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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 

ภาคการเกษตรนับเป็นภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะครัวเรือนในชนบทที่มีรายได้จาก
การเพาะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รับจ้างในภาคการเกษตร รวมถึงการจ าหน่ายผลผลิตที่แปรรูปจากภาคการเกษตร 
ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2562 ก าลังแรงงานที่มีงานท าจ านวน 37.34 ล้านคน เป็นก าลังแรงงานที่อยู่ในภาค
การเกษตรจ านวน 10.20 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 27.32 ในจ านวนนี้มีแรงงานที่ท างานอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด จ านวน 3.85 ล้านคน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาด้าน
รายได้ของครัวเรือนเกษตร พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน ในขณะที่แรงงาน
นอกภาคการเกษตรมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 16,000 บาทต่อเดือน (เสาวณี และพรชนก อ้างใน เชาวนา และคณะ, 
2562) นั่นอาจเป็นเหตุผลของการเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากภาคการเกษตร งานศึกษาที่ผ่านมามีความพยายาม
ในการอธิบายโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนเกษตรอย่างแพร่หลาย  เชาวนา และคณะ 
(2562) ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล Townsend Thai Data ซึ่งเป็นข้อมูลตัวอย่างซ้ ารายเดือนของครัวเรือนใน 4 
จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ฉะเชิงเทรา บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ จ านวน 799 ตัวอย่าง ศึกษารูปแบบการผลิตภาค
การเกษตรโดยใช้ดัชนีการกระจายของชนิดผลผลิต (Diversification Index, DI) พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2541-
2555 ครัวเรือนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตด้านการเกษตรออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกในปี 2541 (วิกฤตการณ์ต้ม
ย ากุ้ง) ครัวเรือนส่วนใหญ่ท าการเกษตรเฉพาะอย่าง (ปลูกพืชเชิงเดี่ยว) ในช่วงปี 2542-2549 ครัวเรือนมีความ
หลายหลายของการผลิตมากขึ้น แต่ยังอยู่ในช่วงของระดับความหลากหลายต่ า และในปี 2550-2555 ครัวเรือน
ส่วนใหญ่ปรับรูปแบบการผลิตกลับมาสู่การผลิตแบบเน้นเฉพาะอย่างอีกครั้ง โสมรัศมิ์ และคณะ (2561) ใช้ข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร จัดเก็บโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้อมูลจากส ามะโนเกษตร
ซึ่งจัดเก็บโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ เพ่ืออธิบายโครงสร้างและลักษณะที่ส าคัญของครัวเรือนเกษตรไทย และได้
ค้นพบประเด็นทีน่่าสนใจ  ได้แก่ ภาคการเกษตรก าลังเผชิญกับปัญหาแรงงานสูงวัย เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศ
เป็นเกษตรกรรายย่อย โดยครึ่งหนึ่งของครัวเรือนเกษตรมีที่ดินท ากินไม่ถึง 10 ไร่ และขนาดของที่ดินท ากินมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบชลประทานและแหล่งน้ าได้ ส าหรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคการเกษตรนั้นแรงงานเกษตรต่อไร่ของครัวเรือนลดลง ในขณะที่จ านวนครัวเรือนที่ใช้เครื่องจักรกลเพ่ิม
มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้สะท้อนภาพของรายได้และหนี้สินของครัวเรือนเกษตร โดยในปี 2560 รายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี เท่ากับ 57,032 บาท และมีสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ต่อคนต่อปีอยู่ท่ี 1.3 เท่า  

ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 แสดงให้เห็นภาพของการเงิน
ครัวเรือนเกษตร โดยครัวเรือนเกษตรที่เป็นเจ้าของที่ดินมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,624 บาท ร้อยละ 67.2 เป็น
ก าไรสุทธิจากการท าการเกษตร เมื่อพิจารณาด้านรายจ่าย พบว่า ครัวเรือนเกษตรที่เป็นเจ้าของที่ดินมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 16,670 บาท โดยร้อยละ 37.2 เป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ เป็นที่น่าสังเกตว่ามี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค (เช่น ภาษี ของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/หวย และ
ดอกเบี้ย เป็นต้น) สูงถึงร้อยละ 11.5 ส าหรับการก่อหนี้ของครัวเรือนนั้น มีครัวเรือนที่มีหนี้สินจ านวน 10.8 ล้าน
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ครัวเรือน จากครัวเรือนทั้งสิ้น 21 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ (คิดเป็นร้อยละ 50.7) ครัวเรือนเกษตรที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินมีหนี้สินเฉลี่ย 169,064 บาทต่อครัวเรือน โดยร้อยละ 38.2 เป็นการก่อหนี้เพ่ือใช้ในครัวเรือน และร้อยละ 
61.8 เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอ่ืนๆ 

แม้ว่าการศึกษาที่ผ่านมา รวมถึงชุดข้อมูลต่างๆ ของประเทศสามารถสะท้อนภาพของการเงินครัวเรือนได้
เป็นอย่างดี แต่ความแตกต่างของลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม บริบทของการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือน รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ อาจเกิดขึ้นกับครัวเรือน เช่น ราคาผลผลิต ภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุ เป็นต้น ย่อม
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนให้มีความหลากหลายและแตกต่างกันออกไป (สุพริศร์ และคณะ, 
2560) ครัวเรือนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสมาชิกวัยแรงงานมักย้ายถิ่นออกไปหางานท าในพ้ืนที่อ่ืน เหลือ
เพียงสมาชิกท่ีเป็นผู้อายุและเด็กอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดิม (นราพงศ์ และคณะ, 2561) พ่อแม่วัยแรงงานไม่ได้อาศัย
อยู่ในครัวเรือน แต่ส่งเงินกลับมาให้ครัวเรือนได้ใช้จ่าย ในขณะที่ลูกอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายอยู่ในวัยเจริญเติบโต  
หรือแม้แต่การใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรที่ศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ก็ย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงิน
ของครัวเรือนที่แตกต่างกัน ยิ่งเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้น นโยบายของรัฐช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเล่า
เรียน และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท าให้มีเงินเข้ามาจับจ่ายเพ่ิมขึ้น หนี้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นนั้นเกิดจาก
ครัวเรือนไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะปลดหนี้ หรือการเข้าถึงสินเชื่อที่มากเกินไปของครัวเรือนเกษตรลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือน หากเรา
ทราบความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างเหตุการณ์ต่างๆ กับพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือน จะท าให้เข้าใจกลไก
การขับเคลื่อนครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และน าไปสู่การต่อยอดเชิงนโยบายได้ในที่สุด 

จะเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงทางการผลิต เศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผลต่อการบริหาร
จัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรที่ท าให้ติดกับดักวัฏจักรของการเป็นหนี้ซ้ าซาก ขณะเดียวกันความแตกต่างของ
ข้อจ ากัดทางการผลิต เศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนอาจเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้พฤติกรรมการก่อหนี้และ
การบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนเกษตรมีความแตกต่างกัน ดังนั้นโครงการวิจัยนี้1 จึงมีวัตถุประสงค์หลักที่จะ
ศึกษาถึงการบริหารจัดการการเงินของครัวเรือนที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกัน โดยพิจารณาจากพืชที่ครัวเรือน
เลือกเพาะปลูก นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเกษตร จะท าให้
ทราบถึงเง่ือนไขที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรติดกับดักวัฏจักรของการเป็นหนี้ซ้ าซาก  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) ศึกษาการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรในรอบปีว่ามีการบริหารจัดการรายได้ การใช้จ่าย การ
บริโภค การลงทุน หนี้สิน และการออมอย่างไร  

2) ศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนเกษตร ทั้งที่เป็นหนี้นอกและใน
ระบบ รวมถึงรูปแบบและลักษณะการผัดหนี้ของครัวเรือนเกษตร 

3) ศึกษานโยบายที่เก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดหนี้ของเกษตรกร 

 

                                                           
1 รายงานการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม คนไทย 4.0 
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1.3 ทฤษฎี สมมติฐำนและ/หรือกรอบแนวควำมคิดของกำรวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการก่อหนี้ของครัวเรือนนั้น จ าเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ท าให้ครัวเรือน
ต้องกู้ยืม ซึ่งมีความเก่ียวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน โดยทฤษฎีที่น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ได้แก่ ทฤษฎีรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life Cycle – Permanent Income Hypothesis) ถูกพัฒนามาจาก ทฤษฎี
วงจรชีวิต (Life Cycle Theory Of Consumption) ซึ่งเสนอโดย Franco Modigliani และ Richard Brumberg 
ในปี 1954 และ ทฤษฎีรายได้ถาวร (Permanent income Theory) เสนอโดย Milton Friedman ปี 1957 
ทฤษฎีรายได้ถาวรในวงจรชีวิตอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ การบริโภค และการออม บุคคลจ าเป็นต้อง
คาดการณ์รายได้ตลอดช่วงชีวิต (ปัจจุบันและอนาคต)  เพ่ือก าหนดระดับการบริโภคที่เหมาะสม  การออมจะ
เกิดขึ้นเมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภค แต่เมื่อใดที่รายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค บุคคลจะน า
เงินที่เก็บออมไว้มาใช้จ่าย หรือสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือรักษาระดับการบริโภคให้คงเดิม สมมติฐานที่ส าคัญคือ 
ผู้บริโภคสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือน ามารักษาระดับการบริโภคได้ตลอดช่วงชีวิต ทั้งนี้ทฤษฎีการบริโภคแบบวงจรชีวิต 
ซึ่งเป็นรากฐานของทฤษฎีรายได้ถาวรในวงจรชีวิต ได้อธิบายความสัมพันธ์ของรายได้ส่วนบุคคลและอายุเป็นแบบ
ระฆังคว่ า กล่าวคือ บุคคลจะมีรายได้น้อยเมื่ออายุยังน้อย จากนั้นรายได้จะเพ่ิมมากข้ึนในวัยกลางคน และรายได้จะ
ลดลงอีกครั้งเมื่ออายุมากขึ้น ในขณะที่การบริโภคของบุคคลจะเพ่ิมขึ้นตามอายุ ดังนั้นหากบุคคลต้องการรักษา
ระดับการบริโภคให้สม่ าเสมอตลอดช่วงชีวิต จ าเป็นต้องมีการกู้ยืมเมื่ออายุยังน้อย แต่จะเริ่มเก็บออมเงินในวัย
กลางคน และจะใช้เงินออมที่เหลือในบั้นปลายชีวิต ประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาที่สอดคล้องกับทฤษฎี ได้แก่ ใน
ครัวเรือนมีลูกที่ก าลังเรียนหนังสือ ยิ่งระดับสูงขึ้นยิ่งต้องใช้เงินจ านวนมากขึ้น ครัวเรือนจ าเป็นต้องแบ่งส่วนรายได้
หรือกู้ยืมมาใช้ในการศึกษาของบุตรหลาน ในขณะที่ช่วงของการออมของครัวเรือนเกษตรอาจไม่เป็นไปตามทฤษฎี
วงจรชีวิต เนื่องจากรายได้ภาคการเกษตรไม่แน่นอน และแนวโน้มไม่ได้มีการสะสมทุน (ที่ดิน) เพ่ิมมากขึ้น ท าให้
อาจไม่มีเงินออมใช้ในช่วงที่บุคคลมีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อายุมากครัวเรือนเกษตรสามารถพ่ึงพา
รายได้จากเงินส่งกลับที่ลูกหลานส่งมาให้ รวมถึงเงินที่ได้จากรัฐบาล  

กรอบแนวความคิดของการวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตร จะท าการศึกษาใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง 5 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการรายได้ การใช้จ่ายบริการโภค การลงทุน หนี้สิน และการ
ออม 
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ภำพที่ 1  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

แบบแผนการเพาะปลูกที่ครัวเรือนเลือกท าการผลิต มักจะพิจารณาจากความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
ประสบการณ์ในการเพาะปลูก รวมถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ครัวเรือนที่มีแบบแผนการผลิตที่
แตกต่างกันย่อมมีรูปแบบของรายรับรายจ่ายที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อการจัดการการเงินของครัวเรือนที่แตกต่าง
กัน ในการศึกษาครั้งนี้จึงต้องการที่จะทดสอบสมมติฐานในประเด็นของครัวเรือนแบบใดที่มีก าไรจากการเพาะปลูก  
ครัวเรือนแบบใดที่มีหนี้สินพอกพูน การที่ครัวเรือนมีหนี้สินเกิดจากความจ าเป็นที่ต้องน าเงินไปลงทุนทางการ
เกษตร ต้องการเงินสดใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือเพียงไม่ต้องการเสียเปรียบเพ่ือนที่ตนได้ไปค้ าประกันไว้ หรือ
ต้องการรักษาสถานภาพสมาชิกเท่านั้นไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินกู้ดังกล่าว รวมถึงรูปแบบการออมที่
หลากหลายของครัวเรือนเกษตร  

นอกจากนี้ค าถามที่ส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ยังต้องการทราบถึง ความส าคัญของเงินส่งกลับจากสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ออกไปท างานนอกพ้ืนที่ต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตร ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตรส่งผลต่อการ
เป็นหนี้ของครัวเรือนหรือไม่ ความสามารถในการช าระคืนหนี้ของครัวเรือนที่มีรูปแบบการผลิตที่แตกต่างกัน 
รวมถึงศึกษาในส่วนของนโยบายของรัฐว่ามีนโยบายใดหรือไม่ ที่แม้ว่าจะมีเป้าหมายหลักในการช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนของครัวเรือนเกษตร แต่กลับส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรติดกับดกัหนี้สิน 

 

 

 

 

หนี้สิน 
แหล่งเงินกู้ (กู้จากใคร ต้องจ่ายดอกเบี้ย
เท่าไหร่) จ านวนเงินกู ้
ลักษณะการช าระหนี้คืน 
แหล่งเงินที่จะน ามาใช้ช าระหนี้คืน 

กำรออม 
แหล่งออม จ านวนเงินออม 
รูปแบบและลักษณะของการออมของ
ครัวเรือน เช่น ฝากธนาคาร การเลี้ยงสัตว์ 
การซ้ือประกัน เป็นต้น 

รำยได้ 
รายได้ภาคเกษตร (ในเขต-นอกเขต
ชลประทาน) 
รายได้นอกภาคเกษตร 
เงินส่งกลับ 

กำรลงทุน 

แผนการเพาะปลูกตามประเภท
ของพืช เกษตรพันธะสัญญา (ถ้ามี) 
ซ้ือสินทรัพย์ 
การลงทุนด้านการศึกษา 
การลงทุนอื่นๆ เช่น หวย 

ค่ำใช้จ่ำย 

ค่าอาหาร (สิ่งที่จ าเป็น) 
บุหรี่สุรา และค่าใช้จา่ยฟุ่มเฟือย 
การสื่อสารและการคมนาคม 
ด้านสุขภาพ 
กิจกรรมทางด้านสังคม 
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

      องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตร รวมถึงพฤติกรรมการก่อหนี้ และการช าระคืน
หนี้ของครัวเรือน ซึ่งจะท าให้ทราบถึงเง่ือนไขที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรติดกับดักวัฏจักรของการเป็นหนี้ซ้ าซาก 

1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 

ประชากรเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนที่มีอาชีพหลักในการท าการเกษตร ในพ้ืนที่อ าเภอ
ร่องค า และอ าเภอกมลาไสย โดยในการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างของการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลเบื้องต้นจาก
โครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
กาฬสินธุ์ (ต่อไปจะเรียกว่า โครงการปิดทองหลังพระฯ) เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้สถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าร ิซึ่งสถาบันฯ ได้ท าการขุดลอกแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าหนอง
เลิงเปือย ให้สามารถกักเก็บน้ าได้มากขึ้น มีเป้าหมายส าคัญในการแก้ปัญหาภัยแล้ ง และบรรเทาปัญหาน้ าท่วม
ซ้ าซาก เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ โครงการปิดทอง
หลังพระฯ ได้มีการด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนต่อเนื่องเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ปี 
2558 โดยเก็บซ้ าตัวอย่างเดิม จ านวน 500 ครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอร่องค า และอ าเภอกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  

อ าเภอร่องค า ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 38 กิโลเมตร มีพ้ืนที่รวม 82 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 52,445 ไร่ อ าเภอร่องค าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ต าบล 40 หมู่บ้าน มีเทศบาล 1 แห่ง คือ 
เทศบาลต าบลร่องค า องค์กรบริหารส่วนต าบล 2 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเหล่าอ้อย มีประชากรรวมทั้งสิ้น 16,600 คน จ านวนครัวเรือน 5,262 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือน
ธันวาคม 2561) ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบต่ า เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบริเวณที่
รับน้ าชลประทานจากโครงการชลประทานล าปาว และอยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โดยได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนา
แหล่งน้ า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร พ้ืนที่การเกษตรรวมทั้งหมด 43,506 ไร่ แบ่งเป็นปลูกข้าว 
40,696 ไร่ ไม้ผลไม้ยืนต้น 1,486 ไร่ พืชไร่ 907 ไร่ และพืชผัก 285 ไร่  

อ าเภอกมลาไสย เป็นอ าเภอที่มีเขตติดต่อกับอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ พ้ืนที่ประมาณ 325 ตารางกิโลเมตร 
แบ่งการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 11 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 69,353 คน จ านวนครัวเรือน 19,396 ครัวเรือน 
(ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) ความหนาแน่นประมาณ 213 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และถ่ัวลิสง แหล่งน้ าส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปาว 
แม่น้ าชี และล าห้วยแกง ทั้งสองอ าเภอนับเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ และในพ้ืนที่มีทั้ง
เกษตรกรที่ได้รับน้ าจากระบบชลประทาน และเกษตรกรที่อยู่นอกพ้ืนที่ชลประทาน รวมถึงครัวเรือนที่ได้ รับการ
ส่งเสริมการเพาะปลูกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่ต้องการเปรียบเทียบครัวเรือนเกษตรกร
ที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกัน  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายเพ่ือน าเสนอรูปแบบการจัดการการเงินใน
ครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงการก่อหนี้ของครัวเรือนอันเป็นผลมาจากพฤติกรรมและทัศนคติในการวางแผนและ
จัดการการเงินของครัวเรือน สภาวะทางเศรษฐกิจ ปัจจัยทางธรรมชาติ และนโยบายจากภาครัฐ    

นอกเหนือจากการรายงานสภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเงินของครัวเรือนก็เป็นอีกประเด็นที่มีการศึกษาอย่างแพร่หลาย ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2559) ได้สรุป
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านการเงินของครัวเรือนเกษตร ดังตารางที ่1 

ตำรำงที่ 1 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรด้านการเงินของครัวเรือนเกษตร 
ปัจจัย ตัวแปรตำม 

รายได้ รายจ่าย การออม ความมั่งค่ังหรือ
ทรัพย์สินสุทธ ิ

มูลค่าหนี้ การเป็น
หนี้ 

ความ
ต้องการกู ้

เพศของหัวหน้าครัวเรือน        
อายุของหัวหนา้ครัวเรือน        
สถานภาพสมรสของหัวหนา้ครัวเรือน        
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน        
การได้รับการอบรมของหวัหนา้ครัวเรือน        
การปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจของหัวหน้า
ครัวเรือน 

       

จ านวนสมาชกิในครัวเรือน        
จ านวนสมาชกิครัวเรือนพึ่งพิง        
จ านวนสมาชกิในครัวเรือนที่ก าลังเรียน
หนังสือ 

       

จ านวนสมาชกิที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปขีึ้นไปที่
ท างานหารายได้ 

       

เนื้อที่เพาะปลูกทั้งสิ้นของครัวเรือน        
พื้นที่เพาะปลูกอยู่ในเขตชลประทาน        
พื้นที่เพาะปลูกอยู่ในเขตปลูกข้าว        
ภูมิภาคของครัวเรือน        
รายได้เงินสดทั้งสิ้นของครัวเรือน        
รายได้เงินสดจากหัตถกรรมของครัวเรือน        
รายได้เงินสดจากเงินโอนของครัวเรือน        
รายจ่ายของครัวเรือน        
ความมั่งค่ัง/ทรัพย์สินสุทธิของครัวเรือน        
มูลค่าหนี้สินทั้งส้ินของครัวเรือน        
การเป็นหนี้ของครัวเรือน        

หมำยเหตุ:  หมายถึง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อตัวแปรทางการเงินของครัวเรือนเกษตร 
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ปัจจัยดังตารางข้างต้นนั้นสอดคล้องกับงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร และพบว่า ครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาส
เป็นหนี้สูงกว่าภาคอ่ืนๆ ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอายุมากขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นหนี้ลดลง หัวหน้าครัวเรือนที่มี
สถานภาพสมรสมีโอกาสเป็นหนี้สูงกว่าสถานภาพอ่ืนๆ ครัวเรือนเกษตรที่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนมากมีโอกาส
เป็นหนี้สูงขึ้น ครัวเรือนเกษตรที่มีจ านวนพ้ืนที่ท าการเกษตรมากขึ้นมีโอกาสที่จะเป็นหนี้เพ่ิมขึ้น ครัวเรือนที่ไม่มี
ทีด่ินเป็นของตัวเองมีโอกาสเป็นหนี้มากกว่าครัวเรือนเกษตรที่มีท่ีดินเป็นของตัวเอง  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2557) ยังได้พยายามหาขนาดของเงินกู้ที่เหมาะสมของครัวเรือนเกษตร 
จ าแนกตามประเภทของแหล่งรายได้ โดยใช้ข้อมูลเงินออมและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ คือ 
ครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าวมีขนาดเงินกู้ที่เหมาะสมน้อยที่สุด เพียง 53,307 บาทต่อครัวเรือน ในขณะที่ครัวเรือนที่
ท าปศุสัตว์ มีขนาดเงินกู้ท่ีเหมาะสมมากที่สุด จ านวน 261,439 บาทต่อครัวเรือน และเม่ือเปรียบเทียบขนาดเงินกู้ที่
เหมาะสมกับหนี้สิน พบว่า ครัวเรือนที่น่าเป็นห่วงคือครัวเรือเกษตรที่ปลูกข้าวและครัวเรือเกษตรที่ท าการเกษตร
ผสมผสาน เนื่องจากมีหนี้สินมากกว่าขนาดเงินกู้ท่ีเกษตรกรจะกู้ได้ถึง 3.08 และ 2.82 เท่า ตามล าดับ  

นอกจากนี้ สุธิดา (2548) ยังมีความพยายามในการอธิบายทัศนะต่อการเป็นหนี้ของครัวเรือนชนบท โดย
ครัวเรือนชนบทได้สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นหนี้ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการขอยืมเงิน ได้แก่ การขอยืมสิ่งของ/
ข้าว และการซื้อสินค้าเงินผ่อน/เงินเชื่อ ส าหรับการยอมรับการเป็นหนี้มีทัศนะคติที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยใน
อดีตการเป็นหนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอาย แต่ปัจจุบันการเป็นหนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายอย่าง
เดิม ส่วนการน าเงินกู้ไปใช้มีความแตกต่างกันตามฐานะเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีฐานะดีส่วนใหญ่จะ
น าเงินกู้ไปลงทุน เช่น ค้าขาย ปลูกผัก ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ส่วนครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง
และต่ า มักจะน าเงินกู้ไปลงทุนในกิจกรรมการผลิต การใช้จ่ายในครัวเรือน และใช้หนี้แหล่งเงินกู้อ่ืน แสดงให้เห็น
ภาพของการหมุนหนี้ของครัวเรือน โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ าจะมีการกู้ยืมจากญาติพ่ีน้อง ส่วน
ใหญ่เป็นการกู้ยืมระยะสั้น เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือนและช าระหนี้แหล่งเงินกู้อ่ืน  

ลลิตา บุดดา (2559) วิเคราะห์พฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งได้ประยุกต์การแบ่งช่วงวงจรชีวิต
ครอบครัว และจัดแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ช่วงคู่แต่งงาน เป็นช่วงแรกของวงจรชีวิตครอบครัว รายได้
มาจากคู่สามีภรรยา ครัวเรือนช่วงนี้มักซื้อสินค้าหมวดคงทน เช่น ที่อยู่อาศัย รถยนต์ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ที่
สามารถหาได้ในช่วงนั้น ท าให้ครัวเรือนจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินหรือก่อหนี้ ช่วงที่ 2 ช่วงครัวเรือนมีลูก (อาจไม่มี) เป็น
ช่วงที่ครัวเรือนมีฐานะการเงินดีขึ้น เนื่องจากต าแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้น ครัวเรือนจะมีการช าระหนี้คืน ส่งผลให้
หนี้ลดลงและเริ่มมีการออม และสุดท้าย ช่วงที่ 3 เป็นช่วงครัวเรือนเกษียณอายุ รายได้ครัวเรือนลดลงอย่างมาก 
หนี้คงค้างลดลง และด้วยอายุที่มากขึ้นท าให้ไม่สามารถก่อหนี้เพ่ิมขึ้นได้ ครัวเรือนที่มีลูก ลูกอาจจะแยกครอบครัว
ออกไปสร้างครอบครัวใหม่ การใช้จ่ายของครัวเรือนด้านการบริโภคจะลดลง แต่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจะสูงขึ้น 
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ภำพที่ 2  พฤติกรรมการก่อหนี้ภาคครัวเรือนตามช่วงวงจรชีวิตครอบครัว (ลลิตา บุดดา, 2559) 

ขนิษฐา วนะสุข, จุฬารัตน์ โฆษะโก, และภาวนิศร์ ชัววัลลี (2557) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการก่อหนี้
ครัวเรือนภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร พบว่า ในอนาคตรายได้ของเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง อันเนื่องมาจาก
ราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี้ในอนาคต และอาจท าให้
เสถียรภาพครัวเรือนมีความเปราะบางมากขึ้นน าไปสู่การก่อหนี้เพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ขนิษฐา และคณะ (2557) ยังได้
ทบทวนวรรณกรรมและกล่าวถึงสาเหตุของการก่อหนี้ภาคครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้นไว้ดังนี้ 

1. ก่อหนี้เพ่ือการบริโภคของครัวเรือน ตามทฤษฎีการบริโภคแบบช่วงอายุขัย (Life Cycle Hypothesis) 
ซึ่งเป็นแนวคิดของ Franco Modigliani และ Albert Ando (1963) ได้อธิบายไว้ว่า ระดับการบริโภคของบุคคล
มิได้ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตด้วย ซึ่งในช่วงอายุ
น้อยบุคคลจะมีรายได้ต่ ากว่าระดับการบริโภคในการด ารงชีวิต ซึ่งแสดงว่าในช่วงนั้นเขาจะมีการออมติดลบหรือมี
หนี้สินเกิดข้ึน แต่เมื่ออายุมากขึ้นประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น ระดับรายได้ก็จะสูงกว่าระดับการบริโภค เงินส่วน
ที่เหลือจะเก็บออม และสะสมความมั่งคั่ง และเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุรายได้จะค่อยๆ ลดลง ในขณะที่การบริโภคยังคง
สูงอยู ่บคุคลจึงต้องใช้เงินออมเพ่ือชดเชยรายได้ที่ลดลง 

2. การกู้ยืมตามวัฏจักรเศรษฐกิจ ในช่วงขาขึ้นของวัฏจักรเศรษฐกิจ เศรษฐกิจขยายตัวดี ได้เพ่ิมบรรยากาศ
แห่งการลงทุน ภาคเอกชนมีความมั่นใจในอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับท าให้การลงทุนต่างๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
การจ้างงานเพ่ิมขึ้น รายได้ของประชาชนมีมากขึ้น ครัวเรือนใช้เงินออม ผลักดันให้การบริโภคขยายตัว 
ขณะเดียวกันสถาบันการเงินต่างๆ เร่งขยายสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนการบริโภคและการลงทุน ท าให้การกู้ยืมของภาค
ครัวเรือนและภาคธุรกิจขยายตัว ขณะที่ในช่วงขาลงของวัฏจักรเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชะลอตัวจนท าให้ภาคเอกชน
ต้องชะลอการลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะตัดสินใจลงทุนท า ให้การจ้างงานลดลง 
ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ท าให้มีความต้องการกู้ยืมมากข้ึน 

3. การเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายขึ้น จากการกระจายตัวที่ดีขึ้นของผู้ให้บริการทางการเงินกลุ่มต่างๆ 
รวมทั้งการพัฒนาระบบของสถาบันการเงิน โดยการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความ
หลากหลายช่องทางการให้บริการทางการเงิน เพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความสะดวกและมีต้นทุนที่เหมาะสมในการ
เข้าถึงบริการทางการเงินมากยิ่งขึ้น ตลอดจนการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่ตรงกับความ
ต้องการของครัวเรือนให้มากขึ้นประกอบกับครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจทางการเงินดีขึ้น ท า ให้ครัวเรือนเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

อำย ุ

C , Y 

Y Y 

C C 

ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3 

กู้ยืม 

เงินออม 

เงินออมลดลง 
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 นัคมน อ่อนพุทธา (2561) วิเคราะห์การจัดการการเงินในครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เป็นที่น่าสังเกตว่าอาชีพของคนในครัวเรือนมีผลต่อการจัดการการเงินครัวเรือนเป็นอย่าง
มาก โดยครัวเรือนส่วนใหญ่มีรูปแบบการจัดการการเงิน แบ่งเป็นรายด้านดังนี้  ด้านการวางแผนการเงินใน
ครัวเรือน ด้านการจัดการออม และด้านการจัดการหนี้สินในครัวเรือน ถึงแม้ในครัวเรือนจะมีการวางแผนการ
จัดการการเงินดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ยังประสบปัญหาทางด้านการเงิน ได้แก่ ปัญหาด้าน
รายได้ ไม่สามารถหาแหล่งรายได้เพ่ิมนอกเหนือจากอาชีพหลักที่มีอยู่ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
การวางแผนทางการเงินที่ถูกต้อง รวมถึงการไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการวางแผนทางการเงินในครัวเรือน 
และปัญหาการจัดการหนี้สิน สืบเนื่องจากครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอ ไม่มีเงินเหลือออมในแต่ละเดือน ไม่มีการ
วางแผนการจัดสรรเงินไว้ใช้หนี้สินล่วงหน้า ท าให้ไม่สามารถจัดสรรการช าระหนี้ได้ จึงมีการกู้หนี้ใหม่เพ่ือไปช าระ
หนี้เดิม หรือจะหารายได้เพ่ิมเฉพาะช่วงใกล้ครบก าหนดช าระหนี้เท่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของการ
จัดการการเงินในครัวเรือนเกษตรกร  
 วณิชชา ณรงค์ชัย และรักชนก ช านาญมาก (2562) ยังได้วิเคราะห์การจัดการการเงินของเกษตรกรใน
รูปแบบของทุนการเงิน (financial capital) หมายถึง ทรัพยากรด้านการเงินทั้งหมด จ าแนกได้เป็น เงิน และ
สินทรัพย์ ซึ่งครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้ที่เป็นตัวเงินจากการขายผลผลิตจากพืชเศรษฐกิจและสัตว์เลี้ยง
เป็นต้น ทั้งนี้ ครัวเรือนเกษตรกรได้จัดการการเงินที่มาจากรายได้โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกส าหรับใช้
จ่ายหมุนเวียนในครัวเรือน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอาหาร และของใช้เบ็ดเตล็ดในชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 40 ส่วนที่
สองเป็นเงินที่จัดสรรหรือใช้จ่ายเพ่ือสะสมทุนการเงินที่อยู่ในรูปสินทรัพย์หรือสิ่ง ของที่มีราคา อาทิ วัว ควาย 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถไถ เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร ตลอดจนทองค า ร้อยละ 40 และส่วนที่สาม ครัวเรือน
เกษตรกรได้แบ่งเงินรายได้อีกร้อยละ 20 เพ่ือเป็นเงินฝากหรือเงินออม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้กับลูก และเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหากสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าครัวเรือน
เกษตรกรไม่มีการสะสมที่ดินเพ่ือขยายการผลิตได้ ทั้งที่รายได้หลักของเกษตรกรต้องอาศัยที่ดินในการท ากิน ใน
มุมมองของผู้วิจัย การที่เกษตรกรขาดที่ท ากินอาจน าไปสู่ปัญหารายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเป็นต้นเหตุ
ของก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรได้ 
 จากการศึกษาการจัดการการเงินในครัวเรือนเกษตรกร พบว่า เกษตรส่วนใหญ่ทราบแนวทางการจัดการ
การเงินเบื้องต้น และมีแนวคิดที่จะวางแผนทางการเงินในครัวเรือน แต่กลับไม่สามารถปฏิบัติตามได้ส่วนใหญ่เกิด
จากครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รวมไปถึงพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนน าไปสู่การก่อหนี้ใน
ครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้จาก“โครงการส ารวจศึกษาปัญหาหนี้สินของภาคครัวเรือนไทยและนัยเชิง
นโยบาย” ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุหลักที่ครัวเรือนมีหนี้นั้นมาจากรายรับที่ไม่เพียงพอกับรายจ่ายซึ่งเกี่ยวเนื่องไปถึง
การขาดวินัยทางการเงินของครัวเรือน (สรา และคณะ, 2562) 

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย พบว่าการก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรส่วน
หนึ่งเกิดจากปัญหาการจัดการการเงิน ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือน นอกเหนือจากปัจจัยที่
กล่าวมาข้างต้น นโยบายต่างๆ จากภาครัฐก็เป็นอีกปัจจัยที่ท าให้ครัวเรือนเกิดแรงจูงใจในการก่อหนี้เพ่ิมขึ้น 
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งด้านการใช้จ่ายและการเพ่ิมรายได้ ให้แก่ประชาชน โดยใช้เครื่องมือด้าน
ภาษีและการจัดสรรเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า เพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนเร่งใช้จ่ายมากขึ้น ผ่านมาตรการรถยนต์คันแรก 
มาตรการบ้านหลังแรก บัตรเครดิตเกษตรกร และโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าจากธนาคารแห่งประเทศไทยส าหรับ
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ผู้อยู่ในเขตพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ขณะเดียวกัน การใช้มาตรการเพ่ิมรายได้ผ่านนโยบายการปรับเพ่ิมค่าตอบแทน
ข้าราชการระดับปริญญาตรีเป็น 15,000 บาทต่อเดือน และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าเป็น 300 บาทต่อวัน ทั่ว
ประเทศท าให้ภาคครัวเรือนมีรายได้สูงขึ้นจนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น ประกอบกับความเชื่อมั่น
ต่อภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น จึงท าให้เกิดการก่อหนี้เพิ่มข้ึนในระดบัครัวเรือน  

การแข่งขันปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพ่ือรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และเป็น
การขยายฐานลูกค้าให้มากขึ้น ถือเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้หนี้ภาคครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้น โดยสถาบันการเงินใช้กล
ยุทธ์การตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่องและหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์การแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย การออก
ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อใหม่ๆ การพัฒนาและน าเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการขยายช่องทางการตลาด 
ทั้งการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ จูงใจให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวก รวดเร็ว และ
ง่ายขึน้ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2558) ได้วิเคราะห์ภาพรวมภาวะหนี้สินเกษตรกร พบว่า 
สถิติสถานะความเป็นหนี้ของเกษตรกรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี้สินมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นและ
ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบซึ่งเกิดจากการกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส. และ
กองทุนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นหลังปี 2540 ตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนความจ าเป็นที่ครัวเรือนต้องกู้ยืมเงินเพ่ิมนั้น 
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายสูง มีภาระที่ต้องดูแลสมาชิกในครัวเรือนจ านวนมาก หรือมีคู่สมรส  
นอกจากนั้นเป็นที่สังเกตเพ่ิมเติมว่า ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาสูงขึ้นมักมีหนี้เงินกู้จ านวนมากกว่า
ครัวเรือนที่มีการศึกษาน้อย ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรที่เช่าที่ดินมีหนี้เงินกู้สูงกว่าครัวเรือนที่ไม่ได้เช่าที่ดิน  และ
ครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนมีอัตราส่วนหนี้คงค้างต่อรายได้ในระดับที่สูงมากเมื่อ เทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่
จน โดยในปี 2557 ครัวเรือนเกษตรกรมียอดเงินลูกหนี้ค้างช าระจาก ธ.ส.ก. สูงถึงร้อยละ 63 ของยอดหนี้สิน
คงเหลือของภาคเกษตร 

ชญานิษฐ สังสีโห (2560) ได้อธิบายรูปแบบของการก่อหนี้ครัวเรือนเกษตรในอีกรูปแบบหนึ่งคือ การก่อ
หนี้นอกระบบด้วยการขายฝาก นับเป็นการซื้อขายอย่างหนึ่งซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้ซื้อฝากทันที 
แตม่ีขอตกลงวาผู้ขายฝากอาจไถทรัพย์คืนได้ภายในเวลาที่ก าหนด ทรัพย์สินที่มักน ามาขายฝาก ได้แก รถยนต์ บ้าน
และที่ดิน รูปแบบและวิธีการขายฝากจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาที่ดิน เพราะนายทุนเงินกูนอกระบบ 
สามารถใชกฎหมายเป็นเครื่องมือในการบีบบังคับและยึดที่ท ากินของเกษตรกรได้อย่างชอบธรรม การขายฝากมักมี
ขั้นตอนที่ง่าย อนุมัติเร็ว มีเพียงหลักทรัพย์ค้ าประกันก็สามารถด าเนินการได้เลย จะเห็นว่าการขายฝาก จึงเป็นอีก
ช่องทางในการก่อหนี้นอกระบบของเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรสวนใหญ่มีความรูความเขา้ใจเกี่ยวกับการขายฝากเป็น
อย่างดี แต่ด้วยความจ าเป็นต้องใช้เงินเร่งดวนฉุกเฉินในครอบครัว จึงท าใหตองน าทรัพย์สินมาขายฝาก ซึ่ง
ผลกระทบที่เกิดจากขายฝากนั้น มีเกษตรกรผู้ขายฝากประมาณร้อยละ 9 ทีถู่กยึดหลักทรัพย์ค้ าประกัน  

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2558) ได้อธิบายถึงสาเหตุของการค้างช าระหนี้สินของ
เกษตรกรจากธนาคาร ธ.ก.ส. แม้ว่าธนาคารจะมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าทั้งในรูปของสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า การให้เช่า
หรือเช่าซื้อที่ดินในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด และการขายปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาด 
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีเกษตรกรที่ไม่สามารถช าระคืนหนี้ได้ตามก าหนดเวลา ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากต่างๆ เช่น 
ประสิทธิภาพของระบบการติดตามหนี้ ความยากล าบากหรือไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรช าระหนี้ด้วยการยึด
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ทรัพย์ ประเด็นที่น่าสนใจคือเกษตรกรที่ล้มเหลวในภาคการเกษตรยังคงได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ โดยที่การ
อุดหนุนไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัยที่เป็นเหตุท าให้เกษตรกรไม่สามารถช าระคืนหนี้ได ้ 

ฤทัยรัตน์ ดวงชื่น (2558) ได้วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการช าระหนี้ของเกษตรกรที่กู้ยืมเงินจากธ.ก.ส. 
พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการช าระหนี้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ปัญหาจากพฤติกรรมในการช าระหนี้ของแต่ละครัวเรือน 
รวมถึงปัญหาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และปัจจัยทางสภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าครองชีพ
สูงขึ้น น้ ามันราคาแพงขึ้น ผลผลิตราคาตกต่ า รวมถึงการไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่มาจากนโยบายสนับสนุน
ของรัฐบาล  

นภา ศรีนวล (2554)  ได้ศึกษามูลเหตุของการเป็นหนี้นอกระบบที่ส าคัญของเกษตรกร คือ การที่มีค่าใช
จา่ยเพ่ิมข้ึน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อคาใชจ่าย โดยสาเหตุที่มีความส าคัญ คือ การไมม่ีอาชีพเสริม การขาดแหล่ง
เงินทุน รายได้ต่ ามีรายได้ไม่ต่อเนื่อง ราคาผลผลิตตกต่ า ปริมาณผลผลิตลดลง มีรายจ่ายสูงทั้งในภาคการเกษตร
และนอกภาคการเกษตร การที่เกษตรกรไม่มีที่ดินหรือมีที่ดินท ากินน้อย หรือปัญหาดินขาดความอุดมสมบูรณ การ
ขาดแหล่งน้ า การขาดแรงงาน น้ าท่วม ฝนแลง ศัตรูพืช การขาดข้อมูลข่าวสารในการท าเกษตร รวมถึงการมีคาใช
จ่ายในยามฉุกเฉิน เป็นต้น  

การก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรมีสาเหตุหลัก คือ การก่อหนี้ที่เกิดจากพฤติกรรมการก่อหนี้ของครัวเรือน 
เช่น การซื้อรถยนต์เพ่ือสร้างฐานะทางสังคม การซื้อข้าวของเครื่องใช้ตามกระแสนิยม เป็นต้น ส าหรับปัญหาการ
จัดการการเงินในครัวเรือนที่พบคือ ครัวเรือนส่วนใหญ่ทราบวิธีการวางแผนการเงินแต่ไม่ลงมือปฏิบัติจริงเนื่องจาก
ขาดความตระหนักถึงประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินในครัวเรือน และการก่อหนี้ที่มาจากนโยบายภาครัฐ 
เช่น การกู้ยืมเงินในรูปแบบของบัตรสินเชื่อเกษตรกรที่ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงการซื้อปัจจัยการผลิตง่ายขึ้น แต่
กลับไม่ได้ลดต้นทุนการผลิตในการท านา เกษตรกรจึงมีความเสี่ยงสูงในการเป็นหนี้สินทางการเกษตรหรือไม่มีเงิน
เก็บจากการท านา เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูง เช่น ค่าเช่าที่นา และค่าแรงงานภาคการเกษตร รวมถึงความเสี่ยง
ทางด้านภัยพิบัติจากธรรมชาติ น้ าท่วม ฝนแล้ง หากเกษตรกรไม่สามารถน าเงินมาช าระค่าบัตรเครดิตได้ เกษตรกร
ยังคงพ่ึงการกู้ยืมนอกระบบ และพ่ึงพาความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นหลัก ดังนั้นนโยบายภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้เกษตรกรเกิดหนี้สินเพ่ิมข้ึน (จารุวรรณ บุญสมบัติ, 2557) 

การผัดหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร พบว่า ครัวเรือนเกษตรกรทีไ่ม่สามารถช าระหนี้คืนตามก าหนดได้ หรือมี
การผัดผ่อนหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมในการช าระหนี้ของครัวเรือน สภาวะทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางธรรมชาติ และนโยบายจากภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมายังไม่สามารถแสดงถึง
ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงสถานการณ์ภายนอกท่ีครัวเรือนต้องเผชิญกับการตัดสินใจทางการเงินของครัวเรือนให้เห็น
ภาพความเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจน การศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งหวังที่จะอธิบายความเชื่อมโยงดังกล่าวเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจเกี่ยวกับกลไกทางการเงินของครัวเรือนเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจทางการเงิน
ของครัวเรือนในการก่อหนี้ นอกจากนี้ยังต้องการตอบค าถามเกี่ยวกับแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกันของครัวเรือน
เกษตรกร จะท าให้มีรูปแบบการจัดการการเงินทีแ่ตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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บทที่ 3 

วิธีกำรด ำเนินงำนวิจัย 

การวิจัยเพ่ือศึกษาการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งการวิจัยใช้ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Documentary 
research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัยดังขั้นตอน
ต่อไปนี้ 

3.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัย 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  

3.1  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในงำนวิจัย 

  งานวิจัยชิ้นนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลดังนี้   
  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลจาก
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ได้แก่ ผู้รู้ในชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อาวุโสในหมู่บ้าน ประธานกองทุนหมู่บ้าน) และผู้รู้นอกชุมชน 
(เจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส.)   
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ
รายได้ ค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและการลงทุน รูปแบบการออม พฤติกรรมการก่อหนี้ และความสามารถในการ
ช าระคืนหนี้ของครัวเรือน การให้สินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน
ส าคัญของครัวเรือนเกษตร การสังเคราะห์ข้อมูลการเงินครัวเรือนจากข้อมูลของโครงการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์  ปี 2561 ซึ่งได้มีการด าเนินการ
จัดเก็บข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 469 ครัวเรือน ในเขตพ้ืนที่ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอร่องค า และอ าเภอกมลาไสย แบ่ง
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ด้านใหญ่ๆ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านความสุข ในด้านเศรษฐกิจมีการเสนอข้อมูลโครงสร้างการผลิตของครัวเรือนทั้งด้านพืชและสัตว์ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่สะท้อนการพ่ึงพาแหล่งอาหารที่ผลิตได้เองภายในครัวเรือน รวมถึงแหล่งรายได้ส าคัญของครั วเรือน 
นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลด้านรายจ่าย หนี้สิน เงินออม และสินทรัพย์ของครัวเรือน ส าหรับด้านสังคมได้แบ่งทุน
ทางสังคมออกเป็น 5 มิติ ได้แก่ มิติการรวมกลุ่มและเครือข่าย มิติความไว้วางใจของคนในชุมชน มิติของกิจกรรม
และความร่วมมือ มิติสมานฉันท์ทางสังคมและการอยู่ร่วมกันในสังคม และมิติอ านาจหน้าที่และกิจกรรมทางการ
เมือง ในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีการจัดเก็บข้อมูลทั้งในด้านที่ครัวเรือนเป็นผู้กระท า เช่น การจัดการขยะในครัวเรือน 
การใช้สารเคมีทางการเกษตรของครัวเรือน และยังได้มีการจัดเก็บผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อครัวเรื อน โดย
เน้นที่ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง และน้ าท่วม ข้อมูลด้านสุดท้ายที่โครงการเห็นถึงความส าคัญและมีการเก็บ
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รวบรวมไว้คือด้านความสุข โดยแบ่งออกเป็นข้อมูลความสุขโดยรวม และความสุขในมิติต่างๆ ของชีวิต และยังได้มี
การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความสุข รวมไปถึงระดับความเครียดและปัจจัยที่มีผลต่อความเครียดอีกด้วย 

3.2  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ ครัวเรือนในพ้ืนที่อ าเภอร่องค าจ านวน 5,262 ครัวเรือน และ
อ าเภอกมลาไสยซึ่งมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 19,396 ครัวเรือน เนื่องจากทั้งสองอ าเภอนับเป็นแหล่งเพาะปลูกที่
ส าคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ และในพ้ืนที่มีทั้งเกษตรกรที่ได้รับน้ าจากระบบชลประทาน และเกษตรกรที่อยู่นอก
พ้ืนที่ชลประทาน รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกในรูปแบบต่างๆ  

ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่  
กลุ่มตัวอย่ำงที่ 1 ข้อมูลทุติยภูมิจากโครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิง

เปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกาฬสินธุ์  ปี 2561 ซึ่งมีจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 469 ครัวเรือน ใช้ในการ
น าเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4 ทั้งนี้จะสามารถสะท้อนภาพของการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาพรวมของ
พ้ืนที่อ าเภอร่องค าและอ าเภอกมลาไสยได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการตอบค าถามในประเด็นของรูปแบบการจัดการ
การเงินครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรมักเป็นครัวเรือนที่มี
รูปแบบการผลิตค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือแม้ว่าจะมีรายได้จากการปลูกข้าวเป็นหลัก แต่ครัวเรือนก็อาจมี
รายได้จากการปลูกผัก พืชชนิดอื่น รวมถึงรายได้จากการเลี้ยงสัตว์ด้วย ดังนั้นการจ าแนกกลุ่มครัวเรือนในการศึกษา
ครั้งนี้ อาศัยการจ าแนกกลุ่มตามรายได้จากการท าการเกษตรในแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถ
แบ่งกลุ่มของครัวเรือนได้เป็น 5 กลุ่มดังนี้  

1) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าว หมายถึงครัวเรือนที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง มีจ านวน 268 ครัวเรือน 
2) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าวและผักสวนครัว มีจ านวน 53 ครัวเรือน  

  3) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าวและข้าวโพด มีจ านวน 19 ครัวเรือน  
  4) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าวและอ้อย มีจ านวน 4 ครัวเรือน  
  5) กลุ่มครัวเรือนเกษตรที่ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ มีจ านวน 125 ครัวเรือน   

กลุ่มตัวอย่ำงที่ 2 เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจ านวน 103 ตัวอย่าง และมีการแบ่งกลุ่ม
ครัวเรือนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ปลูก 5 กลุ่มครัวเรือนเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์
ประเด็นของพฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนเกษตร รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
การก่อให้เกิดหนี้ของเกษตรกร ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการน าเสนอผลการศึกษาในบทที่ 5 

3.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

  การเก็บรวบรวมข้อมูลการเงินครัวเรือนโดยการสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนในลักษณะ face-to-face 
จ านวน 103 ครัวเรือน และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากบัญชีครัวเรือน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้น าองค์กรทางการเงิน
ที่ส าคัญในชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลกลไกทางการเงินที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบความถูกต้องโดย
วิธีการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation) 
 ทีมวิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 โดยในการจัดเก็บข้อมูลอาศัยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ส าหรับการคัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างนั้น เบื้องต้นได้แบ่งครัวเรือนตามชนิดของพืชที่



15 
 

ปลูกโดยอาศัยฐานข้อมูลโครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งสามารถจ าแนกครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม ขั้นตอนต่อไปคัดเลือกครัวเรือนที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จากนั้นท าการนัดหมายการเข้าสัมภาษณ์ตามความสะดวก
ของครัวเรือน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อครัวเรือนตัวอย่างที่คัดเลือกไว้ในตอนต้น ทีมวิจัยจะเลือกครัวเรือน
ตัวอย่างใหม่โดยอาศัยการแนะน าของครัวเรือนที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว (Snowball Sampling) ทั้งนี้ครัวเรือน
ตัวอย่างกระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตำรำงที่ 2 จ านวนครัวเรือนตัวอย่าง จ าแนกตามเขตพ้ืนที่และชนิดพืชที่ปลูก 

เขตพ้ืนที่ ชนิดพืชที่ปลูก 
ข้าว ข้าวและ 

ผักสวนครัว 
ข้าวและ 
ข้าวโพด 

ข้าวและ 
อ้อย 

ข้าวและ 
เลี้ยงสตัว ์

รวม 

ต.สามัคคี อ.ร่องค า 1  18 22 12 53 
ต.เหล่าอ้อย อ.ร่องค า 18 1 1  2 22 
ต.โพนงาม อ.กมลาไสย 1 19 1  7 28 

รวมท้ังสิ้น 20 20 20 22 21 103 

 ผู้วิจัยได้เดินทางไปยังครัวเรือนเกษตรกรหรือสถานที่นัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยเริ่มต้นด้วยการแนะน าตัว แจ้งวัตถุประสงค์ของการเข้าสัมภาษณ์ ขออนุญาตจดบันทึกและบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ ใช้เวลาในการสนทนาแต่ละครัวเรือนประมาณ 40 นาที 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงำนวิจัย (ในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิ) 

 ในส่วนของการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของครัวเรือน รวมถึงกลไกทางการเงินในการ
ขับเคลื่อนครัวเรือนเกษตรกรจะใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงร่าง โดยค าถามในแบบสัมภาษณ์ จะประกอบด้วย
ค าถาม 6  ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับครัวเรือนเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ข้อมูลเบื้องต้นของครัวเรือนจะ
ได้จากแบบสอบถามโครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์  
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการท าการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร การตัดสินใจเพาะปลูกตั้งแต่ใครเป็นคน
ตัดสินใจเลือกพืชที่จะเพาะปลูก พิจารณาจากปัจจัยอะไร ต้นทุนการเพาะปลูก รูปแบบการจัดการการเพาะปลูก 
เช่น ท าการเพาะปลูกเองหรือผู้จัดการแปลง  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายในครัวเรือนเกษตร รายได้ที่เข้ามาในแต่ละปีถูกใช้ไปใน
ค่าใช้จ่ายหลักๆ ด้านใดบ้าง ในส่วนของรายได้นอกภาคการเกษตร จะสอบถามถึงประเด็นของแหล่งรายได้อ่ืนนอก
ภาคการเกษตร การออกไปท างานนอกพ้ืนที่ของคนในครอบครัว ส าหรับรายจ่ายที่ส าคัญ ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับ
การซื้อสินทรัพย์ การศึกษาของบุตร รวมถึงรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น เช่น หวย บุหรี่/เหล้า เป็นต้น 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับหนี้สิน การตัดสินใจในการก่อหนี้ พฤติกรรมการก่อหนี้ ได้แก่ กู้จากแหล่งใด มี
วิธีการใช้คืนเงินกู้อย่างไร วัตถุประสงค์ของการกู้ คืนเงินกู้ช่วงเวลาใด และหนี้สินลดลงหรือไม่ รวมถึง นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้และการช าระคืนเงินกู้ของเกษตรกร 
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการออม พฤติกรรมการออมทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ เป้าหมายของการออม
เงิน เงินที่ได้จากการขายผลผลิตเก็บไว้เป็นทุนในการเพาะปลูกรอบหน้ามากน้อยเพียงใด 

ส่วนที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ การตัดสินใจในการซื้อสินทรัพย์ รูปแบบการซื้อสินทรัพย์ (เงินสด-เงิน
ผ่อน)  

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ส าหรับข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากโครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 เพ่ือสะท้อนภาพของครัวเรือนในแต่ละแบบแผนการผลิต ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ค่าสถิติอย่างง่าย ทั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มีการกระจายตัวค่อนข้างมาก ดังนั้นในการน าเสนอ
ข้อมูลแต่ละตัวแปรจะน าเสนอด้วยค่ามัธยฐาน (median) ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางของชุดข้อมูล สะท้อน
ว่าข้อมูลร้อยละ 50 อยู่ต่ ากว่าค่ามัธยฐาน และมีข้อมูลอีกร้อยละ 50 ที่อยู่สูงกว่าค่ามัธยฐาน และวัดการกระจาย
ของข้อมูลด้วยส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ (Quartile deviation: Q.D.) ซึ่งค านวณจากความแตกต่างระหว่างควอร์
ไทล์ที่ 3 กับควอร์ไทล์ที่ 1 ทั้งหมดหารด้วยสอง 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการเงินครัวเรือนจากข้อมูลปฐมภูมิ ที่ได้จากการสัมภาษณ์จะวิเคราะห์ตาม
กระบวนการของงานวิจัยเชิงคุณภาพ กล่าวคือ วิเคราะห์ถึงประเด็นส าคัญท่ีได้จากการสัมภาษณ์ (Major themes) 
จากนั้นน าประเด็นส าคัญมาแยกเป็นประเด็นย่อย (Sub-themes) และหัวข้อย่อย (Categories) ซึ่งเป็นการ
วิเคราะห์จากภาพรวมไปจนถึงการวิเคราะห์ในประเด็นย่อย และน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงบรรยาย 
(Descriptive Research) 

 

ในการน าเสนอข้อมูลเพ่ือสะท้อนรูปแบบการจัดการการเงินของครัวเรือนที่มีแบบแผนการผลิตแตกต่างกัน
นั้น ผู้วิจัยได้พยายามสร้างบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครัวเรือนทั้ง 5 กลุ่ม (Persona) ซ่ึงแสดงถึงลักษณะ
ทางประชากร สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของครัวเรือน ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แตกต่างกัน (Grudin & 
Pruitt, 2002) เพ่ือให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของครัวเรือนได้ตรงกันและเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น (แสดงไว้
ในบทที่ 5)      
  

รายได้

• รายได้ภาคเกษตร
• รายได้นอกภาค

เกษตร
• เงินส่งกลับ
• อื่นๆ

ค่าใช้จ่าย

• ลงทุนทางการเกษตร
• การบริโภค
• การลงทุนด้าน

การศึกษา
• การลงทุนด้าน

สุขภาพ
• อื่นๆ

หนี้สิน

• แหล่งกู้ยืม
• รูปแบบพฤติกรรม

การก่อหนี้
• การช าระคืนหนี้

เงินออม

• รูปแบบการออม
• สัดส่วนเงินออมต่อ

รายได้
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บทที่ 4 

ภำพรวมทำงกำรเงินของครัวเรือนเกษตรกร 

 ภาพรวมทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในบทนี้ ประมวลผลจากข้อมูลรายครัวเรือนของโครงการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์ ปี 2561 ซ่ึง
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์  เป็นโครงการที่มีการ
ด าเนินงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
เริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางการเกษตร อันได้แก่การพัฒนาแหล่งน้ าในปี 2556 – 2557 และ
ต่อมายังได้มีโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ยกตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบโครงสร้างชลประทานและการบริหารจัดการน้ า 
การพัฒนาคุณภาพดิน การส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร การรวมกลุ่ม และจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิต ในปี 2560 ได้
มีการด าเนินโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลังนา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร จูงใจให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกในช่วงนอกฤดูการเพาะปลูกข้าวนาปี โดยการให้ความรู้ด้านการ
เพาะปลูกควบคู่กับการจัดหาตลาดเพ่ือรองรับผลผลิต ทั้งนี้เพ่ือให้เกษตรกรได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และมี
ประสบการณ์ในการปลูกพืชชนิดใหม่ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการปลูกข้าวนาปรัง ส่งเสริมให้เกษตรกร
เลือกปลูกพืชที่ตนเองสนใจจากพืชทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ พริก ถั่วลิสง ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และผัก
ปลอดภัย โดยมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในรูปแบบของการให้กู้ยืมเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และฮอร์โมน ปัจจุบัน
ครัวเรือนเกษตรกรในพ้ืนที่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกเข้าสู่แบบแผนการผลิตที่หลากหลายมากข้ึน ดังนั้น
การวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงการดังกล่าวจะท าให้เราสามารถทราบถึงการจัดการการเงินของครัวเรือนที่มีแบบ
แผนการผลิตที่แตกต่างกันได้เป็นอย่างดี 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ในส่วนแรกจะเป็นการน าเสนอข้อมูล
ในภาพรวมเพ่ือให้เข้าใจบริบทของการเพาะปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด และในส่วนที่สองจะเป็นการ
น าเสนอโดยจ าแนกครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มตามแบบแผนการผลิตของครัวเรือนที่แตกต่างกัน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลกำรเพำะปลูกพืชและกำรเลี้ยงสัตว์ในภำพรวม 

 แม้ว่าครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง แต่เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง 
น้ าท่วมและราคาผลผลิตตกต่ า ท าให้ครัวเรือนเกษตรเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของครัวเรือน (ภายใต้การ
สนับสนุนของสถาบันปิดทองหลังพระฯ) สิ่งที่น่าสนใจคือผลตอบแทนที่เกิดจากการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์แต่ละ
ชนิดมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้วิเคราะห์ผลตอบแทน และช่วงเวลาของการรับ
จ่ายเงิน เพ่ือสะท้อนภาพเบื้องต้นของการเงินครัวเรือนเกษตรกร  
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4.1.1 ผลตอบแทนจำกกำรเพำะปลูก   

 ในการวิเคราะห์จะพิจารณาพืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ผักสวนครัว 
ข้าวโพด และอ้อย ข้อมูลในตารางที่ 3 แสดงรายรับเฉลี่ย ต้นทุนเฉลี่ย และรายได้สุทธิจากการปลูกพืชแต่ละชนิด 
ซึ่งจะเห็นว่าหากเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการเพาะปลูกต่อไร่ การปลูกผักสวนครัวให้ผลตอบแทนสูงกว่าพืชไร่
และข้าว  

ตารางที ่3  ข้อมูลการเพาะปลูกปี 2561 (หน่วย: บาทต่อไร่ต่อปี) 

พืช จ ำนวน
ครัวเรือน 

รำยรับเฉลี่ย  ต้นทุนกำรเพำะปลูก 
เฉลี่ยa  

รำยได้สุทธิ 
 

ข้ำวนำป ี 410 3,938 2,536 1,402 
ข้ำวนำปรัง 107 5,117 2,713 2,404 
ผักสวนครัว 56 47,535 31,327b 16,208 
ข้ำวโพด 23 9,445 3,054 6,391 
อ้อย (อ้อยตอ) 4 10,351 3,154 7,197 

หมายเหตุ:  a ต้นทุนเฉลี่ยนับรวมค่าเมลด็พันธ์ุ ปุ๋ย/ยา ค่าแรงปลูกและเก็บเกี่ยว ค่าเช้ือเพลิง ค่ารถไถ ค่ารถเกี่ยวข้าว ค่าสูบน้ า 
   b  การปลูกผักตลอดทั้งปี นับรวมต้นทุนแรงงานของตนเองที่ดูแลแปลงวันละ 2 ช่ัวโมง ค่าเสยีโอกาสช่ัวโมงละ 30 บาท 

รวมเป็นเงิน 21,900 บาท 

 จากการศึกษารายละเอียดของการเพาะปลูก สามารถสรุปข้อค้นพบที่ส าคัญไดด้ังนี้ 

 ประเด็นที่ 1 การปลูกผักสวนครัวเป็นเพียงรายได้เสริมของครัวเรือน 
 การปลูกผักสวนครัวเป็นการปลูกผักตลอดทั้งปี ท าให้ครัวเรือนมีรายได้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ ต่างจาก
การปลูกพืชชนิดอ่ืนที่มีรายได้เพียง 1 ครั้งต่อปี แม้ว่าผลตอบแทนต่อไร่จากการปลูกผักสวนครัวจะมากที่สุด คือ 
16,208 บาท แต่ในความเป็นจริงโดยทั่วไปเกษตรกรจะปลูกผักสวนครัวเพียงแค่ 2 งานต่อครัวเรือนเท่านั้น ทั้งนี้
เนื่องจากข้อจ ากัดของแรงงานในครัวเรือน ซึ่งการปลูกผักนั้นจ าเป็นต้องใช้เวลาในการดูแลผักอย่างต่อเนื่องในทุก
วัน ในมุมมองของเกษตรกรเห็นว่าการปลูกผักสวนครัวมีต้นทุนการเพาะปลูกไม่สูงนัก เนื่องจากไม่ได้นับรวมต้นทุน
แรงงานของตนเองเข้าไปด้วย ซึ่งหากไม่นับรวมต้นทุนแรงงานของตนเอง ในรอบ 1 ปี การปลูกพืชผักสวนครัวจะมี
ต้นทุนเพียง 9,427 บาทต่อไร่ และรายได้สุทธิ จะสูงขึ้นเป็น 38,108 บาทต่อไร่ หรือประมาณวันละหนึ่งร้อยบาท 
แม้ว่าการปลูกผักสวนครัวจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและมีผลตอบแทนสูงที่สุด แต่ครัวเรือนส่วนใหญ่กลับมองว่า
รายได้จากการปลูกพืชผักสวนครัวเป็นเพียงรายได้เสริมเท่านั้น 

 ประเด็นที่ 2 พืชไร่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีขั้นตอนการขายทียุ่่งยากซับซ้อน 
 ส าหรับผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยและข้าวโพดก็เป็นพืชทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการ
ปลูกข้าว แต่จะเห็นว่าสัดส่วนของครัวเรือนเกษตรที่เลือกปลูกพืชไร่นั้นไม่มากนัก อ้อยและข้าวโพดเป็นพืชที่ใช้น้ า
น้อย ครัวเรือนจะแบ่งที่ดินที่อยู่นอกเขตชลประทานมาทดลองปลูก ส าหรับข้าวโพดเริ่มจากการทดลองปลูกภายใต้
โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลังนา เมื่อปี 2560 โดยข้าวโพดหวานจะปลูกกัน เพียง 1-2 ไร่ต่อครัวเรือน ส่วน
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 3 ไร่ต่อครัวเรือน เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกมักเผชิญกับฝนแล้งและน้ าท่วม
เสมอ อีกท้ังปัญหาโรคพืชและแมลง เกษตรกรยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ท าให้ผลผลิตข้าวโพดไม่ดี
เท่าที่ควร และในการขายผลผลิตแม้ว่าจะมีแหล่งรวบรวมผลผลิตแต่ราคาที่รับซื้อจะพิจารณาคุณภาพของข้าวโพด 
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ท าให้เกษตรกรบางรายมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในขั้นตอนของการขายผลผลิต เช่นเดียวกับการขายอ้อยที่มีต้นทุนการ
เก็บเก่ียวและการขนส่งค่อนข้างสูง และในการขายต้องรอคิวนาน ไม่สะดวกเหมือนการขายข้าว 

 ประเด็นที่ 3 เป็นชาวนาก็ต้องท านา 
 โดยส่วนใหญ่ครัวเรือนเกษตรกรจะปลูกข้าวนาปีเป็นพืชหลัก เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของ
ครัวเรือน และการปลูกข้าวยังเป็นวิถีชีวิต เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมา จึงไม่น่าแปลกใจที่ผลตอบแทนจากการปลูก
ข้าวโดยเฉพาะข้าวนาปี เป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนต่อไร่ต่ าที่สุด แต่เกษตรกรทุกครัวเรือนก็ยังคงเลือกที่จะท านาปี 
เนื่องจากต้องการปลูกข้าวไว้เพ่ือการบริโภค  

 ประเด็นที่ 4 ข้าวนาปีผลผลิตน้อยราคาสูง ข้าวนาปรังผลผลิตมากราคาต่ า 
 หากแยกการพิจารณารายได้จากการเพาะปลูกออกเป็นปริมาณผลผลิต และราคาสินค้า  จะพบว่า 
การเพาะปลูกข้าวนาปี ปี 2561 ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยของครัวเรือนตัวอย่างเท่ากับ 358 กิโลกรัมต่อไร่ (ภาพรวม
ของจังหวัดกาฬสินธุ์มีผลผลิตเฉลี่ย 370 กิโลกรัมต่อไร่) และส าหรับข้าวนาปรัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงแหล่ง
น้ าท าให้มีผลผลิตค่อนข้างสูง โดยครัวเรือนตัวอย่างมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 731 กิโลกรัมต่อไร่ (สูงกว่า
ภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีผลผลิตเฉลี่ย 640 กิโลกรัมต่อไร่) แต่เนื่องจากพ้ืนที่เพาะปลูกของอ าเภอร่องค า 
และอ าเภอกมลาไสยมักจะประสบปัญหาน้ าแล้งและน้ าท่วม ท าให้บางปีอาจได้ผลผลิตน้อย ด้วยเหตุนี้อาจท าให้
ครัวเรือนไม่มีแรงจูงใจที่จะพัฒนาวิธีการเพาะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น ครัวเรือนจึงหวังพ่ึงรายได้จาก
ระดับราคาข้าวที่สูง แม้ว่าข้าวนาปรังจะได้ผลผลิตต่อไร่มากกว่า แต่ราคาข้าวที่ขายได้กลับต่ ากว่าข้าวนาปี โดย
ราคาข้าวนาปีในปี 2561 เฉลี่ยที่ 11 บาทต่อกโิลกรัม ข้าวนาปรังราคาเฉลี่ย 7 บาทต่อกิโลกรัม ท าให้รายได้ต่างกัน
ไม่มากนัก 

 ประเด็นที่ 5 ครัวเรือนใช้พื้นที่ปลูกข้าวเพื่อการบริโภคประมาณ 6 ไร่ 
 การตัดสินใจแบ่งพ้ืนที่เพาะปลูกของครัวเรือนเกษตรกร ในการท านาปีครัวเรือนส่วนใหญ่จะเลือก
ปลูกข้าวเหนียว (พันธุ์ กข. 6) ไว้เพ่ือการบริโภคเป็นล าดับแรก เหลือจากการบริโภคก็จะขาย จากข้อมูลโครงการฯ 
พบว่า ครัวเรือนจะแบ่งข้าวไว้เพ่ือการบริโภคประมาณ 2,233 กิโลกรัมต่อครัวเรือน ดังนั้น พ้ืนที่ส าหรับปลูกข้าวไว้
เพ่ือการบริโภคของครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 6 ไร่ (ผลผลิตเฉลี่ย 358 กิโลกรัมต่อไร่) โดยรูปแบบของการผลิตข้าวนา
ปีที่ใช้ในการบริโภคจะค่อนข้างต่างจากการปลูกข้าวเอาไว้เพ่ือขาย เช่น ยังมีการท านาด าในแปลงที่เอาไว้บริโภค 
แต่ส าหรับแปลงที่ขายจะเป็นนาหว่าน และข้าวเพ่ือการบริโภคจะใช้แรงงานคนเกี่ยวข้าวไม่ใช้รถเกี่ยวข้าว เพ่ือให้มี
สิ่งเจือปนมาในข้าวเปลือกน้อยที่สุด เป็นต้น ส าหรับการปลูกข้าวนาปรังนั้นเกษตรกรจะปลูกข้าวเพ่ือการจ าหน่าย 
โดยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเจ้า แต่ในปีที่ข้าวเหนียวราคาดีก็จะมีบางส่วนที่หันมาปลูกข้าวเหนียว  

4.1.2 กำรเลี้ยงสัตวเ์พิ่มควำมม่ันคงทำงอำหำรให้ครัวเรือน   

 ในส่วนนี้จะน าเสนอข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนที่เลี้ยงไว้เพ่ือการบริโภคและจ าหน่าย ได้แก่ 
ปลา ไก่เนื้อและไก่ไข่ โดยรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นการรวมมูลค่ารายได้จากการขายและมูลค่าของการบริโภคใน
ครัวเรือนด้วย ทั้งนี้เนื่องจากไม่สามารถแยกต้นทุนของการเลี้ยงสัตว์ทั้งสองส่วนออกจากกันได้ จากตารางแม้ว่า
ผลตอบแทนของการเลี้ยงสัตว์จะไม่สูงมากนัก โดยการเลี้ยงปลามีรายได้สุทธิเฉลี่ย 6,165 บาทต่อปี และการเลี้ยง
ไก่มีรายได้สุทธิ 7,731 บาทต่อปี แต่เกษตรกรสามารถพ่ึงพิงอาหารจากการท าเกษตรวิถีชาวบ้าน คือ การเลี้ยงไก่ไว้
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กินเนื้อกินไข่ เลี้ยงปลาในสระน้ า ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางอาหารในระดับหนึ่ง วิถีชีวิตของ
เกษตรกรในกลุ่มนี้ใกล้เคียงกับการ “หาอยู่หากิน” ในอดีต แตกต่างจากกลุ่มอื่นที่ต้อง “หาเงินมาซื้อกิน” 

ตารางท่ี 4  ข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ปี 2561 (หน่วย: บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

พืช จ ำนวน
ครัวเรือน 

รำยรับเฉลี่ย (บำทต่อปี) ต้นทุนกำรเลี้ยงสัตว์ 
เฉลี่ยb (บำทต่อปี) 

รำยได้สุทธิ 
(บำทต่อปี) จ ำหน่ำย บริโภคa รวม 

ปลำ 70 7,729 2,095 9,824 3,659 6,165 
ไก่ 121 8,213 3,149 11,362 3,631 7,731 
   - ไก่เนื้อ 121 3,294 2,002 5,296   
   - ไข่ไก่ 98 4,919 1,147 6,066   

หมายเหตุ:  a ในการค านวณมูลค่าของปลา กิโลกรมัละ 60 บาท ไก่เนื้อตัวละ 150 บาท และไขไ่ก่แผงละ 80 บาท  
  b ต้นทุนเฉลี่ยนับรวมค่าพันธุ์ ค่าอาหารสตัว์ และอื่นๆ 
 การเลี้ยงสัตว์ของครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย มีต้นทุนโรงเรือนและอาหารสัตว์ไม่
มากนัก (แตกต่างจากการเลี้ยงแบบมืออาชีพที่มีโรงเรือนระบบปิด) ผลตอบแทนที่ได้ใกล้เคียงกับการปลูกพืชไร่ 
ได้แก่ อ้อยและข้าวโพด  

4.1.3 ช่วงเวลำของกำรรับและจ่ำยเงินของครัวเรือน 

 ข้าวนาปีจะเริ่มปรับพ้ืนที่ท านาและปลูกในไตรมาสที่ 2 และเก็บเกี่ยวในช่วงไตรมาสที่ 4 เกษตรกร
ทุกครัวเรือนจะเก็บผลผลิตบางส่วนไว้เพ่ือบริโภค (ประมาณ 2 ตันต่อครัวเรือนต่อปี) และขายผลผลิตส่วนที่เกิน
กว่าการบริโภค เนื่องจากต้องการน ารายได้จากการขายผลผลิตมาช าระหนี้ที่ได้กู้มาก่อนหน้านี้ แต่อาจมีเกษตรกร
บางส่วนที่เก็บผลผลิตข้าวไว้ก่อนและน าออกมาขายในช่วงเวลาที่ต้องการใช้ เงิน เช่น ช่วงเวลาที่ครัวเรือนไม่มี
รายได้ ช่วงเวลาที่ลูกเปิดเทอม เป็นต้น ส าหรับการปลูกข้าวนาปรังจะเริ่มไถปรับพ้ืนที่เพ่ือปลูกข้าวนาปรังในช่วง
ปลายไตรมาสที่ 4 (หลังเก็บเก่ียวข้าวนาปี) และจะเก็บเก่ียวข้าวนาปรังในไตรมาสที่ 1 รอบปีถัดไป โดยส่วนใหญ่นา
ปีจะปลูกข้าวเหนียวไว้เพ่ือการบริโภค และปลูกข้าวเจ้าไว้เพ่ือการบริโภคและขาย ส่วนนาปรังมักจะปลูกข้าวเจ้าไว้
เพ่ือขาย  
 กรณีของการปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือขายนั้นจะมีการปลูกผักตลอดทั้งปี มีการปลูกหมุนเวียนชนิด
ของผักไปตามฤดูกาล ท าให้เกษตรกรมีรายได้สม่ าเสมอตลอดทั้งปี และเนื่องจากตลาดขายผักคือตลาดประจ า
อ าเภอและตลาดประจ าหมู่บ้าน ดังนั้นผักที่ปลูกขายมักจะเป็นผักที่ใช้ปรุงอาหารในครัวเรือน เช่น พริก มะเขือ 
ผักชี ต้นหอม ผักกาดหอม เป็นต้น  
 การปลูกข้าวโพดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกพืชหลังนา เริ่มปลูกในเดือนธันวาคม และเก็บ
เกี่ยวช่วงไตรมาสที่ 1 ระยะเวลาในการปลูก 90 – 120 วัน ส่วนอ้อยเป็นพืชที่มีระยะเวลาการเพาะปลูกที่แตกต่าง
จากพืชชนิดอ่ืนๆ ใช้เวลาปลูกนาน 10-12 เดือน แต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่า 1 ครั้ง ซึ่งอ้อยปลูกจะมี
ผลผลิตมากกว่าอ้อยตอ      
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ตารางท่ี 5  ตารางแสดงช่วงเวลาของการรับและจ่ายเงินด้านการเพาะปลูก 

พืช รับเงิน จ่ำยเงิน 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

ข้ำวนำป ี      ปลูก ใส่ปุ๋ย  เก็บเกี่ยว 
ข้ำวนำปรัง     ใส่ปุ๋ย,  

เก็บเกี่ยว 
(รอบปีถัดไป) 

  ปลูก 

ผัก         
ข้ำวโพด     ใส่ปุ๋ย,  

เก็บเกี่ยว 
(รอบปีถัดไป) 

  ปลูก 

อ้อย     ใส่ปุ๋ย บ ารุง ใส่ปุ๋ย ปลูก,  
เก็บเกี่ยว 

(รอบปีถัดไป) 

 ข้อค้นพบที่ส าคัญจากการพิจารณากระแสรายรับและรายจ่ายด้านการเกษตรของครัวเรือน มีดังนี้ 

 ประการแรก นาปรังคือแหล่งรายได้ส าคัญของชาวนา 
 จากที่กล่าวมาแล้วว่าครัวเรือนจะท านาปีเพ่ือการบริโภค แต่หากมีเกินกว่าการบริโภคก็จะขาย แต่
ส าหรับนาปรังนั้นมีเป้าหมายเพ่ือการจ าหน่ายโดยตรง ดังนั้นการขอความร่วมมือไม่ให้ท านาปรังอาจมีความเป็นไป
ได้ไม่มากนัก เนื่องจากเกษตรกรยังไม่มั่นใจกับการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ และเมื่อพิจารณากระแสรายรับของครัวเรือน
ที่ปลูกทั้งข้าวนาปีและนาปรัง ยังพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่จะแบ่งรายได้จากการขายข้าวนาปรังไปช าระหนี้ ธ.ก.ส. 
และแบ่งบางส่วนไปลงทุนท านาปีต่อไปได้ ส าหรับครัวเรือนที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ (มากกว่า 20 ไร่) ยัง
สามารถน าเงินจากการขายข้าวนาปรังไปซื้อสินทรัพย์ได้อีกด้วย 

 ประการที่สอง การปลูกผักสวนครัวสร้างสภาพคล่องให้ครัวเรือน 
 กระแสรายรับจากการปลูกผักสวนครัวแตกต่างจากการปลูกข้าวและพืชไร่ ครัวเรือนที่ปลูกผักสวน
ครัวจะมีรายได้ทุกวัน ประมาณวันละ 100 บาท แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องของครัวเรือนที่น่าจะสามารถวางแผน
จัดการกับรายรับรายจ่ายได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น หลานร้องไห้กินขนมก็ยังมีเงินในกระเป๋าท่ีพอจะหยิบยื่นให้ได้ และ
สามารถแบ่งเงินบางส่วนไว้ท าให้มีเงินออมในทุกเดือน หากพิจารณาในประเด็นของการท าบัญชีครัวเรือน กลุ่มของ
ครัวเรือนที่ปลูกผักเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ท าบัญชีครัวเรือน
ซึ่งให้เหตุผลว่าไม่อยากจะบันทึกเพราะมีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้  

 ประการทีส่าม กระแสรายรับมีผลต่อการสร้างหนี้ 
 กระแสรายรับและรายจ่ายส าหรับการเพาะปลูกมีช่วงเวลาที่เหลื่อมกัน เช่นกรณีของการปลูกข้าว
นาปี จ าเป็นต้องเริ่มไถเตรียมดินเพ่ือการเพาะปลูกในไตรมาสที่ 2 แต่รายได้จากการขายข้าวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในไตร
มาสที่ 4 ผลตอบแทนจากการท านาปีนั้นมีจ านวนไม่มากนัก ท าให้ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่สามารถเก็บเงินไว้เพ่ือการ
ลงทุนในรอบถัดไปได้ ที่ผ่านมาการจัดการกับกระแสเงินของครัวเรือนในรอบปีนับเป็นสิ่งที่ท้าทายของครัวเรือน
เกษตรกร เนื่องจากไม่ได้มีรายรับสม่ าเสมอทุกเดือนในขณะที่มีรายจ่ายทุกวัน  
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 ประการที่สี ่สถาบันการเงินชุมชนให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต 
 ในปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับเงินลงทุนท าการเกษตรได้รับการช่วยเหลือจากสถาบันการเงินระดับ
ชุมชน ท าให้เงินลงทุนส าหรับการปลูกข้าวไม่ใช่ปัญหาส าคัญของเกษตรกรอีกต่อไป เนื่องจากมีกองทุนในระดับ
หมู่บ้านที่ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต สมาชิกสามารถไปเอาปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย/ยา ไปใช้ในการ
เพาะปลูก โดยการคิดดอกเบี้ยซึ่งเป็นราคาที่สมาชิกยอมรับได้ แม้ว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถน าก าไรจากการ
ปลูกข้าวปีนี้ ไปลงทุนปีหน้าได้ เนื่องจากก าไรที่ได้ไม่มาก หรือบางครัวเรือนไม่สามารถเก็บเงินไว้ถึงช่วงเพาะปลูกปี
หน้า มีเหตุจ าเป็นต้องเอาเงินออกไปใช้จ่ายก่อน พอถึงฤดูกาลเพาะปลูกปีถัดไปก็สามารถไปเอาพันธุ์ข้าว ปุ๋ย/ยา 
กับกองทุนใหม่อีกครั้ง เป็นแบบนี้ไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆ นับเป็นการจัดการกับสภาพคล่องของครัวเรือน แต่ก็อาจ
น ามาซึ่งปัญหาหนี้สินสะสมที่เพ่ิมข้ึนก็เป็นได้หากต้องไปกู้ยืมมาเพ่ือช าระค่าปัจจัยการผลิตที่เอาไปลงทุนดังกล่าว 
 การน าเสนอในส่วนต่อไป จะแบ่งการพิจารณาการจัดการการเงินของครัวเรือนโดยจ าแนกตามแบบ
แผนการผลิตที่แตกต่างกันใน 5 กลุ่มครัวเรือน ได้แก่ ครัวเรือนที่ปลูกข้าว ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและผักสวนครัว 
ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและข้าวโพด ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและอ้อย และกลุ่มสุดท้ายครัวเรือนที่ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ 

4.2 กำรจัดกำรกำรเงินจ ำแนกตำมแบบแผนกำรผลิตของครัวเรือน 

 ในส่วนนี้จะเริ่มจากการน าเสนอข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน เพ่ือท าความเข้าใจความเหมือนและความ
แตกต่างของครัวเรือนแต่ละกลุ่ม จากนั้นจะเริ่มการน าเสนอในส่วนของรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และเงินออมโดย
จ าแนกตามแบบแผนการผลิตของครัวเรือน  

4.2.1 ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนตัวอย่ำงจ ำแนกตำมกลุ่มครัวเรือน 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจากโครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิ ง
เปือย อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์ ปี 2561 ครัวเรือนตัวอย่างทั้งสิ้น 469 ครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนมี
อายุ 60 ปี แต่ละครัวเรือนมีสมาชิกประมาณ 4 คน ครัวเรือนร้อยละ 66 ของครัวเรือนทั้งหมดมีสมาชิกที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ 15 ไร่ต่อครัวเรือน จากข้อมูลพบว่าครัวเรือนจะมีการถือครอง
ที่ดินทางการเกษตรมากกว่า 1 แปลง ท าให้ครัวเรือนสามารถกระจายความเสี่ยงได้จากการเลือกชนิดพืชที่ปลูกใน
แต่ละแปลง และชนิดพืชที่ปลูกจะสามารถคาดการณ์ได้ว่าครัวเรือนสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าได้หรือไม่ กล่าวคือการ
ปลูกพืชผักสวนครัวจ าเป็นต้องใช้น้ าในปริมาณที่มาก ต่างจากการปลูกข้าวโพดและอ้อยที่เป็นพืชใช้น้ าน้อย  

ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนตัวอย่าง 

ข้อมูล หน่วย กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ
เลี้ยงสัตว์ 

จ านวนครัวเรือนตัวอย่าง ครัวเรือน 469 268 53 19 4 125 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน  ปี 60 60 62 58 48 63 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน คน 4 4 4 4 5 4 
ร้อยละของครัวเรือนที่มี
สมาชิกก าลังเรียนหนังสือ 

ร้อยละ 66 65 70 84 100 62 
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ข้อมูล หน่วย กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ
เลี้ยงสัตว์ 

จ านวนสมาชิกที่ก าลังเรียน
หนังสือ 

คน 1 1 1 1 2 1 

พื้นที่ทางการเกษตรที่ถือครอง ไร่ 15 15 12 18 13.5 14 
หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  

 ครัวเรือนตัวอย่างส่วนใหญ่ถูกจัดไว้อยู่ในกลุ่มที่ 1 มีรายได้ภาคการเกษตรมาจากการปลูกข้าวนาปี
และนาปรังเป็นหลัก ดังนั้น ข้อมูลของครัวเรือนกลุ่มที่ 1 จึงไม่แตกต่างจากภาพรวม กล่าวคือ อายุของหัวหน้า
ครัวเรือนค่อนข้างมาก อยู่อาศัยกับลูกและ/หรือหลานที่ก าลังเรียนหนังสือ มีพ้ืนที่เพาะปลูกเฉลี่ย 15 ไร่ต่อ
ครัวเรือน การปลูกข้าวนาปรังแสดงให้เห็นว่าที่ดินสามารถเข้าถึงแหล่งน้ าได้ดี 
 ครัวเรือนกลุ่มที่ 2 ปลูกข้าวและผัก หัวหน้าครัวเรือนมีอายุมาก อยู่อาศัยกับลูกและ/หรือหลานที่
ก าลังเรียนหนังสือ มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรค่อนข้างน้อย ส าหรับการปลูกผักสวนครัวนั้นใช้พ้ืนที่เฉลี่ยเพียง 2 
งานต่อครัวเรือนเท่านั้น และเป็นพ้ืนที่ที่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ าได้เป็นอย่างดี 
 ครัวเรือนกลุ่มที่ 3 ปลูกข้าวและข้าวโพด หัวหน้าครัวเรือนก าลังเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ อยู่อาศัยกับลูก
และ/หรือหลานที่ก าลังเรียนหนังสือ พ้ืนที่เพาะปลูกอยู่นอกเขตชลประทานไม่สามารถท านาปรังได้ หลังจากเก็บ
เกี่ยวข้าวนาปี หัวหน้าครัวเรือนต้องออกไปท างานนอกพ้ืนที่เพ่ือส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวได้ใช้จ่าย ในขณะที่
แม่บ้านต้องอยู่ในพ้ืนที่เพ่ือดูแลลูกหลาน การปลูกข้าวโพดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่ครัวเรือนในพื้นที่เริ่มทดลอง
ปลูกได้ไม่นาน โดยใช้พ้ืนที่เฉลี่ย 3 ไร่ต่อครัวเรือน  
 ครัวเรือนกลุ่มที่ 4 ปลูกข้าวและอ้อย หัวหน้าครัวเรือนอยู่ในวัยกลางคน อยู่อาศัยกับลูกที่ก าลังเรียน
หนังสือ และอาจต้องดูแลบิดาหรือมารดาที่อยู่ในวัยชรา ครัวเรือนตัวอย่างมีพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยเฉลี่ย 6 ไร่ต่อ
ครัวเรือน อ้อยเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ใช้น้ าน้อยมักปลูกในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน  
 ครัวเรือนกลุ่มที่ 5 ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ หัวหน้าครัวเรือนมีอายุมาก อยู่อาศัยกับลูกและ/หรือ
หลานที่ก าลังเรียนหนังสือ ลักษณะครัวเรือนโดยทั่วไปคล้ายกับกลุ่มที่ 1 และ 2 แตกต่างที่ครัวเรือนมีรายได้เสริม
จากการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ปลา ไก่ เป็ด หมู และวัว ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ดังกล่าวเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย ลงทุนไม่มาก
นัก สามารถลดรายจ่ายค่าอาหารของครัวเรือนได้ มีพ้ืนที่เพาะปลูกประมาณ 14 ไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน 
 การน าเสนอข้อมูลในส่วนต่อจากนี้ไป จะใช้ค่ามัธยฐานสะท้อนค่ากึ่งกลางของข้อมูลแต่ละตัวแปร 
เนื่องจากข้อมูลมีการกระจายค่อนข้างมาก ดังนั้นค่าของข้อมูลระดับย่อยรวมกันจะไม่เท่ากับข้อมูลรวม เช่น รายได้
ภาคการเกษตร บวกด้วยรายได้นอกภาคการเกษตร บวกด้วยเงินส่งกลับ จะมีค่าไม่เท่ากับรายได้รวมของครัวเรือน 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าแต่ละตัวแปรจะถูกน าเสนอโดยใช้ค่ามัธยฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีจ านวนตัวอย่าง
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 6 
 
 
 



24 
 

4.2.2 ครัวเรือนไม่ได้ขำดทุนจำกกำรลงทุนภำคกำรเกษตร 

 การน าเสนอข้อมูลรายได้ภาคการเกษตรของครัวเรือนในรายงานเล่มนี้ หมายถึงรายได้ที่ครัวเรือน
ได้รับจากการขายผลผลิตทางการเกษตรที่ครัวเรือนผลิตขึ้นทั้งพืชและสัตว์ ซึ่งเป็นการสะท้อนกระแสเงินสดของ
ครัวเรือนที่ครัวเรือนสามารถน าไปจับจ่ายใช้สอยได้ อย่างไรก็ตามในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะการ
ปลูกข้าว มีเป้าหมายส าคัญคือการปลูกไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือน ดังนั้นผลผลิตที่ออกมาจะถูกแบ่งเอาไว้บริโภคใน
ครัวเรือนก่อน และจะขายผลผลิตในส่วนที่เกินกว่าปริมาณการบริโภคของครัวเรือน ดังนั้นเพ่ือความชัดเจนจึงได้
แสดงรายละเอียดของมูลค่าผลผลิตทั้งหมดที่ครัวเรือนผลิตขึ้นในรอบปี 2561 เทียบกับรายจ่ายภาคการเกษตร ดัง
ตารางที่ 7  

ตารางที่ 7  มูลค่าผลผลิตและค่าใช้จ่ายภาคการเกษตรของครัวเรือน (หน่วย: บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

ข้อมูล กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

1. มูลค่ำผลผลิตภำคกำรเกษตรทั้งหมด 
(1.1+1.2) 

61,000 59,500 67,250 67,420 111,020 57,900 

   1.1 รายได้ภาคการเกษตร 35,000 32,600 49,480 36,900 86,600 30,800 
   1.2 มูลค่าการบริโภคผลผลิตของตนเอง 19,140 19,195 14,700 22,940 17,900 19,800 
2. รำยจ่ำยภำคกำรเกษตร 39,850 40,625 37,860 42,950 57,677 39,260 
3. ส่วนต่ำงระหว่ำงรำยได้ภำคกำรเกษตร
และรำยจ่ำยภำคกำรเกษตร (1.1 – 2) 

-1,310 -4,210 8,660 -7,240 28,924 -1,180 

4. ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำผลผลิตภำค
กำรเกษตรทั้งหมดและรำยจ่ำยภำค
กำรเกษตร (1 – 2) 

19,600 17,777 35,270 15,700 47,885 17,700 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  

 จากตารางพบข้อมูลที่สามารถสะท้อนความชัดเจนด้านรายได้ภาคการเกษตรของครัวเรือนอย่าง
น้อย 3 ประการ คือ   

1) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้ที่เป็นตัวเงินน้อยกว่าค่าใช้จ่ายภาคการเกษตร แต่หากพิจารณาถึง
มูลค่าของผลผลิตที่ครัวเรือนแบ่งไว้เพ่ือการบริโภคร่วมด้วย จะพบว่าครัวเรือนมีมูลค่าของ
ผลผลิตทั้งหมดมากกว่ารายจ่ายภาคการเกษตร แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ได้ขาดทุน
จากการลงทุนภาคการเกษตร อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะสามารถใช้ตอบค าถามว่าท าไมครัวเรือน
เกษตรยังคงเลือกที่จะปลูกข้าว แม้ว่าจะไม่มีรายได้หรือมีรายได้น้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน 
แต่ครัวเรือนยังมีข้าวไว้เพ่ือบริโภคตลอดทั้งปี แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนเลือกความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือน มากกว่าที่จะเสี่ยงกับรายได้สูงจากการปลูกพืชชนิดอื่น 
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2) แม้ว่าครัวเรือนจะไม่ขาดทุนจากการท าการเกษตร แต่รายได้ที่เหลือในภาคการเกษตรไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพในวิถีชีวิตแบบปัจจุบันที่ต้องส่งลูกเรียนหนังสือและภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น 

3) พืชทางเลือกที่น่าสนใจ ได้แก่ การปลูกอ้อย แม้ว่าจะมีต้นทุนสูงแต่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 3 
รอบ และพืชที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้ดีคือการปลูกผักสวนครัว สอดคล้อง
กับข้อมูลผลตอบแทนจากการปลูกผักสวนครัวที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการปลูกพืชชนิดอื่น  

4.2.3 รำยได้หลักของครัวเรือนเกษตรมำจำกรำยได้นอกภำคกำรเกษตร 

 รายได้รวมของครัวเรือน หมายถึง รายได้ที่เป็นตัวเงินที่ครัวเรือนได้รับทั้งหมดในรอบหนึ่งปี เป็น
ผลรวมของรายได้ภาคการเกษตร และรายได้นอกภาคการเกษตร โดยรายได้ภาคการเกษตรเป็นรายได้ที่ได้จากการ
ขายผลผลิตที่ครัวเรือนผลิตขึ้น ส าหรับรายได้นอกภาคการเกษตร หมายรวมถึง รายได้จากค่าจ้าง เงินเดือน การท า
ธุรกิจนอกภาคการเกษตร เงินส่งกลับจากสมาชิกในครัวเรือนที่ออกไปท างานนอกพ้ืนที่  เงินปันผล และเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล จากตารางที่ 8 รายได้รวมของครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ 149,920 บาทต่อปี  

ตารางที่ 8  รายได้รวมของครัวเรือน ปี 2561 (หน่วย: บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

ข้อมูล กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

รำยได้รวมของครัวเรือน (1+2)  
(หน่วย: บำทต่อปี) 

149,920 157,200 117,320 147,800 288,820 142,800 

   1. รายได้ภาคการเกษตร 35,000 32,600 49,480 36,900 86,600 30,800 
   2. รายได้นอกภาคการเกษตร  96,000 99,600 54,600 85,700 207,200 102,400 
สัดส่วนรำยได้ของครัวเรือน       
   1. รายได้ภาคการเกษตร 26.0 22.2 47.9 31.7 30.6 26.2 
   2. รายได้นอกภาคการเกษตร  74.0 77.8 52.1 68.3 69.4 73.8 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  

 จากตารางพบข้อมูลที่ส าคัญดังนี้ 
1) แม้ว่าอาชีพหลักของครัวเรือนจะเป็นเกษตรกร แต่รายได้หลักของครัวเรือนเกษตรไม่ได้มาจาก

ภาคการเกษตรอีกต่อไปแล้ว การจัดการการเงินของครัวเรือนเกี่ยวพันกับคน 3 ช่วงวัย ได้แก่ 
รุ่นพ่อแม่ รุ่นลูก และรุ่นหลาน พ่อแม่ท าการเกษตรบนที่ดินของตนเอง ไม่สามารถตัดใจทิ้งภาค
การเกษตรแม้จะมีอายุที่มากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการท าการเกษตรโดยการจ้างมากขึ้น รุ่นลูก
ออกไปท างานนอกพ้ืนที่ เพ่ือส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายของหลานที่อาศัย
อยู่กับพ่อแม่ นับเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านอาชีพของคนในครัวเรือน เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่าครัวเรือนพึ่งพารายได้นอก
ภาคเกษตรสูงถึงร้อยละ 74.0 ของรายได้รวมของครัวเรือน 
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2) ครัวเรือนกลุ่มที่ 4 ปลูกข้าวและอ้อย เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุด โดยมีรายได้ภาคการเกษตร
และรายได้นอกภาคการเกษตรสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ถึงสองเท่า เป็นเพราะหัวหน้าครัวเรือนที่มีอายุ
อยู่ในวัยกลางคน มีการวางแผนในการหารายได้ทั้งภาคการเกษตร กล้าเสี่ยงที่จะลงทุนในพืชที่
ใช้เงินลงทุนมากแต่ผลตอบแทนสูง เช่น อ้อย อีกทั้งใช้เวลาที่เหลือในการหารายได้นอกภาค
การเกษตร สอดคล้องกับทฤษฎีรายได้ถาวรในวงจรชีวิต ซึ่งได้อธิบายความสัมพันธ์ของรายได้
ส่วนบุคคลและอายุเป็นแบบระฆังคว่ า โดยบุคคลจะมีรายได้น้อยเมื่ออายุยังน้อย และรายได้จะ
เพ่ิมข้ึนในวัยกลางคน จากนั้นรายได้จะลดลงอีกครั้งเมื่ออายุมากข้ึน  

3) ครัวเรือนกลุ่มที่ 2 ปลูกข้าวและผัก เป็นครัวเรือนกลุ่มที่มีรายได้นอกภาคการเกษตรน้อยที่สุด  
ส่งผลให้เป็นกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้รวมน้อยที่สุดแม้ว่ารายได้ภาคการเกษตรจะสู งก็ตาม การ
ปลูกผักนั้นต้องใช้เวลาดูแลแปลงผักทุกวัน (labor intensive) ท าให้ไม่สามารถออกไปรับจ้าง
ได้เหมือนกลุ่มอ่ืนๆ จะเห็นว่าครัวเรือนในกลุ่มที่ 2 นี้เป็นกลุ่มที่พ่ึงพารายได้จากภาคการเกษตร
มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ  

4.2.4 เงินส่งกลับบ้ำนของสมำชิกเป็นส่วนส ำคัญของรำยได้ครัวเรือน 

 ในส่วนนี้จะพิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่ได้รับเงินส่งกลับจากสมาชิกในครัวเรือนที่ออกไปท างานนอก
พ้ืนที่ ในภาพรวมมีครัวเรือนร้อยละ 50.5 ของครัวเรือนทั้งหมดที่ต้องพ่ึงพาเงินส่งกลับ โดยมีเงินส่งกลับประมาณ 
36,000 บาทต่อปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 27.7 ของรายได้รวมของครัวเรือน มากกว่าหนึ่งในสี่ของรายได้รวมของ
ครัวเรือน แสดงให้เห็นว่าเงินส่งกลับนั้นมีความส าคัญต่อครัวเรือนเกษตรกรทั้งในแง่ของจ านวนครัวเรือนที่ต้อง
พ่ึงพาเงินส่งกลับ และจ านวนเงินส่งกลับ 
 ครัวเรือนกลุ่มที่ 1 ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว เป็นกลุ่มที่ต้องพ่ึงพาเงินส่งกลับในแง่ของรายได้สูงที่สุด 
โดยเงินส่งกลับคิดเป็นร้อยละ 33.4 ของรายได้รวมของครัวเรือน ในขณะที่กลุ่มของครัวเรือนที่ปลูกข้าวและอ้อย 
เป็นกลุ่มที่พ่ึงพาเงินส่งกลับน้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบ หัวหน้าครัวเรือนที่อยู่ในวัยแรงงานมีรายได้จากนอกภาค
การเกษตร  

ตารางที่ 9  เงินส่งกลับจากสมาชิกในครัวเรือนที่ออกไปท างานนอกพื้นที่ ปี 2561 

ข้อมูล กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

จ านวนครัวเรือนท่ีได้รบัเงินส่งกลบั 237 132 30 10 1 64 
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับเงินส่งกลับ 50.5 49.3 56.6 52.6 25.0 51.2 
จ านวนเงินส่งกลับ (บาทต่อครัวเรอืนต่อปี) 36,000 45,000 30,000 35,500 20,000 29,500 
ร้อยละของเงินส่งกลับต่อรายได้รวม 27.7 33.4 29.7 29.4 14.0 20.8 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  
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4.2.5 มีครัวเรือนจ ำนวนมำกที่มีรำยได้ไม่เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย 

 รายจ่ายรวมของครัวเรือน หมายถึง รายจ่ายภาคการเกษตร และรายจ่ายนอกภาคการเกษตร ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคและใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล รวมถึง
การซื้อและซ่อมแซมสินทรัพย์ ซึ่งในแต่ละกลุ่มครัวเรือนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันมากนัก กล่าวคือ ค่าใช้ จ่าย
ร้อยละ 44 ของค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน เป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคและใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน 
รองลงมา ได้แก่ ค่าใช้จ่ายภาคการเกษตร (ประมาณร้อยละ 40 ของรายจ่ายรวม) และค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของ
บุตรอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ของค่าใช้จ่ายรวม 

ตารางที ่10  ข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ปี 2561 (หน่วย: บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

ข้อมูล กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

1. รำยได้รวม  149,920 157,200 117,320 147,800 288,820 142,800 
2. รำยจ่ำยรวม  126,340 127,560 114,000 115,540 146,940 124,560 
   2.1 ภาคการเกษตร 39,850 40,625 37,860 42,950 57,677 39,260 
   2.2 อุปโภคบริโภค 43,650 45,252 34,590 46,140 62,310 42,600 
   2.3 การศึกษา 14,400 16,300 12,500 15,000 15,110 11,600 
   2.4 การรักษาพยาบาล 120 75 80 240 234 200 
   2.5 ซื้อและซ่อมแซมสินทรัพย ์ 2,000 1,950 1,000 4,000 1,000 3,200 
3. ส่วนต่ำงระหว่ำงรำยได้รวมและ
รำยจ่ำยรวม (1 – 2)  19,300 24,345 12,840 -27,819 126,124 22,026 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่รำยได้ไม่
เพียงพอกับค่ำใช้จ่ำย 

42.0 40.7 41.5 63.2 0.0 43.2 

5. ควำมรุนแรงของปัญหำทำงกำรเงิน 
(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 

(ร้อยละของครัวเรือน) 

   ไม่เกิน 50,000 บาท  50.8 52.3 54.5 41.7  48.1 
   50,000 – 100,000 บาท 22.3 22.9 13.6 33.3  22.2 
   100,001 – 150,000 บาท 10.2 7.3 13.6 8.3  14.8 
   150,001 – 200,000 บาท 6.1 4.6 13.6 0.0  7.4 
   มากกว่า 200,000 บาท 10.7 12.8 4.5 16.7  7.4 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  

 จากตารางที่ 10 มีครัวเรือนมากถึง 197 ครัวเรือนหรือร้อยละ 42 ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีรายได้
ไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครัวเรือน ในจ านวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งของครัวเรือนมีรายจ่ายมากกว่ารายได้หรือมี
ความรุนแรงของปัญหาทางการเงินในระดับที่ไม่เกิน  50,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี และนี่อาจเป็นสาเหตุที่
ครัวเรือนจ าเป็นต้องกู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านในทุกๆ ปี 
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 ครัวเรือนกลุ่มที่ 3 ปลูกข้าวและข้าวโพด มีที่ดินท ากินอยู่นอกเขตชลประทาน เป็นกลุ่มที่มีปัญหา
ทางการเงินมากท่ีสุด ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายสูงถึงร้อยละ 63.2 ของครัวเรือนในกลุ่มนี้ ด้วยเหตุ
นี้เองท าให้ครัวเรือนเหล่านี้จ าเป็นต้องก่อหนี้เพ่ือมาใช้จ่ายภายในครัวเรือน และหากสถานการณ์เป็นแบบนี้ทุกปี
ครัวเรือนในกลุ่มนี้จะต้องเป็นหนี้ซ้ าซาก เพราะนอกจากรายได้จากไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครัวเรือนที่เกิดขึ้นใน
รอบปีแล้ว ยังไม่สามารถช าระคืนหนี้เก่าท่ีเคยยืมมาได้อีกด้วย  
 นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังสามารถตอบค าถามในประเด็นที่น่าสนใจ 4 ประเด็น คือ  

1) ท าไมบางครัวเรือนจึงต้องกู้ยืมเงินเพ่ือมาลงทุนท าการเกษตร ข้อมูลจากตารางแสดงให้เห็นว่า
รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของครัวเรือนนั้นไม่เพียงพอกับรายจ่ายภาคการเกษตร (ในรอบถัดไป) 
ยกเว้นครัวเรือนกลุ่มที่ 4 ที่ปลูกข้าวและอ้อย ดังนั้น ครัวเรือนจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือมาลงทุน
ในรอบต่อไป 

2) แม้ครัวเรือนจะพ่ึงพารายได้นอกภาคการเกษตรสูงถึงร้อยละ 74 ของรายได้รวม แต่ท าไม
ครัวเรือนเกษตรยังสะท้อนสถานภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในแต่ละปี โดยอิงรายได้จาก
ภาคการเกษตรเป็นหลัก เราสามารถตอบค าถามนี้ได้โดยพิจารณาจากการที่เกษตรกรส่วนใหญ่
มักจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตของครัวเรือน ดังนั้นผลผลิตต่อไร่และรายได้อ่ืนๆ มักไม่
เปลี่ยนแปลง แต่หากปีใดราคาผลผลิต (โดยเฉพาะราคาข้าว) อยู่ในระดับที่สูง ครัวเรือนก็จะมี
รายได้ภาคการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น ครัวเรือน (ร้อยละ 40) ที่เคยมีรายได้รวมไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายรวม ก็จะมีรายได้เพ่ิมขึ้น ในปีที่ราคาข้าวสูงครัวเรือนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น 
ทั้งๆ ที่มีรูปแบบการผลิตเช่นเดิม  

3) ท าไมครัวเรือนที่รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายยังคงมีการกู้ยืมอย่างต่อเนื่องเพ่ือรักษาระดับการ
บริโภคของครัวเรือน ตามทฤษีรายได้ถาวรในวงจรชีวิตได้กล่าวถึงระดับการบริโภคของบุคคล
ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับระดับรายได้ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตด้วย ส าหรับครัวเรือนในกลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกัน ครัวเรือนมีการคาดการณ์รายได้ในอนาคต 
จากลูกที่ท างานแล้ว และจากเงินออมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินจากกลุ่มฌาปนกิจและเงินประกัน
ที่จะได้รับตอนเสียชีวิต ประมาณ 200,000 บาท ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการช าระหนี้ที่ได้ก่อขึ้น ไม่ให้
เป็นภาระของลูกหลาน 

4) การกู้ยืมเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกองทุนหมู่บ้านมีความส าคัญต่อการจัดการการเงินของ
ครัวเรือนเกษตรเพียงใด จากข้อมูลในตารางจะพบว่าเกือบครึ่ งหนึ่งของครัวเรือนมีความ
จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินกู้ส าคัญที่เพ่ิมสภาพ
คล่องให้กับครัวเรือนได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน ซึ่งให้กู้ยืมเงิน 
20,000 – 40,000 บาทต่อปี  

 ข้อมูลจากตาราง ยังพบว่าส่วนต่างระหว่างรายได้รวมและรายจ่ายรวมของครัวเรือนนั้นเป็นส่วนที่
ครัวเรือนสามารถน าไปออมและ/หรือช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ค าถามต่อไปคือเงินส่วนต่างดังกล่าวนั้นเพียงพอ
กับการช าระเงินกู้ของครัวเรือนหรือไม่ โดยจะได้น าเสนอรายละเอียดในล าดับถัดไป 
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4.2.6 ครัวเรือนกว่ำร้อยละ 40 ไม่สำมำรถช ำระหนี้ได้ 

 ส่วนนี้พิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มีหนี้สินสะสม ในปี 2561 ครัวเรือนที่มีหนี้สินสะสมมีจ านวนทั้งสิ้น 
362 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.2 ของครัวเรือนทั้งหมด ทั้งนี้ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินสะสมอยู่ที่ 168,553 บาท 
โดยครัวเรือนที่ปลูกพืชทางเลือก ได้แก่ ข้าวโพดและอ้อยเป็นกลุ่มที่มีหนี้สินสะสมค่อนข้างสูง ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนภาพของปัญหาหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรที่มีครัวเรือนเป็นหนี้จ านวนมาก และยังมีหนี้สินสะสมมากกว่า
รายได้จากภาคการเกษตรถึง 6 เท่า ด้วยเหตุนี้ครัวเรือนจึงต้องพยายามหารายได้จากนอกภาคการเกษตร เพ่ือให้มี
โอกาสในการช าระหนี้คืน 
 ครัวเรือนที่มีความสามารถในการช าระหนี้ ในที่นี้หมายถึงครัวเรือนที่เป็นหนี้และมีรายได้รวม
มากกว่าค่าใช้จ่ายรวม นั่นแสดงว่าครัวเรือนจะมีเงินเหลือพอที่จะสามารถน าไปช าระหนี้ได้ (แต่ก็ไม่ได้หมายความ
ว่าครัวเรือนจะน าเงินทั้งหมดไปช าระหนี้)  และความสามารถในการช าระหนี้ ในที่นี้หมายถึง รายได้ส่วนที่เกินกว่า
รายจ่ายรวมของครัวเรือน ซึ่งสะท้อนโอกาสในการช าระหนี้ของครัวเรือน จากตารางที่ 11 พบว่า มีครัวเรือนเพียง
ร้อยละ 56.9 ของครัวเรือนที่มีหนี้สินทั้งหมด ที่มีความสามารถในการช าระหนี้ได้ นั่นหมายความว่าครัวเรือนกว่า
ร้อยละ 40 ไม่สามารถช าระคืนหนี้ได้ด้วยรายได้ของครัวเรือน เป็นที่มาของความจ าเป็นที่ต้องกู้เพ่ิมเพ่ือช าระคืน
เงินกู้เดิม  

ตารางที ่11  ภาระหนี้สินของครัวเรือนและความสามารถในการช าระหนี้ ปี 2561  

ข้อมูล กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

ภำระหนี้สินของครัวเรือน       
จ านวนครัวเรือนท่ีมหีนี ้ 362 201 40 19 3 99 
ร้อยละของครัวเรือนที่มีหนี ้ 77.2 75.0 75.5 100.0 75.0 79.2 
หนี้สินสะสม (บาทต่อครัวเรือน) 168,553 150,000 110,000 300,000 300,000 200,000 
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของครัวเรือน       
จ านวนครัวเรือนท่ีมคีวามสามารถในการช าระ
หนี ้

206 121 18 7 3 57 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีความสามารถในการ
ช าระหนี ้

56.9 60.2 45.0 36.8 100.0 57.6 

ความสามารถในการช าระหนี้ (บาทต่อ
ครัวเรือนต่อปี)  

20,110 30,102 -8,295 -27,819 211,457 30,884 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  

 ข้อมูลในส่วนนี้สามารถตอบค าถามงานวิจัยใน 3 ประเด็น ได้แก ่
1) แบบแผนการผลิตแบบใดเป็นหนี้มากที่สุด ข้อมูลจากตารางที่ 11 จะเห็นว่าครัวเรือนในกลุ่ม

ที่ 3 (ปลูกข้าวและข้าวโพด) เป็นหนี้มากที่สุด สอดคล้องกับข้อมูลในตารางที่ 10 ซึ่งพบว่า
ครัวเรือนในกลุ่มที่ 3 ส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ครัวเรือนกลุ่มที่ 3 ยัง
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เป็นกลุ่มที่มีหนี้สินสะสมมากที่สุด เนื่องจากครัวเรือนมีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่นอกเขตชลประทาน 
เผชิญปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอ ส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตร ท าให้มีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเพ่ือ
มาลงทุนภาคการเกษตร (ในรอบปีเพาะปลูกถัดไป) และเพ่ือน ามาใช้จ่ายในครัวเรือน     

2) แบบแผนการผลิตแบบใดสามารถคืนเงินกู้ได้ดีที่สุด ครัวเรือนกลุ่มที่ 4 ปลูกข้าวและอ้อย 
แม้ว่าจะมีหนี้สินสะสมมาก แต่ก็มีความสามารถในการช าระคืนเงินกู้มากเช่นกัน ครัวเรือนใน
กลุ่มนี้เมื่อพิจารณาจากรายได้และรายจ่ายแล้ว เป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่ากลุ่มอื่นๆ 
เงินกู้ถูกน าไปลงทุนมากกว่าการบริโภค 

3) แบบแผนการผลิตแบบใดไม่สามารถคืนเงินกู้ได้ ครัวเรือนกลุ่มที่ 2 (ปลูกข้าวและผัก) และ 
ครัวเรือนกลุ่มที่ 3 (ปลูกข้าวและข้าวโพด) เป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในแง่ของการช าระ
คืนเงินกู้ ครัวเรือนทั้งสองกลุ่มมีรายจ่ายรวมมากกว่ารายได้รวมของครัวเรือน เกินกว่าครึ่งหนึ่ง
ของครัวเรือนที่เป็นหนี้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะน ามาช าระหนี้ได้  แนวโน้มของการกู้ซ้ าเพ่ือช าระ
คืนเงินกู้ค่อนข้างสูง ส าหรับครัวเรือนกลุ่มที่ 2 แม้ว่ารายได้จากการปลูกผักจะดี สามารถเพ่ิม
สภาพคล่องให้กับครัวเรือนได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดของแรงงานที่ท าให้ปลูกผักได้เพียง 2 งาน จึงไม่
สามารถสร้างรายได้ในจ านวนที่มากพอที่จะช าระหนี้ได้   

 จากการศึกษาพบว่าร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดจ าเป็นต้องเป็นหนี้ เนื่องจากมีรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่จากตารางที่ 11 ครัวเรือนที่มีหนี้สินสูงถึงร้อยละ 77.2 แสดงว่ามีครัวเรือนบางส่วนที่มี
ความจ าเป็นในการก่อหนี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอ่ืน ซึ่งจะได้น าเสนอในส่วนต่อไป 

4.2.7 ครัวเรือนก่อหนี้เพื่อกำรบริโภคและกำรลงทุน 

 การก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่หลากหลาย ข้อมูลโครงการปิดทองหลัง
พระฯ ปี 2561 มีจ านวน 92 ครัวเรือนที่มีการก่อหนี้เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยหนึ่งครัวเรือนอาจกู้ได้
มากกว่า 1 แหล่ง แหล่งเงินกู้ส าคัญของครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นแหล่งเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ า เมื่อพิจารณาเฉพาะการกู้ยืมที่
เพ่ิมข้ึนในปี 2561 พบว่าnครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องการเงินกู้ระยะสั้น (คืนภายใน 1 ปี) จ านวน 3-4 หมื่นบาทเพ่ือใช้
จ่ายในครัวเรือนและการลงทุนภาคการเกษตร ได้แก่ การซื้อพันธุ์พืช/สัตว์ ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง ส่วนการซื้อสินทรัพย์
ทางการเกษตรและการต่อเติมบ้านนับเป็นความจ าเป็นในล าดับถัดมา และเป็นหนี้ที่มีมูลค่าการกู้ยืมค่อนข้างสูง  

ตารางที ่12  การกู้ยืมของครัวเรือนในปี 2561 จ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ 

วัตถุประสงคข์องกำรกู้ยืม แหล่งเงินกู ้
ส ำคัญ 

จ ำนวน 
ที่กู้ยืม 
(คน) 

จ ำนวนเงินกู้ (บำท) 
ค่ำต่ ำสุด ค่ำมัธยฐำน ค่ำสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน 

ควอร์ไทล์ 
เงินกู้ส ำหรับภำคกำรเกษตร 
ลงทุนทางการเกษตร ธ.ก.ส. 33 3,500  30,000  500,000  40,000  
ซื้อสินทรัพย์ทางการเกษตร ธ.ก.ส., กองทุนหมู่บ้าน 11 1,000  150,000  600,000  40,000  
เงินกู้ส ำหรับนอกภำคกำรเกษตร 
ใช้จ่ายในครัวเรือน กองทุนหมู่บ้าน, ธ.ก.ส., 

ญาต ิ
39 3,000 40,000 280,000 15,000 
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วัตถุประสงคข์องกำรกู้ยืม แหล่งเงินกู ้
ส ำคัญ 

จ ำนวน 
ที่กู้ยืม 
(คน) 

จ ำนวนเงินกู้ (บำท) 
ค่ำต่ ำสุด ค่ำมัธยฐำน ค่ำสูงสุด ส่วนเบี่ยงเบน 

ควอร์ไทล์ 
ต่อเติม/สร้างบ้าน ธ.ก.ส. 10 30,000  200,000  500,000  75,000  
ซื้อรถยนต ์ ธ.ก.ส., สหกรณเ์กษตร 7 50,000  190,000  530,000  92,500  
เพื่อการศึกษาของบุตร ธ.ก.ส. 6 30,000  80,000  400,000  56,250  
ซื้อท่ีดิน ธ.ก.ส. 6 50,000  100,000  200,000  33,750  
ช าระหนี้ก้อนอื่น ธ.ก.ส. 6 5,000  50,000  430,000  111,125  
จัดงาน เช่น งานบวช งานแต่ง สหกรณ์เกษตร 1 150,000  150,000  150,000  0  

 ความคาดหวังต่อรายได้ในอนาคตอาจเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในปัจจุบัน  
ยกตัวอย่างเช่น ครัวเรือนยังคงก่อหนี้เพ่ือมาลงทุนภาคการเกษตรแม้ว่ารายได้สุทธิภาคการเกษตรจะเป็นลบ 
เนื่องจากต้องการมีข้าวไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และครัวเรือนยังมีความคาดหวังว่าในปีต่อไปอาจจะสามารถ
ขายผลผลิตได้ในราคาดีและ/หรือได้ผลผลิตดี จึงตัดสินใจผลิตและก่อหนี้ แต่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวหากปรากฏว่า
ผลผลิตราคาตกหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็อาจท าให้ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับการช าระหนี้  
เช่นเดียวกับกรณีของการลงทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน ที่มีความคาดหวังว่าหลังจากท่ีบุตรหลานจบการศึกษา
แล้วจะช่วยช าระหนี้หรือส่งเงินกลับมาให้ 

4.2.8 กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำเป็นรำยจ่ำยส ำคัญของครัวเรือน 

 การศึกษานับเป็นการลงทุนที่ส าคัญที่สุดของครัวเรือนเกษตรกร ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนแสดงให้
เห็นว่ามี 280 ครัวเรือน จากทั้งสิ้น 469 ครัวเรือน (ร้อยละ 60) ที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยก าลังศึกษา โดยส่วนใหญ่มี
จ านวนบุตรหลานก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 1 คนต่อครัวเรือน และในจ านวน 280 ครัวเรือน ครัวเรือนส่วนใหญ่จะมี
บุตรหลานเรียนในระดับประถมศึกษา มีเพียง 19 ครัวเรือนเท่านั้นที่มีบุตรหลานศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี  

ตำรำงท่ี 13 ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา ปี 2561 (หน่วย: บาทต่อคนต่อปี) 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ ประถมศึกษำ ม.ต้น ม.ปลำย ปวช./ปวส. ปริญญำตรี 
ค่าเทอม - 200 1,500 2,250 24,000 
ค่าอาหารและค่าขนม 10,800 18,000 18,000 21,000 40,000 
ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา เช่น ค่ารถรับส่ง 
ค่าเรียนพิเศษ เป็นต้น 

325 400 1,750 1,850 - 

รวมท้ังสิ้น 14,400 21,400 27,200 33,250 60,000 
จ ำนวนตัวอย่ำง 80 34 23 8 19 

สัดส่วนรำยจ่ำยเพ่ือกำรศึกษำต่อ
รำยได้รวมของครัวเรือน 

10.4 21.7 18.5 18.6 23.3 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  
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 จากการศึกษารายละเอียดในประเด็นของการลงทุนด้านการศึกษา พบข้อสรุปที่ส าคัญคือ 
1) ยิ่งเรียนในระดับที่สูงขึ้นค่าใช้จ่ายจะยิ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านอาหารและค่าขนมซึ่ง

เป็นค่าใช้จ่ายที่มีสัดส่วนมากที่สุด ในกรณีของการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นค่าอุปกรณ์การ
เรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาถูกรวมในค่าอาหารและค่าขนม เนื่องจากทาง
ครอบครัวส่งเงินให้เป็นก้อนและให้จัดสรรค่าใช้จ่ายต่างๆ เอง ค่าใช้จ่ายระดับปริญญาตรีอาจ
เป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายจริง เนื่องจากนักศึกษาบางคนสามารถกู้ยืมกองทุนเงินให้ก็
ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ท าให้รบกวนค่าใช้จ่ายทางบ้านลดลง รวมถึงการท างานเพ่ือหารายได้
เสริมระหว่างเรียนสามารถลดภาระดังกล่าวได้เช่นกัน 

2) ร้อยละ 17 ของรายได้รวมถูกน าไปใช้จ่ายเพื่อการศึกษา  หากพิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการ 
ศึกษาเปรียบเทียบกับรายได้รวมของครัวเรือน พบว่า การลงทุนด้านการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ครัวเรือนใช้จ่ายเงินประมาณร้อยละ 10 ของรายได้รวม และใช้จ่ายในสัดส่วนที่
สูงขึ้นเมื่อศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดับปริญญาตรี  
ครัวเรือนต้องใช้จ่ายเงินเกือบหนึ่งในสี่ของรายได้ทั้งหมดเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ด้วย
รายจ่ายที่มากขึ้นตามระดับการศึกษาครัวเรือนไม่สามารถพ่ึงพารายได้จากภาคการเกษตร
เพียงแหล่งเดียว จ าเป็นต้องมีแหล่งรายได้นอกภาคการเกษตรที่ใช้เป็นหลักประกันว่าลูกหลาน
จะได้เรียนหนังสือ และท่ีส าคัญการก่อหนี้เพ่ือการศึกษาของบุตรหลานก็เป็นสิ่งที่ครัวเรือนเห็น
ว่าจ าเป็นต้องท าเพ่ืออนาคตที่ดีของลูกหลาน  

4.2.9 ครัวเรือนมีเงินออมสะสมไม่มำกนัก 

 ในภาพรวมของครัวเรือนตัวอย่างทั้งหมด 469 ครัวเรือน มีครัวเรือนประมาณร้อยละ 64 ที่มีเงิน
ออม มูลค่าเงินออมสะสมของครัวเรือน ปี 2561 มีเพียง 7,400 บาท และแตกต่างกันไม่มากในแต่ละครัวเรือน 

ตำรำงที ่14  ข้อมูลเงินออมสะสมของครัวเรือน ณ ปี 2561 (หน่วย: บาทต่อครัวเรือน) 

ข้อมูล กลุ่มของครัวเรือน 
ภำพรวม กลุ่มที่ 1 

ข้ำว 
กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

จ านวนครัวเรือนท่ีมเีงินออม 299 170 36 16 2 75 
สัดส่วนของครัวเรือนที่มีเงินออม 63.8 63.4 67.9 84.2 50.0 60.0 
เงินออมสะสมของครัวเรือน  7,470 7,340 9,500 8,680 n.a. 7,780 

หมายเหตุ: ขอ้มูลในตารางแสดงโดยใช้ค่ามัธยฐาน การวัดการกระจายของข้อมูลแสดงไว้ในตารางภาคผนวก  

 ประเด็นที่น่าสนในเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน มีดังนี้ 
1) ครัวเรือนส่วนใหญ่จะออมเงินกับสถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน (กลุ่ม

สัจจะ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอสม.) และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นแหล่งเงินออมที่บังคับให้
สมาชิกออมเงินเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงินของชุมชน โดยเงินออม
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ส่วนใหญ่มาจากการเก็บเล็กผสมน้อย รายได้จากค่าจ้าง/เงินเดือน และรายได้การขายผลิตทาง
การเกษตร 

2) การออมเงินมีความส าคัญมากกับครัวเรือนทุกกลุ่ม แม้แต่ครัวเรือนในกลุ่มที่ 3 ที่รายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ก็ยังมีเงินออมสะสม เพ่ือที่จะสามารถกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านได้ 

  
 จากการศึกษาครัวเรือนที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกัน พบรูปแบบของการจัดการการเงินของ
ครัวเรือนในแต่ละกลุ่มมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสรุป คือ ครัวเรือนกลุ่มที่ 1 เป็นครัวเรือนที่ปลูกเฉพาะข้าว มี
เพียงร้อยละ 40 ของครัวเรือนทั้งหมดที่มีรายได้พอเลี้ยงดูครอบครัว ส่วนที่เหลือมีความจ าเป็นต้องก็ยืมเพ่ือใช้จ่าย
ในครอบครัว เงินส่งกลับมีความส าคัญกับครัวเรือนค่อนข้างมาก มีสัดส่วนเป็น 1 ใน 3 ของรายได้รวมของครัวเรือน 
ครัวเรือนกลุ่มที่ 2 ครัวเรือนกลุ่มนี้มีรายได้น้อยที่สุดโดยเปรียบเทียบ เป็นผลมาจากการที่ครัวเรือนมีรายได้นอก
ภาคการเกษตรน้อยกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เกือบเท่าตัว แม้ว่าครัวเรือนเลือกที่จะปลูกพืชผักสวนครัวเป็นรายได้เสริม
นอกเหนือจากการปลูกข้าว แต่ด้วยข้อจ ากัดของแรงงานท าให้รายได้ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นไม่มากนัก ดังนั้น
ครัวเรือนส่วนใหญ่จึงมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน เป็นหนี้ รวมถึงไม่มีเงินจ่ายคืนหนี้เดิม โอกาสหลุด
พ้นจากการเป็นหนี้ค่อนข้างน้อย ครัวเรือนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีขนาดพ้ืนที่ท าการเกษตรมากแต่อยู่นอกเขต
ชลประทาน จึงเลือกที่จะปลูกข้าวโพดหลังจากการการท านาเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน แต่กลับเป็นครัวเรือน
กลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด ทุกครัวเรือนในกลุ่มนี้เป็นหนี้ ในจ านวนนี้ร้อยละ 60 มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและไม่มีเงินจ่ายคืนหนี้เดิม มีโอกาสเป็นหนี้ซ้ าซากสูงมากกว่าครัวเรือนกลุ่มอ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบ 
ครัวเรือนกลุ่มที่ 4 เลือกที่จะแบ่งที่ดินการเกษตรของตนเองเพ่ือปลูกข้าวและปลูกอ้อย (3 ตอ) โดยพ้ืนที่ปลูกอ้อย
เป็นพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดทั้งรายได้ภาคการเกษตรและรายได้นอกภาคการเกษตร 
พ่ึงพาเงินส่งกลับน้อย แม้ว่าพ้ืนที่จะอยู่นอกเขตชลประทานเหมือนกับกลุ่มที่ 3 แต่การปลูกอ้อยต้องใช้เงินลงทุน
จ านวนมาก จึงมีเฉพาะครัวเรือนที่สถานภาพทางเศรษฐกิจดี มีเงินลงทุน และกล้าที่จะก่อหนี้เพ่ือมาลงทุน 
ครัวเรือนกลุ่มที่ 5 ปลูกข้าวควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์ ท าให้มีข้าวและเนื้อสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน นับเป็นกลุ่มที่มี
ความมั่นคงด้านอาหารสูงที่สุด โดยครัวเรือนส่วนใหญ่จะเลี้ยงปลา ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ดไว้เพ่ือการบริโภคใน
ครัวเรือนและจ าหน่าย ในขณะที่บางครัวเรือนเลือกที่จะเลี้ยงสัตว์ เช่น สุกร วัว ควาย เป็นต้น ไว้เพ่ือจ าหน่ายเพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว หากพ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่นอกเขตชลประทานการเลี้ยงสัตว์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจ 
 ในบทต่อไปจะเป็นการน าเสนอข้อมูลเชิงลึกในประเด็นของการตัดสินใจของครัวเรือน โดยเฉพาะ
เรื่องการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกร รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ของ
ครัวเรือน 
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บทที่ 5 

พฤติกรรมทำงกำรเงินของครัวเรือนเกษตรกร 

 ผลการศึกษาในบทนี้เป็นการสะท้อนภาพพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนผ่านข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรจ านวน 103 ครัวเรือน ในอ าเภอกมลาไสยและอ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ ใน
เบื้องต้น ผู้วิจัยได้สร้างบุคลิกลักษณะที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครัวเรือนทั้ง 5 กลุ่ม (Persona) โดยแสดงถึงลักษณะ
ทางประชากร สถานการณ์ สภาพแวดล้อมของครัวเรือน รวมถึงทัศนคติและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
การเงินของครัวเรือน เพ่ือให้เข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของครัวเรือนทั้ง 5 กลุ่มได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเป็น
ตัวน าเรื่องเข้าสู่รายละเอียดด้านต่างๆ ของพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนต่อไป การศึกษาในครั้งนี้ได้ก าหนด 
Persona ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครัวเรือนทั้ง 5 กลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 15 

ตำรำงท่ี 15  Persona ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครัวเรือนทั้ง 5 กลุ่ม 

ลักษณะ กลุ่มที่ 1  
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2  
ข้ำวและผัก 

กลุ่มที่ 3  
ข้ำวและข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4  
ข้ำวและอ้อย 

กลุ่มที่ 5 ข้ำว
และเลี้ยงสัตว์ 

ชื่อ (นามสมมุติ) คุณยายข้าวหอม คุณยายทองสุข คุณป้าจ่อย คุณน้าส ารวย คุณตาอดุม 
เพศ หญิง หญิง หญิง ชาย ชาย 
อำย ุ 60 ปี 62 ปี 55 ปี 48 ปี 63 ปี 
จ ำนวนบุตร 2 คน ออกไป

ท างานนอกพ้ืนท่ี 
2 คน ออกไป

ท างานนอกพ้ืนท่ี 
 

2 คน  
(มี 1 คนออกไป
ท างานนอกพ้ืนท่ี) 

2 คน  
(ก าลังเรียน
หนังสือ) 

2 คน  
(มี 1 คนออกไป
ท างานนอกพ้ืนท่ี) 

จ ำนวนหลำน 2 คน 2 คน 1 คน ไม่ม ี 3 คน 
ลักษณะครอบครัว อยู่กับสามีและ

หลาน ตนเองมี
หน้าท่ีเลี้ยงดู
หลาน  

อยู่กับสามีและ
หลาน ตนเองมี
หน้าท่ีปลูกผัก 
เลี้ยงดูหลาน  

อยู่กับลูกท่ีก าลัง
เรียนหนังสือ ส่วน
สามี และลูกท่ีอยู่
ในวัยท างาน
ออกไปท างานท่ี
ต่างจังหวัด 
 

ครอบครัวใหม่ 
เพิ่งสร้างฐานะ อยู่
รวมกันทั้ง
ครอบครัว 
และยังต้องเลี้ยงดู
พ่อแม่ (ปู่/ย่า) ที่
อยู่ในวัยชรา 

อยู่กับภรรยา ลูก
สาว และหลาน 
ตอนเช้าเอาวัวไป
ปล่อยไว้ท่ีนาตอน
เย็นไปเอากลับเข้า
คอก 

ลักษณะนิสัย - เป็นคนไม่ชอบ
การเปลีย่นแปลง 
ท านาเป็นวิถีชีวิต
ที่สืบทอดกันมา 
- มีการวางแผนใน
การหมุนเงิน 
 

- เป็นคนท่ีขยัน 
ใส่ใจรายละเอียด  
- มีความพอเพียง 
- มีน้ าใจ ชอบ
พูดคุย มีสมัพันธ์ท่ี
ดีกับผู้อื่น 
- ชอบปลูกผัก 
- ชอบรายรับท่ี
เป็นเงินสดรายวัน 

- เป็นคนขยัน 
ชอบลองผิดลอง
ถูก ชอบเข้าสังคม
ไม่ตกเทรน  
- คนอ่ืนออมก็
ออมด้วย แม้
รายได้จะน้อยกว่า
รายจ่าย เงินทุน
ไม่มาก หนีเ้ยอะ  

- เป็นคนท่ีรู้จักคิด
แบบเป็นเหตเุป็น
ผล มีการวางแผน 
การยืมและคืน
เงินกู้อย่างเป็น
ระบบ 
- ชอบสะสม
สินทรัพย์ทาง
การเกษตร 

- เป็นคนขยัน ท า
ทุกอย่างที่ท าได้  
- ชอบอยู่บ้าน 
- ชอบเลี้ยงเป็ด
เลี้ยงไก่  
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ลักษณะ กลุ่มที่ 1  
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2  
ข้ำวและผัก 

กลุ่มที่ 3  
ข้ำวและข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4  
ข้ำวและอ้อย 

กลุ่มที่ 5 ข้ำว
และเลี้ยงสัตว์ 

ยังคงท าบัญชี
ครัวเรือน 

- ชอบความเสี่ยง 
(ซื้อหวย) 

เป้ำหมำยในชีวิต - อยากปลดหนี้ 
เพราะไม่อยาก
เป็นภาระของลูก 
- อยากให้ลูกได้
ท างานดีๆ 
เงินเดือนสูงๆ 

- ความพอเพียง 
และไม่เป็นหนี ้

- อยากให้ลูกได้
เรียนสูงๆ 
คาดหวังว่าลูกจะ
มีรายได้ดูแล
ตนเอง 

- อยากให้ลูกเรียน
สูงๆ 
- อยากดูแล
บุพการีของตนให้
มีความสุข สบาย 
 

- ลูกหลานอยูสุ่ข
สบาย 
- อยากให้ลูกได้
ท างานดีๆ 
เงินเดือนสูงๆ 
 

ลักษณะกำรท ำ
กำรเกษตร 

- พื้นที่เกษตร 
สามารถเข้าถงึ
แหล่งน้ าได้ดี 
- กูม้าท านาปรัง 
พอขายข้าวได้จะ
แบ่งไปจ่ายหนี้ 
และบางส่วนเก็บ
ไวล้งทุนท านาปี 
พอปีหน้าก็ไปกู้
ใหม ่
- เป็นผู้จัดการนา 
ต้องจ้างท านา ไม่
มีเวลาเพราะต้อง
เลี้ยงหลาน 

- พื้นที่เกษตร 
สามารถเข้าถงึ
แหล่งน้ าได้ดี 
- นอกจากท านา
แล้ว ยังปลูกผัก
สวนครัวเพื่อการ
บริโภคและ
จ าหน่าย 
- การปลูกข้าว 
จ้างรถไถ ตาจะ
เป็นคนหว่านกล้า 
หว่านปุ๋ย 

- พื้นที่เกษตร ไม่
สามารถเข้าถึง
แหล่งน้ าได ้
ท าให้ไม่สามารถ
ท านาปรังได้ จึง
ต้องหาพืชที่ใช้น้ า
น้อย ใช้เงินลงทุน
ไม่มาก เพื่อปลูก
เป็นรายได้เสรมิ
แทน 
- จ้างรถไถ ส่วนท่ี
เหลือท าเอง 

- พื้นที่เกษตร มี
หลายแปลง ทั้ง
สำมำรถเข้ำถึงน้ ำ
ได้และไม่สำมำรถ
เข้ำถึงน้ ำ  
- มีเงินลงทุน
พอสมควร ท าให ้
กล้าที่จะลงทุนใน
การปลูกอ้อย ซึ่ง
ใช้เงินลงทุนมาก
ในปีแรก แต่
สามารถเก็บเกี่ยว
ได้ 3 ปี 
- มีรถไถเป็นของ
ตัวเอง ท าเอง 

- พื้นที่เกษตร 
สามารถเข้าถงึ
แหล่งน้ าได้ดี 
แต่เนื่องจากมี
หลาน หลายคน
ท าให้มีค่าใช้จ่าย
ด้านอาหารเป็น
สูงขึ้น จึงคิดอยาก
เลี้ยงไกเ่นื้อไก่ไข่ 
ไวก้ิน  
- การปลูกข้าว 
จ้างรถไถ ตาจะ
เป็นคนหว่านกล้า 
หว่านปุ๋ย 

สัดส่วนของกำร
ปลูก 

ปลูกข้าวนาปี  
นาปรัง 15 ไร่ 

ปลูกข้าว 12 ไร่  
ปลูกผัก 2 งาน 

ปลูกข้าว 18 ไร ่
ข้าวโพด 3 ไร ่

ปลูกข้าว 7 ไร่ 
อ้อย 7 ไร่ 

ปลูกข้าว 14 ไร ่
เลี้ยงไก่ 30 ตัว 
วัว 2 ตัว 

แหล่งที่มำของ
รำยได้นอกภำค
กำรเกษตร 

- สามีออกไป
รับจ้างเพื่อหา
รายได้เพิ่ม  
- ลูกส่งเงินมาให้
เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดู
หลาน 

- สามีออกไป
รับจ้างหมู่บ้าน
ใกล้เคียงเพื่อหา
รายได้เพิ่ม  

สามี และลูก
ออกไปรับจ้าง
ต่างจังหวัดเพื่อหา
รายได้เพิ่ม 

คุณน้าส ารวยมี
รายได้ประจ าจาก
แหล่งรายได้อื่น 

รายได้จาก
เงินเดือนของลูกท่ี
อยู่ด้วย 

ทัศนคติของกำรเป็น
หนี้ 

มีแหล่งให้กู้เยอะ 
ก็เลยเป็นหนี้เยอะ 
เห็นเค้ายมืก็เลย
ไปยืมมาลงทุนท า
นา 

ไม่กู้เพิ่ม เพราะ
อายุมากแล้วกลัว
ไม่มเีงินมาจ่าย 

มีความจ าเป็น 
เพราะพื้นที่ไม่มี
น้ า ผลผลิตไมด่ี 
ต้องยืมมาลงทุน
และใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

เป็นเงินลงทุน คิด
ว่าน่าจะหาเงินคืน
ได ้

ตัวเองไม่อยากกู้ 
เพราะแก่แล้ว แต่
ลูกจ าเป็นต้องใช้
เลยกู้ใหลู้ก 
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ลักษณะ กลุ่มที่ 1  
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2  
ข้ำวและผัก 

กลุ่มที่ 3  
ข้ำวและข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4  
ข้ำวและอ้อย 

กลุ่มที่ 5 ข้ำว
และเลี้ยงสัตว์ 

จุดเร่ิมต้นของกำร
เป็นหนี ้

- กู้มาลงทุน
ทางการเกษตร
ปรับพื้นท่ีนา 
- กู้เพื่อการศึกษา
ของบุตร 
 

- กู้เพื่อการศึกษา
ของบุตร 
- กู้มาซื้อท่ีดิน
มรดกเก็บไว้ให้ลูก  

- กู้เพื่อการศึกษา
ของบุตร 
- กู้มาใช้จ่ายใน
ครอบครัว 
- กู้มาลงทุนท า
เกษตร 

กู้มาซื้อสินทรัพย์
ทางการเกษตร 
และต่อเติมบ้าน 

- กู้มาลงทุน
ทางการเกษตร 
- กู้เพื่อการศึกษา
ของบุตร 
 

ภำระหนี้สินของ
ครัวเรือน  

ปานกลาง น้อย มาก มาก ปานกลาง 

ระดับควำมสำมำรถ
ในกำรคืนเงิน 

ปานกลาง ต่ า ต่ ามาก มาก มาก 

รูปแบบกำรคืนเงิน เงินท่ีได้จากขาย
ข้าวเอามาจ่ายหนี้
คืนและยมืต่อ  

พยายามส่งทั้งต้น
และดอก หนี้
ลดลงเล็กน้อย 

คืนและยมืต่อ หนี้
พอกพูน 

เงินท่ีได้จากการ
ขายอ้อยมาจ่าย
หนี้ ส่งทั้งต้นและ
ดอก 

เงินท่ีได้จากขาย
ข้าวเอามาจ่ายหนี้
คืนและยมืต่อ(ยืม
แทนลูก) 

กำรออม  แบ่งเงินท่ีลูกส่งให้
มาออม 

แบ่งส่วนรายได้
จากการขายผักไว้
ออม  

แบ่งเงินท่ีได้จาก
การรับจ้างมาออม 

รายได้ที่เหลือจาก
ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน
ออม 

เอาเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุมาออม 

รูปแบบกำรออม - กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน 
- ฌาปนกิจ 
 

- เก็บเงินสดสะสม
ไว้กับตัว 
- กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน 
- ฌาปนกิจ 

- กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน 
- ฌาปนกิจ 
 

- ฝากธนาคาร 
- ซื้อสินทรัพย์
ทางการเกษตร 

- กลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้าน 
- ฌาปนกิจ 
- ลูกซื้อประกัน
ชีวิตให ้

 
 ล าดับต่อไปจะเป็นการน าเสนอข้อมูลและผลการสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 
3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนที่หนึ่งกล่าวถึงการจัดการทางการเงินของครัวเรือน ส่วนที่สองเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือน และส่วนสุดท้ายจะเป็นประเด็นของนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหนี้ของครัวเรือน ในแต่ละส่วนจะน าเสนอโดยจ าแนกครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่มตามแบบ
แผนการผลิตของครัวเรือนที่แตกต่างกัน แต่หากประเด็นใดที่ครัวเรือนทั้ง 5 กลุ่มมีพฤติกรรมทางการเงินที่
คล้ายคลึงกันผู้วิจัยจะขอน าเสนอในภาพรวมแทนการน าเสนอแบบจ าแนกกลุ่มย่อย 

5.1 กำรจัดกำรกำรเงินของครัวเรือน 

 ในส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจและพฤติกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับรายได้ การจัดสรรเงิน 
การลงทุนและการออมของครัวเรือน โดยเริ่มต้นจากการท าความเข้าใจถึงการตัดสินใจเลือกชนิดพืชที่จะปลูกและ
หรือสัตว์ที่จะเลี้ยง ว่าครัวเรือนมีเหตุผลอย่างไรในการตัดสินใจดั งกล่าว จากนั้นจะน าเสนอรายได้ของครัวเรือน 
การจัดสรรเงินเข้าออกในครัวเรือน พฤติกรรมการออมของครัวเรือน พฤติกรรมการลงทุนด้านต่างๆ และส่วน
สุดท้ายเป็นการเลือกซื้อประกันภัยของครัวเรือน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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5.1.1 กำรตัดสินใจของครัวเรือนในกำรเลือกเพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์   

 เหตุผลที่ครัวเรือนเลือกปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ รวมถึงรูปแบบการจัดการการเพาะปลูกของครัวเรือน  
ได้ข้อสรุปดังต่อไปนี้ 

1) กำรปลูกข้ำวเป็นวิถีชีวิต 
เหตุผลหลักในการปลูกข้าวคือปลูกข้าวไว้เพ่ือการบริโภค เมื่อถึงช่วงเวลาท านา ทุกครัวเรือนก็

ยังคงต้องท านากันอยู่ เพราะมันเป็นวิถีชีวิต เป็นประเพณี ไม่ต้องการที่จะไปซื้อข้าวกิน แม้จะรู้ว่าผลผลิตนั้นไม่
แน่นอนขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศ บางปีน้ าท่วมนาปีก็หันไปหวังพ่ึงนาปรัง หว่านแล้วเกิดฝนแล้งข้าวไม่งอกก็ต้อง
ลงทุนหว่านใหม่ โดยเฉพาะพ้ืนที่นอกเขตชลประทานแม้ว่ารู้ว่าจะขาดทุนแต่ก็ต้องท า พอให้มีข้าวไว้บริโภคใน
ครัวเรือน  

“ถ้าไม่ท านาแล้วต้องไปซื้อข้าวกินก็จะรู้สึกไม่ดี เพ่ือนบ้านก็จะกล่าวหาว่าขี้เกียจไม่ยอม
ท านา” 

2) จะเลือกปลูกอะไรขึ้นอยู่กับลักษณะที่ดิน 
หากเป็นที่ลุ่มก็ต้องปลูกข้าว จะปลูกอ้อย มัน ข้าว โพดไม่ได้เนื่องจากเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ า

มาก หากอยู่นอกเขตชลประทานก็ต้องเลือกปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย สิ่งส าคัญประการหนึ่งของการตัดสินใจเลือกชนิด
พืชที่จะปลูกนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาด้วยว่าที่ดินแปลงข้างๆ ปลูกพืชชนิดใด หากเราท าแตกต่างจากคนอ่ืน เมื่อถึง
เวลาสูบน้ าใส่แปลงนาอาจเกิดปัญหากันได้ นี่ดังนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่จึงต้องท าอะไรตามๆ กัน  

3) กำรช่วยเหลือจำกภำครัฐและหน่วยงำนภำยนอกมีส่วนก ำหนดแบบแผนกำรเพำะปลูก 
จากการที่พ้ืนที่ศึกษามักประสบปัญหาภัยธรรมชาติทั้งน้ าท่วมและน้ าแล้งอยู่เสมอ ท าให้

ครัวเรือนไม่กล้าเสี่ยงที่จะปลูกพืชชนิดอ่ืนแทนการปลูกข้าว เนื่องจากการปลูกข้าวแม้ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติยัง
สามารถพ่ึงพาการช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ 

“ปลูกมันก็ลองแล้ว อ้อยก็ลองแล้ว ปีหน้าถ้าต้องเสี่ยงจะเสี่ยงกับข้าวดีกว่า อย่างน้อย
รัฐบาลก็ช่วย น้ าท่วมนาข้าวก็ได้รัฐบาลช่วย 1,113 บาทต่อไร่ ถ้าใครท าประกันของ ธ.
ก.ส.ก็จะได้เพ่ิมอีกไร่ละพันกว่าบาทเหมือนกัน” 

นอกจากนี้สถาบันปิดทองหลังพระฯ มีโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร มีการให้ยืม
ปัจจัยการผลิตและจัดตั้งแหล่งรวบรวมผลผลิต เปิดรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรและเป็นตัวกลางในการขายผลผลิต
กับภายนอก ท าให้เกษตรกรมีทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การปลูกผักปลอดภัย การปลูกข้าวโพดหวาน 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ เช่น ปลา ไก่ เป็ด และสุกร เป็นต้น 

4) เกษตรกรกู้ยืมปัจจัยกำรผลิตมำใช้ก่อน จ่ำยทีหลัง 
ปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและแหล่งให้กู้ยืมปัจจัยการผลิตได้ไม่ยาก 

เนื่องจากมีกองทุนในระดับหมู่บ้านที่ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต สมาชิกสามารถไปเอาปัจจัยการผลิต ได้แก่ 
เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย/ยา ไปใช้ในการเพาะปลูก และจ่ายคืนเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต  พอถึงฤดูกาลเพาะปลูกปีถัดไปก็ไปเอา
พันธุ์ข้าว ปุ๋ย/ยา กับกองทุนใหม่อีกครั้ง เป็นแบบนี้ไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆ  

“ปีใหม่ก็เป็นหนี้ใหม่ ไปเอาปุ๋ยมาใช้ คนอ่ืนเค้าก็ท ากัน” 
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“ปุ๋ยที่เอากับโรงงาน ถ้าจ่ายเงินสดราคา 2,800 บาท แต่ถ้าจ่ายหลังเก็บเกี่ยวราคา 
3,200 บาท” 

ครัวเรือนเกษตรยังสามารถยืมแม่พันธุ์ไก่ และอาหารสัตว์จากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ไปใช้
ก่อนได้ เมื่อเก็บไข่ไก่มาขายก็ค่อยหักเงินหรือสามารถเอาเงินสดมาช าระภายหลังได้เช่นกัน 

5) กำรจัดกำรกำรเพำะปลูกเป็นแบบกึ่งผู้จัดกำร 
ครัวเรือนต้องมีการวางแผนว่าแปลงใดจะปลูกพืชชนิดใด ทั้งนี้เพ่ือให้เพียงพอต่อการบริโภค

และมีรายได้สูงที่สุด ส่วนใหญ่ครัวเรือนจะแบ่งพ้ืนที่ปลูกข้าวไว้ประมาณ 5 ไร่ก็เพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี 
ส าหรับปัจจัยด้านราคานั้น ครัวเรือนจะใช้พิจารณาในกรณีของการแบ่งสัดส่วนชนิดพืชที่จะเลือกปลูก  

รูปแบบการเพาะปลูกข้าว ในปัจจุบันครัวเรือนส่วนใหญ่เปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบกึ่งผู้จัดการ
นา กล่าวคือ จ้างรถไถ จ้างหว่านกล้า และจ้างรถเกี่ยวข้าว ส่วนที่ท าเอง คือ ใส่ปุ๋ยและการสูบน้ าใส่แปลงข้าว
เท่านั้น การจ้างไถนั้นสะดวกสบาย แต่ก็ใช้เงินมากพอสมควร แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านแรงงานท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่
เลือกรูปแบบการเพาะปลูกแบบนี้ ส าหรับการด านาพบเห็นได้น้อยมากในปัจจุบัน ครัวเรือนเกษตรจะใช้เวลาอยู่กับ
นาน้อยลงไม่เหมือนในอดีต การปลูกข้าวไว้ส าหรับกินเองในครอบครัวส่วนใหญ่จะใช้วิธีการเกี่ยวข้าวด้วย
แรงงานคน แต่ข้าวส าหรับขายก็จะนิยมใช้การจ้างรถเกี่ยวข้าว ทั้งนี้เนื่องจากข้าวที่ใช้รถเกี่ยวจะแข็งและไม่อร่อย 
ปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู้เพ่ิมเติมว่า การใช้แรงงานคนเกี่ยวและมัดข้าวไว้ เป็นการบ่มข้าวไปในตัวท าให้ได้ข้าวที่
นุ่ม เมล็ดสวย อร่อยและหอม 

“จ้างเอามันไม่เหนื่อย เห็นเค้าจ้างก็จ้างตามเค้า มันทันสมัยดี” 

“จ้างคนมาหว่าน เค้าจะใช้เครื่องพ่น ความสม่ าเสมอของเมล็ดข้าวที่ขึ้นมันดีกว่ าคน
หว่าน เพราะมันปรับระดับความแรงของเครื่องได้ ค่าจ้างไร่ละ 10 บาท” 

“จ้างรถเกี่ยววันเดียวก็เสร็จ เอาไปขายเรียบร้อย ไม่ต้องตาก เอาเวลาไปท าอย่างอ่ืนคุ้ม
กว่า” 

เช่นเดียวกับกรณีของการปลูกอ้อยที่เกษตรกรต้องจ้างเกือบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การไถปรับหน้า
ดิน การปลูกโดยใช้รถปลูก การให้ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชและวัชพืช เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวเกษตรจะต้องเริ่มใช้เงินใน
การจ้างคนมาตัดอ้อย เพราะพ้ืนที่เป็นแปลงปลูกขนาดเล็กท าให้ไม่สามารถใช้รถตัดอ้อยได้  

ข้อสังเกตของการเป็นผู้จัดการนา ครัวเรือนที่อยู่นอกเขตชลประทานและท านาไม่ถึง 10 ไร่ 
ผู้จัดการนาเต็มรูปแบบนั้นไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ครัวเรือนที่ปลูกข้าว 10 ไร่ขึ้นไปจะเริ่มมีการลงทุนในสินทรัพย์
ทางการเกษตรที่นอกเหนือจากรถไถเดินตาม (ปกติรถไถเดินตามนั้นทุกครัวเรือนมีอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันไม่ค่อยถูกใช้
ในการไถดิน แต่ถูกดัดแปลงเป็นเครื่องสูบน้ า) เช่น เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องพ่นยา เป็นต้น ครัวเรือนจึงเลือกที่จะหว่าน
กล้า และใส่ปุ๋ยเองเพ่ือลดต้นทุน และส าหรับครัวเรือนที่มีพ้ืนที่ปลูกข้าว 20 ไร่ขึ้นไป บางครัวเรือนสามารถน าก าไร 
(surplus) ที่ได้จากการขายข้าวบวกกับเงินกู้ยืมไปลงทุนซื้อรถไถใหญ่ (36 แรงม้า) ราคาประมาณห้าแสนบาท โดย
ให้เหตุผลว่าไม่ต้องการเสียเงินค่าจ้างรถไถ (ไถ 2 รอบ ไร่ละ 550-700 บาท) เสียเฉพาะค่าน้ ามัน ซึ่งหากน ารถไถไป
รับจ้างด้วยกจ็ะมีเงินเพียงพอที่จะน าไปช าระหนี้ได้ 
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6) ปัญหำกำรเผำทำงกำรเกษตรในพื้นที่ 
การเผาตอซังข้าว มีการเผามาเป็นเวลานานแล้ว เผาทุกครั้งที่ท านาเนื่องจากท าให้ไถกลบง่าย

ขึ้น ถ้าไม่เผาก่อนรถไถรับจ้างจะไม่ค่อยอยากมาไถให้ เพราะใช้เวลาในการไถนาน และราคาค่าไถก็จะแพงกว่า
แปลงที่มีการเผาตอซังข้าวแล้ว การเผาอ้อย แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การเผาอ้อยก่อนตัดขายเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ว่าจ้างแรงงานมาตัดรวมถึงเวลาขนย้าย และการเผาตออ้อยหลังจากการตัดเสร็จแล้วเพ่ือให้ตอแตกยอดใหม่ในปี
ถัดไป ทั้งนี้ราคาขายอ้อยสดกับอ้อยเผาแตกต่างกันไม่มากนัก แต่ส าหหรับการเผาข้าวโพด ในพ้ืนที่จะไม่ค่อยเผา 
โดยส่วนใหญ่จะตัดและไถกลบลงในแปลงเพ่ือท าเป็นปุ๋ย หรือตัดล าข้าวโพดขายเป็นการเพ่ิมรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 

7) ขำยผลผลิตอยำกได้เป็นเงินสด 
การขายข้าวส่วนใหญ่จะขนไปขายที่โรงสีบริเวณใกล้เคียงและได้รับเงินสดทันที บางครัวเรือน

ขายข้าวเพ่ือช าระหนี้ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ย ค่ายา และเก็บบางส่วนไว้เพื่อรอการขายในอนาคต ยามจ าเป็นต้องใช้เงิน 
แต่การขายอ้อยไม่เหมือนกับการขายพืชชนิดอ่ืนเพราะนอกจากราคาจะขึ้นอยู่กับน้ าหนักของผลผลิตแล้ว ยังมีเงิน
สมทบ (เงินตาม) ในส่วนของค่าความหวาน (CCS) อีกด้วย ท าให้การขายอ้อยจะยังไม่ได้รับเงินสดในทันที หลังจาก
หักค่าปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับจากโรงงานแล้ว เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีภายหลังจากการน าอ้อยไปขาย
ประมาณ 15-30 วัน 

“การขายอ้อยไม่เหมือนกับการขายข้าว เนื่องจากเราทยอยตัดเราจะส่งโรงงานเป็นรอบๆ 
แต่ละรอบก็ต้องรอคิวนานกว่าจะได้ขาย พอชั่งน้ าหนักเสร็จจะได้ใบเสร็จซึ่งสามารถเอา
ไปขึ้นเงินได้ แต่หากต้องการเงินก้อนก็ต้องรอให้ตัดเสร็จ บางครั้งใช้เวลานาน และยัง
รอค่าความหวาน กว่าเงินจะเข้าบัญชีต้องใช้เวลารอเงินเกือบ 1 เดือน” 

“ใจแม่อยากได้เงินสดเลยเหมือนการขายข้าวขายมัน แต่อ้อยแม่ต้องรอ 15 วันถึงจะได้
ใช้เงิน ส่วนมากในหมู่บ้านเป็นแบบนี้หมดเลยเพราะไม่มีใครเขามาซื้อเงินสด พูดตรงๆ
ท าอ้อยก็ไม่ได้หรอกเห็นว่าคนอ่ืนท าดีก็ท าตาม” 

ตำรำงท่ี 16  การตัดสินใจของครัวเรือนในการเลือกเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ 
ประเด็น ข้ำว ผัก ข้ำวโพด อ้อย เลี้ยงสัตว ์

เหตุผลที่เลือก  เป็นวิถีชีวิต 
 ความเหมาะสม
ของพื้นที่ 

 ความช่วยเหลือ
จากรัฐ 

 การส่งเสริมจาก
สถาบันปิดทองฯ 

 ความสุขส่วนตัว 
 ไม่ต้องจ้างแรงงาน 
ใช้เงินทุนน้อย 

 ใช้ระยะเวลาปลกู
ไม่นาน  

 การส่งเสริมจาก
สถาบันปิดทองฯ 

 ความเหมาะสม
ของพื้นที่ 

 เงินลงทุนไม่มาก 
 ระยะเวลาเกบ็
เกี่ยวสั้น 

 ความเหมาะสม
ของพื้นที่ 

 ต้นทุนสูง แต่
ผลผลิตดี 

 

 การส่งเสริมจาก
สถาบันปิดทองฯ 

 ลูกหลานมีอาหาร
ไว้บริโภค 

 อยู่นอกเขต
ชลประทาน ท านา
ปรังไม่ได้ 

เงินลงทุน  เงินทุนส่วนตัว 
 ยืมปัจจยัการผลิต
จากกองทุนใน
ชุมชนได้ 

 กู้ยืม 

 เงินทุนส่วนตัว  ยืมปัจจยัการผลิต
จากสถาบันปิด
ทองฯ 

 

 เงินทุนส่วนตัว 
 กรณีที่ไม่มีสามารถ
ยืมปัจจยัการผลิต
จากโรงงานได้ 

 ยืมปัจจยัการผลิต
จากสถาบันปิด
ทองฯ 
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ประเด็น ข้ำว ผัก ข้ำวโพด อ้อย เลี้ยงสัตว ์
วิธีจัดกำรกำร
เพำะปลูก 

กึ่งผู้จัดการนา โดยจะ 
ใส่ปุ๋ย และสูบน้ าเข้า
นาเอง 

ดูแลเองง่ายๆ ใส่ปุ๋ย
คอกปุ๋ยอินทรยี์ รดน้ า 
ถอนหญ้า พรวนดิน 

จ้างไถและจ้างเก็บฝัก
ข้าวโพด ปลูกและใส่
ปุ๋ยเอง 

ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบ
การจ้างในทุกขั้นตอน 
ยกเว้นครัวเรือนที่มี
รถไถจะท าเอง 

ดูแลเองง่ายๆ เล้ียง
แบบปล่อยบริเวณ
หลังบ้าน ววัก็เอาไป
กินหญ้าที่นา 

กำรเผำ เผาตอซังข้าวท าให้ไถ
กลบง่ายขึ้น ถ้าไม่เผา
รถไถรับจ้างจะไม่
อยากมาไถให ้

 ส่วนใหญ่จะตัดและไถ
กลบลงในแปลงเดิม
เพื่อท าเป็นปุ๋ย หรือ
ตัดล าข้าวโพดขาย
เพื่อเพิ่มรายได้ 

 เผาเพื่อให้ง่ายต่อ
การตัด การขน 

 เผาตออ้อยเพือ่ให้
ตอแตกยอดใหม ่

 

แหล่งจ ำหน่ำย โรงสีบริเวณใกล้เคียง  ขายผ่านสถาบัน
ปิดทองฯ “ผัก
ปลอดภัยหนองเลิง
เปือย” 

 มีลูกค้าประจ า 
 ขายเองที่ตลาด 

 ขายผ่านสถาบัน
ปิดทองฯ ทั้ง
ข้าวโพดหวานและ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

 ลานรับซ้ือของ
สหกรณ์ 

ลานรับซ้ือผลผลิต  ไข่ไก่ขายผ่าน
สถาบันปิดทองฯ 

 สัตว์เล้ียงอื่นๆ 
ส่วนใหญ่มีคนมา
ซ้ือที่บ้าน 

 
ผลตอบแทน  มีข้าวไว้บริโภค 

 ขายแลว้ได้เงิน
ก้อน 

 ขายได้วันละ 100-
200 บาท ดีใจที่มี
เงินใช้ทุกวัน 

 ดีใจที่ลูกค้าได้กิน
ผักปลอดภยั 

 ไม่ค่อยพอใจ  
เนื่องจากฝัก
ข้าวโพดไม่งาม 
ราคาต่ า 

 ในพื้นที่ยังไม่มีการ
ประกันผลผลิตเมื่อ
เกิดภัยพิบัต ิ

ต้องรอนานกวา่จะได้
เงิน แต่ก็ชอบเพราะ
ได้เงินก้อน 

 มีแหล่งโปรตีนไว้
บริโภค 

 ผลตอบแทน
ค่อนข้างดี  

 ขายเมื่อจ าเป็น 
เช่น ขายวัวเอามา
ลงทุนปลูกข้าว 

5.1.2 วิถีชีวิตในแบบปัจจุบันพึ่งพำเฉพำะรำยได้ภำคกำรเกษตรไม่ได้ 

 แม้ว่าครัวเรือนทั้งหมดจะตอบว่าอาชีพหลักของครัวเรือนคือการเกษตร ท านาปลูกข้าว แต่จาก
ข้อมูลที่ได้นั้นกลับพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้หลักมาจากการท างานนอกภาคการเกษตร สมาชิกวัยแรงงาน
มักออกไปท างานนอกพ้ืนที่หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีที่ดินท ากินอยู่นอกเขตชลประทาน ส าหรับ
ภาคการเกษตรเองแม้ว่าจะสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้บ้าง แต่รายได้จากภาคการเกษตรนั้นไม่เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายเพ่ือการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าผ่อนรถยนต์ ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์ และค่าน้ ามัน รวมถึงการศึกษาของ
บุตรหลานที่ต้องมีการเรียนพิเศษ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรของโรงเรียน ดังนั้นรายได้นอกภาคการเกษตรจึงมี
ความส าคัญอย่างมากกับครัวเรือนเกษตรกร  
 นอกเหนือจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ประเด็นส าคัญที่ส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือน ได้แก่ ความ
ไม่แน่นอนของรายได้ภาคการเกษตร และทักษะของแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) เกษตรกรเผชิญกับควำมเสี่ยงอยู่เสมอ ทั้งภัยธรรมชาติและราคาผลผลิต โดยเฉพาะการปลูก
ข้าวที่เป็นวิถีชีวิต การหว่านข้าวก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงว่าข้าวจะงอกหรือไม่ หากเผชิญกับ
ภัยแล้งก็จ าเป็นต้องไถและหว่านข้าวใหม่เป็นรอบที่สอง ซึ่งนั่นหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้น พอข้าว
งอกงามก าลังจะเก็บเกี่ยว ก็อาจต้องเผชิญกับปัญหาน้ าท่วม ซึ่งปัจจุบันน้ าท่วมขังในพ้ืนที่
ยาวนานขึ้น ท าให้ข้าวเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ แม้ว่าจะมีความช่วยเหลือจากภาครัฐ 
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เกษตรกรก็ยังรู้สึกสูญเสียอยู่ดี ดังนั้นการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบยังคงเป็นความหวังที่
เกษตรกรรอคอยนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ประเด็นด้านราคาก็เป็นอีกหนึ่งความ
เสี่ยงที่เกษตรกรต้องเผชิญในทุกป ี

2) เงินไม่พอก็ออกไปหำเพิ่ม เป็นค าพูดติดปากของครัวเรือนเกษตรกร ด้วยการเรียนรู้ผ่านการ
ช่วยงานของครอบครัว ท าให้แรงงานมีทักษะเฉพาะตัวนอกเหนือจากการท าการเกษตร ได้แก่ 
ทักษะด้านการก่อสร้าง การท าโบส์ถท าสิม (ช่างไม้ ช่างสี) การเย็บผ้า ทั้งนี้เครือข่ายทางสังคม 
ได้แก่ ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้าน อดีตนายจ้าง และกลุ่มคนที่เคยท างานร่วมกัน จะเชื่อมโยงแหล่ง
งานให้กับผู้ที่ต้องการท างาน ส าหรับคนขยันจะสามารถมีรายได้เข้าครัวเรือนได้อย่างต่อเนื่อง 

“ใกล้ถึงวันที่ต้องให้เงินลูก 500 บาท ถ้ายังไม่มีแม่ก็ต้องออกไปหา” 

5.1.3 เงินที่ได้จำกกำรขำยข้ำวต้องแบ่งไปใช้หนี้ 

 การจัดการการเงินของครัวเรือนส่วนใหญ่เพศหญิงจะเป็นคนดูแล แม้ว่าครัวเรือนส่วนใหญ่จะพ่ึงพา
รายได้จากนอกภาคการเกษตร เช่น เงินเดือน งานก่อสร้าง และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น แต่รายได้จากภาคการเกษตร
ก็ยังเป็นตัวชี้วัดส าคัญว่าในแต่ละปีสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจะเป็นเช่นไร เงินที่ถูกจัดสรรเพ่ือน าไปใช้หนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากนอกภาคการเกษตร ส่วนรายได้จากภาคการเกษตรจะถูกน าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 
ใช้หนี้ และหากเหลือพอก็จะเก็บไว้ส าหรับลงทุนท าการเกษตรครั้งต่อไป  

ตำรำงท่ี 17  การจดัสรรเงินของครัวเรือนตามแบบแผนการผลิต 

กลุ่มที่ 1 
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและอ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและเลี้ยงสัตว์ 

 เงินขายข้าวนาปถี้า
เหลือก็เอามาลงทุน
ท านาปรัง  
 เงินขายข้าวนาปรัง
ไปใช้หนี้และเอาไป
ลงทุนท านาปี  
 รับจ้างเพื่อเอามาใช้
จ่ายในครัวเรือน 
บางครั้งก็ต้องกู ้

 เงินก้อนคือเงินจาก
การขายข้าว เอาไว้
ใช้หนี้  
 ส่วนเงินท่ีเอาไว้ใช้
จ่ายทุกวันมากจาก
การขายผัก 
 มีเงินออมจากการ
ขายผัก 

 เงินขายข้าวไดไ้ม่
มากเพราะอยู่นอก
เขตชลประทานท า
นาปรังไมไ่ด้ แต่หาก
ขายข้าวได้ก็เอามา
ใช้จ่ายในครัวเรือน 
 เงินจากการขาย
ข้าวโพดไมม่ากนัก
เอามาใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

 มีเงินเหลือจากการ
ขายข้าวและอ้อย 
พอได้ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
 บางครัวเรือนมเีงิน
เหลือพอท่ีจะน าไป
ลงทุนซื้อสินทรัพย ์

 เงินจากการขายข้าว
เอาไว้ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน และลงทุน
รอบถดัไป  
 เงินท่ีได้จากการ
เลี้ยงสตัว์ เป็น
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและแบ่งไว้
ออม 
 ขายข้าวได้เอาไปซื้อ
วัวมาเลี้ยง พอจะท า
นาก็ขายวัวเอาเงิน
ไปลงทุนท านา 

“เงินใช้หนี้ ขึ้นอยู่กับรายได้จากการต่อเติมบ้าน เงินขายข้าวขายอ้อย ก็พอได้ซื้อของกินของ
ใช้” 

“เงินขายข้าวก็แบ่งไว้ลงทุนรอบหน้าด้วย ใช้หนี้ด้วย แล้วก็แบ่งไว้ใช้ด้วย ขาดไม่ได้นะเงินตื่น
ขึ้นมาก็ได้ใช้เงิน” 
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“ได้เงินน้ าท่วมมาก็เอามาลงนาปรัง พอท านาปรังเสร็จ ก็อาจจะแบ่งใช้หนี้  ส่วนที่เหลือเก็บไว้
ใช้จ่ายในครอบครัว ถ้าลูกขอแล้วไม่พอก็ของหยิบยืมญาติ ถึงเวลาท านาก็ไปก็ยืมปุ๋ย หาเงิน
จ่ายค่ารถไถ พอขายข้าวได้ก็คืน หมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆ” 

5.1.4 กระแสเงินสดส่งผลต่อกำรท ำบัญชีครัวเรือน 

 การท าบัญชีครัวเรือนนั้นมีหลายหน่วยงานทีเ่ข้ามาให้การสนับสนุน แต่เมื่อเกษตรกรท าไปได้สักพัก
ก็หยุดและไม่ได้ท าต่อ ด้วยรายจ่ายที่มีมากกว่ารายได้ท าให้เกษตรกรเกิดความเครียดและไม่อยากท า บางรายเมื่อ
เห็นรายจ่ายตลอดทั้งปีมีจ านวนมากกว่ารายได้ กลับบอกว่าท าบัญชีผิด แท้จริงแล้วเกิดจากการน าเงินกู้มาใช้จ่าย   

“เคยท าแล้วแต่ไม่ท าต่อ เป็นไปได้ยังไงที่มีรายจ่ายเป็นแสนบาทต่อปี ทั้งๆท่ีเราไม่มีเงิน”  

 ในครัวเรือนเกษตรกรที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกันส่งผลต่อการท าบัญชีครัวเรือน โดยกลุ่ม
เกษตรกรที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ เป็นกลุ่มทีย่ังมีการท าบัญชีรายรับรายจ่าย เนื่องมาจากการขายผักและการขายไข่
สร้างรายได้ให้เกษตรกรเป็นประจ าทุกวัน จะเห็นว่ารายได้ ค่าใช้จ่ายและหนี้สินมีผลต่อการท าบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้
ผู้ที่มีรายได้น้อยและมีรายได้เข้าครัวเรือนนานๆ ครั้ง แต่มีค่าใช้จ่ายทุกวัน และมีหนี้สินมักจะไม่ท าบัญชีครัวเรือน 
ส่วนกลุ่มที่ท าบัญชีครัวเรือนต่อเนื่องจะอยู่ในครัวเรือนที่มีความถี่ของรายได้บ่อยครั้งมากกว่า  ซึ่งได้แก่ครัวเรือนที่
ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ประสบการณ์ในการได้รับประโยชน์จากการวางแผนการใช้จ่ายเงิน จะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจและใส่ใจที่จะวางแผนการใช้จ่ายเงินให้กับครัวเรือนมากขึ้น 

“แม่ว่าตอนท ามันลดอยู่นะลูก มันท าให้เราประหยัดลงรู้ว่าจ่ายอะไร ปกติพ่อเป็นคนท าบัญชี
ครัวเรือน มันบีบตัวเองลงว่าสิ่งไหนที่เราเคยใช้จ่ายเยอะๆ เสื้อผ้าที่เราเคยซื้อเราก็ลดลง มัน
ท าให้เราเห็นแต่ละเดือนสมมติว่าเดือนนี้เราซื้อเสื้อผ้าเยอะ เดือนต่อมาเราก็หยุด เอาเงิน
ส่วนนั้นมาไว้ซื้อนมให้หลาน ไว้ให้หลานไปโรงเรียน” 

5.1.5 พฤติกรรมกำรออมของครัวเรือน 

 ในส่วนของพฤติกรรมการออมเงิน จะอธิบายว่าเงินที่ครัวเรือนน ามาออมนั้นแบ่งมาจากส่วนไหน  
รูปแบบการออม และแหล่งเงินออมที่ส าคัญ ครัวเรือนมีวัตถุประสงค์การออมที่หลากหลาย ได้แก่ เพ่ือเอามาใช้จ่าย
ในครัวเรือน ออมไว้เป็นทุนสะสมส ารองไว้ใช้ตอนจ าเป็น ออมเพ่ือรักษาสภาพสมาชิกกลุ่มไว้เพ่ือโอกาสในการกู้ 
ออมไว้กรณีเสียชีวิตลูกหลานจะได้ไม่เดือดร้อน ทั้งนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่จะใช้จ่ายก่อนเหลือแล้วค่อยออม มีส่วน
น้อยที่แบ่งไว้ออมก่อน รายละเอียดของพฤติกรรมการออมของครัวเรือน สามารถอธิบายได้ดังนี ้

1) เงินที่ได้จำกกำรขำยผลผลิตถูกแบ่งมำไว้เป็นเงินออม ครัวเรือนส่วนใหญ่เมื่อขายผลผลิตได้
จะแบ่งเงินออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ใช้หนี้ ใช้จ่ายในครัวเรือน และเก็บไว้เป็นเงินออม กรณี
จ าเป็นต้องใช้ก็สามารถน าเงินออมออกมาใช้ได้ ซึ่งในแต่ละกลุ่มครัวเรือนมีพฤติกรรมแตกต่าง
กันเล็กน้อย ดังตารางที่ 18   
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ตำรำงท่ี 18  แหล่งทีม่าของเงินออม 

กลุ่มที่ 1 
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและอ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและเลี้ยงสัตว์ 

เงินออมส่วนใหญ่มา
จากรายได้จากการขาย
ข้าวในกรณีที่เหลือ
หลังจากหักค่าใช้จ่าย
ของครัวเรือน มีส่วน
น้อยทีแ่บ่งไวอ้อมก่อน
แล้วจึงค่อยใช้จ่าย  

ส่วนใหญ่จะน าเงินท่ีได้
จากการจ าหน่ายผักมา
ออม โดยบางส่วน
หยอดกระปุกออมสิน 
ออมเป็นระยะสั้น ครบ
ปีก็เปิดกระปุกออมสิน
เพื่อน าเงินมาใช้จ่าย 

แม้จะมีค่าใช้จ่ายมาก 
แต่สามารถหาเงินมา
ออมได้ทุกเดือน (เช่น
จากการรับจา้ง) ทั้งนี้
เพราะต้องการสิทธิ
ประโยชนไ์ม่ให้
แตกต่างจากครัวเรือน
อื่นๆ 

ส่วนใหญ่น าเงินท่ีจาก
การจ าหน่ายผลผลิตมา
ออม บางส่วนฝากเงิน
ไว้ในธนาคารพาณิชย์  

เกษตรกรจะน ารายได้
จากการจ าหน่าย
ผลผลติมาออม โดยจะ
แบ่งส่วนเงินออมไว้
ก่อน เหลือจากนั้นค่อย
เอามาใช้เท่าที่จ าเป็น 
ทั้งนี้เนื่องจากใน
ครัวเรือนมีทั้งข้าวและ
เนื้อสัตวไ์ว้บริโภคใน
ครัวเรือนอยู่แล้ว  

 
2) กำรบังคับให้ออมทุกเดือนเป็นเรื่องยำก แต่ก็ท ำได้เพรำะอยำกได้สวัสดิกำร ครัวเรือนส่วน

ใหญ่จะออมทุกเดือน โดยเฉพาะการออมภาคบังคับ ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นสมาชิกของ
กองทุนเงินล้านจะต้องออมทุกเดือนเพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ และการออมของกองทุนสัจจะ
วันละบาทที่ต้องออมทุกเดือน โดยสมาชิกจะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือในยามที่เดือดร้อน เช่น 
การได้รับเงินชดเชยในกรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาล และเงินช่วยเหลือในกรณีเสียชีวิต เป็นต้น 
ครัวเรือนสามารถหาเงินมาออมได้ในทุกเดือน ไม่ว่าจะเป็นเงินที่แบ่งมาจากการขายผลผลิต 
การรับจ้าง เงินส่งกลับจากลูกหลาน แม้จะเป็นจ านวนเงินที่ไม่มากนัก แต่ก็สะท้อนความ
เข้มงวดของการจัดการการเงินได้ในระดับหนึ่ง  

3) เลือกออมในชุมชนเป็นอันดับแรก การออมสมทบในกลุ่มต่างๆ ของหมู่บ้าน นั้นค่อนข้าง
สะดวก ไม่ล าบากในการเดินทาง ไม่ต้องเสียค่ารถออกไป (ลด transaction cost) แต่ละ
หมู่บ้านก็จะมีวิธีการจัดการกับเงินออมในรูปแบบที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น บางหมู่บ้าน
เลือกที่จะใช้วิธีออมระยะกลาง ครบ 2 ปี เอาเงินออมทั้งหมดคืนสมาชิกพร้อมเงินปันผล แล้ว
ค่อยเริ่มออมใหม่ ซึ่งเป็นวิธีป้องกันการทุจริตของกรรมการ ป้องกันกองทุนล้ม ซึ่งเป็นวิธีที่ ท า
ให้สมาชิกรู้สึกม่ันใจและท าให้อยากท่ีจะออมเพ่ิมขึ้นในปีถัดไป จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนจะมี
การออมเงินมากกว่า 1 แหล่ง และจะเลือกออมในชุมชนเป็นอันดับแรก เนื่องจากต้องการ
สวัสดิการที่ไม่แตกต่างจากคนอื่นๆ ในชุมชน ทั้งนี้เป้าหมายการออมจ าแนกตามแหล่งเงินออม
สรุปไว้ในตารางที่ 19 

 

 

 

 



45 
 

ตำรำงท่ี 19  เป้าหมายการออมของครัวเรือน 

แหล่งเงินออม ลักษณะกำรออม เป้ำหมำยกำรออม 
กองทุนสัจจะวันละบาท บังคับทุกเดือน สวัสดิการเกิด เจ็บ ตาย 
กองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิต/ 
สหกรณ์การเกษตร 

ไม่บังคับ  สะสมเงินค่าหุ้นและได้รับเงินปันผล 
 เงินฝาก 

บังคับทุกเดือน  รักษาสถานภาพสมาชิกเพ่ือการกู้ยืม (ใช้ประกันเงินกู้) 
กองทุนหมู่บ้าน บังคับทุกเดือน รักษาสถานภาพสมาชิกเพื่อการกูย้ืม (ใช้ประกันเงินกู้) 
ธนาคารพาณิชย ์ ไม่บังคับ เงินออมระยะยาว 

5.1.6 พฤติกรรมกำรลงทุนของครัวเรือน  

 การเลือกลงทุนของครัวเรือนสามารถอธิบายได้โดยการคาดการณ์รายได้หรือผลตอบแทนในอนาคต
จากการลงทุนนั้นๆ เช่น การลงทุนด้านการศึกษา พ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ลงทุนมีความคาดหวังว่าหลังจากที่จบการศึกษา
แล้วบุตรจะมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและส่งเงินกลับมาช่วยเหลือรายจ่ายของครอบครัวได้ ส่วนการลงทุนซื้อสินทรัพย์
ทางการเกษตร เกษตรกรก็คาดหวังความสะดวกสบายและยังสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย เช่นเดียวกันกับ
การซื้อหวยที่ผู้ลงทุนต่างก็คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นกัน ซึ่งรายละเอียดพฤติกรรมการลงทุนของ
ครัวเรือนมีดังต่อไปนี้  

5.1.6.1 กำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ 
พ่อแม่ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องส่งลูกให้เรียนในระดับที่สูง

ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยมีความหวังว่าเมื่อลูกเรียนจบก็จะสามารถท างานและกลับมาช่วยเหลือทางบ้าน แม้ว่า
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจะสูงเพียงใด ครอบครัวจะต้องท าทุกวิถีทางเพ่ือให้มีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนการศึกษา
ของบุตร ไม่ว่าจะเป็นขายข้าว ขายวัว หรือกู้ยืม 

“สมัยเราไม่มีโอกาสได้เรียน เงินก็ไม่มี โรงเรียนก็ไกล เลยไม่ได้เรียน พอลูกขอเรื่อง
เรียน อยากได้อะไรก็หาให้หมดเลย เรียนแทนเรา ตอนเราไม่มีโอกาส” 

“ยืมมาให้ลูกเรียน เพราะลูกใช้ทุกวัน ทุกอาทิตย์” 

“แต่ก่อนเลี้ยงวัว ลูกมาขอเงินก็ขายวัวให้ลูกไปเรียน” 

“ลูกขอก็ต้องมีให้ ต่อรองไม่ได้ด้วย ซื้อของยังพอต่อรองได้ ลูกนี่ต่อรองไม่ได้” 

“ถ้าเรียนชั้นประถมหรือมัธยมยังพอส่งไหว หาทางอ่ืนมาเสริม เช่น ออกไปรับจ้าง ถ้า
เรียนระดับมหาวิทยาลัยอันนี้ล่ะส่งไม่ไหว ต้องกู้ยืม กยศ.” 

 “พอลูกเรียนจบ พ่อแม่ก็เริ่มสบายหน่อย เพราะตอนลูกเรียนต้องออกไปขับรถ
รับจ้างหาเงินส่งให้ลูก แต่พอลูกเรียนจบมีงานท า พ่อกับแม่ก็สามารถกลับมาท า
การเกษตรบนที่นาของตัวเอง มีเท่าไหร่ก็ท าเท่านั้น พออยู่พอกิน เลี้ยงเป็ด ไก่ ปลา 
ปลูกผักไว้กิน ไม่ต้องดิ้นรนเหมือนตอนที่ส่งลูกเรียน” 
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จากการศึกษามีประเด็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนด้านการศึกษา ดังนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายทางอ้อมส าหรับการศึกษาสูงกว่าค่าใช้จ่ายทางตรง เด็กนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา หากเรียนโรงเรียนของรัฐแม้จะไม่ต้องเสียค่าเทอม แต่ก็มีค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดจะเป็นเงินค่าขนมที่ต้องจ่ายทุกวัน 
ส าหรับระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป นอกจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรง
แล้วยังมีการลงทุนในส่วนของการซื้อสินทรัพย์ ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ 
และรถมอเตอร์ไซค์ เพ่ือให้ลูกหลานสามารถไปเล่าเรียนได้อย่างสะดวกสบาย  

2) หนี้ก้อนแรกของครัวเรือนเกิดจากการศึกษาของบุตร มีหลายครัวเรือนที่เริ่มต้นการ
เป็นหนี้ เพราะต้องการหาเงินมาใช้จ่ายด้านการศึกษาของบุตร บางครัวเรือนรายได้
จากภาคการเกษตรเหลือไม่มากนักรวมกับรายได้นอกภาคการเกษตรก็เอามาไว้ใช้
จ่ายในครัวเรือน ท าให้ไม่มีส่วนต่างพอที่จะแบ่งมาลงทุนทางการศึกษา จ าเป็นต้อง
กู้ยืมเพ่ือให้ลูกได้เรียน ยิ่งเรียนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็ยิ่งมากขึ้น 

“เริ่มเป็นหนี้เยอะก็เพราะลูกเรียนมหาวิทยาลัย ตั้งแต่มัธยมก็เริ่มเป็นหนี้แล้ว 
เพราะเริ่มมีค่าใช้จ่ายเยอะ สมัยก่อนแม่ไม่เคยเป็นหนี้สักครั้ง ตอนยังไม่มีลูก 
พอมีลูกก็เริ่มเป็นหนี้” 

“เป็นหนี้ก้อนแรก เพราะกู้มาให้ลูกเรียน อยากให้ลูกเรียนสูงๆท างานดีๆ หวังจะ
ได้พ่ึงลูกตอนแก่ ตอนที่ลูกเรียนล าบากมาก อยากได้อะไรก็ไม่ซื้อ อยากกินของ
อร่อยก็ไม่ได้กิน เก็บเงินไว้ เพราะรู้ว่าเดี๋ยวลูกต้องโทรมาขอ ถ้าลูกเรียนจบ 
เราอยากได้อะไร อยากกินอะไร เราก็บอกลูก เดี๋ยวลูกก็จะหาซื้อมาให้” 

3) ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาเริ่มในระดับอ าเภอ โรงเรียนเอกชน ค่าเทอมแพง
ไม่ได้มีแค่ในตัวจังหวัดเท่านั้น ในระดับอ าเภอก็เริ่มมีการส่งลูกหลานเข้าเรียนโรงเรียน
เอกชนเช่นกัน โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา มีการแข่งขันกันเข้าห้อง Smart 
Program ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมปีละ 10,000 บาท เรียนเพ่ิมเติมหลังจากเลิก
เรียนอีก 1 ชั่วโมง  

5.1.6.2 กำรลงทุนซื้อสินทรัพย์  
การลงทุนจะแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ทางการเกษตรและสินทรัพย์ทั่วไป มีประเด็นที่น่าสนใจ

ดังนี้ 
1) คนรวยซื้อรถไถ คนขยันก็ซื้อวัวมาเลี้ยง สินทรัพย์ทางการเกษตรที่ครัวเรือนส่วน

ใหญ่ต้องการซื้อหากมีเงินเพียงพอ คือ รถไถสีส้ม เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้และต้นทุน
ในการจ้างรถไถค่อนข้างสูง ครัวเรือนที่ซื้อรถไถส่วนใหญ่จะมีที่ดินท ากิน 20 ไร่ขึ้นไป 
และจะซื้อในรูปแบบเงินผ่อน เงินที่เอามาผ่อนรถไถจะเป็นเงินที่ได้จากการขายข้าว
และเงินกู้ เช่นเดียวกับครัวเรือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่ต้องการรถไถ รถหกล้อ และรถ
คีบ ซึ่งสามารถใช้เองและรับจ้างเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม ทั้งนี้คนที่ซื้อสินทรัพย์เหล่านี้
มักเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี มีที่ดินเพาะปลูกเยอะ หนี้ในส่วนของการผ่อน
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ช าระสินทรัพย์ทางการเกษตรเหล่านี้ หากเป็นหนี้โดยตรงกับบริษัทที่ขาย มักเป็นหนี้
ล าดับแรกๆ ที่ครัวเรือนจะช าระคืนเมื่อขายผลผลิตได้ ซึ่งไม่ค่อยมีการผิดนัดช าระหนี้ 
นอกจากนี้การลงทุนยังมีในรูปของการซื้อวัวมาเลี้ยง และการซื้อที่นาอีกด้วย 

“แม่ซื้อรถไถ ต้องผ่อน 2 งวด อันนี้ยังไงก็ต้องหาเงินมาคืนก่อน เพราะเค้าไม่ให้
ค้าง ต่อมาถ้ามีเงินขายข้าวเหลือก็จะเอาไปจ่ายหนี้สหกรณ์ กทบ.เป็นล าดับ
สุดท้ายเลย ไม่มีก็จ่ายแต่ดอกเบี้ย มีหนี้ก็อยากใช้คืนอยู่ แต่รถไถมันจ าเป็น ก็
ต้องเอาไว้ก่อน ไปจ้างเขามันก็แพง” 

 “การเลี้ยงวัวเป็นการลงทุน มูลวัวที่เราเอามาใช้ใส่พืชผักก็เป็นเหมือนดอกเบี้ย 
ผลพลอยได้ของการเลี้ยงวัวคือการออกก าลังกาย และท าให้เราได้ไปดูนาเรา
บ่อยๆ ด้วย” 

2) เลี้ยงลูกเทวดา อยากได้อะไรก็ผ่อนให้ ในอดีตที่ครัวเรือนเกษตรกรยังไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างในปัจจุบัน เกษตรกรมักจะซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ด้วยเงินสด 
เก็บออมเงินที่ได้จากการขายข้าว แต่ในปัจจุบันการซื้อสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไป 
หากผ่อนได้ก็เลือกที่จะผ่อนมากกว่า เช่น รถมอเตอร์ไซค์ บางครัวเรือนต้องผ่อนนาน
ถึง 36-48 งวด แม้ว่าจะทราบว่าสินค้าเงินผ่อนต้องจ่ายดอกเบี้ยที่สูง แต่ก็จ าเป็นต้อง
ผ่อนเพราะถ้ารอเงินก้อนก็คงไม่มีโอกาสได้ซื้อ  

“บ้านแม่มี 3 คน มอเตอร์ไซค์ 3 คัน แม่หนึ่งคัน พ่อหนึ่งคัน ลูกเทวดาอีกหนึ่ง
คัน” 

“ลูกเทวดาอยากได้อะไรก็เทศน์เอา มอเตอร์ไซด์คันละแสน ก็ลูกมันอยากได้
เนาะ” 

“กู้มาซื้อรถมอเตอร์ไซด์ให้ลูก ถ้าไม่ออกคันใหม่ให้ก็ไม่ไปเรียน อายเพ่ือนที่
เพ่ือนมีคันใหม”่ 

“ผ่อนมอเตอร์ไซค์ให้ลูก ส่งเดือนละ 3000 บาท เป็นเวลา 4 ปี ถ้าบอกกว่า
เดือนละ 3000 พอไหว แต่ถ้าต้องหาเงินมาจ่ายเป็นก้อนไม่ไหว รู้ว่าเค้าคิด
ดอกเบี้ยแพง ก็ต้องให้ เพราะถ้าไม่ท าแบบนี้ลูกจะไม่มีมอเตอร์ไซค์ สินค้าอ่ืนๆ
ก็เช่นกัน แม้ว่าดอกเบี้ยแพง ถ้าไม่ผ่อน รอเงินก้อนก็ไม่มีโอกาสได้ของ” 

 “ตอนลูกเรียนก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกขี่ไปโรงเรียน พอลูกไปท างานก็เอา
มอเตอร์ไซค์มาใช้ ตอนนี้ลูกอยากได้รถปิ๊กอัพแล้ว ก็จะไปกู้เงินมาดาวน์รถให้
ลูก แล้วลูกผ่อนต่อเอง”  
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5.1.6.3 หวยคือควำมฝันที่ยังไม่เป็นจริง  
ครัวเรือนเห็นว่าการเล่นหวยนับเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งและยังคงคาดหวังกับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนเสมอ มีบางคนซื้อหวยมากว่า 20 ปีเคยถูกเพียงครั้งเดียวสองพันบาท บางคนถูกหวยได้
เงินสามแสนบาท กลายเป็นเรื่องเล่าขานถึงความโชคดี แต่ไม่มีใครเคยพูดถึงเงินลงทุนในแต่ละงวดที่ต้องซื้อไม่ต่ า
กว่าสามพันบาทกว่าจะได้เป็นคนโชคดีคนนั้น จากการสัมภาษณ์มีครัวเรือนประมาณร้อยละ 70 ที่มีการลงทุนซื้อ
หวย ใช้เงินลงทุนเฉลี่ย 100 – 200 บาทต่อคนต่อครั้ง การซื้อหวยมีความเสี่ยงสูงแต่ชาวบ้านก็พร้อมที่จะเสี่ยง ด้วย
วิถีชีวิตที่อยู่กับความเสี่ยง ในแต่ละปีไม่รู้ว่าจะท านาได้ผลผลิตหรือไม่ รายได้จากการขายข้าวจะเป็นเท่าใด การ
ลงทุนซื้อหวยเดือนละ 300 – 500 บาทเป็นเพียงความเสี่ยงเล็กๆ ที่ยังพอท าให้มีความหวัง เหตุผลที่เลือกเล่นหวย
เพราะชอบความสนุกสนานจากการได้ลุ้นผล และเป็นหัวข้อชั้นดีในการสนทนาระหว่างคนในชุมชน โดยเฉพาะใกล้
วันหวยออก ในพ้ืนที่มีหวยให้เลือกเล่นมากมาย เช่น หวยรัฐบาลออกเดือนละ 2 ครั้ง หวยลาวออกทุกวันพุธ หวย
ฮานอยออกทุกวัน เป็นต้น  

“ที่อ าเภอเนี่ยมีคนเคยถูก 12 ล้าน แสดงว่าโชคใกล้เข้ามาแล้ว” 

“ซื้อไม่เยอะ แต่ก็ซื้อเอาไว้ทุกงวด เผื่อถูก” 

“ตั้งแต่ซื้อมาเพ่ิงจะเคยถูกครั้งเดียว แต่ก็ซื้อ เอาไว้พอได้พูดคุยกับเพื่อนๆ” 

หากมองถึงความเป็นชายหญิง จะมีวิธีเข้าสังคมไม่เหมือนกัน พ่อบ้านชอบกินเหล้า 
สังสรรค์ หรือมีสภากาแฟไว้ให้พูดคุยกับเพื่อนบ้าน ส่วนแม่บ้านประเด็นที่พูดคุยกันได้อย่างสนุกสนานคือเรื่องหวย 

5.1.7 กำรเลือกซ้ือประกันภัยของครัวเรือน 

 ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การประกันชีวิตและการประกันภัยพิบัติ ในส่วนของ
ประกันชีวิตมีทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มฌาปนกิจ และการซื้อประกันจากบริษัทเอกชน ส่วนประกันภัยพิบัติ
จะเป็นการซื้อประกันในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ ได้แก่ น้ าท่วม น้ าแล้ง โดยได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. 

5.1.7.1 กำรท ำประกันชีวิต  
จากการสัมภาษณ์ ครัวเรือนเกษตรกรจะเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม ซึ่ง

กลุ่มฌาปนกิจนี้มีหลากหลายกลุ่ม เช่น ฌาปนกิจของหมู่บ้าน ฌาปนกิจของต าบล ฌาปนกิจกลุ่มอสม. ฌาปนกิจ
สหกรณ์การเกษตร ฌาปนกิจชมรมผู้สูงอายุ ฌาปนกิจกลุ่มแม่บ้าน และฌาปนกิจของ ธ.ก.ส. เป็นต้น มีทั้งแบบที่
ต้องจ่ายประจ าทุกเดือน และจ่ายเมื่อมีสมาชิกเสียชีวิต (รายละ 20-100 บาท) ส าหรับลูกค้าที่กู้เงินจาก ธ.ก.ส. 
จะต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มฌาปนกิจของ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเบี้ยประกัน 3,600 บาทต่อปี ส าหรับการท า
ประกันชีวิตเริ่มมีให้เห็นมากขึ้น จากเมื่อก่อนคนรุ่นพ่อแม่นิยมเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจ แต่ปัจจุบันคนรุ่น
ลูกที่ไปท างานต่างถิ่นและมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี นอกจากจะส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ใช้จ่ายแล้ว ยังท า
ประกันชีวิตกับบริษัทประกันเอกชนให้พ่อแม่อีกด้วย ในขณะเดียวกันการออมเงินแบบที่พ่วงการท าประกันชีวิตก็
เริ่มเป็นที่สนใจมากขึ้น ค่ารักษาพยาบาลยามเจ็บป่วยและมีเงินปันผลคือเหตุผลส าคัญในการเลือกซ้ือประกันชีวิต  

เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต ครัวเรือนจะได้รับเงินชดเชยที่มาจาก 3 แหล่งด้วยกัน คือ 
กองทุนฌาปนกิจระดับหมู่บ้านและระดับต าบล กองทุนฌาปนกิจ ธ.ก.ส. และเงินจากบริษัทประกันชีวิต 
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 กองทุนฌาปนกิจระดับหมู่บ้านและระดับต าบล สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มได้
ตามความสมัครใจ เงินฌาปนกิจที่ได้ส่วนใหญ่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานศพ  

 กองทุนฌาปนกิจ ธ.ก.ส. เมื่อมีสมาชิกเสียชีวิตสมาคมฌาปนกิจ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินค่า
ท าศพให้ก่อนจ านวน 40,000 บาท เงินชดเชยส่วนที่เหลือประมาณ 150,000 บาท
จะต้องน าไปจ่ายหนี้ที่ผู้เสียชีวิตกู้ยืมมาจาก ธ.ก.ส. อาจกล่าวได้ว่าเงินที่ได้จากกองทุน
ฯ นี้จะถูกน าไปใช้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับจัดงานศพและช าระคืนเงินกู้ ธ.ก.ส. ซึ่ง
บางครัวเรือนก็สามารถช าระหนี้ได้ครบถ้วน บางครัวเรือนมีเงินเหลือส่งต่อให้ทายาท 
ในขณะที่บางครัวเรือนเงินดังกล่าวก็ไม่เพียงพอส าหรับการหักช าระหนี้ให้หมดไปได้ 
(แต่ก็ท าให้ลดภาระหนี้ได้บางส่วน) ท าให้เกิด “มรดกหนี”้  

 เงินจากบริษัทประกันชีวิต ส่วนใหญ่คนที่ท าประกันชีวิตจะเป็นกลุ่มของผู้น าชุมชน
และคนที่มีฐานะดี มีเงินพอที่จะจ่ายเบี้ยประกันได้ เมื่อเสียชีวิตจะได้เงินชดเชย
ค่อนข้างสูง (100,000 – 500,000 บาท) ผู้ได้รับผลประโยชน์จากเงินส่วนนี้จะเอาไป
ใช้ในด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนท าธุรกิจ ท าการเกษตร เก็บไว้ให้ลูกหลาน 
รวมถึงการใช้หนี้ก้อนอื่นๆ (ถ้ามี) อีกด้วย  

ตำรำงท่ี 20  เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากกองทุนต่างๆ และบริษัทประกันชีวิต (หน่วย: บาท) 

แหล่งเงินชดเชย กรณีหมู่บ้ำนที่ 1 กรณีหมู่บ้ำนที่ 2 กรณีหมู่บ้ำนที่ 3 
1. กองทุนฌาปนกิจชุมชน    
   1.1 ระดับต าบล    
         กองทุนที่ 1 20,000 (100%) 20,000 (70%) 20,000 – 24,000 (100%) 
         กองทุนที่ 2 20,000 (100%) 20,000 (70%)  
   1.2 ระดับหมู่บ้าน 4,500 (100%) 1,800 (100%) 4,000 (100%) 
   1.3 กลุ่มย่อยต่างๆ เช่น อสม. ผู้สูงอายุ เงินสัจจะ  2,000 5,000 
2. กองทุนฌาปนกิจ ธ.ก.ส. 190,000 (100%) 190,000 (50%) 190,000 (90%) 
3. บริษัทประกันชีวิต 200,000 (40%) 200,000 (40%) 200,000 (30%) 

ที่มา:  จากการสมัภาษณ์   
หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ (  ) แสดงร้อยละของครัวเรือนในหมู่บ้านท่ีเป็นสมาชิกของกองทุนฌาปนกิจ/ซื้อประกัน 

ข้อค้นพบส าคัญเก่ียวกับการท าประกันชีวิต มีดังนี้ 
1) ฌาปนกิจคือเงินออมส าหรับใช้หนี้ในระยะสุดท้ายของชีวิต เหตุผลของการเลือกที่

เข้าร่วมกลุ่มฌาปนกิจแม้จะทราบว่าเงินที่สะสมไว้ตัวเองจะไม่ได้ใช้ แต่เมื่อตัวเอง
เสียชีวิตอย่างน้อยจะได้มีเงินจัดงานศพ ลูกจะได้มีเงินไปใช้หนี้ ไม่ต้องรับภาระหนี้ต่อ
จากพ่อแม่  

2) ปลดหนี้ได้หากไม่เกินสองแสนบาท ครัวเรือนส่วนใหญ่สามารถปลดหนี้ได้จากเงิน
ชดเชยกรณีเสียชีวิต บางครัวเรือนนอกจากจะสามารถช าระคืนเงินกู้ได้หมดแล้ว ยังมี
เงินเหลือให้ลูกหลานไว้ท าทุนอีกด้วย ในขณะเดียวกันปัญหามรดกหนี้ก็เกิดขึ้นได้ใน
กรณีท่ีเป็นหนี้มากกว่าสองแสนบาท  
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“พ่อก็เป็นหนี้ไว้ 5 หมื่น แต่ได้เงินฌาปนกิจจึงมาใช้หนี้หมดไป”  

“เงินฌาปนกิจกับเงินประกัน ใช้จัดงานศพ ส่วนที่ เหลือเก็บไว้ลงทุนท า
การเกษตร กับต่อเติมบ้าน”  

“เป็นหนี้ต่อจากสามี สามีกู้มาลงทุนเลี้ยงหมูห้าแสนบาทแต่ขาดทุน” 

3) ชอบการท าประกันแบบออมทรัพย์ที่มีปันผล สอดคล้องกับเหตุผลที่ชอบสหกรณ์
การเกษตรเนื่องจากมีเงินปันผล แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนรูปแบบการออมแบบมีเงิน
ปันผลจะสามารถเพ่ิมอัตราการออมของครัวเรือนได้  

“ออมไว้ อีก 10 ปี เผื่อมีเงินก้อนเป็นแสนให้ลูกเอาไว้แต่งงาน”  

5.1.7.2 กำรปลูกข้ำวมีประกันภัย ท ำให้ข้ำวน่ำปลูกย่ิงข้ึน 
ลูกค้า ธ.ก.ส. ทุกรายจะมีการท าประกันภัยนาข้าวโดยรัฐบาลช่วยออกสมทบค่าเบี้ยประกัน

บางส่วน ข้อมูลปี 2562 มีอัตราค่าเบี้ยประกันภัย 85 บาท/ไร่ โดยรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย 51 บาท/ไร่ 
และเกษตรกรจ่ายสมบทเพียง 34 บาท/ไร่ วงเงินคุ้มครอง 1,260 บาท/ไร่ การท าประกันนาข้าวเป็นการสร้าง
หลักประกันให้แก่เกษตรกรเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้น ท าให้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เกษตรจะได้รับ
เงินค่าชดเชยตามเงื่อนไข ในขณะที่การปลูกพืชอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ยังไม่มีการประกันผลผลิตเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

“เขาจะมีแรงจูงใจว่าลูกค้า ธ.ก.ส. จะได้เงินหากเกิดภัยธรรมชาติ มีรัฐออกช่วย ลูกค้า
ไม่ได้จ่าย... ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับรัฐก็จะได้ค่าตกใจ/เงินปลอบใจอีก ไร่ละ 
500 บาท” 

5.2 พฤติกรรมกำรก่อหนี้และกำรบริหำรจัดกำรหนี้สินของครัวเรือน 

5.2.1 พฤติกรรมกำรก่อหนี้ของครัวเรือน 

 ในส่วนนี้จะน าเสนอพฤติกรรมการก่อหนี้ผ่าน 4 ประเด็น ได้แก่ ทัศนคติต่อการเป็นหนี้ แรงจูงใจใน
การก่อหนี้ วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ และประเด็นของการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเมื่อมีความจ าเป็นต้องกู้เงิน 
โดยมีรายละเอียดและข้อค้นพบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

5.2.1.1 ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุหนี้สินเป็นภาระ กลุ่มGen X หนี้สินเป็น New normal ส่วนกลุ่ม 
Gen Y ของมันต้องมีจึงมีหนี้ 
ทัศนคติต่อการเป็นหนี้จ าแนกตามอายุของผู้ให้สัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
กลุ่ม Baby boomer (อายุ 56 ปีขึ้นไป) คือ กลุ่มผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ก าลังจะเข้าสู่วัยชรา 

คนกลุ่มนี้มองว่าการกู้ยืมเงินไม่ใช่เรื่องปกติในชีวิต จะกู้เมื่อมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น และในกรณีท่ีต้องกู้ก็จะกู้ในจ านวน
เงินที่ไม่มากนัก เพราะกลัวว่าจะหาเงินมาช าระหนี้ไม่ได้เนื่องจากอายุมากแล้ว หนี้สินนับเป็นภาระของครัวเรือน 
ถ้าเป็นหนี้แล้วก็ต้องรีบหาเงินมาใช้คืน จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้คือการกู้ยืมมาลงทุนท าการเกษตร ส่วนใหญ่หนี้
ก้อนแรกเกิดขึ้นพร้อมกับการมีกองทุนหมู่บ้าน 

กลุ่ม Gen X (อายุระหว่าง 41-55 ปี) คนในกลุ่มนี้กล้าที่จะกู้ยืมมากขึ้น การเป็นหนี้ไม่ใช่
เรื่องแปลก เพราะเพ่ือนบ้านก็เป็นหนี้เหมือนกัน และคนกลุ่มนี้ยังมองว่าการเป็นหนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในกรณีที่
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มีความจ าเป็นต้องใช้เงิน (โดยเฉพาะด้านการศึกษาของบุตรหลาน) ก็สามารถกู้ยืมเงินมาใช้ก่อนได้ แต่การเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ที่สะดวกมากข้ึนในปัจจุบันก็ท าให้ครัวเรือนมีหนี้มากข้ึนตามไปด้วย เมื่อมีเงินมากขึ้น รายจ่ายก็มากตาม
ไปด้วย มีเท่าไหร่ก็ใช้หมด เมื่อเป็นหนี้แล้วโอกาสที่จะหมดหนี้นั้นค่อนข้างยาก  

“สมัยนี้คนกล้าที่จะกู้เยอะขึ้น แต่สมัยพ่อแม่เขาไม่ค่อยกล้าเป็นหนี้ แล้วสมัยก่อนเขา
ก็ไม่ยืมเงินกันด้วยเพราะสมัยก่อนไม่ได้มีการลงทุนเยอะ หาอยู่หากิน แต่ทุกวันนี้
ต้องซื้อทุกอย่าง ไม่มีเงินก็ต้องไปกู้มาซื้อ” 

“ส าหรับตัวแม่เองไม่ได้กลัวการเป็นหนี้ เพราะไม่ได้กู้ไปท าอย่างอ่ืนเอามาท าบ้านและ
เพ่ือลูก” 

“ทุกวันนี้ ถ้ามีที่ไหนให้กู้ก็ก็หมด ไม่กู้แต่กับระเบิด” 

จุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้ของคนกลุ่มนี้ค่อนข้างหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่น ยืมมาให้ลูก
เรียนหนังสือ ยืมมาซื้อที่นา ยืมมาซ่อมแซมบ้าน ยืมมาลงทุนท าการเกษตร เป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่กู้ยืมมาลงทุน
แล้วขาดทุนในครั้งแรก (ลงทุนเลี้ยงหมู ท าโรงงานอิฐ ซื้อขายพลาสติก) จะยังคงเป็นหนี้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

กลุ่ม Gen Y (อายุระหว่าง 23-40 ปี) ด้วยภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นท าให้ต้องเป็นหนี้ ทุก
วันนี้ต้องซื้อทุกอย่าง เมื่อแยกออกมามีครอบครัวก็อยากสร้างเนื้อสร้างตัว กู้ยืมมาเพ่ือลงทุน แต่บางครั้งก็ขาดทุน
เนื่องจากไม่มีความรู้และความช านาญ ท าให้ต้องกู้เพ่ิม แต่เนื่องจากอายุยังน้อยสามารถท างานหาเงินได้อยู่ ดังนั้น
การเป็นหนี้จึงไม่ใช่เรื่องท่ีน่ากลัว     

“ถ้าเราไม่มีหนี้ เราก็ไม่มีสิ่งที่เราอยากได้” 

“จ่ายหมดแล้วก็กู้ใหม่มาซื้อรถ 6 ล้อ ก็เป็นหนี้ของตัวเอง อยากได้ อยากมี  กู้มาท า
การเกษตร ต่อเติมบ้านเพราะน้ าท่วม ใช้จ่าย...ถ้าเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยก็จะมี
โอกาสได้ท างานใช้หนี้อยู่ มีหุ้นสะสมเยอะกว่าอายุมาก” 

“หนี้ก้อนแรก ...ตอนนั้นเพ่ิงปลีกตัวออกมาจากบ้านยายแล้วก็กู้มาลงทุนท านา” 

ตำรำงท่ี 21  ทัศนคติต่อการเป็นหนี้ของคนแต่ละ generation 

ประเด็น Baby boomer Gen X Gen Y 
การเป็นหนี ้ ไม่จ าเป็นก็ไม่อยากกู ้ - มีแหล่งให้กู้เยอะ ก็เลยเป็น

หนี้เยอะ 
- ภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นท า
ให้ต้องเป็นหนี้ 
- การเป็นหนี้ไม่น่ากลัวตราบ
ใดท่ียังหาเงินได้อยู ่

การคืนเงิน ต้องรีบหาเงินมาช าระหนี้เพื่อ
ความสบายใจ 

คืนและยมืต่อ หนี้พอกพูน  ท างานหาเงินใช้หนี้ อยากได้
ก็ยืมใหม ่

จุดเริม่ต้นของการเป็นหนี ้ กู้มาลงทุน - การศึกษาของบุตร  
- ใช้จ่ายในครอบครัว 
- กู้มาลงทุน 
- ซ่อมแซมบ้าน 

- สร้างครอบครัว 
- อยากมีอยากได ้
- กู้มาลงทุน 
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ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของสุธิดา (2548) ทั้งในส่วนของทัศนะต่อการ
เป็นหนี้ของครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยในอดีตการเป็นหนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอาย แต่ปัจจุบันการ
เป็นหนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา และส่วนการน าเงินกู้ไปใช้มีความแตกต่างกันตามฐานะเศรษฐกิจของครัวเรือน โดย
ครัวเรือนที่มีฐานะดีส่วนใหญ่จะน าเงินกู้ไปลงทุน เช่น ค้าขาย ปลูกผัก ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ส่วนครัวเรือนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางและต่ า มักจะน าเงินกู้ไปลงทุนในกิจกรรมการผลิต การใช้จ่ายในครัวเรือน และ
ใช้หนี้แหล่งเงินกู้อ่ืน  

5.2.1.2 แรงจูงใจในการก่อหนี้ 
ในอดีตเหตุผลของการก่อหนี้จะต้องเป็นเหตุผลที่จ าเป็นเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็น

เหตุผลด้านสุขภาพ การกู้ยืมเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนมีไม่มากนัก จ านวนเงินที่กู้ยืมก็มักจะกู้ยืมเท่าที่จ าเป็น ที่
เป็นเช่นนั้นนอกจากพฤติกรรมการก่อหนี้ของครัวเรือนเองแล้ว ความเข้มงวดของการปล่อยกู้ของสถาบันการเงิน
และความไม่สะดวกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง แต่ในปัจจุบันการเข้าถึงแหล่งเงินสะดวกสบาย
มากขึ้น ท าให้มีเงินเพ่ือจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการด ารงชีวิต รวมถึง
การลงทุนมมีากขึ้น ดังค ากล่าวที่ว่า “ยืมง่ำย ใช้คล่อง (แต่คืนยำก)”  

ค าถามที่น่าสนใจคือท าไมครัวเรือนต้องก่อหนี้ จากการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่าง พบว่า 
แรงจูงใจในการก่อหนี้สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

1) เงินไม่พอใช้ จ าเป็นต้องกู้ ทั้งในส่วนของเงินใช้จ่ายในครัวเรือนและเงินลงทุนท า
การเกษตร เนื่องจากการเพาะปลูกไม่ได้ผล บางปีน้ าท่วม บางปีน้ าแล้ง บางปีทั้งแล้งทั้ง
ท่วม ท าให้รายได้ที่มาจากภาคการเกษตรของครัวเรือนมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครัวเรือนที่พ่ึงพารายได้หลักจากภาคการเกษตร   

2) รักษาสิทธิ์ให้เท่าเทียมกับคนอ่ืน สังเกตได้จากครอบครัวที่มีฐานะดี มีเงินลงทุน
เพียงพอก็ยังกู้กองทุนหมู่บ้าน แม้ว่าจะเป็นเงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยก็ตาม 

“เพราะดอกเบี้ยถูก กับเห็นเพ่ือนบ้านกู้ก็เลยกู้ตาม เพราะยืมที่อ่ืนดอกเบี้ยแพง 
อย่างสหกรณ์ก็ 9 บาท เงินล้านคิด 3 บาทต่อปี เขาให้สิทธิ์ ก็เลยยืม...กู้เฉยๆ กู้
ไปไว้ส ารอง เราได้สิทธิ์ก็เลยกู้ ถึงจะเสียดอกเบี้ยก็ยอม...เรากู้ไว้ตอนนี้ตอนที่มี
ให้กู้ไว้เป็นทุนส ารองเผื่ออนาคตเราต้องการใช้เงิน เพราะว่าพอถึงเวลาเก็บเกี่ยว
เราต้องใช้เงินเยอะ เราก็อาจจะได้ดึงเงินที่เรากู้ไว้มาใช้ ถ้าเราไม่กู้ไว้ พอเวลาที่
เราต้องการใช้เงินแล้วเงินกู้ตัวนี้มันหมด เราก็ไม่มีสิทธิ์ท าเรื่องกู้ เพราะปล่อยให้
ชาวบ้านกู้ไปหมดแล้ว ประมาณว่าเราเป็นสมาชิก ก็รักษาสิทธิ์กู้ไว้” 

“เป็นหนี้ก้อนนี้มาตั้งแต่ที่เริ่มมีโครงการกองทุนหมู่บ้าน ก็คือตอนมีกองทุน
หมู่บ้าน มีดอกเบี้ยไม่แพง เราก็ยืมมาไว้ ถ้าจ าเป็นเราจะได้ไม่ต้องไปยืมที่อ่ืน 
เพราะกองทุนมีดอกเบี้ยถูก” 

“เราก็ยืมมาไว้ก่อน ถ้ามีความจ าเป็นเราก็ค่อยเอาเงินไปใช้...พอยืมไปนานๆ เงินก็
เลยเอาไปใช้หมด เลยหาเงินมาคืนไม่ทัน” 
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“ตอนแรกเห็นโครงการออกมาก็เอาไว้ก่อน ไม่รู้จะเอาเงินไปท าอะไร คิดว่าเอามา
ไว้ใช้ก่อน ดีกว่าไม่ได้” 

3) อยากมี อยากได้ ครัวเรือนระบุว่าการบริโภคนิยมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ครัวเรือนต้อง
ก่อหนี้ หรือแบ่งเงินกู้มาซื้อสินค้า เห็นเพ่ือนบ้านมีอะไรก็อยากมีเหมือนกัน เช่น การที่
ทุกคนในบ้านต้องมีโทรศัพท์ มอเตอร์ไซค์อย่างน้อยบ้านละ 2 คัน เป็นต้น 

4) ยืมแทนบุคคลอ่ืน สาเหตุที่ต้องกู้ยืมเพราะคนที่ต้องการใช้เงิน (ส่วนใหญ่คือลูก) ไม่ได้
อยู่ในพ้ืนที่ ท าให้ต้องกู้ยืมแทน เงินที่ได้ก็ถูกส่งออกไปนอกพ้ืนที่ เช่น ยืมให้ลูกไปใช้ที่ 
กทม. ยืมให้ลูกไปต่างประเทศ ยืมให้ลูกไปปิดงวดรถ ยืมให้ลูกไปซื้อบ้าน ยืมให้น้องไป
แต่งงาน เป็นต้น 

5.2.1.3 หนี้สินเป็น multipurpose debts 
การน าเสนอส่วนนี้จะตอบค าถามที่ว่าครัวเรือนกู้ เอาไปใช้ท าอะไร ซึ่งแน่นอนว่า

วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ค่อนข้างหลากหลายตามความจ าเป็นของแต่ละครัวเรือน สามารถแบ่งการใช้เงินกู้
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่หนึ่งเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ หมายถึง ใช้เงินกู้ไปในการลงทุนด้านต่างๆ โดยคาดหวังว่า
จะมีผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินกลับมา ได้แก่ ลงทุนท าการเกษตรและซื้อสินทรัพย์ทางการเกษตร ลงทุนด้าน
การศึกษาของบุตร สร้างและต่อเติมบ้าน และส่วนที่สองเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เป็นการใช้เงินเพื่อการอุปโภค
บริโภค โดยได้รับความพึงพอใจจากการได้ใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าวและไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ใช้จัดงานแต่งงาน/งานบวชของลูก ปลดหนี้ให้ลูก ผ่อนรถยนต์ให้ลูก  

หากพิจารณาในแง่ของการใช้เงินกู้ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการขอกู้หรือไม่ ในการ
พิจารณาให้กู้เงินนั้น จ าเป็นต้องดูว่าโครงการที่ครัวเรือนจะน าเงินไปลงทุนนั้นคุ้มค่าและได้ผลตอบแทนเพียง
พอที่จะจ่ายช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยได้หรือไม่ โดยจะให้กู้ก็ต่อเมื่อเห็นว่าโครงการนั้นมีผลตอบแทนที่คุ้มค่า แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นแม้ว่าครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่แจ้งวัตถุประสงค์ของการกู้เพ่ือใช้ในการท าการเกษตร แต่
ครัวเรือนมักจะใช้เงินกู้ปะปนกันไปในหลายวัตถุประสงค์ ทั้งแบ่งส่วนไว้ลงทุนท าการเกษตร ให้เงินลูกไปโรงเรียน 
ใช้จ่ายในบ้าน ซื้อสินทรัพย์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวเมื่อถึงก าหนดเวลาช าระหนี้ ครัวเรือนจะหวังพ่ึงเฉพาะรายได้จาก
ภาคการเกษตรไม่ได้ การยืมเงินก้อนใหม่เพ่ือใช้คืนเงินกู้เดิมจึงมีให้เห็นเป็นจ านวนมาก 

“ตอนแรกก็เอามาท าเกษตรบ้าง หลังๆ เอามาใช้จ่ายในครัวเรือนหมด” 

“ครัวเรือนของพ่อมีการกู้ เงินจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้ในการอุปโภคบริโภค 
วัตถุประสงค์ของการกู้ ตอนแรกก็กู้มาลงทุนเลี้ยงสัตว์ ปรับปรุงพื้นท่ีการเกษตรโดย
ขยายความกว้างขนาดของแปลงนาให้ใหญ่ขึ้น แต่หลังๆ กู้มาซื้อวัวกิโล ควายกิโล” 
(วัวกิโล ควายกิโล หมายถึง การซื้อเนื้อเพ่ือบริโภคนั่นเอง)  

5.2.1.4 ดอกเบี้ยไม่ส าคัญเท่ากับการมีเงินให้กู้ 
เป็นที่รู้กันดีว่าดอกเบี้ยคือต้นทุนของการกู้ยืมเงิน และในการก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร

นั้นก็อยากก่อหนี้กับแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า แต่เมื่อถึงคราวจ าเป็นอาจไม่ได้พิจารณาถึงดอกเบี้ย  

“แต่ว่าตอนไม่มีก็คือไม่มี คนไม่มีก็ต้องยืมมาใช้มาโปะ ดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ก็ต้อง
เอาถ้าต้องใช้ด่วน” 
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“ไม่รู้หรอกว่าดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ เค้าเคยบอกอยู่แต่จ าไม่ได้ ดูยอดเงินเอา ถ้าพอ
หาจ่ายได้เราก็เอา” 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นของแหล่งเงินกู้เดิม หมายถึงการที่ครัวเรือนของตนสามารถเข้าถึง
แหล่งเงินกู้ใดมาก่อนก็จ าเป็นต้องกู้แหล่งเดิม ยกตัวอย่างเช่น พ่อแม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์แห่งหนึ่ง เอาโฉนดไป
ค้ าประกันเงินกู้ไว้ พอถึงคราวที่ตนเองต้องกู้ ก็จ าเป็นต้องกู้แหล่งเดิม แม้ว่าจะมีแหล่งเงินกู้อ่ืนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า
กว่า เนื่องจากไม่ต้องการย้ายไปกู้แหล่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย หรือบางครัวเรือนก็ไม่มีเงินก้อนไปช าระหนี้เดิมเพ่ือเอา
โฉนดออกมา  

5.2.2 กำรบริหำรจัดกำรหนี้สินของครัวเรือน 

การบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือนนับเป็นเรื่องที่ส าคัญ ครัวเรือนส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้มักจะกู้เงิน
มากกว่า 1 แหล่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีกองทุนหมู่บ้าน เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย คุ้นเคยและมีการกู้ยืมมา
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือน จะเริ่มต้นด้วยการน าเสนอ
แหล่งเงินกู้ที่ส าคัญ จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสที่ครัวเรือนจะสามารถหลุดพ้นจากการเป็นหนี้  

5.2.2.1 แหล่งเงินกู้ที่ส าคัญของครัวเรือนเกษตร 
(1) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีให้กู้หลากหลายรูปแบบ

ทั้งระยะสั้น (1 ปี) และระยะยาว (5-10 ปี) การกู้ระยะสั้นใช้กลุ่มบุคคลที่เป็นสมาชิก
ค้ าประกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ตั้ งแต่  50,000-100,000 บาท เงินกู้ส่วนนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือลงทุนท าการเกษตร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จก็จะน าเงินมาช าระ
คืนเงินกู้ ปัญหาหนึ่งของการใช้กลุ่มบุคคลค้ าประกันคือ หากมีสมาชิกในกลุ่มยังไม่
พร้อมที่จะคืนเงิน ก็ท าให้คนที่พร้อมไม่อยากคืนตามไปด้วย เพราะกลัวจะเสียเปรียบ
เนื่องจากค้ าประกันเพ่ือนไว้อยู่ ส าหรับการกู้ระยะยาว วงเงินกู้ประมาณ 200,000-
500,000 บาท โดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน วัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง/ต่อเติมบ้าน ซื้อ
ที่ดิน เพ่ือการศึกษาของบุตร และลงทุนท าธุรกิจ จะเห็นว่าการช าระคืนเงินกู้ส่วนนี้
จ าเป็นต้องพ่ึงพารายได้จากนอกภาคการเกษตร นอกจากนี้ในกรณีที่ช าระคืนเงินกู้ไป
แล้วบางส่วน เกษตรกรสามารถที่จะเสนอขอกู้เพ่ิมขึ้นได้จากการตีราคาหลักทรัพย์
ใหม่ และเงินกู้ส่วนนี้เองเป็นส่วนที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรเป็นลูกหนี้ ธ.ก.ส. เรื่อยมา 
และเมื่อมีโครงการพักช าระหนี้ ครัวเรือนก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถหลุดออกจาก
ฐานะลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. 

“เป็นหนี้ตั้งแต่อายุ 30ปี ยังไม่หมดเลยเพราะเงินมันกู้ง่ายนี่แหละ เลยมากู้จาก 
ธ.ก.ส. และสามารถคุยกันได้ พอจะใช้หมดก็ไปเอาก้อนใหม่มาอีกเอามาเรื่อยๆ 
เอามาหมุน ตอนแรกก็ 5 พัน รอบต่อไปก็ 7 พัน ต่อมาก็เป็นหมื่น เรื่อยมาจนถึง
ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ ธ.ก.ส. อยู่เลย 200,000 บาท สองแสนนี่ไม่ได้เอามาครั้งเดียว
นะทยอยเอามาที่ละหมื่นสองหมื่นจนทุกวันนี้เป็นหนี้ 2 แสนนี่แหละ ทีแรกก็ไม่
กล้ายืมเยอะ พอยืมแล้วก็ยืมเยอะเลย ยืมแบบทวีคูณ” 

“ถ้าไม่ถูกเลข ก็คงไม่หมดหรอกหนี้ เพราะมันไม่มีโอกาส มันเป็นหนี้ก้อนใหญ่” 
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(2) สหกรณ์การเกษตร ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่ที่กู้เงินจากสหกรณ์การเกษตร 
เนื่องจากรุ่นพ่อแม่เคยเป็นสมาชิก เมื่อเสียชีวิตก็จะโอนสิทธิ์ให้ลูกเข้าเป็นสมาชิกแทน 
เกษตรกรบางรายเห็นว่าสหกรณ์การเกษตรมีเงื่อนไขการช าระหนี้ค่อนข้างเข้มงวด 
หากใช้หนี้ไม่หมดไม่สามารถกู้เงินก้อนใหม่ได้   

(3) ธนาคารออมสิน เป็นแหล่งเงินกู้ของกลุ่มผู้น าชุมชน กล่าวคือ ธนาคารออมสินให้สิทธิ
กับผู้น าหมู่บ้านสามารถกู้เงินได้ มีเงื่อนไขของการช าระคืนโดยการหักจากเงินเดือน
ประจ าต าแหน่ง สามารถกู้ได้ในวงเงิน 120,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี ดอกเบี้ยร้อย
ละ 3 หักเงินเดือน 3,350 บาทต่อเดือน ดังนั้น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนับเป็นลูกค้าชั้นดีของธนาคารออมสิน  

“ธนาคารออมสินมีหนังสือมาให้เรา เราอ่านแล้วมีทั้งสินเชื่อหลายๆอย่าง เราดู
แล้วออมสินดีกว่าตัวอ่ืนก็เลยเลือก เพราะดอกเบี้ยจะไม่โหดเหมือนตัวอ่ืน ยืมไว้ 
เผื่อเราไม่มีจะได้มีใช้” 

(4) กองทุนหมู่บ้าน ที่พ่ึงหลักด้านการเงินของครัวเรือนในชนบท เป็นแหล่งเงินทุนภายใน
ชุมชนที่บริหารจัดการโดยคนในชุมชน ซึ่งเงื่อนไขการกู้ยืมของแต่ละหมู่บ้านจะไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับข้อตกลงของสมาชิก ทั้งในเรื่องของวงเงินกู้  (20,000 – 75,000 
บาท/คน) อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ 3 -5 ต่อปี) ข้อปฏิบัติของการเป็นสมาชิก (เช่น 
บังคับให้มีการออมเงินเพ่ือรักษาสิทธิการกู้ เดือนละ 20 – 100 บาท) ตลอดจน
ช่วงเวลาการเปิดให้กู้และช าระเงินคืน กองทุนหมู่บ้านจะเปิดให้กู้เงินปีละ 1 ครั้ง 
สมาชิกส่วนใหญ่กู้เงินเพ่ือใช้เป็นทุนในการท าเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ลงทุนค้าขาย
และต่อยอดอาชีพ ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถน าเงินมาใช้หนี้ตามก าหนด ทาง
คณะกรรมการกองทุนฯ จะจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินกู้อ่ืนมาใช้หนี้แทนโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นอีกส่วนหนึ่ง เรียกว่าการ “จ่ายดอกนอก” เกษตรส่วนใหญ่ให้เหตุผล
ที่กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้านเพราะว่าสามารถกู้ได้ง่าย ดอกเบี้ยน้อย คืนแล้วก็ยืมต่อได้
อีกเรื่อยๆ   

(5) กองทุนแก้ไขความยากจน เป็นกองทุนที่ให้กู้เงินโดยไม่คิดดอกเบี้ย คนที่ยากจนมี
สิทธิ์ได้กู้ก่อน ซึ่งผู้ใหญ่บ้านเป็นคนคัดเลือก 

(6) เงินกู้จากเครือญาติ เมื่อครัวเรือนมีปัญหาทางการเงิน ล าดับแรกจะถามญาติพ่ีน้อง
ก่อนว่าพอจะมีให้หยิบยืมได้หรือไม่ เนื่องจากเป็นแหล่งเงินกู้ที่ปลอดภัย และได้รับ
เงินรวดเร็ว และในกรณีที่ยืมจากญาติพ่ีน้อง ความกระตือรือล้นในการหาเงินมาคืน
นั้นจะมีมากกว่าการยืมจากแหล่งอ่ืนๆ ความรวดเร็ว และความมีวินัยในการคืนเงินก็
จะมีมากกว่าแหล่งอ่ืนเช่นกัน นอกจากจะเป็นการยืมเงินสดแล้ว ยังมีการยืมเงินจาก
บัตรเครดิตเกษตรกรได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น วงเงินสามารถใช้ได้ 30,000 บาท 
เจ้าของบัตรใช้ไป 10,000 บาท ก็สามารถเอาไปให้ญาติพ่ีน้องยืมใช้จ่ายในวงเงินส่วน
ที่เหลือได้  
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(7) เงินกู้นอกระบบ เป็นแหล่งเงินกู้ที่เกษตรกรเลือกใช้ในช่วงที่ต้องช าระหนี้คืนกองทุน
หมู่บ้าน ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถหาเงินมาช าระหนี้ได้ เมื่อได้เงินกู้รอบใหม่แล้ว
จึงค่อยน ามาใช้หนี้นายทุน  

“เงินกู้หมวกกันน็อคไม่ค่อยเห็นแล้ว ตั้งแต่มีกองทุนหมู่บ้าน มีแต่พวกที่เล่นการ
พนันเท่านั้นแหละที่กล้ายืม” 

ในภาพรวมเกษตรกรนิยมกู้เงินจาก ธ.ก.ส. กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเงินล้าน (แทบจะไม่
ยืมเงินนอกระบบเลยนอกจากตอนหมุนหนี้) เพราะมองว่าถ้ากู้จากแหล่งเงินทุนดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูก 
สามารถเจรจาต่อรองได ้หากไม่มีเงินส่งก็จ่ายแค่ดอกเบี้ยได้ และบางครั้งยังมีการพักหนี้ให้อีกด้วย  

ตำรำงท่ี 22 รูปแบบการกู้เงินของแหล่งเงินกู้ที่ส าคัญ 

ประเด็น กองทุนหมู่บ้ำน สหกรณ์กำรเกษตร ธ.ก.ส. ธ.ออมสิน 
วงเงิน 20,000-75,000 บาท 

 
ตามมลูค่าหลักทรัพย์
ค้ าประกัน 

ระยะสั้น 50000 บาท 
ระยะยาว ตามมูลค่า
หลักทรัพย์ค้ าประกัน 

ตามมลูค่าหลักทรัพย์
ค้ าประกัน 

ดอกเบี้ย (ต่อปี) ร้อยละ 3-4 ร้อยละ 8 - 9.50 ลูกค้าช้ันดี ร้อยละ 7 ร้อยละ 9 
วัตถุประสงค ์ ลงทุนท าการเกษตร 

ใช้จ่ายในครัวเรือน 
การศึกษาบุตร 
จ่ายดอกเบี้ย ธ.ก.ส. 

ลงทุนท าการเกษตร  
การศึกษาบุตร 
ซื้อท่ีดิน  
ซ่อมแซมบ้าน  

ลงทุนท าการเกษตร 
การศึกษาบุตร 
ซื้อทรัพย์สิน  
สร้าง/ต่อเตมิบ้าน 
ท าธุรกิจ 

การศึกษาบุตร 
ผ่อนรถ 

กำรค้ ำประกัน กลุ่มบุคคล หลักทรัพย์ (ท่ีดิน) ระยะสั้น กลุม่บุคคล 
ระยะยาว หลักทรัพย์ 
(ท่ีดิน) 

ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ และหลักทรัพย์ 
(ท่ีดิน) 

กำรช ำระคืนเงินกู ้ เรียกคืนปลีะ 1 ครั้ง 
เพื่อน าส่งธนาคาร 

ผู้กู้ยื่นช าระคืนเงินกู้
เองตามเวลาที่ก าหนด 

ผู้กู้ยื่นช าระคืนเงินกู้
เองตามเวลาที่ก าหนด 

หักจากเงินเดือน 
(ทุกเดือน) 

ออมภำคบังคับ 
 

เดือนละ 20 บาทขึ้น
ไป 
 

ออมเข้ากลุ่มฌาปนกิจ 
เมื่อเสยีชีวิตน ามา
หักล้างหนี ้

มีท าประกันชีวิต ปีละ 
3,600 บาท เมื่อ
เสียชีวิตน ามาหักหนี ้

ไม่มี เพราะหักจาก
เงินเดือน 

ข้อดี  ดอกเบี้ยต่ า (แตไ่ด้
เงินกู้น้อย)  
 ปลอดภัยไมม่ีคนมา
คอยตามทวงหนีทุ้ก
วัน  
 หนึ่งครัวเรือนกู้ได้
หลายคน เช่น พ่อ 
แม่ ลูก ก็ไดเ้งินคน
ละ 30,000 บาท  

 มีเงินปันผล  
 ดอกเบี้ยตายตัว ไม่มี
การจัดช้ันลูกหนี้แล้ว
คิดดอกเบี้ยเพิ่ม  

 บังคับท าประกันชีวิต 
เวลาเราเป็นอะไรลูก
ก็จะไดไ้มล่ าบาก 
 ประณปีระนอม ถ้า
ไม่มเีงินคืน ก็ให้จ่าย
แต่ดอกเบี้ย ไม่ยดึ
หลักทรัพย์ (ถ้าไม่
จ าเป็น)  

 การหักเงินจากบัญชี
นี้ท าให้ยอดหนี้ลดลง
เรื่อยๆ และเป็นการ
บังคับให้เราใช้หนี้ไป
ในตัว 

ที่มา:  จากการสมัภาษณ์   
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5.2.2.2 ครัวเรือนเกษตรกรมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้หรือไม่ 
การพิจารณาโอกาสที่ครัวเรือนจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ แบ่งตามลักษณะของการบริหาร

จัดการหนี้ของครัวเรือนได้ดังนี้ 
1) ครัวเรือนที่ช าระหนี้ด้วยรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก  

ในส่วนของเงินที่กู้มาท าการเกษตรนั้น ส่วนมากจะใช้เพ่ือลงทุนการเกษตร ซื้ออุปกรณ์
ท าการเกษตร และน ามาใช้ในครัวเรือนบ้าง เกษตรกรบางกลุ่มก็สามารถจ่ายช าระคืนเงินกู้ได้ แต่ครัวเรือนบางกลุ่ม
กลับมีเงินไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในครัวเรือนรวมถึงการจ่ายหนี้ ทั้งนี้เนื่องจากการท าเกษตรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับ
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หรือแม้แต่ราคาผลผลิตที่ผันผวน
ตามความต้องการของตลาด และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน ครัวเรือน
จ าเป็นต้องน าเงินส่วนที่ได้มาไปใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
คนในครอบครัว การศึกษาของบุตร ท าให้ความสามารถในการจ่ายหนี้ลดลง เมื่อถึงเวลาลงทุนท าการเกษตรก็ไป
กู้ยืมมาลงทุนทั้งในรูปของปัจจัยการผลิตและในรูปของเงิน เป็นหนี้วนเวียนไปตามวัฎจักรนี้เรื่อยๆ  

“ได้เงินน้ าท่วมมาก็เอามาลงนาปรัง พอท านาปรังเสร็จ ก็อาจจะแบ่งใช้หนี้  ส่วนที่
เหลือเก็บไว้ใช้จ่ายในครอบครัว ถ้าลูกขอแล้วไม่พอก็ของหยิบยืมญาติ ถึงเวลา
ท านาก็ไปก็ยืมปุ๋ย หาเงินจ่ายค่ารถไถ พอขายข้าวได้ก็คืน หมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆ” 

2) ครัวเรือนที่ก่อหนี้ใหม่เพื่อช าระหนี้เดิม 
กรณีกองทุนหมู่บ้าน มีการจ่ายหนี้คืนปีละหนึ่งครั้ง เมื่อครบก าหนดช าระสมาชิกจะน า

เงินมาคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย คนที่ไม่มีก็จะพยามยามหาเงินมาคืนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นการยืมญาติพ่ีน้อง การกู้ยืม
จากแหล่งอ่ืน หรือแม้แต่ยอมกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยรายวันก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือที่จะรักษาสิทธิในการกู้รอบต่อไป 
และเมื่อสามารถกู้ได้แล้ว ก็จะน าเงินที่หยิบยืมมาไปใช้เจ้าหนี้ มีเกษตรกรใช้วิธีการแบบนี้ค่อนข้างมาก เนื่องจาก
เป็นแหล่งเงินกู้ที่เข้าถึงง่ายและได้รับเงินเร็ว จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรให้ข้อมูลว่าท าเรื่องไม่เกิน 7 วันก็ได้เงิน
ก้อนใหม่ออกมาใช้ การกู้ยืมเงินในลักษณะนี้เกษตรกรมีความเห็นว่าเป็นการ “ใช้หนี้หมุนหนี้” หรือเรียกง่ายๆว่า 
“เป็นหนี้ผูกพัน (หนี้หมุน)” ซึ่งโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนี้ผูกพันแล้ว การหมดหนี้นับเป็นเรื่องที่ยาก เพราะก็จะเป็น
หนี้หมุนแบบนี้ไปเรื่อยๆ ในหมู่บ้านมีส่วนน้อยที่คืนเงินส าเร็จ 

กำรเจรจำเพื่อปรังโครงสร้ำงหนี้ 
นางสมหญิง (สมมติ) อายุ 66 ปี มีลูกเรียนจบระดับปริญญาตรี และได้เข้าท างานในบริษัทเอกชน ได้

กลับมาให้ความช่วยเหลือแม่ เนื่องจากนางสมหญิง ผู้เป็นแม่ ถูกขึ้นบัญชีเป็นหนี้เสียของ ธ.ก.ส. เพราะไม่ได้
จ่ายหนี้เลยเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยที่พ่อเป็นผู้ก่อหนี้ ก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมา นางสมหญิงไม่ทราบ
รายละเอียดการช าระคืนเงินกู้ว่าจะต้องช าระคืนอย่างไร และตอนนั้นลูกๆ ก็ยังเรียนหนังสืออยู่ด้วย ท าให้ไม่มี
ความสามารถที่จะช าระหนี้ได้ ดอกเบี้ยที่ธนาคารคิดก็เลยเพ่ิมขึ้นเท่าตัวจากเงินกู้ 200,000 บาท ต้องช าระคืน 
400,000 บาท เมื่อลูกเรียนจบและได้สอบถามไปยังธนาคารเพ่ือติดต่อขอช าระหนี้ และขอปรับโครงสร้างหนี้ 
ท าให้ต้องช าระคืนเงินกู้ทั้งหมดเพียง 220,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ 10 จากยอดหนี้เดิม  
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บางหมู่บ้านแบ่งเงินล้านออกเป็น 3 กอง “ล้านทักษิณ ล้านยิ่งลักษณ์ ล้านประยุทธ” 
แต่ละกองจะมีเวลาช าระคืนไม่ตรงกัน เช่น กองแรกเรียกคืนเดือนตุลาคม กองสองเรียกคืนเดือนมีนาคม และ
สมาชิกต้องสมัครแยกกันแต่ละกอง ท าให้สมาชิกสามารถกู้จากกองแรกไปคืนกองสองได้ นับเป็นระบบที่เอ้ือต่อ
การหมุนหนี้ของชาวบ้าน 

“เอาเงินพ่อใหญ่ทักษิณมาใช้ยิ่งลักษณ์ ไม่ได้กู้เงินประยุทธ์” 

3) ครัวเรือนที่ยอมจ่าย “ดอกนอก ดอกใน” 
จากปัญหาที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่สามารถหาเงินต้นมาคืนกองทุนได้เมื่อครบ

ก าหนดเวลาส่งคืน ดังนั้นเพ่ือให้กองทุนฯ สามารถด าเนินการต่อไปได้ กรรมการจึงหาเงินต้นมาคืนให้ก่อน แล้วเก็บ
ดอกเบี้ยจากคนกู้ที่ไม่สามารถเอาเงินต้นมาคืนได้ ซึ่งเรียกว่า “ดอกนอก” ซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับเจ้าของเงินทุน เช่น ร้อยละ 1.5 บาทต่อสัปดาห์ หรือร้อยละ 5 บาทต่อ 2 – 3 สัปดาห์ เป็นต้น ช่วงแรกมีเพียง
กลุ่มญาติพ่ีน้องของกรรมการ ต่อมามีปัญหานี้กันมากขึ้น บางหมู่บ้านก็น าเงินของกองทุนอ่ืนๆ มาให้กู้ยืมแล้วเอา
ดอกเบี้ยเข้ากองทุน หลังๆ เป็นรายได้ให้กับกองทุนฯ อีกทอดหนึ่ง เป็นที่รู้กันว่าใครไม่มีเงิน ก็จ่ายทั้งดอกนอก ดอก
ใน (ดอกใน หมายถึง ดอกเบี้ยของการยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านปกติ) ก็สามารถมีสิทธิ์ในการกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน
ฯ ในรอบถัดไปได ้

 

 
 

 4) ครัวเรือนที่มีการขยายยอดเงินกู้ในแหล่งเดิม  
จากการสัมภาษณ์บางครัวเรือนที่มีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย และมีความสามารถในการ

ช าระหนี้ แต่พอยอดหนี้ลดลง กลับมีการขยายวงเงินกู้ยืมเพ่ิมข้ึนใหม่ ท าให้ครัวเรือนยังคงเป็นหนี้ต่อเนื่อง  

“พ่อเป็นหนี้ก้อนแรกตั้งแต่พ่ออายุ 30 ปี กู้มา 5 ,000 บาท ก็ยังไม่หมดหรอก 
ตอนแรกที่ยืม 5,000 บาท พอจะใช้หมดก็ไปเอาก้อนใหม่มาอีกเอามาเรื่อยๆ 
เอามาหมุน ตอนแรกก็ 5 พัน รอบต่อไปก็ 7 พัน ต่อมาก็เป็นหมื่น เรื่อยมาจนถึง
ตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้ ธ.ก.ส. อยู่เลย 200,000 บาท แสนนี่ไม่ได้เอามาครั้งเดียวนะ

ช่องทำงพิเศษในกำรหำเงินคืนกองทุนหมู่บ้ำน 
เมื่อถึงช่วงเวลาของการเรียกเก็บเงินกองทุนหมู่บ้าน นายทุนจะเตรียมเงินเอาไว้จ านวนหนึ่ง เพ่ือให้

สมาชิกที่ไม่มีเงินก้อนมาคืนได้กู้ยืม ดอกเบี้ยร้อยละ 1.5 – 5 บาทต่อ 2 – 3 สัปดาห์ เป็นการให้กู้ยืมใน
ระยะเวลาสั้นๆ เมื่อคณะกรรมการเก็บเงินได้ครบถ้วนก็จะน าเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไปส่งให้สถาบันการเงิน 
ได้แก่ ธ.ก.ส. และ ธ.ออมสิน เมื่อสถาบันการเงินตรวจสอบเสร็จก็จะปล่อยกู้รอบใหม่ออกมาให้ กทบ. 
ด าเนินการต่อในปีถัดไป ซึ่งใช้เวลาด าเนินการเพียง 2 – 3 สัปดาห์เท่านั้น นับเป็นเงินกู้นอกระบบที่ผู้กู้ยินยอม
โดยสมัครใจ และเห็นประโยชน์ของเงินกู้นี้อย่างมาก และเพ่ือเป็นการค้ าประกันว่านายทุนจะได้เงินคืน ลูกหนี้
จะเอาบัตร ATM ฝากไว้กับนายทุน เมื่อเงินกู้โอนเข้าบัญชี นายทุนก็สามารถไปกดเอาเงินได้เลย ซึ่งการให้กู้
แบบนี้นายทุนไม่มีความเสี่ยงเลย เพราะลูกหนี้ต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยก่อน ถึงจะยอมปล่อยเงินต้นให้
กรรมการ และเม่ือมีเงินโอนเข้าบัญชีลูกหนี้ นายทุนก็สามารถไปกดเงินจากบัตร ATM ได้เลย การปล่อยกู้แบบ
นี้เกิดข้ึนในช่วงเวลาคืนเงินกู้ระยะสั้นของ ธ.ก.ส. ด้วยเช่นกัน  
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ทยอยเอามาที่ละหมื่นสองหมื่นจนทุกวันนี้เป็นหนี้ 2 แสนนี่แหละ พ่อถึงเป็นหนี้
ทวีคูณ ทีแรกก็ไม่กล้ายืมเยอะ พอยืมแล้วก็ยืมเยอะเลย ยืมแบบทวีคูณ ตอน
แรกก็เอามาท านา ทุกวันนี้บอกไม่หมดว่าเอาไปท าอะไรบ้าง กู้มาหมื่นหนึ่งคน
ทางหลังก็เอาไปหมดหมื่นหนึ่ง ส่วนมากก็เป็นแบบนี้แหละเอามาก็ใช้ใน
ครอบครัวหมดไม่ได้กู้มาท าการเกษตรเลย เอามาให้แต่ลูกแหละไม่รู้เขาเอาไป
ท าอะไร...เพราะทุกวันนี้ ธ.ก.ส.ง้อลูกค้า สมัยก่อนลูกค้าต้องง้อ ธ.ก.ส.เพราะ
อยากกู้ ตอนนี้ ธ.ก.ส.มีแต่ง้ออยากให้คนกู้ คนก็เลยเป็นหนี้เยอะ อย่างพ่อนี่เป็น
หนี้ตั้งแต่อายุ 30ปี ยังไม่หมดเลยเพราะเงินมันกู้ง่ายนี่แหละ” 

“พ่อยืมต่อเนื่องมาเลย ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ทีแรกยืม 1 หมื่น 3 หมื่น ใช้หมดยืม
ใหม่ไปเรื่อย เริ่มใจใหญ”่ 

“แม่ว่า ธ.ก.ส.เขาไม่อยากให้เราหมดหนี้หรอก ดูจากที่เขาเสนอให้เรายืมต่อสิ เขา
อยากได้ดอกเบี้ยจากเรา เขาบอกแม่ว่าเงิน 700,000 มาเอาวันไหนก็ได้” 

 “ผมดูแล้วมันเป็นหนี้ผูกพัน มันดีอยู่ตอนแรกที่ได้เงินมา แต่ว่าเวลาคืนมันยาก 
คือมันผูกพันกับคนเดิมอยู่นั่น ไม่หมุนไปตามนโยบายทางรัฐวางไว้ ผูกพันไปกับ
คนจนตาย...เลยมองว่านโยบายรัฐท าให้เป็นหนี้ไม่จบซักที”  

“หนี้ ธ.ก.ส. คืนแล้วก็ยืมออกมาเหมือนเดิม เช่นเดียวกับกองทุนหมู่บ้าน ท าให้หนี้
ในส่วนนี้ไม่ลดลง หรือกรณีที่ลดลงก็ลดลงไม่มาก แตกต่างจากหนี้อ่ืนๆ เช่น หนี้
ของธ.ออมสิน ที่หักจากเงินเดือน” 

 “ยายเป็นหนี้ครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ยืมเงิน ธ.ก.ส.มาซื้อรถไถเดินตาม ปัจจุบัน
ยายยังเป็นหนี้ ธ.ก.ส. อยู่เหมือนเดิม  ยืมหนี้ก้อนใหม่ออกมาด้วย...จ่ายไปหน่อย
เขาก็พักหนี้ พักบ่อยก็ไม่หมดสักที แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเงินไปจ่าย เขาก็เอาแค่
ดอกเบี้ย ช่วงหลังๆ มานี้ก็ส่งแค่ดอกเบี้ยไม่ได้ส่งต้นเลย”  

“ยายเป็นหนี้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2548 หนี้เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เพราะไม่มีเงินไปจ่ายเขา 
พอเอาไปจ่ายเขาให้ยืมเพ่ิมก็ยืมเพ่ิมอีก เอามาหมุนไปเรื่อยๆ เอาไปท าไร่ท านา
มันก็ขาดไปเรื่อยๆ พอเขาพักหนี้ก็พักหนี้แล้วก็ใช้แต่ดอก” 

5) ครัวเรือนที่มีพฤติกรรมการใช้คืนเฉพาะดอกเบี้ยเงินกู้ 
ในส่วนนี้จะกล่าวถึงกรณีที่มีการสร้างการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่มี

ความสามารถในการช าระหนี้ แม้ว่าจะไม่สามารถช าระหนี้คืนได้ทั้งหมด แต่เกษตรกรกลุ่มนี้พอที่จะช าระหนี้เงินต้น
บางส่วนได้ แต่ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนท าให้ครัวเรือนกลุ่มนี้จ่ายเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้เท่านั้ น ท าให้
โอกาสในการหมดหนี้ของครัวเรือนต้องขยายเวลาออกไป  

ในภาพรวมโอกาสที่ครัวเรือนจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้มีน้อยมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ครัวเรือนที่มีการกู้ยืมอย่างต่อเนื่องจากกองทุนหมู่บ้าน พ่อแม่มีการกู้ยืมให้ลูกไปใช้จ่ายนอกพ้ืนที่ ขณะเดียวกันลูก
ก็ไปสร้างหนี้ของตัวเอง สถานการณ์เช่นนี้ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนมีระดับสูงขึ้นมาก ประการต่อมาความสะดวกของ
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การกู้ยืมส าหรับหนี้ก้อนใหญ่ที่ครัวเรือนมักจะเอาโฉนดที่ดินค้ าประกันไว้กับสถาบันการเงิน ประกอบกับ
ความคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินท าให้การกู้ยืมง่าย มีพฤติกรรมการกู้แบบต่อเนื่อง (กู้แล้วกู้อีก) เริ่มกู้
จากกู้ในจ านวนเงินน้อยไปสู่จ านวนเงินที่มากขึ้น นอกจากนี้รูปแบบของการช าระหนี้เฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ 
ท าให้ครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินผูกพัน ดังจะเห็นได้จากครัวเรือนตัวอย่างที่ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่การ
ก่อหนี้ครั้งแรก จนถึงปัจจุบัน ประเด็นส าคัญที่ได้จากการสัมภาษณ์ คือ มีครัวเรือนบางส่วนที่คิดว่าในอนาคต
อันใกล้นี้จะต้องเป็นหนี้ เพราะรู้แล้วว่าต้องการน าเงินไปใช้ท าอะไร แต่อาจต้องรอเวลา เช่น รอให้กองทุนหมู่บ้าน
เปิดกู้รอบใหม่ รอให้ได้รับที่ดินมรดกเพ่ือน าไปค้ าประกันเงินกู้ นับเป็นประเด็นการเกิดหนี้ แต่เป็น “หนี้ที่รอเวลำ” 
เท่านั้นเอง  

นอกจากพฤติกรรมการก่อหนี้ของครัวเรือนที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต นโยบายภาครัฐก็เป็นส่วน
หนึ่งที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

5.3 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อหนี้ของครัวเรือน 

5.3.1 กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินที่ง่ำยขึ้นท ำให้ครัวเรือนเป็นหนี้มำกขึ้น 

ในอดีตปัญหาหนึ่งของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกรคือความไม่สะดวกในการเดินทาง การ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร และการไม่คุ้นเคยกับการท าสัญญาต่างๆ แต่ในปัจจุบันครัวเรือนเกษตรกรมี
ความคุ้นเคยใกล้ชิดกับพนักงานธนาคารมากขึ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความเชื่อถือกับค าแนะน าของพนักงาน
ธนาคาร การเข้าถึงบริการทางการเงินที่สะดวกมากข้ึนนี้ส่งผลต่อการก่อหนี้ของครัวเรือนได้เช่นกัน 

“เมื่อก่อนสถาบันการเงินมันเข้ายากเข้าไม่ถึง เหมือนสุภาษิตอีสานที่ว่าไว้ว่า...มีความคิดอยู่บ่
แพ้ แต่เงินค้าหากบ่มี...แปลว่า มีโครงการแต่ไม่มีเงินทุนที่จะท าตามโครงการให้ส าเร็จ 
เมื่อก่อนเป็นแบบนั้น แต่ทุกวันนี้เงินก็พร้อมขอแต่เพียงว่าจะท าจริงมั๊ย” 

“โอ้ยกู้จาก ธ.ก.ส. มันยืมง่ายเนาะ โทรไปยืมก็ได้เนาะ ธ.ก.ส.นี่แหละมันง่ายแฮง เอาใบนาไป
เข้า ตั้งแต่ 10 กว่าปีที่แล้ว เพราะอยากเป็นสมาชิก เขาบังคับให้ยืม 2,000 ก็เลยยืมเพราะ
อยากเป็นสมาชิก สองปีที่แล้วอยากท าบ้านใหม่ก็เลยยืมอีก” 

“สาเหตุที่กู้จากที่นี้ก็เพราะธนาคารอ่ืนเขาไม่เทคแคร์กับมนุษย์เงินปี แม่ก็อยากกู้เหมือนกันแต่
เขาเทคแคร์แต่มนุษย์เงินเดือน เพราะชาวนาได้เงินเป็นปีแม่ไปแล้วแต่เขาไม่ให้กู้  หลังๆ ธ.
ก.ส.จะให้กู้ง่าย เจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงชุมชน ยืมง่ายคุยกันได”้ 

เงินในหมู่บ้านที่ชาวบ้านสามารถกู้ได้มีจ านวนไม่น้อย และการกู้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หมู่บ้าน A 
นาง ก. สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนออมทรัพย์เพ่ือการผลิต และฝากเงินทุกเดือน ขั้นต่ า 20 บาท ก็สามารถ
กู้เงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท และเสียเงิน 100 บาทสมัครเข้าเป็นสมาชิก กทบ. จะสามารถกู้ได้ไม่เกิน 40,000 บาท 
นอกจากนั้นยังสามารถกู้จาก ธ.ก.ส. ได้อีก ส าหรับครัวเรือนยากจนก็สามารถกู้กองทุน กขคจ. ได้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
ดังนั้นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของครัวเรือนเกษตรกรที่หลากหลายดังกล่าวอาจน ามาซึ่งปัญหาการสะสมหนี้ของ
ครัวเรือนที่เพ่ิมสูงขึ้น 
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“กู้เงินล้านของหมู่บ้าน กู้ปีต่อปี แล้วก็กู้จาก ธ.ก.ส.กู้ระยะยาว 5 ปี และระยะสั้นก็จะเป็นปี
ต่อปีเหมือนกัน มีที่ไหนให้กู้แมกู่้หมดเลย แม่ไม่กู้แต่ระเบิดนี่แหละกลัวมันแตกใส่” 

“คนไหนอยากยืมก็ได้ยืม ยืมตามบ้านยังได้เป็นหมื่นเลย เป็นหลายๆหมื่น มันไม่เหมือน
เมื่อก่อน  แต่ก่อนยืม ธ.ก.ส. ถ้าเป็นสมาชิกใหม่ก็ได้แค่5พัน ทุกวันนี้จะเอาเป็นแสนก็ได้”  

5.3.2 กำรพักช ำระหนี้ท ำให้ควำมเข้มงวดทำงกำรเงินของครัวเรือนลดลง 

มาตรการพักช าระหนี้ให้เกษตรกรเป็นมาตรการที่ออกมาเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงเวลาที่เผชิญ
กับสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม วาตภัย เป็นต้น โดยการขยายระยะเวลาช าระต้นเงินกู้ออกไปตาม
ความสมัครใจ แต่ยังต้องช าระค่าดอกเบี้ยเงินกู้ตามก าหนดเดิม ส าหรับมาตราการพักช าระหนี้มีทั้งครัวเรือนที่เห็น
ว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระทางการเงินของครัวเรือนได้ “พอได้หายใจ” และครัวเรือนทีเ่ห็นว่าเป็นนโยบายที่
ท าให้เกิดหนี้ผูกพันเป็นหนี้ไปตลอด และยังสร้างการรับรู้ที่คลาดเคลื่อนให้กับเกษตรกร เช่น กู้เงิน ธ.ก.ส. ถ้าไม่มี
เงินคืน ก็สามารถจ่ายแต่ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ได้ แม้กระทั่งครัวเรือนที่มีความสามารถในการช าระหนี้ก็ยังเข้าร่วม
โครงการ 

“ธ.ก.ส. คืนเท่าไหร่ก็ได้ ไม่ได้บังคับ แล้วแต่เรามีจ่าย ถ้าไม่มีก็จ่ายแต่ดอกเบี้ย” 

“สองปีผ่านมาแล้วแม่ไม่คืนเงินต้น ตัดแต่ดอก ตัดแต่ดอกก็ดี๊ดี ธ.ก.ส. อะไรดีมาก ใช้แต่ดอกก็
ได”้  

“(หญิง อายุ 64 ปี) ยายเป็นหนี้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2548 หนี้เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพราะไม่มีเงินไปจ่าย
เขา พอเอาไปจ่ายเขาให้ยืมเพ่ิมก็ยืมเพ่ิมอีก เอามาหมุนไปเรื่อยๆ เอาไปท าไร่ท านามันก็ขาด
ไปเรื่อยๆ พอเขาพักหนี้ก็พักหนี้แล้วก็ใช้แต่ดอก” 

“ยายเป็นหนี้ครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่แล้ว ยืมเงิน ธ.ก.ส. มาซื้อรถไถเดินตาม ปัจจุบันยายยังเป็น
หนี้ ธ.ก.ส. อยู่เหมือนเดิม มีการยืมหนี้ก้อนใหม่ออกมาด้วย จ่ายไปหน่อยเขาก็พักหนี้ พัก
บ่อยก็ไม่หมดสักที แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเงินไปจ่าย เขาก็เอาแค่ดอกเบี้ย ช่วงหลังๆ มานี้ก็ส่งแค่
ดอกเบี้ย ไม่ได้ส่งต้นเลย” 

 ในภาพรวมแม้ว่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจะท าให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น ได้ต่อเติมและ/
หรือสร้างบ้านใหม่ สามารถส่งลูกเรียนได้ในระดับที่สูงขึ้น สามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางการเกษตรและ
สินทรัพย์อื่นๆ เช่น รถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เป็นต้น แต่ความสุขสบายดังกล่าวเกิดขึ้นพร้อมกับหนี้สินของครัวเรือน
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 
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บทที่ 6 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

ภาคการเกษตรของไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านแรงงานที่มีสัดส่วนแรงงาน
สูงอายุจ านวนมาก แรงงานต่อไร่ของครัวเรือนมีจ านวนลดลง ในขณะเดียวกันขนาดที่ดินท าดินของครัวเรือนลดลง 
โครงสร้างการผลิตที่เน้นใช้เครื่องจักรกลมากขึ้น และที่ส าคัญปัญหาหนี้สินของครัวเรือนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นใน
ปัจจุบัน สมาชิกวัยแรงงานมักย้ายถิ่นออกไปหางานท าในพ้ืนที่อ่ืน เหลือเพียงสมาชิกที่เป็นผู้อายุและเด็กอาศัยอยู่
ในครัวเรือนเดิมเป็นสถานการณ์ที่พบเห็นอย่างแพร่หลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ่อแม่วัยแรงงานไม่ได้อาศัย
อยู่ในครัวเรือน แต่ส่งเงินกลับมาให้ครัวเรือนได้ใช้จ่าย ในขณะที่ลูกซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโตและก าลังศึกษา ทั้งหมด
ที่กล่าวมานั้นย่อยส่งผลต่อการตัดสินใจทางการเงินของครัวเรือน  

การศึกษาในครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาการจัดการการเงินของครัว เรือนเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบการจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตร ได้แก่ การบริหาร
จัดการรายได้ การใช้จ่าย การบริโภค การลงทุน หนี้สิน และการออม 2) พฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหาร
จัดการหนี้สินของครัวเรือนเกษตร รวมถึงรูปแบบและลักษณะการผัดหนี้ของครัวเรือนเกษตร และ 3) นโยบายที่
เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหนี้ของเกษตรกร ทั้งนี้ได้ตั้งสมมติฐานในการศึกษาคือแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกันจะ
มีรูปแบบการจัดการการเงินแตกต่างกัน เพ่ือไดท้ราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในการศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการ
จัดการการเงินของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลของโครงการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2561 (ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ) ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรายครัวเรือน จ านวน 469 ครัวเรือน
ตัวอย่าง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจ านวน 103 ครัวเรือน โดยทั้งสองชุดข้อมูลด าเนินการภายในเขต
อ าเภอกมลาไสยและอ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์  

ครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ศึกษาส่วนใหญ่จะปลูกข้าว ดังนั้นในการเลือกแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกันจึง
พิจารณารายได้ภาคการเกษตรของครัวเรือน และสามารถแบ่งครัวเรือนออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ครัวเรือนที่ปลูกข้าว 
ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและผักสวนครัว ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและข้าวโพด ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและอ้อย และครัวเรือนที่
ปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์ ในส่วนต่อไปจะเป็นการน าเสนอข้อสรุปที่ ได้จากการศึกษาในหัวข้อการจัดการการเงินของ
ครัวเรือน พฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สิน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อหนี้ ตามล าดับ 
จากนั้นจะเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ 

6.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

การน าเสนอผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์งานวิจัย จ าแนกออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ การจัดการการเงิน
ครัวเรือน พฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สิน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดหนี้  ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
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6.1.1 กำรจัดกำรกำรเงินของครัวเรือน   

แม้ว่าครัวเรือนเกษตรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง แต่เนื่องจากสถานการณ์ภัย
แล้ง น้ าท่วมและราคาผลผลิตตกต่ า ท าให้ครัวเรือนเกษตรเริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตของครัวเรือน 
(ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันปิดทองหลังพระฯ) นอกจากการปลูกข้าวนาปีแล้ว ครัวเรือนจ าเป็นต้องมีการ
ตัดสินใจเลือกระหว่างการเลือกที่จะท างานในภาคการเกษตร หรือนอกภาคการเกษตร เลือกระหว่างท างานใน
หมู่บ้านหรือท างานต่างจังหวัด การตัดสินใจของครัวเรือนสะท้อนผ่านรายได้ที่ครัวเรือนได้รับในแต่ละปี หาก
พิจารณาในภาคการเกษตรนอกจากแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกันแล้ว ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อรายได้ของ
ครัวเรือนได้แก่ขนาดพ้ืนที่การเพาะปลูก และการเข้าถึงระบบชลประทาน ครัวเรือนที่สามารถปลูกข้าวนาปรังและ
ผักสวนครัวนับเป็นครัวเรือนที่มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งน้ าสูงกว่าครัวเรือนที่เลือกปลูกข้าวโพดและอ้อย  

รำยได้ของครัวเรือน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรน้อยกว่า
รายจ่ายภาคการเกษตร แต่หากน ามูลค่าของผลผลิตทั้งหมดที่ครัวเรือนผลิตเพ่ือการบริโภคเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย 
จะพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีมูลค่าของผลผลิตทั้งหมดมากกว่ารายจ่ายภาคการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารของ
ครัวเรือน จึงเป็นตัวแปรส าคัญที่ใช้ตอบค าถามว่าท าไมครัวเรือนเกษตรยังคงเลือกที่จะปลูกข้าว แม้ว่าจะมีรายได้
น้อยกว่าการปลูกพืชชนิดอ่ืน ครัวเรือนที่ปลูกข้าวและผักสวนครัวเป็นกลุ่มที่พ่ึงพารายได้จากภาคการเกษตรสูงกว่า
กลุ่มอ่ืนๆ แต่เป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยที่สุด เป็นที่น่าสังเกตว่าครัวเรือนเกษตรในปัจจุบันพ่ึงพารายได้นอกภาคเกษตร
สูงถึงร้อยละ 74.0 ของรายได้รวมของครัวเรือน กว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนต้องพ่ึงพาเงินส่งกลับ โดยเงินส่งกลับมี
สัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่ของรายได้รวมของครัวเรือน ครัวเรือนที่ปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวเป็นกลุ่มที่ต้องพ่ึงพาเงิน
ส่งกลับในแง่ของรายได้สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.4 ของรายได้รวมของครัวเรือน 

รำยจ่ำยของครัวเรือน ครัวเรือนในกลุ่มต่างๆ มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายไม่ต่างกันมากนัก แบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคและใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน ร้อยละ 44 ของค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนภาคการเกษตร และค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของบุตร ประมาณร้อยละ 40 และร้อยละ 17 ของ
ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือน ตามล าดับ  

กำรจัดสรรเงินของครัวเรือน แม้ว่าครัวเรือนจะพ่ึงพารายได้ส่วนใหญ่จากนอกภาคการเกษตร แต่
รายไดภ้าคการเกษตรก็ยังเป็นตัวชี้วัดส าคัญว่าในแต่ละปีสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนจะเป็นเช่นไร และเงินที่
ถูกจัดสรรเพ่ือน าไปใช้หนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรายได้จากนอกภาคการเกษตร ส่วนรายได้จากภาคการเกษตรจะถูก
น าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ใช้หนี้ และหากเหลือพอก็จะเก็บไว้ส าหรับลงทุนท าการเกษตรครั้งต่อไป 

กำรเป็นหนี้ของครัวเรือน กว่าสามในสี่ของครัวเรือนทั้งหมดมีหนี้สินสะสม โดยเฉพาะครัวเรือน
กลุ่มท่ี 3 ปลูกข้าวและข้าวโพดที่เป็นหนี้ทุกครัวเรือน เมื่อพิจารณาโอกาสในการช าระคืนเงินกู้ พบว่า ครัวเรือนกลุ่ม
ที่ 2 ปลูกข้าวและผักสวนครัว และกลุ่มที่ 3 ปลูกข้าวและข้าวโพดเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด เป็นกลุ่มที่ มี
ความสามารถในการช าระหนี้น้อยที่สุด มากกว่าครึ่งหนึ่งของครัวเรือนที่เป็นหนี้มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย 
แตกต่างจากครัวเรือนกลุ่มที่ 4 ปลูกข้าวและอ้อย แม้ว่าจะมีหนี้สินสะสมมาก แต่ก็มีความสามารถในการช าระคืน
เงินกู้มากเช่นกัน 

กำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ การศึกษานับเป็นการลงทุนที่ส าคัญที่สุดของครัวเรือนเกษตรกร เมื่อ
พิจารณาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเทียบกับรายได้รวมของครัวเรือน พบว่าครัวเรือนกลุ่มที่ 4 (มีรายได้รวมสูงที่สุด) 
มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 7 ของรายได้รวมของครัวเรือน ในขณะที่ครัวเรือนกลุ่มที่ 5 (รายได้ภาค
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การเกษตรน้อยที่สุด) มีค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาสูงถึงร้อยละ 33 ของรายได้รวมของครัวเรือน จากการศึกษาพบว่า
ยิ่งเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งมากข้ึน ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนก าลังศึกษาอยู่ โดยเฉพาะในระดับ
ปริญญาตรี จะไม่สามารถพ่ึงพารายได้จากภาคการเกษตรเพียงแหล่งเดียว ครัวเรือนจะต้องมีแหล่งรายได้นอกภาค
การเกษตรที่ใช้เป็นหลักประกันว่าลูกหลานจะได้เรียนหนังสือ ซึ่งรวมถึงการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การศึกษา  

กำรลงทุนซื้อสินทรัพย์ ปัจจุบันครัวเรือนเกษตรสามารถเข้าถึงการซื้อสินค้าเงินผ่อนมากขึ้น แม้จะ
ทราบว่าสินค้าเงินผ่อนต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูง แต่ก็จ าเป็นต้องผ่อนเพราะถ้ารอเงินก้อนหรือซื้อเงินสดก็คงไม่
มีโอกาสได้ซื้อ  

กำรออมของครัวเรือน พฤติกรรมการออมของครัวเรือนแต่ละกลุ่มไม่แตกต่างกัน กล่าวคือ ส่วน
ใหญจ่ะออมเงินกับสถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน (กลุ่มสัจจะ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มอสม.) 
และกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะเป็นการออมภาคบังคับเพ่ือเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน แม้ครัวเรือนกลุ่มที่ 3 ที่รายได้
น้อยและเป็นหนี้ ก็มีการออมเงินไม่ต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ   

ตำรำงท่ี 23 สรุปการจัดการการเงินจ าแนกตามแบบแผนการผลิต 

ประเด็น กลุ่มที่ 1 
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

ลักษณะของ
ครัวเรือน 

หัวหน้าครัวเรือน
อายุมาก อยู่กับ
ลูกหลานที่ก าลัง
เรียนหนังสือ มี
พื้นที่ 15 ไร่ 
เข้าถึงแหล่งน้ าได้
ด ี

หัวหน้าครัวเรือน
อายุมาก อยู่กับ
ลูกหลานที่ก าลัง
เรียนหนังสือ มี
พื้นที ่12 ไร่ 
เข้าถึงแหล่งน้ าได้
ด ี

หัวหน้าครัวเรือน
ก าลังเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ อยู่กับ
ลูกหลานที่ก าลัง
เรียนหนังสือ มี
พื้นที่ 18 ไร่ แต่อยู่
นอกเขต
ชลประทาน  

หัวหน้าครัวเรือน
อยู่ในวัยกลางคน 
อยูก่ับลูกที่ก าลัง
เรียนหนังสือ และ
ต้องดูแลบิดาหรือ
มารดาที่อยู่ในวัย
ชรา พื้นที ่13 ไร่ 

หัวหน้าครัวเรือน
อายุมาก อยู่กับ
ลูกหลานที่ก าลัง
เรียนหนังสือ มี
พื้นที่ 14 ไร่ มี
รายได้เสริมจาก
การเลีย้งสัตว ์

กำรตัดสินใจเลือก
รูปแบบกำรผลิต
ของครัวเรือน 

 การปลูกข้าว
เป็นวิถีชีวิต 
 ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
รัฐบาลกรณี
เสียหาย 

 การปลูกผักเป็น
รายได้เสริม 
เพิ่มสภาพคล่อง
ใหค้รัวเรือน 
 มีความสุข ได้ใช้
เวลาว่างดูแลผัก 

 อยู่นอกเขต
ชลประทานต้อง
ปลูกพืชใช้น้ า
น้อย 
 ผลตอบแทนสูง
แต่มีขั้นตอน
การขายที่
ยุ่งยาก 

 อยู่นอกเขต
ชลประทานต้อง
ปลูกพืชใช้น้ า
น้อย 
 ผลตอบแทนสูง
แต่มีขั้นตอน
การขายที่
ยุ่งยาก 

 เพิ่มความมั่นคง
ทางอาหารให้
ครัวเรือน 

รำยได้ของ
ครัวเรือน 

 นาปรังแหล่ง
รายได้ส าคัญ 
 พึ่งพารายได้
นอกภาค
การเกษตรใน

 รายได้จาก
การเกษตรมาก 
แต่รายได้นอก
ภาคการเกษตร
น้อยที่สุด ท าให้

 รายได้จาก
การเกษตร
ค่อนข้างน้อย 
เพราะผลผลติ
ไม่ด ี

 รายได้สูงทีส่ดุ มี
รายได้นอกภาค
การเกษตรสูง
กว่ากลุ่มอื่น 2 
เท่า 

 รายได้จาก
การเกษตรน้อย
ที่สุด  
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ประเด็น กลุ่มที่ 1 
ข้ำว 

กลุ่มที่ 2 
ข้ำวและ 

ผัก 

กลุ่มที่ 3 
ข้ำวและ 
ข้ำวโพด 

กลุ่มที่ 4 
ข้ำวและ 

อ้อย 

กลุ่มที่ 5 
ข้ำวและ 
เลี้ยงสัตว์ 

สัดส่วนท่ีมาก
ที่สุด 
 พึ่งพาเงิน
ส่งกลับมากท่ีสุด 

รายได้รวมน้อย
ที่สุด 

 พึ่งพาเงิน
ส่งกลับน้อย
ที่สุด 

 พึ่งพารายได้
นอกภาค
การเกษตรมาก 

กำรจัดสรรเงิน
รำยได้ของ
ครัวเรือน 

 เงินขายข้าวนาปี
ถ้าเหลือก็เอามา
ลงทุนท านาปรัง  
 เงินขายข้าวนา
ปรังไปใช้หนี้
และเอาไป
ลงทุนท านาปี  
 รับจ้างเพื่อเอา
มาใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ใช้หนี้
และบางครั้งก็
ต้องกู ้

 เงินก้อนคือเงิน
จากการขายข้าว 
เอาไว้ใช้หนี้  
 สว่นเงินท่ีเอาไว้
ใช้จ่ายทุกวันมา
จากการขายผัก 
 มีเงินออมจาก
การขายผัก 

 เงินขายข้าวได้
ไม่มากเพราะท า
นาปรังไมไ่ด้ แต่
หากขายข้าวได้
ก็เอามาใช้จ่าย
ในครัวเรือน 
 เงินจากการขาย
ข้าวโพดไมม่าก
เอามาใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
 รับจ้างเพื่อเอา
เงินมาใช้หนี้ 

 มีเงินเหลือจาก
การขายข้าว
และอ้อย พอได้
ใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 
 บางครัวเรือนมี
เงินเหลือ
พอที่จะน าไป
ลงทุนซื้อ
สินทรัพย ์

 เงินจากการขาย
ข้าวเอาไว้ใช้จ่าย
ในครัวเรือนและ
ลงทุนรอบถัดไป  
 เงินท่ีได้จากการ
เลี้ยงสตัว์ เป็น
ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนและ
แบ่งไว้ออม 
 ขายข้าวได้เอา
ไปซื้อวัวมาเลี้ยง 
พอจะท านาก็
ขายวัวเอาเงิน
ไปลงทุนท านา 

ครัวเรือนที่รำยได้
ไม่เพียงพอกับ
รำยจ่ำย 

ร้อยละ 40.7 ร้อยละ 41.5 ร้อยละ 63.2 - ร้อยละ 43.2 

ครัวเรือนที่มีหนี้ ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 75.5 ร้อยละ 100.0 ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 79.2 

ครัวเรือนที่มี
ควำมสำมำรถใน
กำรช ำระหนี้ 

ร้อยละ 60.2 ร้อยละ 45.0 ร้อยละ 36.8 ร้อยละ 100.0 ร้อยละ 57.6 

เงินลงทุนเพ่ือ
กำรศึกษำ  
(ร้อยละของรายได้
รวมของครัวเรือน) 

ร้อยละ 17 ร้อยละ 12 ร้อยละ 15 ร้อยละ 7 ร้อยละ 33 

พฤติกรรมกำร
ออมเงิน 

ออมภาคบังคับ 
ออมกับกลุ่มฌาปนกิจ 

ในภาพรวมเราสามารถแบ่งครัวเรือนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่ารายจ่าย และกลุ่ม
ที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน (สามารถดูภาพประกอบได้ในภาคผนวก ข) อย่างไรก็ตามจาก
การศึกษาพบว่าครัวเรือนทั้งสองกลุ่มมีการก่อหนี้เพ่ือรักษาระดับการบริโภค จะเห็นว่าการจัดการการเงินครัวเรือน
เป็นไปตามทฤษฎรีายได้ถาวรในวงจรชีวิต ทีบุ่คคลจ าเป็นต้องคาดการณ์รายได้ตลอดช่วงชีวิตเพ่ือก าหนดระดับการ
บริโภคที่เหมาะสม การออมจะเกิดขึ้นเมื่อรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริโภค แต่เมื่อใดที่รายได้น้อยกว่า
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค บุคคลจะน าเงินที่เก็บออมไว้มาใช้จ่าย หรือสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือรักษาระดับการบริโภคให้
คงเดิม ประเด็นที่น่าสนใจคือการออมของครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ไม่แน่นอน บางครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่า
รายจ่าย ไม่ได้มีการสะสมทุน (ท่ีดิน) แต่มีการก่อหนี้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีเงินออมใช้ในช่วงที่บุคคลมีอายุ
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่อายุมากครัวเรือนเกษตรสามารถพ่ึงพารายได้จากเงินส่งกลับที่ลูกหลานส่งมาให้ 
รวมถึงเงินที่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมถึงเงินฌาปนกิจซึ่งเป็นเงินออมไว้ใช้หนี้ในระยะสุดท้ายของชีวิต 

6.1.2 พฤติกรรมการก่อหนี้และการบริหารจัดการหนี้สินของครัวเรือน   

 1) พฤติกรรมกำรก่อหนี้ของครัวเรือน 
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่ใช่ปัญหาส าคัญของครัวเรือนเกษตรในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามคนที่มี

ช่วงอายุแตกต่างกันก็ยังมีมุมมองต่อการเป็นหนี้ที่แตกต่างกัน โดยคนในยุค Baby boomer (อายุ 56 ปีขึ้นไป) จะ
ก่อหนี้เมื่อมีความจ าเป็นเท่านั้น และเม่ือถึงเวลาจะรีบหาเงินมาช าระคืน ไม่อยากเป็นหนี้เพราะรู้สึกไม่สบายใจ กลัว
ว่าใช้หนี้ไม่หมดแล้วจะกลายเป็นภาระของลูกหลาน ส าหรับคนใน Gen X (อายุ 41 – 55 ปี) มักจะเป็นหนี้เพราะ
ต้องดูแลครอบครัว กู้มาเพ่ือการศึกษาของบุตร ใช้จ่ายในครอบครัวและลงทุน มีแนวโน้มที่จะเป็นหนี้อย่างต่อเนื่อง 
ส่วนคนใน Gen Y (อายุ 23 – 40 ปี) เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นจึงท าให้ต้องก่อหนี้ ทั้งนี้การก่อหนี้ ไม่ได้น่า
กลัวตราบใดที่ยังสามารถหาเงินได้อยู่ ครอบครัวอยากได้อะไรก็ซื้อท างานหาเงินใช้หนี้ 

เหตุผลในการก่อหนี้ของครัวเรือนไม่ต่างจากการศึกษาที่ผ่านมา กล่าวคือครัวเรือนก่อหนี้
เนื่องจากเงินไม่พอใช้จึงจ าเป็นต้องกู้ กู้เพ่ือรักษาสิทธิ์ให้เท่าเทียมกับคนอ่ืน กระแสบริโภคนิยม และยืมแทนบุคคล
อ่ืน ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ค่อนข้างหลากหลายตามความจ าเป็นของแต่ละครัวเรือน โดยสามารถแบ่งการ
ก่อหนี้ออกเป็น 2 ส่วน หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ และหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

ความคาดหวังต่อรายได้ในอนาคตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในปัจจุบัน 
ยกตัวอย่างเช่น ครัวเรือนยังคงก่อหนี้เพ่ือมาลงทุนภาคการเกษตรแม้ว่ารายได้สุทธิภาคการเกษตรจะเป็นลบ 
เนื่องจากต้องการมีข้าวไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน และครัวเรือนยังมีความคาดหวังว่าในปีต่อไปอาจจะสามารถ
ขายผลผลิตได้ในราคาดีและ/หรือได้ผลผลิตดี จึงตัดสินใจผลิตและก่อหนี้ แต่เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวหากปรากฏว่า
ผลผลิตราคาตกหรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็อาจท าให้ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอส าหรับการช าระหนี้  
เช่นเดียวกับกรณีของการลงทุนเพ่ือการศึกษาของบุตรหลาน ที่มีความคาดหวังว่าหลังจากท่ีบุตรหลานจบการศึกษา
แล้วจะช่วยช าระหนี้หรือส่งเงินกลับมาให้ 

 2) กำรบริหำรจัดกำรหนี้สินของครัวเรือน 
ครัวเรือนส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้มักจะกู้เงินมากกว่า 1 แหล่ง ซึ่งหนึ่งในนั้นจะมีกองทุนหมู่บ้าน 

เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย ดอกเบี้ยต่ า คุ้นเคยและมีการกู้ยืมมาอย่างต่อเนื่อง ธ.ก.ส. เป็นอีกแหล่งเงินกู้
หนึ่งทีม่ีความส าคัญกับครัวเรือนเกษตรกร มีรูปแบบการกูท้ั้งระยะสั้นและระยะยาว และได้วงเงินกู้มากกว่ากองทุน
หมู่บ้าน ทั้งนีเ้นื่องจากมีหลักทรัพย์ค้ าประกัน  

โอกาสที่ครัวเรือนเกษตรกรจะหลุดพ้นจากการเป็นหนี้นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากบางครัวเรือน
ช าระหนี้ด้วยรายได้จากภาคการเกษตรเป็นหลัก แต่เนื่องจากการท าเกษตรกรรมนั้นขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ 
ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หรือแม้แต่ราคาผลผลิตที่ผันผวน และต้นทุนการผลิตที่
สูงขึ้นล้วนส่งผลกระทบต่อรายได้ของครัวเรือน ในขณะที่รายได้ไม่แน่นอนแต่รายจ่ายของครัวเรือนกลับเพ่ิมสูงขึ้น
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ท าให้ความสามารถในการจ่ายหนี้ลดลง เมื่อถึงเวลาลงทุนท าการเกษตรรอบใหม่ก็ไปกู้ยืมมาลงทุนเป็นหนี้วนเวียน
ไปตามวัฎจักรนี้ บางครัวเรือนก่อหนี้ใหมเ่พ่ือช าระหนี้เดิม ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของกองทุนหมู่บ้าน มีการจ่ายหนี้
คืนปลีะหนึ่งครั้ง เมื่อครบก าหนด คนที่ไม่มีเงินก็จะพยามยามหาเงินมาคืนให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นการยืมญาติพ่ีน้อง การ
กู้ยืมจากแหล่งอ่ืนหรือแม้แต่ยอมกู้เงินนอกระบบที่มีดอกเบี้ยรายวันก็ตาม ทั้งนี้เพ่ือที่จะรักษาสิทธิในการกู้รอบ
ต่อไป แม้กระท่ังครัวเรือนที่มีความสามารถในการช าระคืนเงินกู้ ก็ยังมีการก่อหนี้ต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น
ในแต่ละปี นอกจากนี้การจ่ายคืนเฉพาะส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ ท าให้โอกาสในการหมดหนี้ของครัวเรือนต้องขยาย
เวลาออกไป และท่ีส าคัญมีครัวเรือนที่ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ แตค่ิดว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะต้องเป็นหนี้ เพราะรู้แล้วว่า
ต้องการน าเงินไปใช้ท าอะไร นับเป็น “หนี้ที่รอเวลำ” 

6.1.3 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อหนี้ของครัวเรือน   

การเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายขึ้น นับเป็นปัจจัยในล าดับแรกๆ ที่ท าให้เกษตรกรเริ่มเป็นหนี้ 
เช่น กองทุนต่างๆ ภายในชุมชนที่กู้ง่ายขึ้น เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิก และฝากเงินทุกเดือนตามข้อปฏิบัติของ
กองทุนฯ ก็สามารถกู้เงินได้ อีกทั้งยังสามารถกู้ได้มากกว่า 1 กองทุน นอกจากนั้นยังกู้กับ ธ.ก.ส. ได้อีกทั้งเงินกู้
หมุนเวียนระยะสั้น ใช้บุคคลค้ าประกัน และเงินกู้เพ่ือการลงทุนระยะยาว จากการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน เอาที่ดิน
ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ ดังนั้นจึงสรุปไดว้่าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายน ามาซึ่งการเป็นหนี้สะสม
ที่นับวันยิ่งเพ่ิมมากขึ้น ส่วนนโยบายการพักช าระหนี้ เป็นนโยบายที่ท าให้ความเข้มงวดทางการเงินของครัวเรือน
เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะเป็นมาตรการที่มีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลือครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกัน นโยบายการพักช าระหนี้ก็มีส่วนท าให้ครัวเรือนไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็น
หนี้ เพราะแม้แตค่รัวเรือนที่มีความสามารถในการช าระหนี้ก็สมัครเข้าร่วมโครงการพักช าระหนี้เช่นกัน     

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 6.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1) ศึกษำควำมเป็นไปได้ของกำรปล่อยเช่ำที่ดินเพื่อท ำเกษตรแปลงรวม การท างานในภาค
การเกษตรเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือน ทั้งนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่กลับพ่ึงพารายได้จากนอก
ภาคการเกษตรสูงถึงร้อยละ 70 และมีบางครัวเรือนที่เป็นหนี้เนื่องจากการลงทุนในภาคการเกษตร โดยเฉพาะพ้ืนที่
เพาะปลูกขนาดเล็กและอยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรมักจะท าการเพาะปลูกพืชชนิดเดิม ในรูปแบบการผลิต
แบบเดิม ท าให้ผลผลิตต่อไร่ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญหาเดิมซ้ าๆ ดังนั้นนอกจากการ
ปรับเปลี่ยนแบบแผนการผลิต อย่างที่สถาบันมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้ด าเนินการพัฒนาอาชีพโดยการแนะน าให้
ปลูกพืชหลังนาแล้ว ผู้วิจัยเสนอให้มีการรวมแปลง (โดยเฉพาะที่ดินขนาดเล็ก) และปลูกพืชโดยมีการวางแผนและ
จ าแนกการปลูกพืชตามโซน ครัวเรือนเกษตรมักมีที่ดินหลายแปลง อาจแบ่งพ้ืนที่บางส่วน (ประมาณ 6 ไร่) ไว้ปลูก
ข้าวเพ่ือการบริโภค และให้เช่าที่ดินในส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ เจ้าของที่ดินจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเช่าที่ดิน ซึ่ง
สามารถลดความผันผวนทางรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร  

2) ขยำยกำรศึกษำภำคบังคับเป็นระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ในอดีตเหตุผลหลักของการเป็น
หนี้ของครัวเรือนคือเหตุผลด้านสุขภาพ แต่ด้วยระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบัน ท าให้ความจ าเป็นในการ
ก่อหนี้เพ่ือการรักษาพยาบาลลดลงไปมาก หากพิจารณาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเหตุผลหลักของการก่อหนี้ใน
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ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการก่อหนี้เพื่อการศึกษาของบุตร ทั้งท่ีมีพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ ก าหนดให้พลเมือง
ไทยต้องจบการศึกษาอย่างน้อยที่สุดในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคน 
ชุมชน และประเทศ ดังนั้นควรพิจารณาขยายการศึกษาภาคบังคับเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ 

3) เพิ่มช่องทำงและปรับวิธีกำรสื่อสำรของสถำบันกำรเงินให้เข้ำใจง่ำย ครบถ้วน จากการศึกษา
พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีความคุ้นเคย และมักจะคล้อยตามค าแนะน าของพนักงานสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ธ.ก.ส. ดังนั้นควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ
ครัวเรือนเกษตรกร ยกตัวอย่างเช่น  

3.1) การประชาสัมพันธ์ข้อดีและข้อเสียของการจ่ายช าระคืนเฉพาะดอกเบี้ยให้ครัวเรือนได้รับ
ทราบ เพ่ือให้ครัวเรือนให้ความส าคัญกับการช าระหนี้เงินต้น กรณีท่ีครัวเรือนไม่มีเงินก็สามารถจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย
ได ้แต่ในกรณีที่ครัวเรือนมีความสามารถในการจ่ายก็ควรที่จะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  

3.2) ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ครัวเรือนเกษตรกรเข้าใจถึงระบบประกันภัยผลผลิตทาง
การเกษตร แม้ว่าในปัจจุบันจะมีโครงการประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรให้กับครัวเรือนเกษตรกรอยู่แล้ว 
ยกตัวอย่างเช่น การประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งมีทั้งการประกันภัยขั้นพ้ืนฐานและประกันภัยส่วนเพ่ิม โดยแบ่งตาม
ระดับความเสี่ยง ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยบางส่วน และเกษตรกรจ่ายสมบทในส่วนที่เหลือ แต่เกษตรกร
ส่วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดมากนัก บางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่น้ าแล้งน้ าท่วมซ้ าซาก อาจเป็นการดีกว่าหากซื้อ
ประกันภัยส่วนเพ่ิม ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดของการซื้อประกันภัย ซื้อตาม
ค าแนะน าของพนักงานธนาคารเท่านั้น  

4) พัฒนำผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินส ำหรับรำยย่อย (Micro Finance) ให้มีควำมหลำกหลำยมำก
ขึ้น ทั้งด้ำนกำรประกันภัยและกำรออม มำกกว่ำกำรมุ่งเน้นด้ำนสินเชื่อเพียงอย่ำงเดียว 

4.1) ผลิตภัณฑ์ทางด้านการประกันภัย (Micro-insurance) ยกตัวอย่างเช่น หากเกษตรกรเลือก
ที่จะปลูกข้าวนาปรังต้องจ่ายเบี้ยประกันที่สูงขึ้นเพ่ือรับเงินชดเชยที่คุ้มกับต้นทุนการเพาะปลูก เนื่องจากการลงทุน
ในหน้าฝนมีความเสี่ยงมากกว่าหน้าแล้ง เพราะหน้าแล้งยังสามารถจัดการสูบน้ าเข้านาได ้ 

4.2) ผลิตภัณฑ์ทางด้านการออมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากการศึกษาพบตัวอย่างของการ
ออมระยะสั้นที่มีการปันผลและคืนเงินทุกๆ 2 ปี ซ่ึงเป็นตัวอย่างของการออมที่เกษตรกรค่อนข้างพึงพอใจ เนื่องจาก
เกิดความรู้สึกว่าเงินที่ออมนั้นเป็นเงินออมของตัวเอง เป็นช่องทางที่จะท าให้มีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เงินออม
นี้เป็นเงินออมที่สามารถน าออกมาใช้ได้ตอนยังมีชีวิต (ไม่เหมือนฌาปนกิจที่ออมไว้ให้ลูก จะได้ใช้เมื่อตัวเอง
เสียชีวิต) และท่ีส าคัญยังเป็นการลดปัญหาความไม่โปร่งใสของกองทุนฯ ได้ในระดับหนึ่ง ส าหรับการออมระยะยาว
นั้น จากการที่เกษตรกรแต่ละคนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบล และมีบาง
ครัวเรือนที่เข้าร่วมกองทุนในระดับจังหวัด แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการออมของเกษตรกรในระดับหนึ่ง หากมี
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ประโยชน์มากกว่าการได้รับเงินชดเชยเมื่อเสียชีวิต
เท่านั้น จะส่งผลให้ระดับการออมในระบบสถาบันการเงินของเกษตรกรเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออม
แบบที่มีเงินปันผล 

 6.2.2 ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
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1) เนื่องจากครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการปลูกข้าว และรายได้รองจาก 
การปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่มีแบบแผนการเพาะปลูก/การผลิตที่แตกต่างกัน เช่น ข้าวโพด ผัก อ้อย และเลี้ยงสัตว์ 
ดังนั้นการที่จะพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ใน
การศึกษาครั้งต่อไปควรเลือกครัวเรือนตัวอย่างที่มีรายได้หลักจากการปลูกพืชชนิดต่างๆ เพ่ือให้เห็นภาพของ ความ
แตกต่างระหว่างครัวเรือนที่มีแบบแผนการผลิตที่แตกต่างกัน และอาจมีการพิจารณากลุ่มของพนักงาน ธนาคาร 
(โดยเฉพาะ ธ.ก.ส.) เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมเติม เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับเกษตรกร อาจมีมุมมอง ต่อการเป็นหนี้
ของครัวเรือนเกษตรกรในแง่มุมที่แตกต่างออกไป 

2)  จากการศึกษาพบว่าราคาข้าวเป็นปัจจัยส าคัญที่สะท้อนรายได้ของครัวเรือน แม้ว่าครัวเรือนจะ
พ่ึงพารายได้ส่วนใหญ่มาจากนอกภาคการเกษตร ปีที่ราคาข้าวสูงจะแสดงถึงกระแสเงินที่ครัวเรือนได้รับเข้ามามาก
ขึ้น จึงควรมีการศึกษารูปแบบการใช้จ่ายเงินทั้งในด้านการซื้อสินทรัพย์ทางการเกษตร และการจ่ายหนี้คืนเงินกู้ 
เพ่ือตอบค าถามที่ว่าครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายจนท าให้ไม่สามารถผ่อนช าระคืนเงินกู้ได้ 
หรือครัวเรือนเกษตรมีวินัยทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไป แม้ว่าจะสามารถจ่ายคืนเงินกู้ได้ แต่ก็ยังคงช าระคืนเพียง
แค่ดอกเบี้ยเท่านั้น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


