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ฉบับที่ 122

พฤศจิกายน 2559

ท่ีมา: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
เ รื่ อ ง  “ โครงการ ศึกษาภาว ะห นี้ สิ น
เกษตรกรและแนวทางการปรับปรุ ง
ศั ก ย ภ า พ ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ก อ ง ทุ น
ในก�ากับดูแลของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์” โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร 
ดร. จารุวรรณ เฮงตระกูล ดร. ชัยสิทธิ์  
อนุชิตวรวงศ์ ดร. เชษฐา อินทรวิทักษ์ คุณ
อติญา อารยพงศ์ คุณอุไรรัตน์ จันทรศิริ 
คุณภาระวี สุวรรณดิษฐากุล คุณกัมพล 
ปั้นตะก่ัว คุณนิภา ศรีอนันต์ คุณมัทนา 
นันตา และคุณมาเรียม กรีมี เสนอต่อ
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, วันท่ี 25 
กันยายน 2558

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทดีอีาร์ไอ) ได้เผยแพร่ “รายงานทีดีอาร์ไอ” 

(ชื่อเดิมว่า “สมุดปกขาวทีดีอาร์ไอ”) มา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2536 โดยคัดสรร

กลั่นกรองงานวิจัยต่างๆ มาน�าเสนออย่าง

เรียบง่ายเพ่ือจุดประกายให้เกิดการวิพากษ์

วิจารณ์

 “รายงานทดีอีาร์ไอ” มโีอกาสรบัใช้สงัคม

ไทยมาตลอด ทั้งเป็นรายสะดวก และปรับมา

เป็นรายเดือนในระยะต่อมา อย่างไรก็ตาม 

ตั้งแต่ฉบับที่ 118 เป็นต้นไป “รายงานทีด ี

อาร์ไอ” จะมาพบผู ้อ ่านเป็นรายสะดวก 

พร้อมทั้งยังคงน�าเสนอเรื่องราวต่างๆ อย่าง

เรียบง่ายแบบเป็นมิตรต่อความสนใจใคร่รู้

ของผู้อ่านทั่วไปเช่นเดิม

สรุปและเรียบเรียง
กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์
บรรณาธิการบริหาร
จิรากร ยิ่งไพบูลย์วงศ์ 
กองบรรณาธิการ
วัฒนา กาญจนานิจ 
ออกแบบ
wrongdesign
ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์
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ภาวะหนี้สินเกษตรกร
และแนวทางการปรับปรุง
ศักยภาพการด�าเนินงาน
ของกองทุนในก�ากับดูแล
ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายาม

ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหลายรูปแบบ เพื่อยก

ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและลดปัญหาความไม่

เท่าเทียมกัน แต่การให้ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นไป

ในรูปของการให้ความช่วยเหลอืด้านเงนิกูยื้มแก่เกษตรกร 

กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนต่างๆ ภาย

ใต้การก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1 โดยแต่ละ

กองทุนมีการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 

อย่างไรก็ดี การด�าเนินนโยบายและมาตรการ

ของกองทุนต่างๆ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของ

เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้ว่าเกษตรกรโดย

เฉล่ียไม่ได้มีรายได้สทุธเิพิม่ขึน้มากนกั ซึง่ท�าให้เกษตรกร

ไม่สามารถหลดุพ้นจากวฏัจกัรความยากจน นอกจากนัน้ 

ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหา

หนี้สินของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดการ

ประเมินที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของกองทุน

ต่างๆ ภายใต้การก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด�าเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน

และการพัฒนาภาคเกษตรของไทยหรือไม่ ความเป็นไป

ได้ในการบูรณาการกองทุนต่างๆ การปรับโครงสร้างหรอื

การควบรวมกองทุนเพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนิน

งาน รวมถึงแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนและ

การก�าหนดมาตรการเพื่อช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจาก

วัฏจักรความยากจน 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการกองทุนภาย

1 กองทุนภายใต้การก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 13 กองทุน

ประกอบด้วย (1) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (2) กองทุนหมุนเวียนเพื่อ

การกู้ยืมแก่เกษตรกรฯ (3) กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (4) กองทุนจัดรูปที่ดิน 

(5) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (6) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 

(7) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตขยายพันธุ์พืช (8) เงินทุนหมุนเวียนในการ

ผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง ฯลฯ (9) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตวัคซีน (10) เงิน

ทุนหมุนเวียนยางพารา (11) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (12) 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และ (13) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิต

ถั่วเหลือง
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มีวตัถปุระสงค์เพือ่ให้เกษตรกรหลดุพ้นจากความยากจน

และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุน ตลอดจน

ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น  

ยุคที่ 3 ยุคเปิดเสรีทางการเงิน (2537-2544) 

เป็นยุคที่สถาบันการเงินไทยกู้ยืมเงินจ�านวนมากจาก

ต่างประเทศซึ่งมีอัตราดอกเบ้ียต�่ามาปล่อยกู้ในประเทศ 

ผลพวงของการไหลเข้าของเงินทุนต้นทุนต�่าจ�านวนมาก

จากต่างประเทศสู่ตลาดการเงินในระบบของไทย ท�าให้

สัดส่วนสินเชื่อในระบบสูงขึ้นอย่างมาก และท�าให้อัตรา

ดอกเบี้ยสินเชื่อนอกระบบลดลง  

ยคุที ่4 ยคุพกัช�าระหนีแ้ละการปรับโครงสร้างหนี้ 

(2545 ถึงปัจจุบัน) จากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเป็น

จ�านวนมากในช่วงก่อนปี 2540 และการเกิดวกิฤตทางการ

เงินในปี 2540 ซึ่งท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ท�าให้

ภาคเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงเกษตรกร ประสบปัญหาการ

ช�าระหนี ้เพือ่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรทีไ่ม่

สามารถช�าระหนี้ ธ.ก.ส. ได้ ท�าให้รัฐบาลในขณะนั้นออก

นโยบาย “พักช�าระหนี้” และมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านฯ 

หลังจากนั้น รัฐบาลต่อๆ มาก็ท�าในลักษณะที่คล้ายคลึง

กันด้วยการออกนโยบายปรับโครงสร้างหนีน้อกระบบหรือ

อัดฉีดเงินกู้ให้เพิ่มเติม กล่าวในภาพรวม รัฐบาลทุกชุด

ติดอยู่ในวัฏจักร “พักช�าระหนี้-ให้เงินกู้ดอกเบ้ียต�่า-ปรับ

โครงสร้างหนี้” 

หากพิจารณาสถิติสถานะการเป ็นหนี้ของ

เกษตรกรในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา พบว่าครวัเรือนเกษตรกร

ทีมี่หนีส้นิมีสดัส่วนเพิม่ข้ึน และส่วนใหญ่เป็นหนีใ้นระบบ

ซึ่งเกิดจากการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านที่

เกิดขึ้นหลังปี 2540 ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจาก

นั้น หนี้สินแท้จริงของครัวเรือนเกษตรกรท้ังท่ียากจน

และไม่ยากจนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ครัวเรือนเกษตรกร

ที่ยากจนค่อนข้างน่าเป็นห่วง เนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้

คงค้างต่อรายได้ในระดับที่สูงมากเม่ือเทียบกับครัวเรือน

เกษตรกรที่ไม่ยากจน 

ส�าหรับภาพรวมหนี้สินคงเหลือของเกษตรกร

ใต้การก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

ปรับปรุงการท�างานของกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น

ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ รวม

ถึงการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นของเกษตรกร จงึจ�าเป็นต้องหา

แนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด�าเนนิงานของกองทุน

ภายใต้การก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ

การก�าหนดมาตรการเพื่อช่วยให้เกษตรกรหลุดพ้นจาก

วัฏจักรความยากจน

ภาพรวมหนี้สินภาคเกษตร 

ในอดีต ภาคเกษตรมีบทบาทอย่างมากต่อ

เศรษฐกิจไทย ทั้งในแง่ของการสร้างรายได้จากการส่ง

ออกผลผลิตทางการเกษตรและการจ้างงาน โดยสินเช่ือ

ภาคเกษตรและชนบทช่วยลดข้อจ�ากัดด้านเงินทุนให้กับ

เกษตรกร ท�าให้เกษตรกรที่ประสบกับภาวะขาดแคลน

เงินทุนมีเงินทุนส�าหรับการผลิตและการตลาด รวมถึง

การซื้อปัจจัยการผลิต

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตลาดสินเชื่อชนบทใน

ช่วง 50 ปีท่ีผ่านมาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

ชัดเจน จากเดิมที่ตลาดสินเชื่อชนบทถูกครอบง�าด้วยสิน

เชื่อนอกระบบซึ่งนายทุนเงินกู้คิดดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตรา

ทีส่งูมาก มาเป็นสนิเชือ่ในระบบทีค่ดิดอกเบีย้ในอตัราต�า่ 

โดยสามารถแบ่งพัฒนาการของตลาดสินเชื่อชนบทและ

การเกษตรได้เป็น 4 ยุค ดังนี้ 

ยุคที่ 1 ยคุพึง่ตลาดสินเชือ่นอกระบบท่ีมีนายทุน

เงินกู้ผูกขาด (2500-2534) เป็นช่วงเวลาที่นายทุนเงินกู้

นอกระบบมีบทบาทอย่างมากในฐานะแหล่งเงินทุนระยะ

สั้นของคนในชนบท 

ยุคที่ 2  ก�าเนิดธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (2534-2543) แม้ว่า ธ.ก.ส. 

เกิดขึ้นในปี 2509 ซึ่งเป็นช่วงท่ีสินเชื่อนอกระบบยังคง

มีบทบาทสูง แต่ ธ.ก.ส. เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในฐานะผู้

สนบัสนุนเงนิทนุให้แก่เกษตรกรรายย่อยทัว่ประเทศ โดย



5ฉบับที่ 122 พฤศจิกายน 2559

ที่มีอยู่กับองค์กรการเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ธ.ก.ส. 

สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนฟ้ืนฟแูละพฒันาเกษตรกร 

กองทุนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม

ถึงหน้ีสินภาคการเกษตร (ไม่จ�ากัดเฉพาะหนี้สินของ

เกษตรกร) ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ พบว่า ธ.ก.ส. เป็น

แหล่งเงินกู้ยืมที่ส�าคัญที่สุดของภาคการเกษตรไทย โดย

ในปี 2557 มียอดหนี้สินคงเหลือสูงที่สุด คิดเป็นสัดส่วน

ถึงร้อยละ 63 ของยอดหนี้สินคงเหลือของภาคเกษตร

ที่มีอยู่กับองค์กรการเงินข้างต้น รองลงมาเป็นธนาคาร

พาณิชย์ สหกรณ์ภาคการเกษตร และกองทุนหรือเงิน

ทุนหมุนเวียนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ตามล�าดับ 

หากพิจารณาสถานะลูกหนี้ของกองทุนโดยใช้

ข้อมูลรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนต่างๆ พบ

ว่า กองทุนส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมกองทุนท่ีเน้นการขาย

วัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น�้า และ

เชือ้ไรโซเบียม) มีลูกหนีร้้อยละ 8-75 ของสนิทรพัย์รวมใน

ช่วงปี 2555-2556 อย่างไรก็ดี น่าสังเกตว่ากองทุนต่างๆ 

ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุม่เกษตรกร หรือสหกรณ์ 

ในอัตราการอุดหนุนท่ีสูงมาก ท้ังในรูปของสินเชื่อปลอด

ดอกเบ้ียหรือดอกเบ้ียต�่า การให้เช่าที่ดินหรือเช่าซื้อใน

ราคาท่ีต�า่กว่าตลาดค่อนข้างมาก การขายปัจจยัการผลติ

ที่เงินทุนหมุนเวียนผลิตและจ�าหน่ายในราคาที่ต�่ากว่า

ราคาตลาดมาก แต่ก็ยังพบว่ามีเกษตรกรที่ไม่สามารถ

ช�าระคืนหนี้ได้ตามก�าหนดเวลา 

ทั้งนี้ จากข้อมูลลูกหน้ีของกองทุน ณ วันท่ี 30 

กันยายน 2557 พบว่ากองทุนที่สนับสนุนสินเชื่อฯ ก�าลัง

ประสบกับปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ โดยเฉล่ียมีสัดส่วน

ปริมาณลูกหนี้ด้อยคุณภาพต่อปริมาณลูกหนี้คงเหลือ

ทั้งหมดประมาณร้อยละ 38.7 สูงสุดร้อยละ 79 ซึ่งนับว่า

สูงกว่าอัตราหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ธ.ก.ส. หลาย

เท่า กองทุนท่ีมีสัดส่วนลูกหน้ีมีปัญหาสูงกว่าร้อยละ 20 

มี 5 กองทุนจากทั้งหมด 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนจัดรูป

ทีดิ่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทนุการปฏิรูปท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรม กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ และ

กองทนุพฒันาสหกรณ์ ทัง้นี ้กองทุนทีมี่สดัส่วนลูกหนีด้้อย

คุณภาพสูงและมีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสูงกว่า 1 พันล้าน

บาทประกอบด้วยกองทนุพฒันาสหกรณ์ (ลกูหนีค้งเหลือ

สงูถงึ 4.3 พนัล้านบาท) กองทนุการปฏิรูปทีดิ่นฯ (2.4 พนั

ล้านบาท) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ (1.7 พันล้าน

บาท) และกองทนุสงเคราะห์เกษตรกร (1.3 พนัล้านบาท) 

สาเหตุที่ท�าให้กองทุนต่างๆ ประสบกับอัตรา

หนี้มีปัญหาในระดับที่สูง เช่น (ก) กองทุนไม่มีระบบการ

ติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ โดยส่วนใหญ่เป็นในรูปของ

การส่งเอกสารแจ้งเตือน แต่ไม่ได้มีการติดตามทวงหนี้

ด้วยวิธีอื่น (ข) ความยากล�าบากหรือไม่สามารถบังคับให้

เกษตรกรช�าระหนี้ด้วยการยึดทรัพย์ และ (ค) เกษตรกร

ที่ล้มเหลวในภาคการเกษตรยังคงได้รับการอุดหนุนจาก

ภาครัฐ โดยที่การอุดหนุนไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัยที่เป็นเหตุ

ท�าให้เกษตรกรไม่สามารถช�าระคืนหนี้ได้ 

การประเมินการด�าเนินงานของกองทุนด้านการ
เงินและธรรมาภิบาล

โครงสร้างทางการเงิน
 หากจ�าแนกแหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุน

เป็น 2 ส่วนหลัก คือทุนและหนี้สิน พบว่าทั้ง 13 กองทุน

พึ่งเงินส่วนทุนในการด�าเนินภารกิจของกองทุนเป็นหลัก 

โดยที่เงินส่วนทุนเป็นเงินทุนระยะยาวที่ได้รับการจัดสรร

จากรัฐบาลหรือรับโอนจากหน่วยงานของรัฐตั้งแต่เร่ิม

กองทุนและส่วนที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในช่วงที่ผ่าน

มา และผลก�าไรสะสม (หรือส่วนรายได้ที่สูงกว่ารายจ่าย

สะสม) แม้ว่าบางกองทนุมีหนีส้นิอยู่บ้าง แต่ก็อยูใ่นระดับ

ต�่ากว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน 

แหล่งเงินทุนและรายได้
จากการศกึษาแหล่งเงนิทุนและรายได้ของแต่ละ

กองทุนตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแต่ละ
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กองทุน กองทุนส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้หลัก

จากเงนิงบประมาณประจ�าปี ดอกผลทีไ่ด้จากการบริหาร

จดัการกองทนุ และเงนิหรือทรพัย์สนิจากรัฐบาลหรือทีไ่ด้

รับบริจาค โดยสรุปได้ว่า

• ทุกกองทุน (ยกเว้นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการ

ชลประทาน) สามารถขอรับการจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ�าปี อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายเปิด

ช่องให้กองทุนต่างๆ สามารถท�าเรื่องเสนอขอรับ

การจัดสรรงบประมาณ แต่ในช่วงที่ผ่านมา หลาย

กองทนุไม่ได้รับการจดัสรรเงนิงบประมาณในบาง

ปี ท้ังนี้ เหตุผลส่วนหนึ่งที่หลายกองทุนไม่ได้รับ

การจัดสรรเงินงบประมาณในปี 2557 เป็นเพราะ

กองทุนเหล่านี้ยังคงมีเงินทุนคงเหลืออยู่ในระดับ

สูงและเพียงพอส�าหรับการด�าเนินภารกิจ อีกทั้ง

ยังมีดอกผลเพิ่มขึ้นจากการด�าเนินงานในแต่ละปี 

• กองทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ�าปี

เป็นประจ�าจะเป็นกองทนุทีใ่ห้การสนบัสนนุสินเชือ่ 

ส่วนกองทุนอ่ืนมักไม่ได้รับการจดัสรรงบประมาณ

ประจ�าปีเพราะเหตุผลต่างๆ

• กองทุนจ�านวนก่ึงหนึ่งสามารถใช้ดอกผลจาก

การด�าเนินงาน โดยดอกผลจากการด�าเนินงาน

แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ (ก) ดอกผลจากการ

สนับสนุนสินเชื่อรูปแบบต่างๆ และ (ข) ดอกผล

จากการขายวัตถุดิบทางการเกษตร 

• ในบรรดา 13 กองทุน มี 8 กองทุนที่ด�าเนินการ

ในลักษณะทางการค้า/การตลาด/สนับสนุนปัจจัย

การผลิต ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตขยาย

พันธุ์พืช เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 

พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น�้าอื่นๆ เงินทุนหมุนเวียน

เพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่าย เงินทุนหมุนเวียนในการ

ผลิตเชื้อไรโซเบียม เงินทุนหมุนเวียนยางพารา 

เงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่การชลประทาน และกองทนุ

เพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง
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รายจ่าย
ตามกฎหมายหรือระเบียบของกองทนุ ค่าใช้จ่าย

ในการด�าเนินงานของกองทุนแบ่งเป็น 5 กลุ่มภารกิจ

หลัก ได้แก่ (ก) ด้านการให้สินเชื่อ เพื่อให้ความช่วย

เหลือทางการเงิน และเพื่อจัดหา ไถ่ถอน และจัดรูปที่ดิน

ท�ากินของเกษตรกร (ข) ด้านการผลิตวัตถุดิบ เช่น การ

ผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น�้า เชื้อจุลินทรีย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับการท�าเกษตรกรรม (ค) ด้านการจัดหาวัตถุดิบ 

ปัจจยัการผลิต และอุปกรณ์ เพือ่จ�าหน่ายให้แก่เกษตรกร

ในราคาถูก (ง) ด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต การ

แปรรูป และการตลาดผลิตผลทางการเกษตร และ (จ) 

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยหน่วยงานอ่ืนใน

การด�าเนินงานแทนกองทุน โดยแต่ละกองทุนได้รับการ

อนุมัติให้ใช้จ่ายในวงเงินที่แตกต่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจรับรองโดยส�านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน

จากการประเมินธรรมาภิบาลของกองทุนในมิติ

ทางด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการ โดยตรวจ

สอบเอกสารท่ีเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทุน พบว่าทุก

กองทุนไม่ได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

อย่างครอบคลุม และข้อมูลส่วนใหญ่มิได้รับการปรับปรุง

ให้เป็นปัจจุบัน นอกจากนั้น บางกองทุนก็ไม่ได้แสดง

ข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ของปีในอดีต

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินงานของกองทุน

กองทุนทั้ง 13 กองทุนไม่เคยมีระบบการติดตาม

ประเมินผลลพัธ์ แม้ว่าบางกองทนุมีการจดัท�ารายงานข้อ

เสนอโครงการซึ่งวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนค่าใช้

จ่ายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ และชีว่้าประโยชน์จากการด�าเนนิ

โครงการตีเป็นมูลค่าได้สูงกว่าต้นทุนก็ตาม 

ในทางปฏิบัติ แม้ว่าทุกกองทุนมีการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งท่ี

กรมบัญชีกลางก�าหนดส�าหรับใช้ประเมินผลการด�าเนิน

งานของทุนหมุนเวียนในแต่ละปีงบประมาณ แต่ไม่มีการ

ประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ จึงท�าให้ไม่ทราบว่ารัฐใช้เงินได้คุ้มค่ากับการ

พัฒนาภาคเกษตรของไทยและการยกระดับฐานะความ

เป็นอยู่ของเกษตรกรหรือไม่

ประเด็นค�าถามส�าคัญคือรัฐยังคงควรแทรกแซง

ตลาดผ่านกองทุนเหล่านี้หรือไม่ ในหลายกรณี เหตุผล

เร่ืองความจ�าเป็นในการแทรกแซงตลาดมีน�า้หนักไม่เพยีง

พอ หรือขาดเหตุผลเพียงพอในเร่ืองความล้มเหลวของ

ตลาด (market failure) หรือขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ 

อย่างไรก็ดี บางเหตุผลอาจมีน�้าหนักด้านวิชาการที่ช่วย

สนบัสนนุบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด เช่น 

การวิจัยและพัฒนาสินค้าสาธารณะ (public goods) เพื่อ

ความหลากหลายทางพันธุกรรม งานพัฒนาที่มีความ

เสี่ยงอาจจะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ 

หรือการแก้ปัญหาความยากจน แต่ภารกิจส่วนใหญ่เป็น

ภารกิจหลักของหน่วยราชการอยู่แล้ว จึงไม่จ�าเป็นต้อง

ด�าเนินการผ่านกองทุนเงินนอกงบประมาณ

ส�าหรับการด�าเนินมาตรการสินเชื่อ เนื่องจาก

กองทุนและหน่วยราชการไม่มีความช�านาญในการ

พิจารณาสินเช่ือและการติดตามทวงหนี้ ดังนั้น กองทุน

และหน่วยราชการจึงไม่ควรท�าหน้าท่ีเสมือนเป็นสถาบัน

การเงิน แต่ควรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงิน (ของ

รัฐ) ในการด�าเนินการ โดยที่รัฐยังคงอุดหนุนสินเชื่อผ่าน

ระบบสถาบันการเงิน

ภาพรวมปัญหาและอุปสรรคการด�าเนินงาน
ของกองทุน

จากการประเมินการด�าเนนิงานโดยรวมของกอง

ทนุ พบว่ากองทนุส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาและอปุสรรค

ส�าคัญ 8 ประการ ได้แก่

• กองทุนต่างๆ ขาดการติดตามและประเมิน
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ผลลัพธ์ของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร

และสถาบันเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ท�าให้ไม่

สามารถประเมินได้ว่ากองทุนประสบความส�าเร็จ

ในการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

การจดัตัง้กองทุนหรือไม่ แม้กรมบัญชกีลางท�าการ

ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่หรือผลการด�าเนิน

งานของทุนหมุนเวียนเป็นประจ�าทุกปี แต่ยังคง

เน้นที่ผลผลิต กิจกรรม หรือรายได้ของกองทุน

เป็นหลัก แต่ไม่ครอบคลุมถึงการประเมินผลลัพธ์

ในเชิงเศรษฐกิจ ท�าให้ไม่สามารถประเมินได้

ว่าการให้ความช่วยเหลือของกองทุนต่างๆ ท�าให้

เกษตรกรมีรายได้เพิม่ขึน้ ต้นทุนลดลง หรือมีฐานะ

ความเป็นอยูเ่ปล่ียนแปลงไปในทศิทางทีดี่ข้ึนหรือ

แย่ลงหรือไม่ อย่างไร 

• กองทุนหลายกองทุนจัดตั้งขึ้นภายใต้การก�ากับ

ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิด

ขึ้นในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละช่วง

เวลา และมักเกิดข้ึนโดยมีการก�าหนดวตัถปุระสงค์

ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งท�าให้มีภารกิจบางส่วนท่ี

คล้ายคลึงและอาจทับซ้อนในบทบาทหน้าที่ ทั้งๆ 

ที่อยู่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการที่ต่างกัน 

นอกจากนั้น ที่ผ่านมา กองทุนต่างๆ ก็ไม่ได้มี

การบูรณาการในด้านการให้ความช่วยเหลือแก่

เกษตรกร

• กองทนุต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร แต่

ไม่ได้วเิคราะห์ต้นเหตุของปัญหาท่ีท�าให้เกษตรกร

ไม่เข้มแข็ง นอกจากนั้นยังเน้นการอุดหนุนเงิน

ทุนหรือราคามากกว่าการพัฒนาศักยภาพและ

อาชีพของเกษตรกร และการวิจัยและพัฒนาเพื่อ

ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรใน

ระยะยาว ที่ผ่านมา หลายกองทุนที่สนับสนุนสิน

เชือ่แก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรต้องประสบ

กับปัญหาหนี้ค้างช�าระ ซึ่งสะท้อนว่าการให้เงิน

ช่วยเหลอือาจไม่ใช่วธิทีีเ่หมาะสมท่ีสุดในการช่วย

เหลือเกษตรกรบางกลุ่ม ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐ

ที่เก่ียวข้องควรวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหา และ

เลือกใช้วิธีการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับ

เกษตรกรแต่ละประเภท 

• หลายกองทนุด�าเนนิภารกิจหรอืกิจกรรมในส่วน

ทีภ่าคเอกชนด�าเนนิการอยูแ่ล้ว โดยเฉพาะทีเ่ก่ียว

กับการผลิตและจ�าหน่ายผลผลิตขัน้ต้น เช่น พนัธุ์

พชื พนัธุข้์าว และพนัธุป์ลา ประเดน็ค�าถามส�าคญั

ก็คือ ภาครัฐมีความจ�าเป็นหรือไม่ทีจ่ะต้องด�าเนนิ

การกจิกรรมต่างๆ เหล่านัน้ และเกิดความล้มเหลว

ของตลาดจริงหรือไม่ จึงท�าให้หน่วยงานภาครัฐ

ต้องด�าเนินมาตรการแทรกแซงเพื่อให้ความช่วย

เหลือแก่ภาคประชาชนในด้านต่างๆ 

• โครงสร้างอตัราก�าลังยงัไม่สอดคล้องกับภารกจิที่

อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากนั้น บุคลากรส่วน

ใหญ่ไม่ได้มีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ใน

สาขาทีเ่กีย่วข้อง ซึง่ส่งผลต่อศกัยภาพการด�าเนนิ

งานโดยรวมของกองทนุ อีกท้ังการด�าเนนิงานของ

บางกองทุนจ�าเป็นต้องพึ่งความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานอื่นในภูมิภาค (การฝากงาน) แต่ไม่ได้

มีการจัดสรรทรัพยากรลงไปเท่าที่ควร

• การบริหารงานมีความคล่องตวัไม่มากเท่าทีค่วร 

โดยจะเหน็ได้ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนส่วน

ใหญ่มีกรรมการจ�านวนมาก และมีผูด้�ารงต�าแหน่ง

ในระดับสูง (ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงไปจนถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง) ท�าหน้าที่เป็นประธาน

คณะกรรมการบริหารกองทุน นอกจากนั้นมักมี

การประชุมน้อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมาย

หน้าท่ีให้คณะอนกุรรมการด�าเนนิการ อย่างไรกดี็ 

ในทางปฏิบัต ิอ�านาจการตดัสนิใจหลายๆ เร่ืองยัง

คงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารชุดใหญ่ 

• กองทุนส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาระบบฐาน

ข้อมลู ซึง่เป็นอปุสรรคต่อการก�าหนดนโยบายและ

มาตรการในระยะต่อไป รวมถึงยากต่อการปรับ
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มาตรการให้สอดรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น

• เกษตรกรขาดทักษะด้านการจัดการความเสี่ยง

ท้ังทางด้านการเกษตรและการเงิน สาเหตุของ

ปัญหาหนี้สินเกษตรกรส่วนหนึ่งเกิดจากการที่

เกษตรกรไม่สามารถกระจายความเส่ียงด้านการ

เพาะปลูก และไม่ได้หาวธีิปรับตัวเพือ่รองรบัความ

เปล่ียนแปลงของสภาพภมิูอากาศ รวมถงึมีการก่อ

หนีจ้�านวนมาก แต่ท้ายทีส่ดุกไ็ม่สามารถช�าระคืน

หนี้ด้วยหลายเหตุปัจจัย จึงท�าให้ต้องขอพึ่งความ

ช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ 

สรุปการประเมินการด�าเนินงานของกองทุน
กองทนุส่วนใหญ่มีข้อจ�ากัดในการบรหิารจดัการ

ท้ังในระดับคณะกรรมการและระดับปฏิบัติการ และมัก

ต้องฝากงานให้หน่วยงานอื่นด�าเนินการ โดยไม่สามารถ

จัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม และยังไม่ได้พัฒนา

ระบบธรรมาภิบาลที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในส่วนท่ี

เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณะ รวมท้ังไม่มีระบบ

การติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ 

นอกจากนั้น การให้ความช่วยเหลือของกองทุน

มักเป็นไปในลักษณะของการอุดหนุนที่ค่อนข้างสูง เช่น 

การปล่อยสินเชื่อดอกเบ้ียต�่าหรือปลอดดอกเบ้ีย การ

คิดราคาจ�าหน่ายพันธุ์และปุ๋ยในระดับต�่า อนึ่ง เป็นที่น่า

สังเกตว่ากองทุนต่างๆ ที่สนับสนุนสินเชื่อส่วนใหญ่คิด

ดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้างต�่า แต่ก็ประสบกับปัญหาหนี้

ค้างช�าระในอตัราทีสู่งเม่ือเทียบกับสถาบันการเงนิเฉพาะ

กิจหรือธนาคารพาณิชย์ ซึ่งสะท้อนว่าการให้เงินอุดหนุน

คงไม่ใช่วธิกีารทีเ่หมาะสมกับการช่วยเหลือเกษตรกรทกุ

ประเภท

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า
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หลายกองทุนมีวัตถุประสงค์ท่ีคล้ายคลึงหรือเชื่อมโยง

กัน และมีหลายกองทุนด�าเนนิภารกิจท่ีเป็นส่วนหนึง่ของ

ภารกจิปกตขิองส่วนราชการอยูแ่ล้ว หลายกองทุนด�าเนนิ

ภารกจิทีต่นเองไม่ได้มีความเชีย่วชาญและไม่มีศกัยภาพ

เพียงพอ เช่น ภารกิจด้านสินเชื่อและการติดตามทวงหนี้ 

ดังนั้นจึงอาจมีความเหมาะสมกว่าหากยุบบางกองทุน

และโอนภารกิจให้หน่วยงานอื่นด�าเนินการ เช่น การโอน

ภารกิจด้านการพัฒนาให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด�าเนิน

การ โดยของบประมาณผ่านระบบงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปี และการโอนภารกิจด้านสินเชื่อให้สถาบันการ

เงินเฉพาะกิจที่มีระบบประเมินสินเชื่อและระบบติดตาม

ลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี การยุบกองทุนจะท�าให้ข้อดีของ

การมีกองทุนหมดสิ้นไป กล่าวคือ (ก) จะท�าให้ความ

คล่องตัวหรือความยืดหยุ่นในการใช้เงินเพื่อช่วยเหลือ

เกษตรกรหมดไป ซึ่งอาจท�าให้การให้ความช่วยเหลือใน

ภาวะฉุกเฉินเป็นไปได้ยาก (ข) การให้ความช่วยเหลือ

ผ่านส่วนราชการอาจมีต้นทุนสูงกว่า และท�าให้เงินช่วย

เหลือไปไม่ถึงเกษตรกรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งแตก

ต่างจากการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุน และ (ค) จะ

ท�าให้ไม่มีคณะกรรมการรับผดิชอบดูแลภารกิจด้านนี ้และ

ขาดการกลั่นกรองที่เป็นระบบ 

แต่การคงกองทุนไว้ก็มีข้อเสียเช่นกัน กล่าวคือ 

ภายใต้ระบบเดิม กองทนุต่างๆ ขาดระบบธรรมาภบิาลและ

การติดตามประเมินผลของการด�าเนินงาน มีการด�าเนิน

งานที่ซ�้าซ้อน มีการท�างานแบบแยกส่วนและขาดการ 

บูรณาการงานร่วมกัน ซึ่งท�าให้ไม่เกิดการประหยัดจาก

ขนาด นอกจากนั้น กองทุนต่างๆ ประสบกับปัญหา

ส�าคัญคือปัญหาแรงจูงใจ โดยหัวหน้าส่วนราชการส่วน

ใหญ่ให้น�้าหนักกับการท�างานตามนโยบายเร่งด่วนของ

รัฐบาลมากกว่าการให้ความส�าคัญกับการบริหารกองทนุ

ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกรตาม

เจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะเรื่องกองทุน
 ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงศกัยภาพการด�าเนนิ

งานของกองทุนหมุนเวยีนฯ เพือ่ให้สามารถเป็นกลไกขับ

เคล่ือนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ

เกษตรกรและภาคการเกษตรไทยในระยะยาว แบ่งเป็น 

2 ส่วน ประกอบด้วย 

1) ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนในภาพรวม 

เพื่อสนับสนุนให้การบริหารทุนหมุนเวียนน�าไป

สู่การพัฒนาภาคเกษตรแบบบูรณาการ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควรแต่งตัง้คณะ

ท�างานเชงิบรหิารเพือ่ให้การด�าเนนิงานของทุนหมุนเวียน

ภาคเกษตรเป็นไปอย่างมีเอกภาพภายใต้กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ โดยคณะท�างานชุดนี้ท�าหน้าที่วางกรอบ

นโยบายเพื่อขับเคล่ือนและบูรณาการการด�าเนินงาน

ของทุนหมุนเวียน รวมถึงท�าหน้าท่ีติดตามการด�าเนิน

งานของทุนหมุนเวียนในก�ากับของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจดัตัง้ทุนหมุน

เวียนนั้นๆ 
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อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราช

บัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ลงในราช

กิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 กันยายน 2558 การด�าเนิน

งานของคณะท�างานเชิงบริหารฯ จึงจ�าเป็นต้องวาง

กรอบแนวทางของกระทรวงฯ ให้สอดรับกับนโยบาย

และแผนการบริหารทุนหมุนเวียนของ “คณะกรรมการ

นโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ ตามที่ระบุไว้ใน

มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน 

พ.ศ. 2558

2) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศักยภาพ

ของกองทุน

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงศักยภาพของกอง

ทุน มุ่งเน้น (ก) ลดความซ�้าซ้อนของบทบาทหน้าท่ี

ระหว่างหน่วยงาน/กองทุน ทั้งนี้ การลดความซ�้าซ้อน

ด้วยการยุบหรือรวมกองทุนมิได้เป็นการปฏิเสธบทบาท

ของรัฐในการพัฒนา ในทางตรงกันข้าม บทบาทดังกล่าว

ควรเป็นภารกิจหลักของหน่วยราชการ (ข) ใช้ประโยชน์

จากความช�านาญเฉพาะด้านของหน่วยงานท่ีมีอยู่ และ

เพิม่ประสิทธภิาพการด�าเนนิงานโดยรวม (ค) สร้างระบบ

ท่ีจะช่วยให้ประเมินได้ว่าเงนิงบประมาณทีถ่กูใช้ไปนัน้ส่ง

ผลดีและผลเสยีต่อเกษตรกรอย่างไร (ง) สร้างความม่ันใจ

ให้แก่เกษตรกรและผู้เสียภาษีว่าการด�าเนินงานของกอง

ทุนมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ

หน้าที่ และ (จ) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์

ในระยะยาวของภาคเกษตร 

ส�าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพการ

ด�าเนินงานของกองทุน คณะผู้วิจัยเสนอ 2 แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ 1: การคงไว้ซึ่งกองทุนทุกกองทุน จะต้องมี

การปรับปรุงและพฒันาแนวทางการด�าเนนิงานของแต่ละ

กองทุน โดยต้องให้ความส�าคัญกับการพัฒนาด้านต่างๆ 

ได้แก่ 

(ก) ด้านการประเมินผลลัพธ์ของการด�าเนินงาน 

เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าเกษตรกรได้ประโยชน์ใน

เชิงเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดภายหลังได้รับความช่วย

เหลือจากกองทุน อนึง่ กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงาน

ประเมินผลการด�าเนินงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ควร

พิจารณาทบทวนกรอบและเกณฑ์การประเมินผลการ

ด�าเนินงาน เพื่อให้สามารถประเมินความส�าคัญของกอง

ทนุทีมี่ต่อเกษตรกรและภาคเกษตรโดยรวม และสามารถ

ประเมินความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 

(ข) ด้านการพัฒนาศักยภาพการท�างาน เพื่อ

ลดความเสียหายท่ีจะเกิดแก่กองทุน และสร้างหรือ

พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรใน

การวางแผนการท�างานอย่างเป็นระบบ โดยเร่ิมต้นจาก

การให้ความส�าคัญกับกระบวนการประเมินความเป็น

ไปได้และการจัดท�ากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

ของโครงการ อนึ่ง กระบวนการจัดสรรเงินต้องไม่เน้น

การใช้ตัวเงินเป็นสิ่งจูงใจเพื่อให้มีผู ้เข้าร่วมโครงการ

จ�านวนมาก มิเช่นนั้นจะท�าให้ได้คนท่ีขาดความตั้งใจ

และความพยายามในการแก้ปัญหา ส�าหรับงานด้าน

สินเชื่อ ควรมอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของ

รัฐท่ีมีศักยภาพและมีความช�านาญด้านการพิจารณา

โครงการและติดตามเงินกู้และด้านสินเชื่อเป็นผู้ด�าเนิน

การ นอกจากนั้น การด�าเนินงานควรเกิดจากการร่วมมือ

กับฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย (หรือสี่ประสาน) คือหน่วยราชการ 

เกษตรกร ภาคเอกชน และนกัวชิาการ/นกัพฒันา แต่ควร

จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามความช�านาญ

(ค) ด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร โดย

กองทุนและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องต้องให้ความส�าคญัมาก

ขึน้กับการพฒันาอาชพีหรอืศักยภาพในระยะยาวทางด้าน

การท�าการเกษตรของเกษตรกร ซึง่จะช่วยท�าให้การปรับ

โครงสร้างการผลิตของภาคเกษตรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

รวมทั้งให้ค�าแนะน�าทางเลือกหรือโอกาสของการท�างาน

นอกภาคเกษตรส�าหรับเกษตรกรที่ไม่เหมาะกับการ

ท�างานในภาคเกษตร ตลอดจนทบทวนอตัราการอดุหนนุ

ของทุกกองทุนให้มีมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมวินัย
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ทางการเงินของเกษตรกร

(ง) ด้านการส่งเสรมิบทบาทของภาคเอกชน โดย

เฉพาะในกิจกรรมด้านการผลิตและจ�าหน่ายปัจจัยการ

ผลิต กองทุนท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนด�าเนนิ

การแทน แต่กองทุนหรอืหน่วยงานของรฐัทีเ่ก่ียวข้องควร

ท�าหน้าทีต่รวจสอบและรับรองคุณภาพของปัจจยัการผลิต 

นั้นๆ และอาจท�าหน้าที่จับคู่ธุรกิจให้เท่านั้น

แนวทางที ่2: การยบุกองทนุ หรอืการควบรวมกองทุนใน

กรณีที่กองทุนมีภารกิจซ�้าซ้อนกับกองทุนอ่ืนหรือหน่วย

งานอื่นของรัฐ ภารกิจของกองทุนเป็นภารกิจหลักของ

หน่วยงานรฐัอยูแ่ล้ว หรือในกรณทีีก่องทุนเสร็จสิน้ภารกจิ 

เช่น หมดแหล่งเงิน นโยบายเปลี่ยนแปลง ยกเว้นกรณีที่

กองทุนมีผลงานเชิงประจักษ์และมีเงื่อนไขจ�าเป็นในการ

คงอยู่ต่อไป 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส�าหรับการด�าเนินงาน

ตามแนวทางที่ 2 ดังนี้

• กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ และกองทุน

การปฏิรูปที่ดินฯ 

ภารกิจด้านการสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินท�า

กินเป็นภารกิจส�าคัญของส�านักงานการปฏิรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่แล้ว จึงควรมอบหมาย

ให้ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินฯ ด�าเนินการต่อไป 

อย่างไรก็ดี ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินฯ ควรให้

ความส�าคัญกับการปฏิรูปท่ีดินในความหมาย

แบบกว้าง ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงและ

บ�ารุงดิน การจัดระบบการตลาด และการจัด

ระบบชลประทาน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา

ศักยภาพของเกษตรกรได้ยัง่ยนืกว่า ในทางปฏิบัติ

ตามความหมายแบบกว้าง ส�านกังานการปฏิรูปที่

ดินฯ จ�าเป็นต้องบูรณาการบทบาทและกิจกรรม

ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ส�าหรับภารกิจด้าน

การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ ให้

เกษตรกรด�าเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจที่รัฐบาลก�าหนด โดยรัฐสามารถอุดหนุนอัตรา

ดอกเบี้ยผ่านบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ ส�าหรับใน

อนาคต หากมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ควรโอน

ถ่ายภารกิจนี้ให้ธนาคารที่ดินด�าเนินการ

• กองทุนพัฒนาสหกรณ์และกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร 

ทั้งสองกองทุนอยู ่ ในก�ากับของกรมส่งเสริม

สหกรณ์ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา

สถาบันเกษตรกรอยูแ่ล้ว จงึมีความเป็นไปได้ทีจ่ะ

มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด�าเนินการ ท�า

แผน และใช้งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีในการส่ง

เสรมิกิจกรรมของสถาบันเกษตรกร และท�าหน้าท่ี

ให้ค�าแนะน�าจัดท�าโครงการ และให้การอุดหนุน

ดอกเบ้ียในกรณีที่จ�าเป็นและในอัตราที่เหมาะสม 

ในขณะทีก่ลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์ท�าเร่ืองเสนอ

ขอกู้เงนิโดยตรงจากสถาบันการเงนิเฉพาะกิจเพือ่

ใช้ในการด�าเนินโครงการ 

• กองทุนจดัรปูท่ีดินและเงนิทุนหมุนเวยีนเพือ่การ

ชลประทาน

ควรบูรณาการงานด้านการจัดรูปที่ดินและการ

ชลประทานร่วมกัน เนื่องจากทั้งสองกองทุนมี

ภารกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกัน และน�าเงินที่จัดเก็บได้ไป

ใช้สร้างระบบการจดัการน�า้ในพืน้ที ่สนบัสนนุงาน

พัฒนาและดูแลโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุน

ให้การใช้เงินเกิดประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ใช้น�้าใน

พืน้ทีท่ี่จดัเก็บเงนิค่าน�า้ รวมถงึท�าให้กลุ่มผูใ้ช้น�า้มี

ความเข้มแขง็มากขึน้ ส่วนงานด้านการจดัรูปทีดิ่น 

เนื่องจากเป็นการสร้างผลประโยชน์ส่วนบุคคล

แก่ผู้ที่ขอจัดรูปท่ีดิน กองทุนจึงไม่ควรอุดหนุน

ค่าก่อสร้างมาก แต่ควรปล่อยให้เป็นหน้าท่ีของ

เกษตรกรในการลงทุน โดยกองทุนอาจให้การ

อดุหนนุแก่เกษตรกรในรูปของเงนิกู้ระยะยาว โดย

คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราต�่า 
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ส�าหรับแนวความคิดท่ีคณะผู้วิจัยใช้เป็นหลักใน

การท�าข้อเสนอของกองทุนปัจจัยการผลิต จะ

เป็นการมองระยะยาวถึงขอบเขต บทบาท และ

หน้าท่ีที่เหมาะสมของภาครัฐ กล่าวคือ ส�าหรับ

ปัจจัยการผลิตบางอย่างที่มีความคุ้มค่าที่ภาค

เอกชนเข้ามาด�าเนินการผลิตเพื่อขายเองได้ ภาค

รัฐควรจะส่งเสริมให้เกิดระบบตลาด โดยตนมี

บทบาทเป็นผู้ก�ากับดูแลเรื่องการแข่งขัน ราคา 

และการรับประกันคณุภาพ ในภาพรวม ภาครัฐควร

ให้ความส�าคญักับการท�างานวจิยัและพฒันา และ

ท�าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนท�าการ

ผลิตเพื่อขาย อย่างไรก็ตาม ในระยะเปล่ียนผ่าน

ไปสูก่ารใช้ระบบตลาด ภาครัฐยงัคงต้องมีบทบาท

หลักในการผลิต ก�ากับดูแล และลดผลกระทบ 

ที่อาจจะเกิดกับเกษตรกร จากนั้นจึงค่อยๆลด

บทบาทลงในระยะยาว 

• เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชยัง

มีความจ�าเป็น เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ

สูงทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จ�าหน่าย แต่ควร

ก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานและทิศทางใหม่ 

โดยเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไวแสง ส่วนพันธุ์

ข้าวไม่ไวแสงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่ีมี

ความพร้อมเป็นผู้ผลิต โดยภาครัฐควรท�าหน้าที่

ถ่ายทอดเทคนิคการปลูกและกระบวนการผลิต

เมล็ดพนัธุใ์ห้แก่ผูป้ระกอบการ และมีบทบาทหลกั

ในการรับประกันคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ท่ีผลิต

โดยภาคเอกชน 

• เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 

พันธุ์สัตว์น�้าอื่นๆ

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ยุบเงินทุนฯ โดยภารกิจ

ด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น�้าที่หายากหรือใกล้สูญ
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พันธุ์เพื่อจ�าหน่ายให้เกษตรกรรายย่อยซึ่งตลาด

มีความต้องการสัตว์น�า้ในกลุ่มนีไ้ม่มากนกั ให้กรม

ประมงด�าเนินการต่อไป โดยขอใช้งบประมาณ

แผ่นดินในการด�าเนินภารกิจดังกล่าว อย่างไรก็

ดี งบประมาณส่วนนี้ควรเป็นงบกลางที่มีความ

ยืดหยุ่น หน่วยงานของรัฐสามารถปรับแผนการ

ผลิตให้สอดรับกับความต้องการของเกษตรกร

รายย่อยในแต่ละฤดูการเลี้ยงของแต่ละปี ส�าหรับ

พนัธุส์ตัว์น�า้อืน่ๆ ท่ีมีความต้องการในตลาดสงูและ

เอกชนสามารถผลิตได้เพียงพออยู่แล้ว เงินทุนฯ 

ไม่มีความจ�าเป็นต้องผลิตเอง 

• เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ�าหน่าย

ที่ผ่านมา เงินทุนฯ มีการผลิตวัคซีนสองประเภท 

ได้แก่ วคัซนีท่ีผลิตเพือ่ป้องกันโรคซึง่กรมปศสัุตว์

จะเป็นผู้ซื้อวัคซีนกลุ่มนี้จากเงินทุนฯ เพื่อน�าไป

ฉดีป้องกันโรค โดยเกษตรกรไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 

และวคัซนีทีผ่ลิตเพือ่จ�าหน่ายให้เอกชนผูเ้ล้ียงสัตว์

ทัว่ไป คณะผูว้จิยัมข้ีอเสนอว่าการผลติวคัซนีเพื่อ

ป้องกันโรคควรใช้งบประมาณประจ�าปีของกรม

ปศุสตัว์ในการผลิต ส่วนวคัซนีท่ีผลิตเพือ่จ�าหน่าย

ยงัคงใช้งบจากเงนิทนุฯ ในการด�าเนนิการ แต่ต้อง

มีการปรับราคาวัคซีนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

มากขึ้น อย่างไรก็ดี ในระยะยาว ควรสนับสนุนให้

ภาคเอกชนเข้ามาด�าเนินการ 

• เงินทุนหมุนเวียนยางพารา

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ยุบเงินทุนฯ โดยหลักการ 

ภาครัฐไม่มีความจ�าเป็นต้องเป็นผู้ผลิตกิ่งตายาง

จ�าหน่าย ควรส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ผลิตก่ิงตา

ยาง โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องมีบทบาทในการรับ

ประกันคุณภาพและราคาของกิ่งตายางเป็นหลัก 

• เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมและ

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตถั่วเหลือง

คณะผู ้วิจัยมีข้อเสนอว่าควรยุบทุนหมุนเวียน

ทั้งสอง โดยการผลิตปุ๋ยไรโซเบียมควรใช้งบ

ประมาณประจ�าปีร่วมกับงบประมาณในการผลิต

ถั่วเหลือง เนื่องจากที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตร

เป็นผู้ซื้อผลผลิตปุ๋ยไรโซเบียมส่วนใหญ่เพื่อแจก

จ่ายแก่เกษตรกรที่ซื้อถั่วเหลืองจากศูนย์วิจัยพืช

ไร่ในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว ส�าหรับการผลิตถั่ว

เหลือง ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรท�าหน้าที่

ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย รวม

ทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองที่

มีคุณภาพอยู่แล้ว ดังนั้นจึงอาจมีความเหมาะสม

มากกว่าหากจะโอนภารกิจของกองทุนเพื่อการ

ผลติถัว่เหลืองให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผูด้�าเนนิ

การโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ส่วนการผลิตเมล็ด

พนัธุจ์�าหน่าย ควรสนบัสนนุและสร้างความพร้อม

ให้แก่กลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรหรือ

ผู้ประกอบการ โดยกรมวิชาการเกษตรท�าหน้าที่

ถ ่ายทอดเทคนิคการผลิต ก�าหนดมาตรฐาน 

และรับรองคุณภาพของเมล็ดพันธุ ์ถั่วเหลืองที่

เกษตรกรผลิต 

โดยรวมแล้ว หากใช้เกณฑ์ตามแนวทางท่ี 2 สรุป

ได้ว่ามี 8 กองทุนที่เข้าข่ายยุบกองทุนและโอนภารกิจ

บางส่วนไปให้ส่วนราชการด�าเนินการ และโอนภารกิจ

ด้านสนิเช่ือให้สถาบันการเงนิเฉพาะกิจแข่งขนักันด�าเนนิ

การ เนื่องจากหน่วยราชการไม่ได้มีความช�านาญเฉพาะ 

โดยรัฐให้เงินอุดหนุนในอัตราที่เหมาะสม ส่วนกองทุนที่

เหลือยังคงมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม แต่จ�าเป็น

ต้องปรับปรุงการด�าเนินงานของกองทุนตามข้อเสนอ

แนะแนวทางท่ี 1 รวมทั้งต้องสังคายนาระเบียบการเงิน 

เพื่อป้องกันการน�าเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือไม่

เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร

ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหน้ีสินเกษตรกร
การก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกรเกิด

จากสาเหตุส�าคัญ 3 ประการ คือ (ก) เกษตรกรเข้าไม่

ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะ ซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐ
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ควรนับรวมเป็นพันธกิจส�าคัญอีกประการหน่ึง ส่วนด้าน

การเข้าถึงสินเชื่อนั้น ในปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้า

ถงึแหล่งเงนิกูย้มืหลายแหล่งอยูแ่ล้ว การให้กูย้มืเพิ่มเติม

จนเกินระดับความสามารถที่จะช�าระคืนหนี้ เป็นประเด็น

ที่พึงระมัดระวังในการด�าเนินนโยบาย (ข) เกษตรกรส่วน

ใหญ่ยังไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่าง

รอบด้าน ทัง้ท่ีเก่ียวกบัความเสีย่งด้านการผลิต ราคาและ

การตลาด และการเงิน และ (ค) เกษตรกรบางส่วนขาด

ความพยายาม โดยความช่วยเหลือของรัฐมักคอยเก้ือ

หนุนคนที่ล้มเหลว 

โดยรวมแล้ว การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรต้อง

ด�าเนินการทั้งฝ่ายรัฐและเกษตรกร โดยมีข้อเสนอแนะ

เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ดังนี้
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นอกจากปัญหาต่างๆ ข้างต้น การส�ารวจภาวะ

หนี้สินของเกษตรกรช้ีว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความ

รู้และทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงินและการ

บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรส่ง

เสริมและสนบัสนนุการพฒันาความสามารถในการจดัการ

ความเสี่ยงด้านต่างๆ โดย

• การพัฒนาหลักสูตรและสื่อเชิงสังคม (social 

media) ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการ

เงิน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงิน

ของเกษตรกร รวมถึงสร้างความตระหนกัถึงความ

ส�าคัญของพฤติกรรมทางการเงินที่มีความรับผิด

ชอบและไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อื่น

• หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาโครงการ

ปรบัตวัสูก่ารท�าเกษตรแผนใหม่ส�าหรับเกษตรกร

ทีมี่ศกัยภาพ และโครงการส่งเสริมอาชพีนอกภาค

เกษตร (ส�าหรับเกษตรกรท่ีต้องการท�างานนอก

ภาคเกษตร)

• เนื่องจากมีสาเหตุหลากหลายที่ท�าให้เกษตรกร

ต้องก่อหนี้และไม่สามารถคืนหนี้เงินกู ้ยืมได้ 

ภาครัฐควรพิจารณาสาเหตุของปัญหาเป็นตัว

ตั้ง (แต่ละสาเหตุต้องการวิธีแก้ไขปัญหาที่แตก

ต่างกัน) และไม่ควรเน้นให้ความช่วยเหลือด้วย

การใช้เงินเป็นตัวตั้ง (soft budget constraint) 

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในบางกรณีอาจมีความ

จ�าเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้น โดยไม่ให้ความ

ช่วยเหลือในการปลดภาระหนี้ (hard budget 

constraint) แต่ดึงเกษตรกรลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้า

สูก่ระบวนการปรบัโครงสร้างหนีท่ี้มีกรอบแนวทาง

ปฏิบัติที่จะช่วยสร้างและฟื้นฟูวินัยทางการเงินท่ี

เคร่งครัดและมีความรับผิดชอบทางการเงิน และ

สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูอาชีพและศักยภาพ

ของเกษตรกรควบคู่กันไป

• การใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นเครื่องมือใน

การให้สินเช่ือแก่เกษตรกรควรใช้หลักให้สถาบัน

แข่งขันกัน และมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม


