีย้ที่ช  าระจริง ไม่เกินรายละ 1,000 

บาท วงเงินงบประมาณ 1,200 ล้านบาท  ระยะเวลาโครงการ  ตั้งแต่ 15 

ธนัวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 

ส าหรับเกษตรกรลูกค้า ที่ มีหนี ้คงเหลือ ณ 

วนัที่ 31 ต.ค. 64 ที่ช  าระหนีต้ามก าหนดเวลา 

ยกเว้นหนี ้เ งินกู้โครงการที่ ได้รับชดเชย

ดอกเบีย้ตามนโยบายรฐับาล 

 สรา้งแรงจูงใจการช าระหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร 

โครงการนาทีทองลดดอกเบีย้สูโ้ควิด ปีบญัชี 2564 โดย ธ.ก.ส. จะลดดอกเบีย้ 

ระยะเวลาโครงการ ตัง้แต่ 15 ธนัวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 ดงันี ้

- กรณีช าระหนีเ้สรจ็สิน้เป็นรายสญัญา จะลดดอกเบีย้ที่คา้งช าระรวมถึงเบีย้

ปรบั ไม่เกินรอ้ยละ 50 ณ วนัช าระหนี ้

- กรณีช าระดอกเบีย้ไดเ้สรจ็สิน้ แต่ไม่สามารถช าระตน้เงินได ้จะลดดอกเบีย้

คา้งช าระรวมถึงเบีย้ปรบั รอ้ยละ 30 ของดอกเบีย้ที่ช  าระจรงิ 

- กรณีช าระดอกเบีย้ไดบ้างสว่นจะลดดอกเบีย้คา้งช าระรวมถึงเบีย้ปรบั รอ้ย

ละ 20 ของดอกเบีย้ที่ช  าระจรงิ 

ลูกค้าที่ มีภาระหนี ้ค้างช าระ หรือลูกค้าที่

ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ณ วนัที่ 31 ต.ค. 2564 
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- กรณีกลุม่เกษตรกรสหกรณ ์นิติบคุคล และกองทนุหมู่บา้นและชมุชนเมือง 

ที่ช  าระดอกเบีย้ไดเ้สร็จสิน้หรือบางส่วน จะลดดอกเบีย้คา้งช าระรวมถึง

เบีย้ปรบั รอ้ยละ 10 ของดอกเบีย้ที่ช  าระจรงิ 
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ภาคผนวก ง 

กรณีศึกษาเกษตรกร 

 

คณะผูศ้ึกษาเลือกการเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท า

นาท าไรใ่น 4 จงัหวดั จ านวน 11 ราย  ไดแ้ก่  

กรณีศึกษา นางบุญชู โกมินทร ์(นามสมมุติ :นาง ก.)  

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางบุญชู โกมินทร ์อายุ 78 ปี อยู่บา้นเลขที่ 110 หมู่ 2  ต าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี 

อาชีพ ในอดีตท าไรม่นัส าปะหลงัและขา้วโพดรวม 18 ไรโ่ดยแบ่งเป็นปลกูขา้วโพด 9 ไรม่นัส าปะหลงั 9 ไร่ 

ในที่ สปก.ของตัวเอง ปัจจุบนัปัจจุบนันางบุญชูไม่ไดท้  าเกษตรแลว้เนื่องจากอายุมาก ใหห้ลานเช่าที่ท  า

เกษตร  

นางบุญชู เริ่มเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)  เม่ือ 20 ปีที่แลว้ 

ประมาณ พ.ศ. 2545 เริ่มกูท้ี่เงิน 70,000 บาท ดอกเบีย้รอ้ยละ 7 เม่ือท าการเกษตรไม่ไดผ้ล ประสบภยัน า้

ท่วม จึงกูเ้งินนอกระบบลงทนุท าเกษตรแต่ขาดทนุซ า้ไม่มีมีเงินจ่ายหนีน้อกระบบ จงึท าเรื่องขอกูเ้พิ่มจาก ธ.

ก.ส. ปัจจบุนันางบญุชเูป็นหนี ้ธ.ก.ส. ทัง้หมด 500,000 บาท จากสญัญากูจ้  านวน 3 สญัญา โดยตอ้งจ่าย

ดอกเบีย้รวมทัง้ 3 สัญญา ปีละ 10,000 บาท ในช่วงแรกสามารถจ่ายไดเ้ฉพาะดอกเบีย้ แต่เม่ือประสบ

ปัญหาน า้ท่วม เม่ือเจอภยัแลง้ประกอบกบัตน้ทนุค่าปุ๋ ยค่ายาสงูรวมทัง้จะตอ้งสง่หลานเรียน ท าใหไ้ม่มีเงิน

จ่าย ธ.ก.ส.ซึ่ง เจา้หนา้ที่ไดแ้นะน าเรื่องการพักการช าระหนีก้ับ ธ.ก.ส. จึงเขา้ร่วมโครงการพักช าระหนี ้

จ  านวน 3 ปี แต่ดอกเบีย้ก็ยงัคงเพิ่มทกุปี เนื่องจากพกัการจ่ายเงินตน้แต่ยงัคิดดอกเบีย้ท าใหด้อกเบีย้คงคา้ง

สะสมเพิ่มขึน้ และไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ ปัจจุบนันางบุญชูตดัสินใจหยุดการช าระหนีก้บัธ.ก.ส.และสมคัร

ร่วมการปรบัโครงสรา้งหนีก้ับกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร อยู่ในระหว่างรอกองทุนฟ้ืนฟูเพื่อพฒันา

เกษตรกรซือ้หนีจ้ากธ.ก.ส. 

การปรับโครงสร้างหนีข้อง ธ.ก.ส. ต่อการเกิดประโยชนก์ับเกษตรกร 

ปัจจัยภายใน  

จากกรณีศกึษานีพ้บวา่ ความสามารถในการหารายไดข้องครวัเรอืนไม่สอดคลอ้งกบัภาระหนีส้ินที่ตอ้งจ่าย  
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นางบุญชูมีรายไดต้่อปีเพียง 2 ครัง้คือจากการปลูกมันส าปะหลงัและท าไร่ขา้วโพด ซึ่งรายไดไ้ม่แน่นอน

ขึน้กับผลการผลิตและราคาตลาด   ไม่ มีรายได้จากช่องอื่น   แต่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนเกษตรและ

ค่าใชจ้่ายในครอบครวัค่อนขา้งสงู ทัง้ค่าอาหาร การศึกษาหลาน  เม่ือมีภาระตอ้งจ่ายหนี ้ธ.ก.ส. ปีละ 3 

ครัง้ ซึ่งสงูถึงปีละ 10,000 บาท ท าใหจ้่ายหนีไ้ดเ้ฉพาะดอกเบีย้เท่านัน้และเม่ือประสบปัญหาเรื่องน า้ท่วม

และเจอภยัแลง้ผลผลิตเสียหายท าใหไ้ม่มีรายไดท้ี่จะไปจ่ายค่าปุ๋ ยค่ายาที่ไปเช่ือจากรา้นคา้ จ าเป็นตอ้งกู้

เงินนอกระบบท าใหมี้ภาระหนีส้ินเพิ่ม ไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ใหก้บัทางธ.ก.ส.ติดต่อกนั 3-4 ปี ท าใหย้อดทบ

ตน้และดอกเบีย้เพิ่มขึน้ทกุปี ประกอบกบัอายมุากแลว้ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรต่อไปได ้และไม่มี

อาชีพอื่นรองรบัจงึไม่มีรายได ้เพื่อจ่ายคืนหนี ้ธ.ก.ส. 

เม่ือวิเคราะหถ์ึงความสามารถในการลงทนุ ทัง้การผลิตและจดัการตลาด พบว่า นางบญุชตูอ้งพึ่งพาปัจจยั

การผลิตจากภายนอกทัง้หมด ทัง้ค่าเมล็ดพนัธุ์ ปุ๋ ย ยาสารเคมี และค่าแรงต่าง ๆ ขณะที่ราคาผลผลิตไม่

แน่นอน เนื่องจากพึ่งพาการตลาดจากพ่อคา้คนกลาง ไม่ไดมี้ช่องทางในการเพิ่มมลูค่าสินคา้เกษตร อตัรา

ผลตอบแทนในการผลิตจึงไม่คุม้ค่ากบัการลงทนุ  

ดา้นการวางแผนการเงิน พบว่า นางบญุชไูม่ไดว้างแผนการเงินที่ชดัเจนและเป็นระบบ แต่พยายามใชจ้่าย

ในครอบครวัอย่างประหยดั จดัการการเงินตามรายไดท้ี่มีเม่ือรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ้่าย แกปั้ญหาโดย

การกูเ้งินเพิ่มจากเงินนอกระบบซึง่มีดอกเบีย้ค่อนขา้งสงู เนื่องจากเขา้ถึงไดง้่าย และไม่มีขอ้มลู หรือความรู้

ในการปรบัตวัเพื่อหารายไดรู้ปแบบอ่ืน  

ความเขา้ใจต่อเง่ือนไขและสญัญาการพกัช าระหนีก้บัธ.ก.ส. พบวา่ ธ.ก.ส.มีการอธิบายเงื่อนไขการพกัช าระ

หนี ้แต่นางบญุชเูขา้ใจเพียงบางสว่น ในช่วงแรกที่เริ่มเขา้รว่มโครงการพกัช าระหนีน้างบญุชไูม่ทราบว่าการ

พักช าระหนีจ้ะมีผลท าใหย้อดหนีเ้พิ่มสูงขึน้ ทราบเพียงว่าจะช่วยใหล้ดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเขา้ร่วม

โครงการ แต่มาทราบภายหลงัเม่ือพบวา่ยอดหนีเ้พิ่มขึน้ จึงเขา้ใจวา่การพกัช าระหนีท้  าใหเ้พิ่มภาระการจ่าย

หนีใ้หก้ับเกษตรกรในภายหลงั เนื่องจากตอ้งจ่ายดอกเบีย้เพิ่ม การพกัช าระหนีเ้ป็นการแกปั้ญหาเฉพาะ

หนา้แต่ไม่ไดช้่วยเพิ่มความสามารถในการช าระหนีข้องเกษตรกรได ้

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการสัมภาษณ์นางบุญชู พบว่า เจ้าหน้าที่ธ.ก.ส.มีการอธิบายเงื่อนไขการจ่ายหนี ้และการปรับ

โครงสรา้งหนี ้การพักช าระหนีท้ี่ทางธ.ก.ส.มีนโยบายใหด้ าเนินการ แต่ไม่ไดแ้นะน าทางเลือกที่จะท าให้

เกษตรกรลดภาระหรือสามารถที่จะกลบัมาลดหนีส้ินในอนาคตได ้เกษตรกรไม่รูว้่าการปรบัโครงสรา้งหนีมี้
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หลายรูปแบบสามารถเลือกใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัความสามารถของตวัเอง และไม่เป็นภาระหนีส้ินใน

ระยะยาวได ้

โดยเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส.จะใชข้อ้มลูหนีส้ินของเกษตรกร ไดแ้ก่ เงินตน้และดอกเบีย้ที่คงคา้ง ประวตัิการจ่ายคืน

เงินตน้และเงินดอก มาประกอบในการพิจารณาปรบัโครงสรา้งหนีใ้หก้บัเกษตรกร ตามนโยบายของ ธ.ก.ส. 

หรอืตามนโยบายของรฐับาลในช่วงเวลานัน้ๆ  

จากการสัมภาษณ์นางบุญชู พบว่า ธ.ก.ส.ไม่ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มี

ความสามารถในการช าระหนี ้ไม่มีเงื่อนไขหรือมาตรการเสรมิในการปรบัโครงสรา้งหนีเ้กษตรกร แต่ธ.ก.ส.มี

การก าหนดเงื่อนไขใหผู้กู้ท้  าประกันหรือเรียกว่าฌาปนกิจโดยจ่ายปีละ 500 บาทต่อปีต่อ คนหากไม่ท า

ธ.ก.ส.จะไม่อนมุตัิการกูโ้ดยการจ่ายเงินประกนัตอ้งจ่ายไปตลอดที่ยงัมีหนีค้งคา้งกบัทางธ.ก.ส. และจะจ่าย

คืนเมื่อเสียชีวิตจ านวน 120,000 -150,000 บาท  

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

จากการศึกษาพบว่า ยอดคา้งช าระหนีธ้.ก.ส. ยอดหนีส้ินรวมของครอบครวัเพิ่มขึน้ นางบุญชูไม่สามารถ

ช าระหนีไ้ดต้่อเนื่องและตรงเวลา เนื่องจากปัจจัยที่มาจากภายใน คือรายไดน้อ้ยขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึน้

รวมถึงอายมุากแลว้ ทางเลือกในการหารายไดค้่อนขา้งจ ากดั  รวมถึงเงื่อนไขการพกัช าระหนีท้  าใหด้อกเบีย้

คงคา้งสงูขึน้เป็นการเพิ่มภาระใหก้บัเกษตรกรในระยะยาว จากการน ายอดเงินกูแ้ละดอกเบีย้มารวมกนั ซึ่ง

น าไปสู่การเป็นหนีเ้สียหรือหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการพกัช าระหนีเ้พื่อการแกไ้ขปัญหา

การเงินเฉพาะหนา้ไม่ไดเ้ป็นประโยชนแ์ละสรา้งผลเสียกบัเกษตรกรในระยะยาว  
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กรณีศึกษา นางละออ เกิดม่วง (นามสมมุติ :นาง ข.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางละออ เกิดม่วง อาย ุ54 ปี อาศยัอยู่หมู่ 10 ต.เที่ยงแท ้อ.สรรคบรุี จ.ชยันาท เป็นแม่เลีย้งเดี่ยวลกู 2 คน 

เดิมมีอาชีพท าท านา มีที่ดินของตวัเองทัง้หมด 22 ไร่ ปัจจุบนัเปลี่ยนมาปลกูออ้ย 14 ไร่ และท านา 8 ไร่ มี

แผนจะปรบัเปลี่ยนปลกูออ้ยขายตน้เป็นขายพนัธุอ์อ้ย และเพาะเห็ดนางรม เนื่องจากไม่ตอ้งลงทุนหลาย

ครัง้ช่วยลดตน้ทนุการผลิตและสรา้งรายไดด้ีกว่า สามารถดแูลแปลงไดเ้องไม่ตอ้งจา้งแรงงาน ไม่ตอ้งใชร้ถ

ไถเนื่องจากเป็นผูห้ญิงตวัคนเดียว 

นางละออ เป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส. ประมาณปี พ.ศ.2551 ขอกู้ ธ.ก.ส.โดยใช้ที่ดินค า้ประกันทั้ง 22 ไร่ 

ปัจจุบนัเป็นหนี ้ธ.ก.ส.ทัง้หมด 1,190,841 บาท ท าสญัญาเงินกูท้ัง้หมด 10 สญัญา สาเหตุของการกูเ้งิน

ธ.ก.ส.เพิ่มเนื่องจากเงินไม่พอใช ้ไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ และไดร้บัค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่  ธ.ก.ส.ใหกู้เ้พิ่ม 

เพื่อมีเงินมาจ่ายดอกเบีย้เพื่อไม่ใหเ้ป็นลกูคา้ที่ผิดสญัญาเนื่องจากจะถูกปรบัเพิ่มดอกเบีย้เงินกู ้ปัจจบุนั มี

สญัญาเงินกู ้ธ.ก.ส.ทัง้หมด 9 สญัญา จ่ายดอกเบีย้ปีละ 100,000 บาท ประมาณ 3-4 ปี จึงเขา้โครงการพกั

ช าระหนีก้บั ธ.ก.ส. และจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ ปัจจบุนัหยดุช าระหนีแ้ละเขา้โครงการกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันา

เกษตรกร อยู่ในระหวา่งรอกองทนุฟ้ืนฟเูพื่อพฒันาเกษตรกรซือ้หนีจ้าก ธ.ก.ส. 

การปรับโครงสร้างหนีข้อง ธ.ก.ส. ต่อการเกิดประโยชนก์ับเกษตรกร 

ปัจจัยภายใน 

จากกรณีศกึษานีพ้บว่า ความสามารถในการหารายไดข้องครวัเรือนไม่สอดคลอ้งกบัภาระหนีส้ินที่ตอ้งจ่าย 

ประวตัิการกูเ้งินจะพบว่านางลออไม่สามารถช าระหนีแ้ละดอกเบีย้ใหก้บั  ธ.ก.ส.ได ้จึงน าไปสู่การกูเ้พิ่มถึง 

10 สญัญา เนื่องจากรายไดม้าจากแหลง่เดียว คือ การท านา ถึงแมว้่าในตอนหลงัจะมีการปรบัไปปลกูออ้ย

แต่รายไดก้็สามารถจ่ายไดเ้พียงดอกเบีย้ เนื่องจากมีหนีส้ินสะสมสงูตอ้งจ่ายดอกเบีย้ถึงปีละ 100,000 บาท

จึงเป็นภาระที่ค่อนขา้งสูงส าหรบัเกษตรกรที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน นางละออมีความพยายามในการวาง

แผนการผลิตเพื่อที่จะลดต้นทุน และเพิ่มช่องทางการหารายได้โดยการเพาะเห็ด แต่เม่ือเทียบอัตรา

ผลตอบแทนของรายไดต้่อปี แมว้่าจะสงูขึน้จากเดิมที่ท  านาเพียงอย่างเดียว แต่ก็ยงัไม่เพียงพอส าหรบัการ

จ่ายหนีท้ี่มียอดสะสมสูง เกษตรกรมีการปรับตัวภายหลังจากการเป็นหนี ้โดยวางแผนการเงินเพื่อให้

สามารถมีเงินจ่ายดอกเบีย้ ธ.ก.ส. วางแผนรายไดจ้ากการเพาะเห็ดไวส้  าหรบัเป็นค่าใชจ้่ายในครอบครวั 

และเก็บรายไดจ้ากการจ าหน่ายขา้วและออ้ยไวจ้่ายหนี ้ ธ.ก.ส. ส  าหรบัความรูเ้ก่ียวกบัการพกัช าระหนีใ้น

ช่วงแรกเกษตรกรเขา้ใจการพกัช าระหนี ้แต่ไม่ทราบวา่การพกัช าระหนีจ้ะมีผลท าใหเ้ป็นภาระหนีส้ินในระยะ
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ยาวเพิ่มขึน้ และเกษตรกรมาทราบภายหลงัจึงอยากใหธ้.ก.ส.มีนโยบายในการพกัการจ่ายตน้ และไม่ตอ้ง

จ่ายดอกเบีย้ 

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการสมัภาษณน์างล าจวน พบว่า ทาง ธ.ก.ส. จะใหข้อ้มลูกบัเกษตรกรทกุครัง้ที่มีการเสนอสินเช่ือหรือ

เสนอปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งการแนะน าของเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส.มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรจ่ายหนีใ้นรอบปี

นัน้ใหค้รบ โดยไม่ไดป้ระเมินวา่รายไดข้องเกษตรกรจะเพียงพอกบัภาระหนีส้ินที่เพิ่มขึน้จากการพกัช าระหนี ้

จึงไม่ไดอ้ธิบายถึงผลกระทบในระยะยาวใหเ้กษตรกรทราบ โดยเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส.จะใชเ้พียงขอ้มลูหนีส้ิน

ของเกษตรกร ไดแ้ก่ เงินตน้ และดอกเบีย้ที่คงคา้ง ประวตัิการจ่ายคืนเงินตน้ และดอกเบีย้ มาประกอบใน

การพิจารณาการปรบัโครงสรา้งหนี ้หรือพักช าระหนีใ้หก้ับเกษตรกร เนื่องจากเป็นการด าเนินการตาม

นโยบาย จึงไม่ไดมี้การน าขอ้มลูอื่นมาใชป้ระกอบการพิจารณา เช่น ความสามารถในการจ่ายคืนหนีข้อง

เกษตรกร รวมทั้งนโยบายไม่ไดก้ าหนด หรือมีมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกหนีใ้หมี้

ความสามารถในการช าระหนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการแกไ้ขปัญหาเพื่อลดภาระการจ่ายหนีใ้หก้ับ

เกษตรกรเฉพาะหนา้เท่านัน้  

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า ยอดคา้งช าระหนี ้ ธ.ก.ส.ยอดหนีส้ินรวมของครอบครวัเพิ่มขึน้ เกษตรกรไม่สามารถ

ช าระหนีไ้ดต้่อเนื่อง และตรงเวลา เนื่องจากทัง้ปัจจัยภายในที่มาจากเกษตรกร ความสามารถในการหา

รายไดต้ ่ากว่าภาระหนีส้ินซึ่งสงูมาก การปรบัตวัของเกษตรกรโดยการหาช่องทางเพิ่มรายไดแ้ละลดตน้ทนุ

การผลิตเกิดขึน้ภายหลงัจากที่เป็นหนีก้อ้นใหญ่ จึงเป็นการประคองใหส้ามารถจ่ายไดเ้พียงดอกเบีย้   เม่ือมี

การปรับโครงสรา้งหนี ้ทั้งเกษตรกรไม่รูผ้ลเสียในระยะยาว และเจ้าหนา้ที่ไม่ไดชี้แ้จงวิเคราะหใ์หเ้ห็น

ผลกระทบจากการพกัช าระหนี ้ซึ่งเพิ่มภาระใหก้บัเกษตรกรในระยะยาว สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการพกัช าระหนี ้

เพื่อการแกไ้ขปัญหาการเงินเฉพาะหนา้ ไม่ไดเ้ป็นประโยชนแ์ละสรา้งผลเสียกบัเกษตรกรในระยะยาว  
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กรณีศึกษา นางสมจติร วังยาว (นามสมมุติ :นาง ค.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางสมจิตร วงัยาว อาย ุ58 ปี อาศยัอยู่หมู่ 10 ต.เที่ยงเเท ้อ.สรรคบรุี จ.ชยันาท มีอาชีพท านาจ านวน 40 ไร ่

ในที่ดินของตวัเองทัง้หมด 30 ไร ่และเช่าเพิ่มอีก 10 ไร ่ภายหลงัไดมี้การปรบัมาท านาและท าออ้ยเนื่องจาก

มีรายไดด้ีกวา่ เพื่อจะไดมี้เงินสง่ดอกเบีย้ธ.ก.ส. และมีการปลกูผกัสวนครวัเอาไวบ้รโิภคเพื่อลดค่าใชจ้่ายใน

ครวัเรือน ซึ่งก่อนหนา้นีมี้รายไดจ้ากลกูสาวสง่เงินเดือนละ 5 พนับาท จนเม่ือเกิดสถานการณโ์ควิด-19 ลกูก็

ไม่ไดท้  างาน จงึกลบัมาอยู่บา้น มาช่วยท าไรอ่อ้ยจงึมีรายไดไ้ม่แน่นอน 

นางสมจิตร กูย้ืมเงินธ.ก.ส.เม่ือ 7 ปีที่แลว้ ประมาณปี 2558 กูย้ืมจ านวน 100,000 บาทดอกเบีย้รอ้ยละ 7 

ต่อปี โดยเอาโฉนดที่ดินค า้ประกนัเงินกู ้ปัจจบุนัมีหนีธ้.ก.ส.จ านวน 200,000 บาท ใชโ้ฉนดที่ดินไปจ านอง

ประมาณ 20 กว่าไร่ โดยเงิน 1 แสนบาท ซือ้รถกระบะต่อจากนอ้ง และส่งงวดรถต่อ  ส่วนอีก 1 แสนบาท 

น ามาลงทนุท านา 40 กว่าไร ่ตน้ทนุค่าปุ๋ ยค่ายาเกือบ 1 แสนบาท พอท านามาขายได ้น าไปใชห้ลายอย่าง 

รวมทัง้จ่ายดอกเบีย้สหกรณฯ์ เป็นการหมนุเวียนหนี ้คือ ส่งเงินคืนแลว้ก็กูใ้หม่ ดอกเบีย้ตอ้งส่งให ้ธ.ก.ส. 

12,000 – 13,000 บาทต่อปี แต่ใน 6 – 7 ปีที่ผ่านมา ตัง้แต่ราคาขา้วตกต ่า สง่ไดเ้พียงดอกเบีย้หรือบางครัง้

ไม่ไดส้ง่เนื่องจากตอ้งสง่ลกูเรยีนระดบัอดุมศกึษาอีกหนึ่งคน 

นอกจากนีน้างสมจิตร เป็นหนีส้หกรณเ์พื่อการเกษตร จ านวน 1,700,000 บาท โดยสาเหตกุารเป็นหนีเ้กิด

จากการกูม้าไถ่ถอนที่นาของนอ้งชาย ซือ้รถไถ รถยนต ์ลงทนุท านาทัง้หมด เพื่อใหมี้เงินใชจ้่ายในครอบครวั

ส่งลูกเรียน และส่งดอกเบีย้ให้กับสหกรณ์ฯ และธ.ก.ส. ซึ่งใน 1 ปีต้องจ่ายดอกเบีย้ทั้งหมด 120,000 

-  130,000 บาท  

หลงัจากที่เป็นหนี ้ธ.ก.ส. 2 แสนบาท ตอ้งผ่อนตน้เงินรวมดอกเบีย้ 20,000 บาทต่อปี แต่คณุสมจิตรผ่อนไม่

ไหว จึงจ่ายเพียงดอกเบีย้ แต่เนื่องจากรายไดใ้นการท าเกษตรลดลงเหลือเพียง 4 - 6 หม่ืนบาท ท าใหมี้ไม่

พอจ่ายดอกเบีย้ ในตอนนัน้เป็นลกูคา้ชัน้ดี เจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. จึงใหท้  าสญัญาใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีโครงการ

ช่วยเหลือชาวนาจากสถานการณร์าคาขา้วตกต ่า จึงไดเ้ขา้ร่วมโครงการโดยรวมกลุ่มกัน 10 คน เพื่อพกั

ช าระเงินตน้ 3 ปี เพราะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายตามสญัญาเดิม เกรงว่า ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบีย้เพิ่มจาก

รอ้ยละ 7 เป็นรอ้ยละ 8 - 9 ต่อปี หลงัจากท าสญัญาใหม่ ก็จ่ายเฉพาะดอกเบีย้มาเรื่อย ๆ ขอ้เสียคือ เงินตน้

ไม่ลดลง ตอ้งเป็นหนีไ้ม่มีวนัหมด  
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ในปี พ.ศ. 2562 จงึเขา้รว่มเป็นสมาชิกกองทนุฟ้ืนฟฯู เพื่อหวงัวา่จะไดร้บัความช่วยเหลือจากกองทนุ เพื่อรบั

ซือ้หนีห้ากถกูทางสหกรณก์ารเกษตร ฯ หรือ ธ.ก.ส. ฟ้องรอ้ง ถึงแมค้วามหวงัจะยงัอีกไกล เพราะสมาชิกที่

เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟฯู ก่อนคณุสมจิตรเป็นสิบปีก็ยงัไม่ไดร้บัการซือ้หนีจ้ากกองทนุฟ้ืนฟฯู  

คณุสมจิตรและครอบครวัยงัคงพยายามหาทางใชห้นีท้กุช่องทางเท่าที่สามารถท าได ้โดยมีความคิดวา่หาก

ไม่มีดอกเบีย้ มีเพียงแคเ่งินตน้ การหมดหนีส้ินของครอบครวัก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึน้ไม่ได ้

การปรับโครงสร้างหนีข้อง ธ.ก.ส. ต่อการเกิดประโยชนก์ับเกษตรกร 

ปัจจัยภายใน 

จากกรณีศกึษานี ้พบวา่ ความสามารถในการหารายไดข้องครวัเรือนไม่สอดคลอ้งกบัภาระหนีส้ินที่ตอ้งจ่าย 

เนื่องจากเกษตรกรเป็นหนีท้ัง้ ธ.ก.ส.และสหกรณก์ารเกษตร เกือบ 2 ลา้นบาท ขณะที่รายไดม้าจากการท า

เกษตรเพียงแหล่งเดียว แต่มีภาระค่าใชจ้่ายหลายทาง รวมทัง้ค่าใชจั่ายในดา้นการศึกษาของบตุรที่ก  าลงั

ศึกษาในระดบัปริญญาตรีค่อนขา้งสงู และไม่ไดมี้แผนการตัง้รบัปรบัตวั เม่ือประสบปัญหาปัญหาน า้ท่วม

หรือภยัแลง้ ประกอบกบัลกูคนโตตกงานในช่วงโควิด-19 ระบาด จึงไม่สามารถส่งเงินมาช่วยครอบครวัได้

เช่นเดิม ท าใหแ้ผนการใชห้นีท้ี่วางไวก้ับลกูในการจ่ายหนีปี้ละแสนกว่าบาทตอ้งเลิกลม้ไป ส าหรบัความ

เขา้ใจในเรื่องของเงื่อนไขการพกัช าระหนี ้พบว่า มีการอธิบายเงื่อนไขการพกัช าระหนีใ้หก้บัเกษตรกร แต่

ไม่ไดว้ิเคราะหห์รือแจง้ผลกระทบการพกัช าระหนีใ้นระยะยาวว่าจะส่งผลใหเ้ป็นภาระกบัเกษตรกรเพิ่มขึน้ 

เป็นการใหข้อ้มลูเพียงเพื่อใหเ้กษตรกรไม่ผิดช าระดอกเบีย้ เพื่อรกัษาเครดิตของลกูหนีช้ัน้ดี ประกอบกับ

ธ.ก.ส.ไม่ไดเ้ปรียบเทียบอตัราดอกเบีย้ที่เพิ่มขึน้ในช่วงพกัช าระหนี ้เพื่อใหเ้กษตรกรมีขอ้มลูประกอบการ

ตดัสินใจ   

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการสมัภาษณน์างล าจวน พบว่า ทาง ธ.ก.ส. จะใหข้อ้มลูกบัเกษตรกรทกุครัง้ที่มีการเสนอสินเช่ือหรือ

เสนอปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งการแนะน าของเจา้หนา้ที่ธ.ก.ส.มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหเ้กษตรกรจ่ายหนีใ้นรอบปี

นัน้ใหค้รบ โดยไม่ไดป้ระเมินวา่รายไดข้องเกษตรกรจะเพียงพอกบัภาระหนีส้ินที่เพิ่มขึน้จากการพกัช าระหนี ้

จึงไม่ไดอ้ธิบายถึงผลกระทบในระยะยาวใหเ้กษตรกรทราบ เจา้หนา้ที่ธ.ก.ส.ไม่ไดมี้การน าข้อมลูอื่นมาใช้

ประกอบการพิจารณา เช่น ความสามารถในการจ่ายคืนหนีข้องเกษตรกร หนีส้ินรวมของครอบครวั และ

ความสอดคลอ้งระหว่างรายไดก้บัรายจ่าย ทัง้นีธ้.ก.ส.มีการสง่เสรมิอาชีพใหก้บัเกษตรกรแต่เป็นในรูปแบบ

กลุ่มซึ่งไม่สอดคลอ้งกับความสนใจของเกษตรกร เกษตรกรจึงไม่ไดร้่วมโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสรา้ง

รายไดเ้สรมิ 
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ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า ยอดคา้งช าระหนี ้ธ.ก.ส. ยอดหนีส้ินรวมของครอบครวัเพิ่มขึน้ เกษตรกรไม่สามารถ

ช าระหนีไ้ดต้่อเน่ืองและตรงเวลาเนื่องจาก ทัง้ปัจจยัภายในที่มาจากภายเกษตรกรมีความสามารถในการหา

รายไดต้ ่ากว่าภาระหนีส้ินซึ่งสูงมาก และปัจจัยภายนอกที่เกิดจากผลกระทบจากโควิค -19 มีผลท าให้

ความสามารถในการใชห้นีข้องเกษตรกรลดลง รวมทัง้ ธ.ก.ส.ใหข้อ้มลูที่ไม่เพียงพอรวมทัง้ไม่มีขอ้มลูส าหรบั

ประกอบการวิเคราะหแ์ละการตดัสินใจใหเ้ขา้ร่วมโครงการปรบัโครงสรา้งหนีใ้หมี้ประสิทธิภาพสงูสุดแก่

เกษตรกร มอบผลในการบรรเทาปัญหาเฉพาะหนา้แต่กลบัส่งผลเสียในระยะยาว เนื่องจากเป็นการเพิ่ม

ภาระในการใชห้นี ้สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การพกัช าระหนีไ้ม่ไดส้รา้งประโยชนท์ี่แทจ้รงิใหก้บัเกษตรกร 

ทัง้นีเ้กษตรกรไดมี้ขอ้เสนอแนะโครงการที่จะเป็นประโยชนก์บัเกษตรกร คือ ควรจะเป็นการพกัหนีท้ัง้การ

จ่ายตน้เงินและไม่คิดดอกเบีย้ หรือใหจ้่ายคืนเฉพาะเงินตน้ รวมทั้งควรมีการใหค้  าแนะน าและความรู้

เก่ียวกบัโครงการ หรือนโยบายของธนาคาร และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อรกัษาประโยชน ์ปอ้งกนัเกษตรกร

ถกูการเอาเปรยีบจากความไม่รู ้หรือไม่มีขอ้มลูเพียงพอประกอบการตดัสินใจ 
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กรณีศึกษา นางเฉลา หว่งญาต ิ(นามสมมุติ :นาง ง.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางเฉลา ห่วงญาติ อายุ 60 ปี อาศยัอยู่ที่ 53 หมู่ 5 ต.ทองหลาง อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี  มีอาชีพท าไร่มนั

ส าปะหลงั 50 ไร ่เป็นที่ดินนส.3 ของตวัเอง 20 ไร ่และที่ดินเช่า  30 ไร ่ 

เป็นสมาชิก ธ.ก.ส.และกูเ้งินประมาณ ปี พ.ศ. 2554 จ านวน 100,000 บาท โดยใชค้  า้ประกนัเป็นกลุม่ เพื่อ

ใชล้งทุนท าไร่ ในช่วงแรกสามารถจ่ายหนีไ้ดท้ั้งเงินตน้และดอกเบีย้ แต่เม่ือประสบปัญหาภัยแลง้ท าให้

ผลผลิตลดลง ประกอบกบัราคาผลผลิตตกต ่า จากเดิมรายได ้300,000 - 400,000 บาท ลดลงเหลือเพียง 

100,000 บาท จึงท าเรื่องกูเ้พิ่มรวม 5 - 6 สญัญา โดยน าที่ดินไปค า้ประกนัเงินกูเ้พื่อน าเงินมาลงทุนท าไร่

และซือ้รถไถเพ่ือใชร้บัจา้งใหเ้กิดรายไดอ้ีกทาง มีหนีก้บั ธ.ก.ส.รวม 1,005,000 บาท ในแต่ละปีจงึจ่ายหนีไ้ด้

เฉพาะดอกเบีย้  แต่เม่ือ 4 ปีที่แลว้ไฟใหมบ้า้น ตอ้งน าเงินที่จ่ายดอกเบีย้มาสรา้งบา้นใหม่ จึงไม่มีเงินจ่าย

หนี ้และขอพกัช าระหนีก้บั ธ.ก.ส. 1 ปีเพื่อใหมี้เวลาในการหาเงินมาช าระหนี ้แต่ ธ.ก.ส.ยงัคิดดอกเบีย้ 

เม่ือปี พ.ศ. 2562 ไดเ้ขา้ร่วมโครงการของกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร  จึงไม่ไดจ้่ายหนีใ้หก้บั ธ.ก.ส.

ตัง้แต่นั้นมา และแจง้ให้ ธ.ก.ส. ทราบในที่ประชุมสมาชิก ธ.ก.ส.ถึงการเขา้โครงการของกองทุนฟ้ืนฟูฯ 

ปัจจบุนั ธ.ก.ส. ยงัไม่มีการฟ้องรอ้ง และอยู่ระหวา่งรอการอนมุตัิของกองทนุฟ้ืนฟูฯ 

การปรับโครงสร้างหนีข้อง ธ.ก.ส. ต่อการเกิดประโยชนก์ับเกษตรกร 

ปัจจัยภายใน 

จากกรณีศึกษานี ้พบว่า ความสามารถในการหารายไดข้องครวัเรือนไม่สอดคลอ้งกับภาระหนีส้ิน การ

ตัดสินใจกูเ้งินเพิ่มของเกษตรกรขาดการวิเคราะหศ์ักยภาพดา้นรายได ้และความเสี่ยงของตนเอง  ซึ่งมี

รายไดเ้พียงช่องทางเดียว คือ การท าเกษตร ซึ่งมีความเสี่ยงในการขาดทนุและรายไดไ้ม่แน่นอน รวมทัง้การ

ไดร้บัขอ้มลูการกูเ้งินถึงขอ้ดีเพียงดา้นเดียวจากเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. คือ การกูเ้พิ่มเพื่อจ่ายหนีต้ามก าหนดจะ

ไดร้กัษาความเป็นลกูหนีช้ัน้ดี โดยใชแ้รงจูงใจเรื่องไม่ตอ้งจ่ายดอกเบี ้ยเพิ่ม เกษตรกรจึงขาดการขอ้มลูที่

เพียงพอรอบดา้นในการตัดสินใจ ดว้ยขาดที่ปรึกษาดา้นการเงิน และไม่ไดมี้การวางแผนการเงินของ

ครอบครวัที่เป็นระบบ จงึท าใหมี้หนีส้ินพอกพนูเกินก าลงัที่จะสามารถใชค้ืนได ้ 

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการศกึษาพบว่า เจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. มีการอธิบายโครงการพกัช าระหนีใ้หก้บัเกษตรกรที่มีปัญหาไม่มีเงิน

จ่ายดอกเบีย้ใหก้บั ธ.ก.ส. ตามนโยบายของธนาคาร มีการน าขอ้มลูหนีส้ินเกษตรกรมาใชใ้นการพิจาณา
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เข้าโครงการพักช าระหนี ้แต่ไม่ไดมี้การให้ข้อมูลถึงภาระการจ่ายหนีท้ี่เพิ่มขึน้หลังการพักช าระหนีใ้ห้

เกษตรกรทราบ การรบัผิดชอบของเจา้หนา้ที่แยกเป็นสามฝ่ายระหวา่งฝ่ายปลอ่ยสินเช่ือ ฝ่ายติดตามหนีส้ิน 

และฝ่ายส่งเสริมอาชีพเพื่อสรา้งรายได ้ รวมทัง้นโยบายธนาคารออกแบบมาเพื่อปลอ่ยสินเช่ือใหเ้กษตรกร

อย่างต่อเนื่อง จึงเน้นการให้ข้อมูลเพื่อให้เกษตรกรกู้เงินกับ ธ.ก.ส.อย่างต่อเนื่อง ไม่ไดเ้น้นการสรา้ง

ศกัยภาพในการคืนหนีใ้หก้บัเกษตรกร 

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

จากการศึกษา พบว่า ยอดคา้งช าระหนีก้ับ ธ.ก.ส.มียอดหนีส้ินรวมของครอบครัวเพิ่มขึน้มากจนเกิน

ความสามารถในการจ่ายหนีข้องเกษตรกร สะทอ้นใหเ้ห็นว่าการพกัช าระหนีไ้ม่ไดส้รา้งประโยชนท์ี่แทจ้ริง

ใหก้บัเกษตรกร  

นางเฉลามีขอ้เสนอใหธ้.ก.ส.ปรบัโครงสรา้งหนีเ้กษตรกร ในรูปแบบการตดัดอกเบีย้ออกใหเ้กษตรกรจ่ายคืน

เฉพาะเงินตน้ จะเกิดประโยชนก์บัเกษตรกรมากกวา่ 
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นายบรรจง ช้างเผือก และนางสุนันท ์ช้างเชือก  (นามสมมุติ :นาง จ.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นายบรรจง ชา้งเผือก และนางสนุันท ์ชา้งเชือก อาศยัอยู่หมู่ 2 ต.ดอนปูน อ.ศรีประจันต ์จ.สพุรรณบุรี มี

อาชีพท านาจ านวน 10 ไร ่โดยเช่าที่นาคนอื่นท าและรบัจา้งทั่วไป  

เริ่มกูเ้งิน ธ.ก.ส.เม่ือประมาณ 30 ปีที่แลว้ (พ.ศ. 2535) จ านวน 5,000 บาท เพื่อใชล้งทนุท านา เม่ือประสบ

ปัญหาน า้ท่วม และกูเ้พิ่มเพื่อใชล้งทนุท านา ซือ้ที่และปลกูบา้น รวม 4  สญัญา แต่เม่ือปี พ.ศ. 2558 ประสบ

ปัญหาภัยแลง้ ท านาไม่ไดผ้ลผลิต จึงไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ ธ.ก.ส.จึงท าสัญญาใหม่โดยน าเงินตน้และ

ดอกเบีย้เป็นเงินตน้ และให้กู้ภายในวงเงินของที่ดินที่ค  า้ประกัน ต่อมาในช่วงโควิค-19 มีโครงการให้

เกษตรกรกูเ้งิน จึงกูเ้งินจาก ธ.ก.ส.เพิ่มอีก 30,000 บาท แต่ยงัไม่มีเงินจ่ายหนี ้เพราะรอบการจ่ายไม่ตรงกบั

รอบการเก็บเก่ียวผลผลิต ยอดเป็นหนี ้ธ.ก.ส.ในปัจจบุนัรวม  928,994  บาท ซึ่งเกษตรกรไม่เขา้ใจวิธีการ

ค านวณของธนาคาร ซึ่งขณะนีถื้อสัญญาเงินกูซ้ือ้บา้น 400,000 บาท เพียงฉบับเดียว และไม่มีเอกสาร

สญัญาเงินกูอ้ีก 3 ฉบบั เกษตรกรไม่เขา้ใจการอธิบายของเจา้หนา้ที่ และจ าไม่ไดว้่าเจา้หนา้ที่อธิบายการ

จ่ายตน้เงินและดอกเบีย้วา่อย่างไร  ท าใหไ้ม่รูว้า่เสียเปรยีบหรอืไม่ ทัง้ไม่มีที่ปรกึษาใหค้ าแนะน า  

ขอ้เสนอ ให้เขา้กองทุนฟ้ืนฟูฯ และปรบัช่วงเวลาการช าระหนีใ้หต้รงกับช่วงที่มีผลผลิตจ าหน่ายจะไดมี้

รายได ้

การปรับโครงสร้างหนีข้อง ธ.ก.ส. ต่อการเกิดประโยชนก์ับเกษตรกร 

ปัจจัยภายใน 

จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีทักษะดา้นเดียว คือ ท านาแบบเดิม ขาดทุนก็เสี่ยงท าใหม่ ไม่รูว้ิธีการ

ปรบัเปลี่ยน เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศแปรปรวน และราคาผลผลิตไม่แน่นอนอย่างไร และไม่รูว้ิ ธี

หาช่องทางในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนทางการเกษตร รวมทั้งขาดความเข้าใจ ขาดข้อมูล และการ

วิเคราะหเ์พื่อประกอบการตดัสินใจในการกูเ้งินหรอืปรบัโครงสรา้งหนี ้ 

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

ขอ้มลูจากเกษตรกร พบว่า เจา้หนา้ที่มีการใหข้อ้มลูและอธิบายเพื่อสรา้งความเขา้ใจการปรบัโครงสรา้งหนี ้

ใหก้บัเกษตรกร แต่เนื่องจากการอธิบายเป็นภาษาที่ยาก ท าใหเ้กษตรกรไม่เขา้ใจ ประกอบกบัการพิจารณา

ในการปรบัโครงสรา้งหนีข้องเกษตรกร ใชว้งเงินจากมลูค่าที่ดินเป็นตวัตัง้ คือ ใหกู้จ้นกว่าจะเต็มวงเงินค า้

ประกัน ไม่ไดมี้การพิจารณาจากความสามารถในการคืนเงินของเกษตรกร และไม่ไดมี้การท าข้อมูล
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ทางเลือกในการปรบัโครงสรา้งหนีท้ี่เหมาะสมใหเ้กษตรกรตดัสินใจ แต่เป็นการด าเนินการตามนโยบายใน

แต่ละช่วง 

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

การปรบัโครงสรา้งหนีโ้ดยรวมเงินตน้และดอกเบีย้เป็นยอดเดียวกนัยิ่งสรา้งภาระใหเ้กษตรกร เนื่องจากท า

ใหด้อกเบีย้สงูขึน้ ความสามารถในการคืนหนีล้ดลง ยอดหนีข้องครอบครวัเพิ่มขึน้ จนถึงขัน้ไม่สามารถจ่าย

หนีใ้หก้บั ธ.ก.ส.ได ้จงึตอ้งเขา้โครงการของกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร 
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กรณีศึกษา นางล าจวน อินตา (นามสมมุติ :นาง ฉ.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางล าจวน อินตา อายุ 67  ปี อาศัยอยู่ ต  าบลป่าออ้ อ าเภอลานศักดิ์ จังหวัดอุทัยธานี  ประกอบอาชีพ

เกษตร เริ่มตน้ท าเกษตรเม่ืออายุ 25 ปี ท าไร่มันส าปะหลงัจ านวน 18 ไร่ เป็นหลัก ต่อมาไดมี้การท านา

เพิ่มเติมโดยการเช่าที่นาจ านวน 50 ไร ่เป็นพืน้ที่นาที่ติดกบัไรม่นัส าปะหลงัที่เป็นพืน้ที่ตัวเอง การท างานใช้

แรงงานในครอบครวัเป็นหลกั เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2561 เริ่มปรบัเปลี่ยนการปลกูมนัส าปะหลงัเป็นพืน้ที่ไร่

ขา้วโพดเพราะไดผ้ลผลิตที่ดีกวา่ไรม่นัส  าปะหลงั แต่คงท านาควบคูก่นัไป 

นางล าจวนเริ่มเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)  เม่ือปี พ.ศ. 2517 

ในช่วงเวลาดงักล่าวทางพนกังานของธนาคารไดเ้ดินทางมาหาลกูคา้ในพืน้ที่ จึงไดเ้ชิญใหท้างนางล าจวน

ไดเ้ขา้รว่มโครงการ พรอ้มเสนอสินเช่ือเพื่อการเกษตรใหส้  าหรบัเป็นตน้ทนุในการท าการผลิต โดยเงินกอ้น

แรกที่ไดร้บัจาก ธ.ก.ส. ไม่ถึงหม่ืนบาท และนางล าจวนสามารถจ่ายเงินไดต้รงตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขที่

ทาง ธ.ก.ส. เสนอมา ลกัษณะการค า้ประกนัในสมยันัน้เป็นการรวมกลุม่กนัระหว่างเกษตรกรและท าการค า้

ประกนัรว่มกนั  

ต่อมาไดมี้การหย่ารา้งกบัสามี ก าลงัแรงงานในครอบครวัลดลง แต่ก็ทางนางล าจวนก็ยงัคงท านาและไรม่นั

ส าปะหลงัเหมือนเดิม ประมาณ ปี พ.ศ. 2547 เริม่มีการขอสินเชื่อจากทาง ธ.ก.ส. เพิ่มเติม เพื่อมาใชส้  าหรบั

การท าปศสุตัว ์(เลีย้งววั) และปลกูบา้น ในจ านวนเงิน 300,000 บาท ระหว่างนัน้ตน้ทนุในการท านาก็เพิ่ม

สงูขึน้ การจ่ายเงินคืนกบั ธ.ก.ส. เริม่เป็นเพียงการจ่ายดอกเบีย้เท่านัน้  

ปี พ.ศ. 2549 นางล าจวนไดเ้ขา้ร่วมปรบัโครงสรา้งหนีก้ับกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรเป็นครัง้แรก 

เพราะทางกองทนุไดร้บัซือ้หนีข้องสหกรณท์รพัยป์ระพนู ซึ่งนางล าจวนเป็นสมาชิกและเป็นหนีอ้ยู่ประมาณ

แสนกวา่บาท เมื่อกองทนุรบัซือ้หนีท้  าใหย้อดหนีส้ทุธิที่จะตอ้งจ่ายคืนเหลือหมื่นกวา่บาท  

ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2550 นางล าจวนไดป้รบัโครงสรา้งหนีค้รัง้แรกโดยทางพนกังาน ธ.ก.ส. สาขาลาน

สกั ต าบลลานสกั อ าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ไดเ้สนอใหมี้การปรบัโครงสรา้งหนี ้เพราะสามารถกูเ้งิน

เพิ่มเติมได ้ท าใหย้อดเงินตน้ของนางล าจวนเพิ่มขึน้เป็น 400,000 กวา่บาท พรอ้มกบัมีโฉนดที่ดิน 18 ไรเ่ป็น

หลกัทรพัยค์  า้ประกนั ส าหรบัสาเหตสุ  าคญัที่ท  าใหไ้ม่สามารถจ่ายหนีค้ืนใหก้บัทาง ธ.ก.ส. ได้ ประกอบดว้ย

หลายสาเหตดุว้ยกนั คือ ปัจจยัจากสภาพอากาศที่น  า้ท่วม ฝนแลง้ และปัจจยัดา้นตน้ทนุการผลิตที่ตอ้งจ่าย

เพิ่มขึน้ ทัง้เมลด็พนัธ ์ปุ๋ ย และยา ตลอดจนการจา้งงานในนา เป็นตน้ 
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ปี พ.ศ. 2563 นางล าจวนมีหนีท้ี่คา้งช าระกบัทาง ธ.ก.ส. รวมทัง้ตน้และดอกเบีย้ประมาณ 800,000 กว่า

บาท โดยจะตอ้งท าการจ่ายรอ้ยละ 10 จ่ายเงินปีละครัง้ ประกอบดว้ย 3 สญัญา คือ หนึ่งแสนบาท ระยะ

ปานกลาง หนึ่งแสนกว่าบาท ระยะสัน้ นางล าจวนตัดสินใจหยุดการช าระหนีต้ัง้แต่ปี  พ.ศ. 2560 เพราะ

ตอ้งการเขา้ปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทางกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 

ปัจจัยภายในจากเกษตรกร 

จากกรณีศึกษานี ้พบว่า ความสามารถในการหารายไดข้องนางล าจวนไม่สอดคลอ้งกบัภาระหนีส้ิน ทัง้นี ้

เพราะมีปัจจยัหลายอย่างที่มาเก่ียวขอ้งทัง้สถานการณภ์ยัพิบตัิที่เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในพืน้ที่ และตน้ทนุ

การผลิต และการจัดการไร่นาที่เพิ่มสูงขึน้ ประกอบกับทศันคติส่วนตัวของนางล าจวนดา้นการประกอบ

อาชีพที่มองวา่ไม่สามารถปรบัเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นได ้เพราะไม่มีความรู ้และเห็นวา่การท าไรน่าเป็น

อาชีพที่ตนถนดั จึงสง่ผลต่อการวางแผนการลดภาระหนีส้ิน ที่พบว่าไม่ไดมี้การวางแผนการจดัการท่ีชดัเจน 

ไม่มีการลดปรมิาณการท านาลง ดว้ยทศันคติท่ีเช่ือวา่น่าจะไดผ้ลตอบแทนกลบัมา หากไม่เผชิญกบัภยัพิบตัิ 

แมว้่านางล าจวนจะมีการปรบัเปลี่ยนจากการท าไรม่นัส าปะหลงัมาเป็นไรข่า้วโพด แต่ก็ยงัคงพึ่งตน้ทนุการ

ผลิตจากภายนอก และการขายก็ขึน้อยู่กบักลไกทางการตลาด  

นางล าจวนไม่มีการตัง้เปา้หมายดา้นแผนการจดัการการเงินของครวัเรือนที่ชดัเจน แต่ใชว้ิถีตามธรรมชาติ 

คือ มีการสะสมเงินเพื่อจ่ายคืนกบั ธ.ก.ส. แต่หากตอ้งลงทนุก็น าเงินเหลา่นัน้มาใชก้่อน จึงท าใหบ้างครัง้ไม่

สามารถจ่ายดอกเบีย้ใหก้บัทาง ธ.ก.ส. ไดต้รงเวลา สว่นของการความรูแ้ละความเขา้ใจสญัญาที่ท  ากบัทาง 

ธ.ก.ส. นัน้มีความเขา้ใจที่ไม่ชดัเจน แต่เพราะตอ้งการทนุส าหรบัท าการผลิต จงึด าเนินการตามที่ ธ.ก.ส. ย่ืน

ขอ้เสนอ ประกอบกบัเคยมีประสบการณใ์นการเขา้ร่วมปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทางกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันา

เกษตรกร จึงท าใหเ้ห็นว่าเป็นทางออกที่ลดภาระหนีส้ินไดด้ีกว่าการเขา้ปรบัโครงสรา้งหนีก้ับทาง ธ.ก.ส. 

โดยตรง  

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการสมัภาษณน์างล าจวน พบว่า ทาง ธ.ก.ส. จะใหข้อ้มลูกบัเกษตรกรทกุครัง้ที่มีการเสนอสินเช่ือหรือ

เสนอปรบัโครงสรา้งหนี ้แต่ขอ้มูลที่ใหเ้ป็นสิ่งที่เกษตรกรไม่สามารถเขา้ใจไดช้ัดเจน  เนื่องจากเป็นภาษา

ทางดา้นการเงิน ประกอบกบัทศันคติสว่นตวัของเกษตรกรต่อการขอสินเช่ือที่มีความเห็นว่าทางธนาคารจะ

เลือกขอ้เสนอที่ดีและเหมาะสมใหก้บัตนเอง  

ส าหรบัการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกหนีใ้หมี้ความสามารถในการช าระหนีอ้ย่างต่อเนื่องและการ

ติดตามประเมินผล กรณีนางล าจวนพบว่า มีการติดตามหนีจ้ากพนักงานอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ไดมี้การ
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ส่งเสริมหรือพฒันาศกัยภาพใหก้บัลกูหนี ้ประกอบกบันางล าจวนเองก็ไม่ตอ้งการปรบัเปลี่ยนการประกอบ

อาชีพ และเม่ือมีภาระหนีก้ับทาง ธ.ก.ส. เพิ่มขึน้ ก็เป็นอีกปัจจัยที่ท  าใหน้างล าจวนยุติการพักช าระหนี ้

ทัง้หมดกบัทาง ธ.ก.ส.เพื่อรอเขา้ระบบการปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทางกองทนุฟ้ืนฟฯู แทน 

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

กรณีของนางล าจวนไม่ไดมี้การปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทาง ธ.ก.ส. โดยตรง เพราะตอ้งการปรบัโครงสรา้งหนี ้

โดยเขา้สู่ระบบกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร เนื่องจากมีประสบการณจ์ากปี พ.ศ. 2549 ว่าหากปรบั

โครงสรา้งหนีก้ับทางกองทุนฟ้ืนฟูฯ จะท าใหส้ามารถลดภาระหนีส้ินไดจ้ริง แต่จากประสบการณ์ปรับ

โครงสรา้งสินเช่ือกับทาง ธ.ก.ส. นางล าจวนมองว่าจะท าใหย้ิ่งเป็นหนีเ้พิ่มขึน้ เพราะทาง ธ.ก.ส. มักมี

ผลิตภณัฑท์ี่เป็นสินเช่ือมาเสนอพรอ้มกบัการปรบัโครงสรา้งหนี ้นางล าจวนยกตวัอย่างว่า ที่ผ่านมาในช่วง

ภยัแลง้ แมท้าง ธ.ก.ส. จะมีพกัช าระหนี ้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาภาระทางการเงินไม่ใหเ้กษตรกรตอ้ง

รบัภาระหนกัในช่วงที่ไม่มีรายได ้แต่เกษตรกรก็ยงัตอ้งช าระดอกเบีย้อยู่ เพียงแต่ไม่ตอ้งจ่ายในช่วงเวลาที่

ประสบภยัพิบตัิในระยะสัน้ๆ เท่านัน้  
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กรณึศึกษา นางบุญเชิด ทบัทมิ (นามสมมุติ :นาง ช.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางบุญเชิด ทบัทิม อายุ 77 ปี อาศยัอยู่ที่ ต.หว้ยคต  อ.หว้ยคต จ.อุทยัธานี ท าอาชีพท าไร่มนัส าปะหลงั 

โดยเช่าที่จ  านวน 30 ไร ่ 

เริ่มเป็นลกูหนีข้อง ธ.ก.ส. ตอนอาย ุ50 ปี ตอนนัน้กูม้า 6 พนับาท เพื่อมาลงทนุท าเกษตร นางบญุเชิด ไม่มี

ที่ดินท ากินเป็นของตนเอง มีเพียงที่ดินซึ่งเป็นที่อยู่อาศยัพืน้ที่ 2 งาน ซึ่งตอนนีต้ิดจ านองอยู่ที่ ธ.ก.ส. โดย

รายไดห้ลักของครอบครัวมีสองทาง คือ ปลูกมันส าปะหลัง และรายไดจ้ากลูกที่ไปท างานโรงงาน ส่ง

เงินเดือนมาใหส้่วนหนึ่งเพื่อใชห้นี ้ธ.ก.ส.  ซึ่งเงินที่กูย้ืมมาเพื่อท าเกษตรนัน้ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน เงิน

ลงทุนประมาณ 5-6 หม่ืนบาท ตอ้งกูเ้พื่อมาลงทุนทุกปี  โดยน าไปซือ้ปุ๋ ยเคมี สารเคมีการเกษตร ค่าจา้ง

แรงงานทุกขัน้ตอนจนเก็บเก่ียวผลผลิต เนื่องจากอายุมาก และขาดแคลนแรงงานในครวัเรือน เม่ือขาย

ผลผลิตก็น าเงินไปใชห้นี ้หากปีไหนมีภัยแลง้ ผลผลิตมันส าปะหลงัเสียหาย ก็ตอ้งกูอ้ีกครัง้ในปีนัน้ เพื่อ

ลงทนุปลกูขา้วโพด หาเงินมาส่งคืน ธ.ก.ส. ท าอย่างนีว้นไปทกุปี ไม่สามารถหยดุกูไ้ด ้เพราะจะไม่มีเงินมา

ลงทนุท าเกษตร ท าใหไ้ม่มีเงินใชห้นี ้นอกจากนี ้บางสว่นก็น ามาเป็นค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั และในการ

สรา้งหรือปรบัปรุงที่อยู่อาศยั  

วิธีการจดัการหนีแ้ละค่าใชจ้่ายในครอบครวั ใชว้ิธีกูต้ามโครงการที่ ธ.ก.ส. ออกมาในแต่ละช่วงเวลา ดวู่า

สามารถกูไ้ดห้รอืไม่ วงเงินเต็มหรอืยงั ถา้ยงัไม่เต็มก็กูต้่อไป 

หนึ่งในนัน้ คือ โครงการพกัช าระหนีใ้นช่วงที่ประกาศภยัแลง้ แต่เม่ือหมดโครงการก็ตอ้งกลบัมาช าระหนี ้

เหมือนเดิม  แตจ่ะมีดอกเบีย้เพิ่มขึน้จากระยะเวลาที่พกัช าระหนี ้ ท าใหห้นีส้ินรวมดอกเบีย้เพิ่มขึน้  

การจดัการหนีก้บั ธ.ก.ส. ก่อนที่จะเกิดวิกฤตโควิด-19 ลกูสาวและลกูเขยท างานในโรงงาน ไดส้ง่เงินมาช่วย

ผ่อนช าระหนีท้ี่กูม้าเพื่อสรา้งบา้นทกุเดือนอย่างต่อเนื่อง  แต่หลงัจากโควิดเกิดขึน้ ก็ไม่ไดท้  างานที่โรงงาน 

จึงกลบัมาอยู่ที่บา้น ท าใหข้าดการช าระหนีจ้ากการสรา้งที่อยู่อาศยั สว่นหนีเ้พื่อการเกษตรนัน้ นางบญุเชิด

ใชว้ิธีการจ่ายคืนปีละครัง้หลงัรอบเก็บเก่ียวมนัส าปะหลงั แต่ผ่อนช าระไดเ้พียงดอกเบีย้ ไม่ถึงหนึ่งหม่ืนบาท 

รายไดท้ี่มีนัน้ไม่พอจ่ายเงินตน้ เพราะตอ้งไปใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย หากตอ้งการกูย้ืมใหม่ก็ใชว้ิธีหมนุเวียน

หนี ้ ยืมจากที่อื่นมาสง่ดอกเบีย้ เมื่อเหลือก็น ามาลงทนุ หากไม่พอก็หาที่กูย้ืมใหม่      

การติดตามหนีส้ินจากเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. นัน้ จะมาติดต่อใหจ้่ายหนี ้โดยเขา้ร่วมในที่ประชุมของหมู่บา้น 

เจา้หนา้ที่แนะน าใหเ้อาโฉนดที่ดินบา้นพืน้ที่ 2 งาน ไปค า้ประกนัไว ้และใหกู้จ้นเต็มวงเงินตามมลูค่าของ

ทรพัยส์ิน ซึง่หากมีการยดึท่ีดินที่จ  านองไว ้ก็ไม่รูว้า่จะตอ้งท าอย่างไร 
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สถานการณปั์จจบุนั คือ หยดุจ่ายเงินตน้ และดอกเบีย้กบั ธ.ก.ส.มา 2 ปีแลว้ โดยอยู่ระหว่างรอเขา้กองทนุ

ฟ้ืนฟฯู  

จากกรอบการศกึษาวิจยั พบวา่ ในกรณีของคณุบญุเชิดนัน้  ความสามารถในการหารายไดไ้ม่สอดคลอ้งกับ

หนีส้ิน เนื่องจากรายไดท้ี่เกิดขึน้ เริ่มจากการเป็นหนีเ้พื่อน ามาลงทุน ดอกเบีย้ที่ตอ้งจ่ายท าใหต้น้ทุนการ

ผลิตสงูขึน้ ไม่คุม้กบัการลงทุน และผลผลิตที่จะไดร้บัหรือไม่ไดร้บัในแต่ละฤดกูาล จึงมีความเสี่ยงต่อการ

เป็นหนีเ้พิ่มมากขึน้ เม่ือผลผลิตเสียหาย   

รูปแบบการผลิตการเกษตรของคณุบญุเชิด ตอ้งจา้งในทกุขัน้ตอนการผลิต ผลผลิตที่ไดก้็ขายตรงกบัโรงงาน 

ไม่มีอ านาจในการต่อรองราคา และไม่สามารถเพิ่มมลูค่าใหก้บัผลผลิต คือ มนัส าปะหลงัได ้

ในส่วนของการจัดการหนีส้ินนั้น ตอนนีมี้เพียงการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ และรอความช่วยเหลือจาก

กองทุน ใช้วิธีเดิมในการแก้ไขปัญหา ไม่มีการวางแผนการจัดการ เงินที่น  ามาจัดการหนีส้ิน เป็นหนี ้

หมนุเวียน  

ความเขา้ใจเก่ียวกบัโครงการต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. นัน้ พบวา่ หลงัจากที่เขา้รว่มโครงการพกัช าระหนีใ้นช่วงภยั

แลง้ ท าใหเ้ขา้ใจวา่ยอดหนีส้งูขึน้ เนื่องจากดอกเบีย้ไม่ไดห้ยดุในขณะท่ีพกัช าระหนี ้
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กรณึศึกษา นางส าเนียง  เรืองศรี (นามสมมุติ :นาง ซ.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางส าเนียง  เรืองศรี  อายุ 60 ปี อาศยัอยู่ที่ หมู่ 6 ต. ปลายนา อ.ศรีประจนั จ.สพุรรณบุรี อาชีพปัจจุบนั 

รบัจา้งเย็บผา้  และมีที่ดินท านา 3 ไร่ ตอ้งจา้งทัง้หมด เพราะประสบอุบตัิเหตุขาหัก ใส่เหล็กที่ขา จึงไม่

สามารถท างานหนกั หรือท านาได ้อีกทัง้ไม่มีแรงงานในครอบครวั แหลง่รายไดจ้ึงมาจากการรบัจา้งเย็บผา้ 

จากการขายขา้วไดบ้างสว่น และเงินเดือนของลกูชายที่สง่มาช่วยเหลือและผ่อนช าระค่าบา้น ปัจจบุนัอาศยั

อยู่คนเดียว สามีเสียชีวิตไปเม่ือ 3 ปีก่อน ตอนนีเ้หลือลูกชายอีกหนึ่งคน อายุ 40 ปี ท างานอยู่ที่จังหวัด

พระนครศรีอยธุยา ซึ่งติดโควิดปีที่ผ่านมา สง่ผลใหร้า่งกายไม่แข็งแรงเหมือนเก่า การท างานจึงยากล าบาก

ขึน้ 

เริม่เป็นหนี ้ธ.ก.ส. ตัง้แต่อาย ุ20 กวา่ปี เริม่จากเพื่อลงทนุท านา กูค้รัง้ละ 30,000 บาท เม่ือเก็บเก่ียวผลผลติ

ขายไดเ้งิน จะน ามาสง่คืนทัง้หมด หลงัจากนัน้จะไดร้บัเงินโอนคืน คือ ใหกู้ต้่อจาก ธ.ก.ส. คือ 30,000 บาท

ที่ส่งคืนทัง้ตน้และดอกเบีย้ เพื่อลงทนุท านาครัง้ต่อไป  ต่อมาไดกู้เ้งินเพื่อมาลงทนุขายเครื่องมือการเกษตร 

เครื่องสบูน า้ ในปี พ.ศ. 2558 เป็นเงิน 50,000 บาท ในปีพ.ศ. 2559 เป็นเงิน 80,000 บาท  พ.ศ. 2561 เป็น

ทนุหมนุเวียน 30,000 บาท และในปี พ.ศ. 2561 กูเ้พื่อน าเงินมาสรา้งบา้น โดยน าที่ดินที่สรา้งบา้นไปจ านอง

กบั ธ.ก.ส. วงเงิน 200,000 บาท เม่ือสามีเสียชีวิตไดน้  าเงินประกนัที่ไดม้าไปสมทบช าระค่าบา้น รวมกบัการ

ผ่อนช าระอย่างต่อเนื่องจากเงินที่ลกูชายส่งให ้ท าใหห้นีล้ดลงเหลือ 79,000 บาท แต่ไดท้  าการหยุดช าระ

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณโ์ควิด-19  ในขณะนีค้ณุส าเนียงไดห้ยุดช าระ

เงินตน้และดอกเบีย้ในทกุวงเงินที่กูย้ืมมาจาก ธ.ก.ส. แลว้ เพราะรอเขา้กองทนุฟ้ืนฟ ูฯ ใหช้่วยซือ้หนีใ้ห ้

การเขา้รว่มโครงการปรบัโครงสรา้งหนีก้บั ธ.ก.ส. ของคณุส าเนียง ไดเ้คยเขา้รว่มโครงการพกัช าระหนี ้โดย

พกัช าระเฉพาะเงินตน้ แต่ดอกเบีย้ยงัตอ้งช าระตามปกติ เป็นเวลา 3 ปี วงเงิน 80,000 บาท ดอกเบีย้ไม่ได้

ลดลง ตอ้งจ่ายดอกเบีย้รายปี ปีละประมาณ 2,000 กว่าบาท โดยตอนนัน้สาเหตทุี่ตอ้งปรบัโครงสรา้งหนี ้

เพราะท านาแลว้เกิดปัญหาภยัแลง้ไม่มีน า้ ไม่ไดผ้ลผลิต เลยไม่มีเงินส่ง ธ.ก.ส. จากลกูหนีช้ัน้ดี กลายเป็น

หนีเ้สีย เจา้หนา้ที่จึงใหท้  าสญัญาใหม่ เพื่อขยายเวลาการช าระหนี ้แต่ไม่ไดเ้พิ่มวงเงิน เม่ือกลายเป็นลกูหนี ้

เสียท าใหไ้ม่ไดว้งเงินกูย้ืมเพื่อลงทนุท านาในรอบต่อไปไม่ไดแ้ลว้ เพราะวงเงินเต็ม จึงไม่มีเงินจ่ายค่าปุ๋ ยค่า

สารเคมี ไม่มีเงินทุนของตวัเองเพราะน ารายไดจ้ากการขายขา้วจ่ายค่าจา้งท านา และใชจ้่ายในครอบครวั

หมดแลว้ 
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ปัจจัยภายในจากเกษตรกร 

แรงงานเป็นปัจจัยส าคญัในการท าเกษตร หลงัจากที่สามีซึ่งเป็นก าลงัหลกัของครอบครวัเสียชีวิตไป คุณ

ส าเนียงตอ้งอยู่ที่บา้นเพียงล าพงั ประกอบกับร่างกายที่ไม่สามารถท างานหนักได ้การท านาจึงตอ้งจา้ง

ทัง้หมด ท าใหต้น้ทนุสงูขึน้ ประกอบกบัลกูชายที่ติดเชือ้โควิด-19 และไดร้บัผลกระทบโดยตรงในการท างาน 

ท าใหก้ารจดัการหนีส้ินของครอบครวัเกิดปัญหา และตอ้งหยดุช าระหนีข้อง ธ.ก.ส. ไป แหลง่รายไดข้องคณุ

ส าเนียง คือ การเย็บผา้โหล เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในชีวิตประจ าวนั การจะปันเงินเพื่อมาช าระหนีห้รือดอกเบีย้

ที่เกิดขึน้ จึงเป็นไปไดย้าก และกลายเป็นภาระที่หนกัขึน้ ประกอบกบัอายุที่มากขึน้ และอาศยัอยู่คนเดียว 

ท าใหข้าดก าลงัใจในการมีชีวิต การแกปั้ญหาหนีส้ินนัน้ ความหวงัจึงมาอยู่ที่การไดเ้ขา้เป็นสมาชิกกองทนุ

ฟ้ืนฟ ูฯ ใหช้่วยจดัการหนีส้ิน รวมทัง้เป็นการยืดเวลาการถกูฟ้องรอ้งจาก ธ.ก.ส. เพราะเม่ือถกูทวงถามจาก

เจา้หนา้ที่ของธนาคาร คณุส าเนียงไดแ้จง้วา่ ตอนนีไ้ดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิกกองทนฟ้ืนฟ ูฯ แลว้   

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

การกูย้ืมจาก ธ.ก.ส. ของคุณส าเนียงนัน้ เป็นการกูย้ืมเพื่อมาลงทุนท านา และเพื่อลงทุนขายเครื่องมือ

การเกษตร เป็นการยืมแบบหมนุเวียน เม่ือส่งเงินคืนก็จะไดเ้งินกอ้นใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างที่ทกุ

อย่างด าเนินไปดว้ยดี ไม่มีการใหค้  าแนะน าหรือส่งเสริมเพื่อเพิ่มศกัยภาพจากเจา้หนา้ที่ของธนาคารใหก้บั

ลูกหนี ้แต่เม่ือประสบปัญหาเรื่องการช าระหนี ้เจา้หนา้ที่จะท าหนา้ที่ในการติดตามหนีส้ินของธนาคาร 

หลงัจากนัน้เพื่อไม่ใหก้ลายเป็นหนีเ้สีย จึงใหคุ้ณส าเนียงเขา้โครงการพกัช าระหนี ้เพื่อขยายเวลาในการ

ช าระเงินตน้ และจ่ายแค่ดอกเบีย้เป็นเวลา 3 ปี ซึ่งก็ไม่ไดช้่วยใหเ้งินตน้ของคณุส าเนียงลดลง แต่เป็นการ

จ่ายหนีท้ี่เพิ่มขึน้ เพราะตอ้งจ่ายดอกเบีย้อย่างต่อเน่ือง โดยที่เงินตน้ไม่ไดล้ดลงเลย  

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

ผลจากการปรบัโครงสรา้งหนีข้องคุณส าเนียง ไม่ไดช้่วยใหห้นีส้ินลดลง แต่ในภาพรวมคุณส าเนียงกลบั 

พบว่า เงินตน้ของตนเองก็ยงัเท่าเดิม และตอ้งจ่ายดอกเบีย้เพิ่มมากขึน้ ซึ่งก็ไม่รูว้่าดอกเบีย้แต่ละปีที่ตนเอง

ตอ้งจ่ายนัน้ ตอนนีอ้ยู่ที่รอ้ยละเท่าไหร ่  

เม่ือพิจารณาจากการช าระคืนสินเช่ือเพื่อน ามาสรา้งบา้น พบว่า มีการช าระอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่

มาหยุดชะงักในสถานการณ์โควิด หรือการช าระหนีใ้นส่วนการลงทุนหมุนเวียนก็พยายามที่จะช าระ

ดอกเบีย้ แตเ่ม่ือผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย รายไดล้ดลง ไม่เห็นช่องทางวา่จะเพิ่มรายไดจ้ากทางใด  ซึง่

สวนทางกบัอตัราดอกเบีย้ของธนาคารท่ีคิดค านวณตลอดเวลา จงึยากที่จะเห็นทางออกวา่จะหมดหนีส้ินได้

อย่างไร    
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เกษตรกรไม่ได้ปรับโครงสร้างหนีก้ับ ธ.ก.ส. แต่เข้าปรับโครงสร้างหนีก้ับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร 

กรณีศึกษา นางสมแป้น ใจเยน็ (นามสมมุติ :นาง ฌ.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางสมแปน้ ใจเย็น อาย ุ70 ปี อาศยัอยู่ต  าบลทองหลาง อ าเภอหว้ยคต จงัหวดัอทุยัธานี ท าอาชีพเกษตรกร

ปลกูออ้ยและไรม่นัมาเป็นระยะเวลายี่สิบเกือบสามสิบปี เริม่แรกท าไรอ่ยู่ในวนอทุยานหว้ยคต (สวนป่าบา้น

ไรเ่ดิม) ปี พ.ศ. 2556-2557 ตอ้งยา้ยออกเพราะเป็นพืน้ที่วนอทุยานจงึไม่สามารถท าไรไ่ดเ้หมือนเดิม 

ปี พ.ศ. 2557 จึงออกมาเช่าที่ปลกูออ้ยจ านวน 70 ไร่ต่อสามปี ไร่ละ 2,500 บาท ตอนแรกไดผ้ลผลิตดี แต่

ต่อมาเริ่มไม่ไดผ้ลผลิตเพราะเจอภัยแลง้ และไร่ก็ถูกรบกวนจากชา้งที่ลงมากินออ้ย สุดทา้ยจึงเลิกท า

ประมาณ ปี พ.ศ. 2560  

เริ่มตน้ขอสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)  จ าไม่ไดช้ดัเจนว่าปีไหน รูแ้ต่

ว่าเอามาลงทนุท าไรอ่อ้ยประมาณ 30,000 บาท จากนัน้ก็ท าการกูม้าเรื่อย ตอนท าไรอ่ยู่ในเขตสวนป่าก็ไม่

เจอปัญหาภยัแลง้ และผลผลิตก็ไดด้ี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าดินและน า้ในพืน้ที่ดี แต่เม่ือตอ้งมาเช่าที่ท  าไร่ 

ดินก็ไม่ดีผลผลิตก็ไม่ไดเ้ต็มที่ตอ้งมาเจอกบัภยัแลง้และชา้งอีกจงึตอ้งตดัใจเลิกท า 

ประมาณปี พ.ศ. 2557-2558 ก่อนเลิกท าไร่ออ้ยก็ไดไ้ปกูท้าง ธ.ก.ส.  ประมาณ 5-6 แสนบาทเพื่อเอามา

สรา้งบา้น ท าป๊ัมน า้มนัหวัดีดแบบปืนยิงในที่ดินที่อยู่อาศยั แต่ไม่มีโฉนดตัง้อยู่ใกลส้วนป่า สว่นที่เหลือก็ซือ้

รถแลว้ก็ลงส าหรบัท าไรอ่อ้ย เนื่องจากนางสมแป้นไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง แต่เป็นลกูคา้ดีเด่นคือจ่ายเงิน

คืนกบัทาง ธ.ก.ส. อย่างตอ่เนื่อง อีกทัง้เป็นหวักลุม่ 131 (รหสั ธ.ก.ส.) ที่มีจ  านวนสมาชิกกลุม่ 10 คน ดงันัน้

จงึใชว้ิธีการค า้แบบกลุม่แทน หรอื เป็นการค า้กนัเองระหวา่งสมาชิกในกลุม่  

นางสมแป้น เลิกส่งเงินที่กูม้าจาก ธ.ก.ส. ตัง้แต่ประมาณปี 2559 หรือ 2560 เพราะขาดทุนจากการท าไร่

ออ้ย ตอนนีป๊ั้มตอ้งหยุดเพราะตอ้งมาเจอกับการระบาดของโรคโควิด -19 ตอนนีมี้หนีอ้ยู่กับทาง ธ.ก.ส. 

ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทเป็นทัง้ เงินหมนุเวียน และ เงินกูท้ี่มีก าหนดระยะเวลา แต่จ าไม่ไดว้่ามีก่ีสญัญา 

สถานะตอนนีค้ือเขา้สู่ระบบกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกรแลว้ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2562 แต่ทางกองทุนยงั

ไม่ไดร้บัซือ้หนี ้
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ปัจจัยภายในจากเกษตรกร 

จากกรณีศึกษานีพ้บว่า ความสามารถในการหารายไดข้องนางสมแป้นในระยะแรกนัน้สอดคลอ้งกบัภาระ

หนีส้ิน้ เพราะสามารถจดัการหนีไ้ด ้แต่เม่ือตอ้งเปลี่ยนพืน้ที่การผลิต คือการยา้ยออกจากสวนป่าที่ตอ้งจ่าย

ค่าเช่าที่แทนที่ดว้ยการเช่าที่ดินท าไรอ้อ้ยจ านวน 70 ไร ่ท าใหต้อ้งมีภาระค่าใชจ้่ายดา้นที่ดินเพิ่มขึน้ แต่กลบั

ไม่ไดร้บัผลตอบแทนดา้นการผลิตเหมือนเดิม จึงท าใหต้อ้งวางแผนส ารองโดยการท าป๊ัมน า้เพิ่ม แต่ก็พบว่า

ตอ้งเผชิญกบัสถานการณโ์รคระบาดซ า้เติมจงึท าใหแ้ผนที่วางไวไ้ม่เป็นไปตามที่ก าหนด  

นางสมแปน้มีการตัง้เปา้หมายในการเก็บเงินเพื่อจ่ายหนีใ้หก้บัทาง ธ.ก.ส. ชดัเจน เห็นไดจ้ากการเป็นลกูคา้

ดีเด่นคือมีประวตัิการจ่ายเงินคืนกบัทาง ธ.ก.ส. อย่างต่อเนื่อง แต่เม่ือต่อเผชิญกบัสถานการณภ์ยัแลง้จงึท า

ใหเ้กิดภาวะหนีส้ะสม โดยเฉพาะหนีท้ี่เกิดจากการกูเ้พื่อสรา้งบา้นหลงัจากที่ตอ้งยา้ยออกจากสวนป่า ท าให้

ความสามารถในการจ่ายคืนลดลงจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการไดต้ามที่ตนเองตัง้ใจ  

ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจสญัญาที่ท  ากับทาง ธ.ก.ส. นางสมแป้นมีความเขา้ใจเป็นอย่างดี เพราะเป็น

หวัหนา้กลุ่มที่จะตอ้งท าความเขา้ใจกบัสมาชิกภายในกลุ่มดว้ย  แต่เม่ือตอ้งเจอกบัภาวะหนีส้ะสมก็ท าให้

หมดก าลงัใจ การที่จะด าเนินการปลดหนีด้ว้ยตนเอง ประกอบกบัไม่เคยเป็นหนีเ้ยอะขนาดนีม้าก่อนจึงท า

ใหเ้กิดความกงัวล และพยายามหาทางออกเพื่อจะไม่ใหล้กูหลานตอ้งมารบัภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ 

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการสมัภาษณน์างสมแปน้พบว่า ทาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร สาขาหว้ยคต-ทุ่ง

นา ซึ่งเป็นสาขาที่นางสมแปน้ไปขอสินเช่ือเงินกูน้ัน้ ทางเจา้พนกังานไดใ้หข้อ้มลูกบัเกษตรกรทกุครัง้ที่มีการ

เสนอสินเช่ือหรือเงินกูใ้นลกัษณะต่างๆ และทางนางสมแป้นไดมี้การซกัถามเพิ่มเติมถึงขอ้ดีขอ้เสีย เพราะ

จะตอ้งน ามาชีแ้จงใหก้บัสมาชิกไดร้บัทราบ สาเหตุที่ไม่ปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทาง ธ.ก.ส.โดยตรง นางสม

แป้นใหเ้หตุผลว่า การปรบัโครงสรา้งหนี ้การพักช าระหนีข้อง ธ.ก.ส. เม่ือเปรียบเทียบกับแนวทางของ

กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร แลว้นัน้ตนเองคิดว่าทางกองทนุฟ้ืนฟฯู สามารถลดภาระใหก้บัตนเองและ

ครอบครวัไดด้ีกวา่ ประกอบกบัอายทุี่เพิ่มขึน้จงึไม่ตอ้งการใหล้กูหลานมารบัภาระหนีท้ี่เหลือ 

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

กรณีของนางสมแปน้ไม่ไดมี้การปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทาง ธ.ก.ส. โดยตรง เพราะต้องการปรบัโครงสรา้งหนี ้

โดยเขา้สู่ระบบกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร ดว้ยเหตนุีจ้ึงท าการยุติการช าระเงินกบัทาง ธ.ก.ส. และ

ขณะนีเ้ขา้สูร่ะบบ และอยู่ระหวา่งการอซือ้หนีจ้ากทางกองทนุฟ้ืนฟฯู  
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กรณึศึกษา นางธนภร บ ารุงสงฆ ์(นามสมมุติ :นาง ญ.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางธนภร บ ารุงสงฆ ์อายุ 50 ปี เป็นชาวนา อาศยัอยู่ อ  าเภอลานสกั จงัหวดัอทุยัธานี ท านามาตัง้แต่อายุ 

18 ปี ปัจจบุนัมีที่นา 28 ไร ่3 งาน เป็นของตนเอง นอกจากนีมี้การเช่าที่ท  าไรอ่อ้ยจ านวน 30 ไร ่การท าไรน่า

ใชแ้รงงานในครอบครวัเป็นหลกัคือ สามี การมีพืน้ที่ไรแ่ละนาจ านวนมาท าใหมี้ตน้ทนุดา้นการผลิตทัง้การ

ปลกูและการเก็บเก่ียว 

เริ่มตน้เขา้ไปขอสินเช่ือจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร (ธ.ก.ส.)  เม่ือประมาณปี พ.ศ. 

2546-2547 ดว้ยเหตุผลต่อการเงินส าหรบัลงทุนท านาและท าไร่ ยอดเงินสินเช่ือที่ขอครัง้แรกคือ 50,000 

บาท เอามาใชส้  าหรบัซือ้ปุ๋ ย ยา เคมีภณัฑท์างการเกษตรและรถไถ ท าการกูค้นเดียว และก็มีศกัยภาพใน

การจ่ายคืน เพราะผลผลิตท าแล้วได้ก าไร ต่อมาก็ท าการกู้เรื่อยมาเป็น 100,000-200,000 บาท แต่ก็

สามารถจ่ายคืนได ้

ต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 2549-2550 ท าการกูเ้พิ่มเพื่อใชส้  าหรบัการซือ้ที่ดินของพี่ชายจ านวน 10 ไรเ่พิ่มเติม 

เดิมนัน้นางธนากรมีที่ดิน 18 ไร ่เม่ือพี่ชายตอ้งการขายที่ดิน จึงรบัซือ้เพิ่ม และท าการกูก้บัทาง ธ.ก.ส. เป็น

เงินประมาณ 850,000 บาท เม่ือรวมกบัเงินกูเ้ก่าก็จะเป็นเงินประมาณ 1,000,000 บาท รวมกบัยอดเงินกู้

เดิม เพื่อเอามาลงทนุท านาและไรอ่อ้ย แต่ก็ตอ้งเจอกบัภาวะแลง้ท าใหเ้กิดการขาดรายไดต้่อเนื่อง ประกอบ

กบัผลผลิตที่เคยไดร้าคาก็มีความผนัผวนไม่แน่นอน ท าใหเ้กิดภาวะหนีส้ะสม เงินที่ไดจ้ากการขายผลผลิตก็

จะถกูน าไปใชส้  าหรบัจ่ายดอกเบีย้ แต่เงินตน้ก็ไม่ลดลง ท าการสง่ดอกเบีย้มาจนกระทั่งปี  2559–2560 ก็ท า

การหยดุสง่ดอกเบีย้เป็นระยะเวลาสองปี  

ปี พ.ศ. 2561 ไดมี้การเขา้ไปปรกึษากบัทาง ธ.ก.ส.เพื่อท าการค านวณหนีส้ินที่ติดคา้งอยู่กบั ธ.ก.ส. ก่อนที่

จะไปยื่นเรื่องกบัทางกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร นางธนภรมีเงินสินเช่ือกบัทาง ธ.ก.ส. สองแบบคือ  

(1) เงินหมนุเวียน คือ เอาที่ดินไปค า้ประกนัได ้และ (2) เงินกูท้ี่มีก าหนดระยะเวลา คือ สง่เงินที่ยืมตามเวลา

แลว้ก็หมนุเงินกลบัมาใชใ้หม่  

ปัจจบุนั (พ.ศ. 2563) ทางนางธนภรไม่ไดมี้การจ่ายเงินคืนใหก้บัทาง ธ.ก.ส. แต่รอใหท้างกองทนุฟ้ืนฟแูละ

พฒันาเกษตรกร ดว้ยเหตผุลว่าไม่สามารถท าการจ่ายหนีค้ืนได ้แต่นางธนากรก็ยงัท านาอยู่  แต่ลดปริมาณ

ลง ทัง้นีน้างธนากรมองว่า การไม่เขา้ไปปรบัโครงหนีโ้ดยตรงกบั ธ.ก.ส. เพราะว่ามาตรการไม่ชดัเจน และ

เหมือนกบัการไปหมนุเวียนเงินมากกวา่ แตไ่ม่ไดแ้กห้นีอ้ย่างแทจ้รงิ  
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ปัจจัยภายในจากเกษตรกร 

จากกรณีศึกษานีพ้บว่า ความสามารถในการหารายไดข้องนางธนภรไม่สอดคลอ้งกบัภาระหนีส้ิน เพราะ

การท านาและการท าไรอ่อ้ยตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกทัง้หมด ทัง้เมลด็พนัธ ์ปุ๋ ย ยา เคมีภัณฑ ์แรงงานในนา

และไร ่ตลอดจนการเก็บเก่ียวผลผลิต นอกจากนีพ้บว่า ราคาสินคา้ที่ขึน้อยู่กบักลไกทางการตลาดแมจ้ะได้

ผลผลิตเยอะ แต่หากราคาตลาดต ่าก็จะได้ค่าผลผลิตต ่าเช่นกัน ยิ่งระยะเวลา  6-7 ปีที่ผ่านมาพบว่า 

เกษตรกรตอ้งเผชิญกบัความแปรปรวนของสภาพอากาศเพิ่มขึน้ จึงสง่ผลต่อปรมิาณผลผลิต หรือบางครัง้ก็

ไม่สามารถท าการผลิตไดเ้ลย อีกหนึ่งปัจจยัคือตวัเกษตรกรเองไม่ไดมี้การปรบัเปลี่ยนวิธีหรือระบบการผลิต 

ไม่ไดว้างแผนการผลิตลว่งหนา้ และทศันคติสว่นตวัที่ว่าจะตอ้งท าอาชีพเกษตรเพราะไม่มีความรู ้ประกอบ

กับไม่มีใครมาแนะน าการวางแผนหรือปรบัเปลี่ยนการผลิตใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับก าลงัทุน หรือ

ทางเลือกอื่นในการประกอบอาชีพ  

นางธนภรมีการตัง้เป้าหมายในการเก็บเงินเพื่อจ่ายหนีใ้หก้บัทาง ธ.ก.ส. ชดัเจน แต่ไม่มีการตัง้เป้าหมาย

ดา้นแผนการจดัการการเงินของครวัเรือน แต่เม่ือต่อเผชิญกบัสถานการณืภยัพิบตัิซ  า้ซอ้นก็ท าให้เกิดภาวะ

หนีส้ะสม แมว้่าทาง ธ.ก.ส. จะมีการปรบัปรุงเงินสินเช่ือใหเ้ป็นแบบเงินกูท้ี่มีก าหนดระยะเวลา เพื่อจะได้

จ่ายดอกเบีย้ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน นางธนากรก็ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนที่ก าหนด ส่วน

ความรูแ้ละความเขา้ใจสญัญาที่ท  ากบัทาง ธ.ก.ส. นัน้มีความเขา้ใจที่ค่อนขา้งชดัเจน แต่เม่ือตอ้งเจอกบั

ภาวะหนีส้ะสมก็ท าใหห้มดก าลงัใจ การที่จะด าเนินการปลดหนีด้ว้ยตนเอง เม่ือไดม้าเขา้ร่วมเครือข่าย

หนีส้ินชาวนา ท าใหไ้ดมี้เวลาทบทวนถึงสาเหตุของการเป็นหนีว้่าส่วนหนึ่งเกิดจากตนเองที่ขาดการวาง

แผนการผลิต อีกสว่นเกิดจากปัจจยัทางสภาพอากาศ และสดุทา้ยมองวา่ทางมาตรการการช่วยเหลือท่ีผ่าน

มาของ ธ.ก.ส จะไม่ไดเ้ป็นการลดภาระ แมจ้ะเป็นการใหส้ินเช่ือเพื่อท าการลงทนุ ยอดเงินที่คา้งอยู่กบัทาง 

ธ.ก.ส. จงึสงูขึน้ทกุปี 

ปัจจัยภายนอกจากธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

จากการสมัภาษณน์างธนภรพบว่า ทาง ธ.ก.ส. จะใหข้อ้มลูกับเกษตรกรทุกครัง้ที่มีการเสนอสินเช่ือหรือ

เสนอปรบัรูปแบบการใหส้ินเช่ือ โดยส่วนตวันางธนากรบอกว่ามีความเขา้ใจดี และทาง ธ.ก.ส. ก็ใหข้อ้มลู

ชดัเจน แตม่าตรการที่ ธ.ก.ส ออกมาช่วยเหลือในช่วงภยัแลง้ เช่น การพกัช าระหนี ้หรอื การขยายเวลาช าระ

หนีต้น้เงินกูท้ี่ถึงก าหนดช าระแทจ้ริงแลว้เป็นเพียงการยืดระยะเวลาในการจ่ายหนี ้แต่ก็เกษตรกรก็จะตอ้ง

จ่ายดอกเบีย้ที่เกิดขึน้อยู่ดี ดว้ยเหตนุีจ้ึงท าใหท้ัง้เงินตน้เม่ือรวมกบัดอกเบีย้จึงเป็นยอดเงินที่เพิ่มขึน้ นางธน

ภรแจง้ว่าที่หยุดช าระหนีเ้พราะตอ้งการเขา้สู่ระบบการปรบัโครงสร้างหนีข้องกองทุนฟ้ืนฟูฯ เพราะจะช่วย
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ปลดภาระหนีส้ินไปไดม้าก ประกอบกับเห็นว่าระบบการปรบัโครงสรา้งหนีข้องกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา

เกษตรกร สามารถแกปั้ญหาใหก้บัเกษตรกรหลายคนไดจ้รงิ 

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

กรณีของนางธนภรไม่ไดมี้การปรบัโครงสรา้งหนีก้บัทาง ธ.ก.ส. โดยตรง เพราะตอ้งการปรบัโครงสรา้งหนี ้

โดยเขา้สูร่ะบบกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร ดว้ยเหตนุีจ้ึงท าการยตุิการช าระเงินกบัทาง ธ.ก.ส. ตัง้แต่

ปี พ.ศ. 2559 และรอเขา้ระบบการปรบัโครงสรา้งหนีข้องกองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 
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กรณีศึกษา นางกรุ่น แย้มหลง (นามสมมุติ :นาง ฏ.) 

ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางกรุน่ แยม้หลง อาย ุ53 ปี ที่อยู่หมู่ 9 ต.บางขดุ อ.สรรคบรุี จ.ชยันาท อาชีพเดิมท านาและเลีย้งเป็ดไลทุ่่ง 

ปัจจุบัน ท านาจ านวน 20 ไร่ และท าเกษตรผสมผสาน 3 ไร่ คือ ปลูกดาวเรืองไวข้ายเพื่อเก็บเงินไว้ใช้

รายจ่ายรายวนั และปลกูผกัไวก้ินในครอบครวั 

การท านาที่ผ่านมาก็ขาดทุนตลอด เพราะตน้ทุนที่สงูขึน้ หากจะเลิกท านาก็ไม่รูจ้ะท าอะไรได ้เพราะที่ดิน

รอบ ๆ บริเวณนัน้ท านากนัหมด จึงตอ้งท าเหมือนๆ กนั นอกจากท านา นางกรุ่นยงัคงหาทางเพื่อที่จะเพิ่ม

รายไดแ้ละใชป้ระโยชนจ์ากที่ดินอย่างต่อเนื่อง โดยหาขอ้มลูจากเพื่อนเกษตรกร เช่น หลงัเก่ียวขา้วในเดือน

ธันวาคมวางแผนว่าจะปลกูขา้วโพดเลีย้งสตัว ์10 ไร ่โดยจะท ารอ่งไวไ้ม่ใหน้  า้นาขา้ง ๆ เขา้ ส่วนทางทิศใต้

ปลกูถั่วเขียว ทิศตะวนัออกท านา ซึ่งประสบการณท์ี่ผ่านมาเคยปลกูถั่วเขียว เม่ือเห็นคนอื่นท าแลว้ไดก้ าไร 

แต่เม่ือปลกูเองกลบัขาดทนุ เพราะท าไม่ตรงกบัแปลงอื่นเลยเจอหนอนเพลีย้มาท าลายผลผลิต จนตอ้งฉีด

ยาฆ่าแมลงทกุสปัดาห ์ประกอบกบัราคาถั่วเขียวก็ลง หรือบางครัง้ก็ไปสอบถามจากพี่นอ้งที่ท  าขา้วโพดอยู่

ว่าท าอย่างไร แต่เพราะมีหลานที่อายุนอ้ยตอ้งดแูล ซึ่งท าตามวิธีที่ไดม้าไม่ได ้ในปีนีจ้ึงเนน้ปลกูขา้วหอม

มะลิ ปลกูวนัแม่ เก่ียววนัพอ่ โดยจะปลกูสองรอบ รอบแรกเพื่อขาย รอบสองไวก้ิน ไวใ้ชข้ายอาหารตามสั่งที่

รา้น สว่นแปลงที่ผสมสานใชข้ดุบ่อเลีย้งปลา ปลกูดอกไม ้ ในแปลงมี 7 ไร ่แบ่งปลกูขา้วครึง่หนึ่ง เก่ียวเดือน

ธันวาคม และอีกครึ่งเพื่อปลูกดาวเรือง ส่วนหนึ่งก็น าดอกมารอ้ยมาลัย ส่วนหนึ่งก็ขาย และเพื่อความ

สวยงามในรา้นอาหารตามสั่งของคณุกรุน่ 

นางกรุ่นเริ่มเป็นหนี ้ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เนื่องจากน าเงินมาลงทุนเลีย้งเป็ดแบบฟารม์ปิด จาก

นโยบายรฐัในช่วงการระบาดของโรคไขห้วดันก ตอ้งเปลี่ยนมาเป็นระบบเลีย้งเป็ดแบบฟารม์ปิด จึงน าที่ดิน 

3  ไร่ กับบา้นหนึ่งหลงัไปจ านองกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย       

(เอสเอ็มอี) ไดเ้งินมา 1.35 ลา้นบาท แต่ตน้ทนุในการเลีย้งระบบปิดสงูกว่าแบบไล่ทุ่ง ประกอบกบัราคาไข่

ตกต ่าเหลือฟองละ 2 บาท และไข่ขายไดไ้ม่หมด ท าใหข้าดทนุ และเงินไม่พอลงทนุจึงตอ้งไปกูเ้พิ่มอีก 3.5 

แสนบาท และตอ้งน ารถไปเขา้ไฟแนนซ ์กูน้อกระบบ เพราะตอ้งจ่ายดอกเบีย้ใหธ้นาคารเอสเอ็มอี เดือนละ 

3 หมื่นบาท  

ส่วนลกูสาวท าโกดงัเก็บฟาง ช่วยจ่ายหนีน้อกระบบรวมทัง้หนีข้องฟารม์เป็ด และ ธ.ก.ส.ซึ่งมีสญัญาของ

ฟารม์เป็ดเพียง 1 แสนบาท นอกนัน้น าไปหมนุเวียนใชห้นี ้คือ กูใ้หม่มาใชห้นีเ้ก่า กูเ้ก่ามาจ่ายดอกเบีย้ ท า

ใหห้นีก้ลายเป็นเพิ่มขึน้  ตอนนัน้ตอ้งจ่ายดอกเบีย้  5  หมื่นกวา่บาท จงึเป็นหนีท้ัง้แม่ทัง้ลกู 
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ค าแนะน าจากเจา้หนา้ที่ ธ.ก.ส. คือ ใหกู้เ้พิ่มเพื่อปิดดอกเบีย้เก่า หากเราส่งเงินคืนตรงเวลาจะไดค้ะแนน

ระดบั AAA+ ท าใหกู้ง้่าย ประวตัิดี แต่หากผิดสญัญาจะถกูปรบัเป็นลกูหนีช้ัน้แย่ ธนาคารจะขึน้ดอกเบีย้ ซึง่

การขอกู ้ธ.ก.ส.ประเมินใหกู้ผ้่าน โดยใหเ้งินมารอ้ยละ 80 สว่นอีกรอ้ยละ 20 ใชเ้พื่อจ่ายดอกเบีย้ของสญัญา

เดิม ซึ่งรอบการจ่ายของ ธ.ก.ส. คือ 6 เดือนต่อ 1 สญัญา ตอ้งจ่ายดอกเบีย้ที่มีหลายสญัญา ทยอยจ่าย

ครบรอบปีพอดี พอไม่มีเงินจ่ายดอกเบีย้ก็ตอ้งไปกูท้างอื่น เพื่อมาปิดหนี ้จนตอนนีมี้หนีท้ี่เริ่มจากการท านา

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 เพราะหนกูินขา้ว นาไม่มีน า้ และค่าปุ๋ ย ค่ายา 2 แสนบาท ซึ่งหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่น  าไป

วางเพื่อกูเ้งิน เป็นของแม่คณุกรุน่ 7 ไร ่กบัที่ดินของพี่สาวอีก 3 ไร ่ที่ดินของคณุกรุน่เอง 7 แปลง 

คุณกรุ่นมีหนีส้ินจากหลายแหล่ง คือ ธ.ก.ส. สหกรณก์ารเกษตรฯ ธนาคารออมสิน ไฟแนนซร์ถ กองทุน

หมู่บา้น กองทนุเงินลา้น  เม่ือหนีส้ินและดอกเบีย้มากขึน้จนจ่ายไม่ไหว ตัง้แต่ปี พ.ศ.  2561 คณุกรุน่ไดเ้ขา้

เป็นสมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ และไดห้ยุดจ่ายหนีท้ัง้หมด สถานะตอนนีอ้ยู่ระหว่างรอกองทุนฟ้ืนฟูฯ ท าเรื่อง

ช่วยซือ้หนีจ้าก ธ.ก.ส. ซึ่งมีมากกว่า 10 สญัญา แต่ยงัไม่ไดซ้ือ้หนีใ้หต้อ้งรอคิวอยู่ ส่วนหนีแ้บบกลุ่มที่เกิด

จากเลีย้งเป็ดไลทุ่่งกองทนุฟ้ืนฟฯู ไม่รบัซือ้ ซึง่สญัญาท่ีถกูฟ้องตอนนีมี้ของธนาคารออมสินท่ีเดียว เนื่องจาก

น าเงินนัน้ไปท านา แตต่อนไปขอกูแ้จง้วา่เพื่อน ามาคา้ขาย ซึ่งเป็นหนีอ้ยู่ 1.4 แสนบาท 

เม่ือตอนนีห้ยดุจ่ายหนีท้กุอย่างช่วยใหค้ณุกรุน่พอไดห้ายใจโล่งขึน้ แต่ก็ไม่หยดุหาหนทางท ามาหากินเพื่อ

มาใชห้นีส้ิน 

ปัจจัยภายในจากเกษตรกร 

การท าเกษตรไม่วา่จะเลีย้งเป็ดหรือท านาลว้นตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอกจากสิ่งแวดลอ้ม เม่ือเกิดโรคระบาด 

หรือภยัแลง้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงกบัเกษตรกร ซึ่งส่งผลต่อระบบการผลิตและระบบการจัดการท าให้

ตน้ทนุการผลิตสงูขึน้ จากเลีย้งเป็ดไล่ทุ่ง เปลี่ยนเป็น ฟารม์ระบบปิดที่ตอ้งลงทนุมากขึน้ เม่ือเกิดภยัแลง้ ก็

ตอ้งลงทุนซือ้น า้ หรือเกิดการระบาดของโรคแมลงก็ตอ้งฉีดยา ลว้นเป็นต้นทุนที่ตอ้งจ่าย ที่มาพรอ้มกับ

ความเสี่ยงว่าผลผลิตที่ไดจ้ะคุม้กับที่ลงทุนหรือไม่ เงินจะเหลือพอใชห้นี ้และใชจ้่ายในครอบครวัหรือไม่ 

ส  าหรบัครอบครวัของคณุกรุน่พยายามหาช่องทางที่หลากหลายเพื่อที่จะผ่านพน้หนีก้อ้นใหญ่ที่เกิดขึน้ไปให้

ได ้ทัง้การปลกูดอกไม ้รอ้ยพวงมาลยั ท ารา้นอาหารตามสั่ง ลว้นทัง้การหาทางปรบัเปลี่ยนการปลกูพืชใน

ที่ดิน การวางแผนการผลิตเพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตที่ดี แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการสอบถามเพื่อนเกษตรกรหรือจาก

คนใกลต้ัวที่ท  ามาแลว้ไดผ้ลดี แลว้น ามาท าในแปลงของตนเอง หากไดค้ าแนะน าการปรึกษาจากหลาย  

สว่นทัง้เจา้หนา้ที่เกษตร ทัง้เจา้หนา้ที่ธนาคารในการลงทนุ การปรบัตวัน่าจะเพิ่มโอกาสที่ดีในการผลิต และ

สรา้งรายไดใ้หก้บัครอบครวัเพิ่มขึน้ 
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ค าแนะน าของเจ้าหนา้ที่ ธ.ก.ส. แนะน าใหคุ้ณกรุ่นท าสัญญากู้ยืมใหม่ และหักรอ้ยละ 20 ไวเ้พื่อจ่าย

ดอกเบีย้ของธนาคารที่คา้งไวจ้ากสญัญาเดิม ไม่ไดแ้ตกต่างจากวิธีการที่คณุกรุน่ท าอยู่แลว้ คือการจดัการ

หนีแ้บบหมนุเวียน กูต้รงนัน้มาปิดตรงนีเ้รื่อยไป ซึง่สดุทา้ยแลว้วิธีการนีเ้ป็นการท าใหห้นีส้ินที่มีเพิ่มขึน้อย่าง

ไม่รูจ้บ 

ประสิทธิผลการปรับโครงสร้างหนีเ้กษตรกร 

หากการจะหมดหนีส้ินนัน้ ไม่สามารถที่จะหมดไดด้ว้ยการกูจ้ากที่หนึ่ง เพื่อมาจ่ายคืนอีกที่หนึ่ง และกูจ้าก

อีกที่หนึ่งเพื่อมาปิดยอดอีกที่หนึ่ง แบบนีห้มนุเวียนกนัไป ลกูหนีไ้ม่สามารถหลดุออกจากวงเวียนของหนีส้ิน

ในระบบดอกเบีย้ไดอ้ย่างแทจ้ริง หรือหากจะหลดุออกมาไดก้็ตอ้งพรอ้มที่จะสญูเสียหลกัทรพัยท์ัง้หมดที่

น  าไปค า้ประกนั การสรา้งทางออกไวห้ลายทางเพื่อเป็นแหล่งของรายได ้เป็นเรื่องที่ดี และช่วยใหท้างออก

แต่ละเสน้ทางส าเร็จไปไดด้ว้ยดี คือ การสนับสนุนและช่วยเหลือดา้นขอ้มลู ความรู ้และเพิ่มศกัยภาพให้

เกษตรกรอย่างจริงจงั การที่เกษตรกรตอ้งท าตามแบบเดิม หรือการท าตามกนัเพียงอย่างเดียว ไม่อาจจะ

ส าเรจ็ไดเ้หมือนกนัทกุคน  
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ประวัตแิละข้อมูลพืน้ฐาน  

นางสาธิกา ก าดี อาย ุ52 ปี อาศยัอยู่หมู่ 9 ต.บางขดุ อ.สรรคบรุี จ.ชยันาท อาศยัอยู่กบัลกูอีก 2 คนซึง่อยู่ใน

วยัเรียน มีอาชีพท านา จ านวน 15 ไร ่ตัง้อยู่บริเวณแม่น า้ท่าจีน ตน้ทนุในการท านาประมาณ 60,000 บาท 

มีก าไรจากการท านาปีละไม่ถึง 10,000 บาท แต่บางปีน า้ท่วมท าใหผ้ลผลิตเสียหาย 100%  และประสบ

ปัญหาภยัแลง้ ท าใหข้าดทนุ ติดหนีร้า้นจ าหน่ายปุ๋ ยยาและกองทนุหมู่บา้น ปัจจบุนัเลิกท านาแลว้ใหค้นเช่า 

เพราะตน้ทนุสงูและมีความเสี่ยงภยัธรรมชาติต่อเนื่อง ทัง้ไม่มีเงินทนุในการปรบัปรุงที่นาใหส้ามารถรบัมือ

กับภัยธรรมชาติได  ้และปรบัมาท าเกษตรผสมผสาน 2 ไร่ รวมถึงการเพาะเห็ด เนื่องจากมีตลาดรองรบั

แน่นอน ไม่ตอ้งลงทนุสงู นอกจากนีย้งัแปรรูปอาหารจ าหน่าย เช่น กลว้ย หม่ีกรอบ  เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บั

ครอบครวั  

นางสาธิกาเป็นสมาชิกของ ธ.ก.ส.เม่ือปี 2547  กูเ้งิน ธ.ก.ส.จ านวน 300,000 บาท และเขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟู

และพฒันาเกษตรกรตัง้แต่ปี  2553 ปัจจบุนัจ่ายเงินคืนใหก้บักองทนุฟ้ืนฟูฯ ปีละ 10,000 บาท ซึ่งค่อนขา้ง

สงูเมื่อเทียบกบัรายไดเ้กษตรกร  

นางสาธิกา ไม่ไดเ้ขา้รว่มการปรบัโครงสรา้งหนีก้บั ธ.ก.ส. แต่เขา้รว่มกองทนุฟ้ืนฟเูพื่อพฒันาเกษตรกร ท า

ใหไ้ดร้บัการลดหนีล้งครึง่หนึ่ง และจ่ายเฉพาะเงินตน้ ซึ่งท าใหเ้กษตรกรลดความเครียดจากภาวะหนีส้ินได้

ระดับหนึ่ง และมีการปรบัตัวเนื่องจากเขา้ร่วมกลุ่มเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ แลว้มีการใหข้อ้มูล

แลกเปลี่ยนเรียนรูท้บทวนตวัเอง จึงปรบัเปลี่ยนงานอาชีพ เพื่อใหมี้รายไดห้ลายช่องทางและไม่ตอ้งสรา้ง

หนีส้ินเพิ่มจากความเสี่ยงในการท านา ท าใหห้นีส้ินเกษตรกรลดลงและสามารถวางแผนเก็บเงินเพื่อจ่ายคืน

กองทนุได ้


