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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหลายรูปแบบ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  แต่การให้
ความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นในรูปของการให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ยืมแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์ ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนต่างๆ ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร 
(ซึ่งอยู่ในอ านาจของส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานและ
กองทุนจัดรูปที่ดิน (กรมชลประทาน) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นต้น โดย
ที่แต่ละกองทุนมีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  

อย่างไรก็ดี การด าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ผ่านมาของกองทุนต่างๆ ยังไม่สามารถช่วยแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้ว่าเกษตรกรโดยเฉลี่ยไม่ได้มีรายได้สุทธิเพ่ิมขึ้นมากนัก 
ซึ่งเป็นผลท าให้เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรความยากจน  นอกจากนั้น ที่ผ่านมายังไม่พบว่า
มีการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ ตลอดจนขาดการประเมินที่ ชัดเจนที่
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ ภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสามารถ
ด าเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนและการพัฒนาภาคเกษตรของไทยหรือไม่ ความเป็นไปได้
ในการบูรณาการกองทุนต่างๆ ร่วมกัน การปรับโครงสร้างหรือควบรวมกองทุนฯ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการ
ด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการด าเนินการของกองทุนและการก าหนดมาตรการช่วยเหลือที่จะช่วยให้เกษตรกร
สามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจน  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวม 
และปรับปรุงการท างานของกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ 
รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร จึงจ าเป็นต้องศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และวิเคราะห์ เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร   

2. กรอบแนวคิดการศึกษา 

แนวทางในการศึกษาประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ การวิเคราะห์ภาวะหนี้สินภาคเกษตรทั้งระบบ 
และ การศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนภายใต้กฎหมายต่างๆ และค านึงถึงพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 ซึ่งมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา   

ส าหรับการวิเคราะห์ภาวะหนี้สินภาคเกษตรนั้น การศึกษานี้ใช้ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติย้อนหลัง 20 ปี เพ่ือตอบโจทย์ค าถามส าคัญ 3 ประการคือ (ก) 
ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ตลาดสินเชื่อในชนบทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (ข) เกษตรกรในชั้นรายได้ต่างๆ มีภาระ
การช าระหนี้ (เทียบกับรายได้) สูงเพียงใด (ค) เกษตรกรในชั้นรายได้ต่างๆ มีความสามารถในการช าระหนี้
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เพียงใด (ง) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรไทยซึ่งจะใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติในการ
ประเมิน 

ส่วนการศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ นั้น การศึกษานี้ประเมิน 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย  

 บริบทในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือประเมินบทบาทด้านเศรษฐกิจของ
กองทุนว่ายังคงมีความจ าเป็นเพื่อแทรกแซงตลาดที่ล้มเหลวหรือไม่ หรือว่าเป็นไปเพียงเพ่ือสร้างความคล่องตัว
ในการบริหารงานโดยรวมของหน่วยงานรัฐ   

 การบริหารงานและกฎหมาย โดยประเมินโครงสร้างคณะกรรมการบริหารของกองทุน กฎระเบียบ
ที่มีผลบังคับใช้ในการก ากับกองทุน ความซ้ าซ้อนของกิจกรรมที่กองทุนต่างๆ ด าเนินการ เป็นต้น 

 การประเมินด้านการเงินและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล โดยพิจารณาถึงรูปแบบความ
ช่วยเหลือที่กองทุนด าเนินการ ฐานะทางการเงินโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้กองทุน 
และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ส าคัญสู่สาธารณะ  นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับการประเมินเกษตรกรลูกหนี้เพ่ือประเมินภาวะหนี้สิน
ของเกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ เป็นต้น 

 การประเมินผลลัพธ์เพ่ือตรวจสอบดูว่ากองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ มีการประเมินผลลัพธ์ 
(outcome) ของการด าเนินโครงการต่างๆ ด้วยหรือไม่ เพราะแม้กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ จะมีการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีผลผลิตตามแผนงาน แต่ถ้าไม่มีการประเมินผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงาน ย่อมท าให้ไม่ทราบได้ว่าการด าเนินงานต่างๆ สร้างผลคุ้มค่ากับเงินภาษีที่ถูกน าไปใช้ หรือสร้าง
ประโยชน์ใดๆ ต่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่   

ทั้งนี้จะเน้นที่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานของกองทุนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือไม่และก่อประโยชน์
ให้กับเกษตรกรหรือไม่อย่างไร หากประเมินแล้วพบว่า การด าเนินงานของกองทุนไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนที่
จะชี้ให้เห็นได้ว่าผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหรือไม่ ย่อมสะท้อนได้
ระดับหนึ่งถึงจุดอ่อนในการด าเนินงานของกองทุนนั้น  อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลลัพธ์ของการด าเนินงานของ
กองทุนข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ (เช่น คณะกรรมการ บุคลากร งบประมาณ กระบวนการ) การศึกษานี้จะ
ท าการประมวลผลวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นที่ผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง .) 
และการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อศักยภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน  ส าหรับการวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับนั้น การศึกษานี้จะท าการส ารวจ
เกษตรกร เพ่ือตรวจสอบดูว่าความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของกองทุนเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในแง่มุมใดบ้าง  

อนึ่ง วิธีการประเมินส่วนนี้เน้นที่การประเมินเชิงคุณภาพ (qualitative) เป็นหลัก ส่วนการประเมินเชิง
ปริมาณ (quantitative) นั้น การศึกษานี้วิเคราะห์ภาวะหนี้สินของเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน
จากกองทุนต่างๆ และปัจจัยที่ช่วยอธิบายปริมาณหนี้สินที่เกษตรกรก่อเพ่ิมระหว่างปี โดยใช้ข้อมูลที่ได้จาก
สถาบันฯ ได้ท าการส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกรในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยในการก าหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะต่อไป  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้มีข้อจ ากัดด้ านข้อมูล จึง
ยังคงไม่สามารถประเมินผลกระทบของการด าเนินโครงการของกองทุนฯ  แต่ชี้ให้เห็นได้ว่าเกษตรกรลูกหนี้
กองทุนโดยรวมมีพฤติกรรมการก่อหนี้เช่นไรในรอบปีที่ผ่านมาและมีรายได้ภาคเกษตรโดยรวมแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร โดยเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากกองทุนต่างๆ 
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3. ภาพรวมหนี้สินภาคเกษตร 

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ตลาดสินเชื่อชนบทมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากเดิมตลาดสินเชื่อชนบท
ครอบง าด้วยสินเชื่อนอกระบบที่นายทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงมาก แต่พัฒนาการของตลาดสินเชื่อ
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้ครัวเรือนเกษตรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบที่คิดดอกเบี้ยต่ าได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้
สามารถแบ่งพัฒนาการของตลาดสินเชื่อชนบทออกเป็น 4 ยุค ได้แก่ (1) ยุคพ่ึงตลาดสินเชื่อนอกระบบที่มี
นายทุนเงินกู้ผูกขาดในช่วงปี 2500–2534 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นายทุนเงินกู้นอกระบบมีบทบาทส าคัญในฐานะ
แหล่งเงินทุนระยะสั้นของคนในชนบทแต่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูง (2) ยุคก าเนิด ธ.ก.ส. 2534-2543 
ความส าเร็จของ ธ.ก.ส. เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่า “การค้ าประกันกลุ่ม” ซึ่งช่วยลดปัญหาการไม่
ช าระคืนหนี้โดยให้สมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันค้ าประกัน ท าหน้าที่สอดส่องและดูแล ในขณะเดียวกันช่วยแก้ปัญหา
เกษตรกรไม่มีโฉนดที่ดินในการค้ าประกันเงินกู้  (3) ยุคเปิดเสรีทางการเงิน 2537-2544 เป็นยุคที่สถาบัน
การเงินไทยต่างๆ มีการกู้ยืมเงินจ านวนมากจากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ามาปล่อยกู้ในประเทศ ผลพวง
ของการไหลเข้าของเงินทุนต้นทุนต่ าจ านวนมากจากต่างประเทศสู่ตลาดการเงินในระบบของไทย ท าให้สัดส่วน
สินเชื่อในระบบสูงขึ้นอย่างมากและท าให้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนอกระบบลดลง (4) ยุคพักช าระหนี้กับการปรับ
โครงสร้างหนี้ 2545-ปัจจุบัน จากการที่มีการกู้ยืมเงินจ านวนมากจากต่างประเทศในช่วงก่อนปี 2540 และเกิด
วิกฤตทางการเงินในปี 2540 จนท าให้เศรษฐกิจประสบกับภาวะตกต่ า ท าให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึง
เกษตรกรประสบปัญหาการช าระหนี้  ฉะนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่สามารถช าระหนี้ 
ธ.ก.ส. ได้ ท าให้รัฐบาลในขณะนั้นออกนโยบาย “พักช าระหนี้” และมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านฯ  หลังจากนั้น 
รัฐบาลต่อๆ มาก็ท าในลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยการออกนโยบายปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบหรืออัดฉีด
เงินกู้ให้เพ่ิมเติม  โดยรวมแล้ว รัฐบาลทุกชุดมักติดอยู่ในวัฏจักร “พักช าระหนี้-ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า-ปรับ
โครงสร้างหนี้” เป็นหลัก 

หากพิจารณาสถิติสถานะความเป็นหนี้ของเกษตรกรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรกรที่มี
หนี้สินมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นและส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบซึ่งเกิดจากการกู้เงินจาก ธ.ก.ส.  และกองทุนหมู่บ้านที่
เกิดขึ้นหลังปี 2540 ตามนโยบายของรัฐบาล  นอกจากนั้น หนี้สินแท้จริงของครัวเรือนเกษตร ทั้งที่จนและไม่
จนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้คงค้างต่อ
รายได้ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่จน  

ส าหรับภาพรวมหนี้สินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหนี้สินภาคการเกษตร (ไม่จ ากัดเฉพาะหนี้สินของ
เกษตรกร) ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ นั้น พบว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่ส าคัญที่สุดของภาคการเกษตรไทย 
โดยในปี 2557 มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 63 ของยอดหนี้สินคงเหลือของ
ภาคเกษตรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินข้างต้น รองลงมาเป็นธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนหรือ
เงินทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามล าดับ  

หากพิจารณาสถานะลูกหนี้ของกองทุนโดยใช้ข้อมูลรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนต่างๆ พบว่า 
กองทุนส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมกองทุนที่เน้นการขายวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ า เชื้อไร
โซเบียม เป็นต้น) มีลูกหนี้ระหว่างร้อยละ 8-75 ของสินทรัพย์รวมในปี 2555-2556 อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกต
ว่า กองทุนต่างๆ ให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือ สหกรณ์ ด้วยอัตราอุดหนุนที่สูงมาก ทั้งใน
รูปของสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ า การให้เช่าที่ดินหรือเช่าซื้อในราคาที่ต่ ากว่าตลาดค่อนข้างมาก 
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การขายปัจจัยการผลิตที่เงินทุนหมุนเวียนผลิตและจ าหน่ายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดมาก แต่ก็ยังพบว่ามี
เกษตรกรที่ไม่สามารถช าระคืนหนี้ได้ตามก าหนดเวลา  ทั้งนี้จากข้อมูลลูกหนี้ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2557 พบว่า กองทุนที่สนับสนุนสินเชื่อฯ ก าลังประสบกับปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระดับที่สูง โดยเฉลี่ยมี
สัดส่วนปริมาณลูกหนี้ด้อยคุณภาพต่อปริมาณลูกหนี้คงเหลือทั้งหมดประมาณร้อยละ 38.7 สูงสุดร้อยละ 79 
ซึ่งนับว่าสูงกว่าอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ธ.ก.ส. หลายเท่าตัว ทั้งนี้ กองทุนที่มีสัดส่วนลูกหนี้มีปัญหาสูง
กว่าร้อยละ 20 มี 5 กองทุนจากทั้งหมด 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมฯ และกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ทั้งนี้ 
กองทุนที่มีสัดส่วนลูกหนี้ด้อยคุณภาพสูงและมีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสูงกว่า 1 พันล้านบาทขึ้นไปประกอบด้วย
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (ลูกหนี้คงเหลือสูงถึง 4.3 พันล้านบาท) กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (2.4 พันล้านบาท) 
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ (1.7 พันล้านบาท) และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (1.3 พันล้านบาท)  

สาเหตุที่ท าให้กองทุนต่างๆ ต้องประสบกับอัตราหนี้มีปัญหาในระดับที่สูง เช่น (ก) กองทุนไม่มีระบบ
การติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เป็นในรูปของการส่งเอกสารแจ้งเตือนเท่านั้นแต่ไม่ได้มีการติดตาม
ทวงหนี้ด้วยวิธีอ่ืนใด (ข) ความยากล าบากหรือไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรช าระหนี้ด้วยการยึดทรัพย์ (ค) 
เกษตรกรที่ล้มเหลวในภาคการเกษตรยังคงได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ โดยที่การอุดหนุนไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัย
ที่เป็นเหตุท าให้เกษตรกรไม่สามารถช าระคืนหนี้ได้  

4. ภาพรวมปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานของกองทุน 

จากการประเมินการด าเนินงานโดยรวมของกองทุน พบว่า กองทุนส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาอุปสรรค
ส าคัญ 8 ประการ ได้แก่ 

 กองทุนตา่งๆ ขาดระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรอย่างเป็นระบบและชัดเจน ซึ่งท าให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า กองทุนประสบความส าเร็จใน
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนแล้วหรือไม่  แม้กรมบัญชีกลางได้ท าการ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่หรือผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนเป็นประจ าทุกปีแต่ยังคงเน้นที่ผลผลิต 
กิจกรรม หรือรายได้ของกองทุนเป็นหลัก เช่น การเบิกจ่ายตามแผนและการรายงานทางการเงิน กิจกรรมการ
ถ่ายทอดความรู้ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ เป็นต้น  แต่ไม่ได้
ครอบคลุมไปถึงการประเมินผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งท าให้ไม่สามารถประเมินได้ว่าการให้ความช่วยเหลือของ
กองทุนต่างๆ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ต้นทุนลดลง หรือฐานะความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
ขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่ อย่างไร  

 หลายกองทุนมีบทบาทหน้าที่ทับซ้อนหรือคล้ายคลึงกัน ส่วนหนึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น
ภายใต้การก ากับของส่วนราชการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละ
ช่วงเวลาและมักเกิดข้ึนโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งท าให้หลายกองทุนมีภารกิจบางส่วนที่
คล้ายคลึงและอาจทับซ้อนในบทบาทหน้าที่ทั้งๆ ที่อยู่ภายใต้การดูแลของส่วนราชการที่ต่างกัน นอกจากนั้นที่
ผ่านมา กองทุนต่างๆ ไม่ได้มีการบูรณาการงานร่วมกันในการให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร 

 กองทุนต่างๆ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแต่ไม่ได้วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาที่ท าให้เกษตรกร
ไม่เข้มแข็งและเน้นการอุดหนุนเงินทุนหรือราคามากกว่าการพัฒนาศักยภาพและอาชีพของเกษตรกร และการ
วิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคเกษตรในระยะยาว  ที่ผ่านมา หลายกองทุนที่สนับสนุน
สินเชื่อแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรต้องประสบกับปัญหาหนี้ค้างช าระซึ่งสะท้อนได้ว่าการให้เงิน
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ช่วยเหลืออาจยังไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะช่วยเหลือเกษตรกรบางกลุ่ม  ฉะนั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควร
วิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาและเลือกใช้วิธีการให้การช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละประเภท เช่น 
กรณีท่ีเกษตรกรไม่มีความสามารถในการท าการเกษตรก็ควรน าเกษตรกรกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพ
ให้มีความเข้มแข็งขึ้น เป็นต้น  

 หลายกองทุนด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมในส่วนที่ภาคเอกชนด าเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการผลิตและจ าหน่ายผลผลิตขั้นต้น เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา เป็นต้น  ประเด็นค าถามส าคัญ 
คือ ภาครัฐมีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น เกิดความล้มเหลวของ
ตลาดจริงหรือไม่ จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินมาตรการแทรกแซงเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ภาค
ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิตปัจจัยการผลิต ด้านการกระจายสินค้า เป็นต้น  อย่างไรก็ดีในความ
เป็นจริง การด าเนินการบางกิจกรรม เช่น การผลิตพันธุ์ข้าวข้าวไม่ไวแสง การผลิตกิ่งตายาง ควรสนับสนุนให้
เอกชนด าเนินการโดยที่หน่วยงานรัฐท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  

 โครงสร้างอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากนั้น บุคลากรส่วน
ใหญ่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการด าเนินงานโดยรวม
ของกองทุน  อีกทั้งการด าเนินงานของบางกองทุนจ าเป็นต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนในภูมิภาค 
(การฝากงาน) แต่ไม่ได้มีการจัดสรรทรัพยากรลงไปเท่าที่ควร 

 การบริหารงานยังไม่มีความคล่องตัวมากเท่าที่ควร โดยจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่วนใหญ่มีกรรมการจ านวนมากและมีผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง (ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง จนไปถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นอกจากนั้น มักมีการประชุม
น้อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการแทน อย่างไรก็ดีในทางปฏิบัติ 
อ านาจการตัดสินใจหลายๆ เรื่องยังคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารชุดใหญ่  

 กองทุนส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดนโยบายและ
มาตรการในระยะต่อไป รวมถึงยากต่อการปรับมาตรการให้สอดรับกับเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึน 

 เกษตรกรขาดทักษะด้านการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งด้านการเกษตรและการเงิน  สาเหตุ
ของปัญหาหนี้สินเกษตรกรส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรไม่สามารถกระจายความเสี่ยงด้านการเพาะปลูก
และไม่ได้หาวิธีปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีการก่อหนี้ จ านวนมาก แต่
ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถช าระคืนหนี้ด้วยหลายเหตุปัจจัย จึงท าให้ต้องขอพ่ึงความช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ แต่
ปัญหาก็ยังคงเกิดข้ึนซ้ า จนกระทั่งท าให้รัฐบาลต้องด าเนินโครงการจ าหน่ายหนี้สูญเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง 

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.1 ข้อเสนอแนะเรื่องกองทุน 

ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือให้สามารถเป็น
กลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและภาคเกษตรไทยในระยะยาวแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

1) ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนในภาพรวม  

เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารทุนหมุนเวียนน าไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรแบบบูรณาการ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ควรแต่งตั้งคณะท างานเชิงบริหารเพ่ือให้การด าเนินงานของ
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ทุนหมุนเวียนภาคเกษตรเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะท างานชุดนี้ท า
หนา้ทีใ่นการวางกรอบนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน รวมถึงท าหน้าที่
ติดตามการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นๆ  อนึ่ง คณะท างานเชิงบริหารฯ ควรพิจารณาเพ่ือวางกรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนทุนหมุนเวียนเป็นหมวดหมู่ โดยอาจแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย ด้านสินเชื่อแก่เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ด้านปัจจัยการผลิตเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ด้านการวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาว 
และด้านการพัฒนาอาชีพและศักยภาพของเกษตรกร 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ลงในราช
กิจจานุเบกษาลงวันที่ 25 กันยายน 2558 แล้ว  การด าเนินงานของคณะท างานเชิงบริหารฯ ดังกล่าว
จ าเป็นต้องวางกรอบแนวทางของกระทรวงฯ ให้สอดรับกับนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนของ 
“คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
กรรมการ ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

 กล่าวคือ แนวทางการบริหารทุนหมุนเวียนก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด เช่น ประเด็น
ที่เก่ียวกับการยุบเลิกหรือการรวมทุนหมุนเวียนซึ่งกฎหมายให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
มีอ านาจรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  อนึ่ง
ในการรวมทุนหมุนเวียนนั้น ให้กระท าได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถ
ด าเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของทุนหมุนเวียน
ที่น ามารวมกันนั้น ส าหรับการยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น ให้กระท าได้ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนหมดความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว ทุนหมุนเวียนได้หยุดการด าเนินงานโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทุนหมุนเวียนมีผลการประเมินผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น หรือมีเหตุผลอ่ืนอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงศักยภาพของกองทุน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงศักยภาพของกองทุน มุ่งเน้น (ก) ลดความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่
ระหว่างหน่วยงาน/กองทุน แม้ว่าการลดความซ้ าซ้อนด้วยการยุบหรือรวมกองทุนมิได้เป็นการปฏิเสธบทบาท
ของรัฐในการพัฒนา ในทางตรงกันข้ามบทบาทดังกล่าวควรน าไปเป็นภารกิจหลักของหน่วยราชการ โดยต้อง
สามารถแข่งขันด้านการจัดล าดับความส าคัญกับงานด้านอ่ืนๆ (ข) ใช้ประโยชน์จากความช านาญเฉพาะด้าน
ของหน่วยงานที่มีอยู่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม (ค) สร้างระบบที่จะช่วยท าให้ประเมินได้ว่า
เงินงบประมาณที่ถูกใช้ไป ส่งผลดีและผลเสียต่อเกษตรกรอย่างไร (ง) สร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรและผู้เสีย
ภาษีว่า การด าเนินงานของกองทุนมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (accountable) เช่น มี
การจัดท าบัญชีต้นทุนเพ่ือให้ทราบว่าเกษตรกรได้รับการอุดหนุนมากน้อยเพียงใด (จ) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ระยะยาวของภาคเกษตร ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
กองทุนนั้น คณะผู้วิจัยเสนอ 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1: การคงไว้ซึ่งกองทุนทุกกองทุน แต่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของแต่
ละกองทุน โดยต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านต่างๆ ได้แก่  

 (ก) ด้านการประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถประเมินได้ว่าเกษตรกรได้ประโยชน์ใน
เชิงเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดภายหลังได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  อนึ่ง กรมบัญชีกลางในฐานะ
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หน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ควรพิจารณาทบทวนกรอบและเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้สามารถประเมินได้ถึงความส าคัญของกองทุนที่มีต่อเกษตรกรและภาคเกษตร
โดยรวม และสามารถประเมินความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ  

 (ข) ด้านการพัฒนาศักยภาพการท างานเพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดแก่กองทุน และสร้างหรือพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยเริ่ มต้นจากการให้
ความส าคัญกับกระบวนการประเมินความเป็นไปได้ (feasibility study) และการจัดท ากรอบการบริหาร
จัดการความเสี่ยงของโครงการ  อนึ่ง กระบวนการจัดสรรเงินต้องไม่เน้นการใช้ตัวเงินเป็นสิ่งจูงใจเพ่ือให้มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก เพราะมิเช่นนั้นจะท าให้ได้คนที่ขาดความตั้งใจและพยายามแก้ปัญหา  ส ำหรับ
งำนด้ำนสินเชื่อนั้น ควรมอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีศักยภาพและมีความช านาญด้านการ
พิจารณาโครงการและติดตามเงินกู้และด้านสินเชื่อเป็นผู้ด าเนินการแทน  นอกจากนั้น การด าเนินงานควรเกิด
จากการร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย (หรือสี่ประสาน) คือ หน่วยราชการ เกษตรกร ภาคเอกชน และ
นักวิชาการ/นักพัฒนา แต่ควรจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักความช านาญเฉพาะอย่าง 

 (ค) ด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร โดยกองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความส าคัญ
มากขึ้นกับการพัฒนาอาชีพหรือศักยภาพระยะยาวด้านการท าการเกษตรของเกษตรกรซึ่งจะช่วยท าให้การปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   รวมทั้งให้ค าแนะน าทางเลือกหรือโอกาสของการท างาน
นอกภาคเกษตรส าหรับเกษตรกรที่ไม่เหมาะกับการท างานในภาคเกษตร ตลอดจนทบทวนอัตราการอุดหนุน
ของทุกกองทุนให้มีมาตรฐานเดียวกันและส่งเสริมวินัยทางการเงินของเกษตรกร 

 (ง) ด้านการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกิจกรรมด้านการผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการ
ผลิตทางการเกษตร  กองทุนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทน แต่กองทุนหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องควรท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของปัจจัยการผลิตนั้นๆ และอาจ
ท าหน้าที่จับคู่ธุรกิจให้เท่านั้น 

แนวทางท่ี 2: การยุบกองทุน หรือ การควบรวมกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีภารกิจซ้ าซ้อนกับกองทุนอ่ืน หรือ
หน่วยงานรัฐอ่ืน ภารกิจของกองทุนเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว หรือในกรณีที่
กองทุนเสร็จสิ้นภารกิจ เช่น หมดแหล่งเงิน นโยบายเปลี่ยนแปลง ยกเว้นกรณีที่กองทุนมี
ผลงานเชิงประจักษ์ และ มีเงื่อนไขจ าเป็นในการคงอยู่ต่อไป เช่น มีเหตุผลทางเศรษฐกิจ-สังคม
ที่เร่งด่วน 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางท่ี 2 นั้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 กองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมฯ และ กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินฯ  

ภารกิจด้านการสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินนับเป็นภารกิจส าคัญของส านักงานปฏิรูปที่ดินฯ อยู่
แล้ว จึงควรมอบหมายให้ส านักปฏิรูปที่ดินฯ ด าเนินการต่อไปโดยใช้งบประมาณประจ า อย่างไรก็ดี ส านักงาน
ปฏิรูปที่ดินฯ ควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูปที่ดินในความหมายแบบกว้าง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการปรับปรุงและ
บ ารุงดิน การจัดระบบการตลาดเกษตร การจัดระบบชลประทาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรได้ยั่งยืนกว่า  ในทางปฏิบัติตามความหมายแบบกว้างนั้น ส านักงานปฏิรูปที่ดินฯ 
จ าเป็นต้องบูรณาการบทบาทและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ส าหรับภารกิจด้านการสนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือการประกอบอาชีพนั้น ให้เกษตรกรด าเนินการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รัฐบาลก าหนด โดยรัฐ
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สามารถอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยผ่านบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ ส าหรับในอนาคตหากมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น 
ควรโอนถ่ายภารกิจนี้ไปให้ธนาคารที่ดินด าเนินการแทน 

 กองทุนพัฒนำสหกรณ์ และ กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร  

ทั้งสองกองทุนอยู่ในก ากับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรอยู่แล้ว จึงมีความเป็นไปได้ที่จะมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ด าเนินการ ท าแผนและใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีในการส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรต่างๆ และท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
จัดท าโครงการ และให้การอุดหนุนดอกเบี้ยในกรณีที่จ าเป็นและในอัตราที่เหมาะสม ในขณะที่กลุ่มเกษตรกร
และสหกรณท์ าเรื่องเสนอขอกู้เงินโดยตรงจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพ่ือใช้ในการด าเนินโครงการ  

 กองทุนจัดรูปที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน 

ควรบูรณาการงานด้านการจัดรูปที่ดินและการชลประทานร่วมกันเนื่องจากทั้งสองกองทุนมีภารกิจที่มี
ความเกี่ยวเนื่องกัน และน าเงินที่จัดเก็บได้ไปใช้สร้างระบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่ สนับสนุนงานพัฒนาและดูแล
โครงสร้างพ้ืนฐาน และสนับสนุนให้การใช้เงินเกิดเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ที่จัดเก็บเงินค่าน้ า 
รวมถึงท าให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความเข้มแข็งขึ้น ส่วนงานด้านการจัดรูปที่ดินนั้น เนื่องจากเป็นการสร้างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ขอจัดรูปที่ดิน  กองทุนจึงไม่ควรอุดหนุนค่าก่อสร้างมาก แต่ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ
เกษตรกรในการลงทุน โดยกองทุนอาจให้การอุดหนุนแก่เกษตรกรในรูปของเงินกู้ระยะยาวโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า  

ส าหรับแนวความคิดที่คณะผู้วิจัยใช้เป็นหลักในการท าข้อเสนอของกองทุนปัจจัยการผลิต จะเป็นการ
มองระยะยาว ถึงขอบเขต บทบาท และหน้าที่ที่เหมาะสมของภาครัฐ กล่าวคือ ส าหรับปัจจัยการผลิตบางอย่างที่
มีความคุ้มค่าที่ภาคเอกชนสามารถเข้ามาด าเนินการผลิตเพ่ือขายเองได้ ภาครัฐควรจะส่งเสริมให้เกิดระบบตลาด
ขึ้น โดยตนมีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแล (regulation) เรื่องการแข่งขัน ราคา และการรับประกันคุณภาพ (quality 
certification) ในขณะที่ปัจจัยการผลิตบางอย่างมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะ (public goods) หรือมีผลกระทบ
ภายนอก (externalities) ภาครัฐยังคงต้องมีบทบาทในการผลิตปัจจัยการผลิตเหล่านั้นอยู่ ในภาพรวม ภาครัฐควร
ให้ความส าคัญกับการท างานวิจัยและพัฒนา และท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนท าการผลิตเพ่ือขาย 
อย่างไรก็ตามในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ระบบตลาด ภาครัฐยังคงต้องมีบทบาทหลัก ในการผลิต ก ากับดูแล 
และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับเกษตรกร จากนั้นจึงค่อย ๆ ลดบทบาทตนเองลงในระยะยาว  

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยำยพันธุ์พืช 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืชยังมีความจ าเป็นต้องมีเงินทุนฯ เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
คุณภาพสูงทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จ าหน่าย แต่ควรก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและทิศทางใหม่ โดย
เน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไวแสงเป็นหลัก ส่วนพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่มีความ
พร้อมเป็นผู้ผลิต โดยภาครัฐควรท าหน้าที่ถ่ายทอดเทคนิคการปลูกและกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่
ผู้ประกอบการ และมีบทบาทหลักในการรับประกันคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยภาคเอกชน  อนึ่ง หาก
พิจารณาปริมาณเมล็ดพันธุ์ข้าวตามชั้นพันธุ์ข้าว ปัจจุบันจ านวนเมล็ดพันธุ์ขยาย (extension seed) ที่ผลิตโดย
เงินทุนฯ ยังไม่เพียงพอกับความต้องการจึงควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถซ้ือเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation 
seed) เพ่ือน าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายให้มากข้ึน 
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 เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง พันธุ์สัตว์น้ ำอื่นๆ 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ยุบเงินทุนฯ โดยภารกิจด้านการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพ่ือ
จ าหน่ายให้เกษตรกรรายย่อยซ่ึงตลาดมีความต้องการสัตว์น้ าในกลุ่มนี้ไม่มากนักนั้น ให้กรมประมงด าเนินการ
ต่อไปโดยขอใช้งบประมาณแผ่นดินในการด าเนินภารกิจดังกล่าว  อย่างไรก็ดี งบประมาณส่วนนี้ควรเป็นงบ
กลางที่มีความยืดหยุ่น หน่วยงานฯ สามารถปรับแผนการผลิตให้สอดรับกับความต้องการของเกษตรกรราย
ย่อยในแต่ละฤดูกาลเลี้ยงของแต่ละปี ส าหรับพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ ที่มีความต้องการในตลาดสูงและเอกชนสามารถ
ผลิตได้เพียงพออยู่แล้ว เงินทุนฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องผลิตเอง คณะผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติมส าหรับกรม
ประมงว่า ยุทธศาสตร์หลักส าหรับพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ควรเป็นเรื่องการเก็บสายพันธุ์พ่อแม่
พันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสายพันธุ์ (diversity) รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และเทคนิค
วิธีการเพาะเลี้ยง โดยกรมประมงควรลงทุนด้านบุคลากรและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น โรงเลี้ยง 
ห้องปฏิบัติการทดลอง เพ่ือเก็บสายพันธุ์ระยะยาว และควรถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องสายพันธุ์และเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยภาครัฐมีบทบาทหลักเรื่องการ
รับประกันเรื่องคุณภาพ  

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย 

ที่ผ่านมา เงินทุนฯ มีการผลิตวัคซีนสองประเภท ได้แก่ วัคซีนที่ผลิตเพ่ือป้องกันโรคซึ่งกรมปศุสัตว์จะ
เป็นผู้ซื้อวัคซีนกลุ่มนี้จากเงินทุนฯ เพื่อน าไปฉีดป้องกันโรคโดยเกษตรกรไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  และวัคซีนที่ผลิต
เพ่ือจ าหน่ายให้เอกชนผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วไป คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอว่า การผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคควรใช้
งบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์โดยตรงในการผลิต ส่วนวัคซีนที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายนั้น ยังคงใช้งบจาก
เงินทุนฯ ในการด าเนินการ แต่ต้องมีการปรับราคาวัคซีนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น ทั้งนี้ ส านัก
เทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ควรมีการแยกบัญชีงบประมาณระหว่างการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคและการผลิต
วัคซีนเพ่ือจ าหน่าย  อย่างไรก็ดีในระยะยาว ควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ เมื่อภาคเอกชนเข้า
มามีบทบาทในการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่ายมากขึ้นแล้ว ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ควรปรับตัวไปเป็นองค์กร
ที่ผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ โดยเน้นที่การท างานวิจัยและพัฒนาแล้วขาย
ลิขสิทธิ์ในการท าวัคซีนชนิดต่างๆ ให้กับเอกชนหลายๆ ราย เพ่ือให้เอกชนสนใจมาเป็นผู้ผลิตวัคซีนและเกิดการ
แข่งขันกันในตลาดมากขึ้น โดยกรมปศุสัตว์จะมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของวัคซีน 

 เงินทุนหมุนเวียนยำงพำรำ 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ยุบเงินทุนฯ โดยหลักการภาครัฐไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ผลิตกิ่งตายาง
จ าหน่ายเอง ควรส่งเสริมให้เอกชนเป็นผู้ผลิตกิ่งตายาง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทในการรับประกัน
คุณภาพและราคาของกิ่งตายางเป็นหลัก ทั้งนี้แม้จะเป็นยางพันธุ์ใหม่ ก็สามารถกระจายพันธุ์ยางให้เอกชน
น าไปผลิตเป็นกิ่งตายางเองได้  อนึ่ง การรับประกันคุณภาพกิ่งตายางเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเนื่องจากต้นยาง
ใช้เวลานานก่อนจะเริ่มเปิดกรีดได้ จึงจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุกรรม เพ่ือให้สามารถ
รับประกันคุณภาพได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตเชื้อไรโซเบียม และ กองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรผลิตถั่วเหลือง 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอว่าควรยุบทุนหมุนเวียนทั้งสอง โดยการผลิตปุ๋ยไรโซเบียมควรใช้งบประมาณ
ประจ าปีร่วมกับงบประมาณในการผลิตถั่วเหลือง เนื่องจากที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ซื้อผลผลิตปุ๋ยไร
โซเบียมส่วนใหญ่เพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่ซื้อถั่วเหลืองจากศูนย์วิจัยพืชไร่ในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว   ส าหรับ
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การผลิตถั่วเหลืองนั้น ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรท าหน้าที่ในการการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์
ขยาย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงอาจมีความเหมาะสม
มากกว่าหากจะโอนภารกิจของกองทุนเพ่ือการผลิตถั่วเหลืองให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายนั้น ควรสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรหรือผู้ประกอบการเข้ามาเป็นผู้ผลิตหลัก โดยกรมวิชาการเกษตรท าหน้าที่ใน
การถ่ายทอดเทคนิคการผลิต ก าหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่
เกษตรกรผลิต  ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพที่มีศักยภาพในการใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี คณะผู้วิจัยเสนอให้
กรมวิชาการเกษตรโดยกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน มีบทบาทหลักในการท างานวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นหาสาย
พันธุ์เชื้อราหรือแบคทีเรียที่สามารถน าไปใช้กับพืชเศรษฐกิจหลักอ่ืนๆ เช่น ข้าวหรืออ้อย  หากในภายหลังมีการ
ทดสอบภาคสนามเป็นผลส าเร็จ ควรท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนท าการผลิตเพ่ือขาย โดยภาครัฐเป็นผู้
ควบคุมคุณภาพและราคาปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตโดยภาคเอกชน 

โดยรวมแล้ว หากใช้เกณฑ์ตามแนวทางที่ 2  สรุปได้ว่า มี 8 กองทุนที่เข้าข่ายยุบกองทุนและโอน
ภารกิจบางส่วนไปให้ส่วนราชการด าเนินการแทน และโอนภารกิจด้านสินเชื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แข่งขันกันด าเนินการเนื่องจากหน่วยราชการไม่ได้มีความช านาญเฉพาะ โดยรัฐให้เงินอุดหนุนด้วยอัตราที่
เหมาะสม ส่วนกองทุนที่เหลือนั้นยังคงมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม แต่จ าเป็นต้องปรับปรุงการด าเนินงาน
ของกองทุนตามข้อเสนอแนะตามแนวทางที่ 1 เพ่ือให้สามารถประเมินความคุ้มค่าว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์
แท้จริงตามวัตถุประสงค์ ให้สามารถทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงและอัตราการอุดหนุน รวมทั้งต้องสังคายนา
ระเบียบการเงินปอ้งกันการน าเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือไม่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร 

5.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

การก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกร เกิดจากสาเหตุส าคัญ 3 ประการ คือ (ก) เกษตรกรเข้าไม่
ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐควรนับรวมเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญ ส่วนด้านการเข้าถึง
สินเชื่อนั้น ในปัจจุบันเกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินกู้ยืมหลายแหล่งอยู่แล้ว การให้กู้ยืมเพ่ิมเติมจนเกินระดับ
ความสามารถที่จะช าระคืนหนี้ เป็นประเด็นที่พึงระมัดระวังในการด าเนินนโยบาย (ข) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่
มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านทั้งที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการผลิต ราคาและ
การตลาด และการเงิน (ค) เกษตรกรบางส่วนขาดความพยายามโดยความช่วยเหลือของรัฐมักคอยเกื้อหนุนคน
ที่ล้มเหลว  โดยรวมแล้ว การแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรต้องด าเนินทั้งฝ่ายรัฐและเกษตรกร โดยมีข้อเสนอแนะ
เพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ ดังนี้ 

 ข้อบกพร่องของหน่วยงานที่ท างานพัฒนาขาดศักยภาพ ถูกการเมืองแทรก:  

แนวทางแก้ไข: จ าเป็นต้องสร้างศักยภาพของข้าราชการ และ แรงจูงใจในการร่วมงาน (collective 
action) กับเกษตรกร 

 หน่วยงานพัฒนาใช้รูปแบบการท างานแบบราชการไปครอบการท างานของเกษตรกร และละเลย
กฎกติกาและวิธีการของเกษตรกร-ชุมชน 

แนวทางแก้ไข: ควรสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรในการสร้างและร่วมกันใช้กฎ กติกา และวิธีการ
ของเกษตรกร-ชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ขณะนั้น  



xi 

 เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่ากัน 

แนวทางแก้ไข: จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 การจัดการกับเกษตรกรที่ร่วมโครงการและมีพฤติกรรมชอบของฟรี (free rider):  

แนวทางแก้ไข: หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนในการด าเนินโครงการจะต้องพัฒนาและใช้ระบบการ
คัดเลือกเกษตรกรที่ดีโดยต้องไม่ใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าในการจูงใจให้เข้าร่วม
โครงการ  อนึ่ง การคิดโครงการให้สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงจะต้องเกิดการ
คิดร่วมกันระหว่างเกษตรกร ข้าราชการ นักวิชาการด้านการพัฒนา และนักธุรกิจ 

 ปัญหาขาดสารสนเทศ หรือ สารสนเทศไม่สมมาตร:  

แนวทางแก้ไข: หน่วยงานสนับสนุนโครงการจะต้องวางกรอบการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวางระบบติดตามที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการด้วย  ส าหรับข้อมูลด้านสินเชื่อนั้น หน่วยงานก ากับระบบสถาบันการเงิน
ควรวางกรอบให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ภาคการเกษตร ร่วมมือในการ
รายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบเครดิตบูโร (credit bureau) เพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
การเงินภาคประชาชนให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้
เกษตรกรก่อหนี้มากเกินไปและลดปัญหาขาดสารสนเทศด้านสินเชื่อของเกษตรกร 

 นอกจากปัญหาต่างๆ ข้างต้น การส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกรชี้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ฉะนั้นภาครัฐจึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ โดย 

 การพัฒนาหลักสูตร และสื่อเชิงสังคม (social media) ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
(financial literacy) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินของเกษตรกร รวมถึงสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของพฤติกรรมทางการเงินที่มีความรับผิดชอบและไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อ่ืน 

 หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาโครงการปรับตัวสู่การท าเกษตรแผนใหม่ส าหรับเกษตรกรที่มี 
ศักยภาพ (potential) และโครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร (ส าหรับเกษตรกรที่ต้องการท างานนอกภาค
เกษตร)  

 เนื่องจากสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรต้องก่อหนี้และไม่สามารถคืนหนี้เงินกู้ยืมได้ ภาครัฐควรพิจารณา
สาเหตุของปัญหาเป็นตัวตั้ง (แต่ละสาเหตุ ต้องการวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน) และไม่ควรเน้นให้ความ
ช่วยเหลือด้วยการใช้เงินเป็นตัวตั้ง  (soft budget constraint) เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร  ในบางกรณี อาจมี
ความจ าเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้นโดยไม่ให้ความช่วยเหลือในการปลดภาระหนี้ (hard budget constraint) 
แต่ดึงเกษตรกรลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีกรอบแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสร้างและ
ฟ้ืนฟูวินัยทางการเงินที่เคร่งครัดและมีความรับผิดชอบทางการเงิน และสนับสนุนกระบวนการฟ้ืนฟูอาชีพและ
ศักยภาพของเกษตรกรควบคู่กันไป 

 การใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นเครื่องมือในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรควรใช้หลักให้สถาบัน
แข่งขันกัน และมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 
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  บทที่ 1
บทน า 

1.1 ความส าคัญของการศึกษา 
แม้ว่าความส าคัญของภาคเกษตรไทยต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาลดลงเหลือ

เพียงร้อยละ 11 ของผลิตภัณฑ์ประชาชาติ แต่ภาคเกษตรก็ยังคงมีความส าคัญกับสังคมไทยเนื่องจากเป็นภาค
เศรษฐกิจที่รองรับก าลังแรงงานจ านวนมากคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงประมาณร้อยละ 40 ของผู้มีงานท าทั้งหมด
ของประเทศ  ดังนั้น รายได้ต่อหัวของภาคเกษตรจึงต่ ากว่ารายได้ต่อหัวนอกภาคเกษตร ยิ่งกว่านั้นรายได้จาก
การท าเกษตรมักมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม เช่น ความไม่แน่นอน
ของราคาผลผลิต ความเปลี่ยนแปลงของราคาปัจจัยการผลิต ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  เป็นต้น จึง
ท าให้ประชากรในภาคเกษตรจ านวนมากยังคงยากจน มีหนี้สินจ านวนมาก ตกอยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งจากภาวะ
ผลผลิตแปรปรวนและความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรในแต่ละปี เกษตรกรบางกลุ่มอาจมีศักยภาพพอที่จะ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น แต่เกษตรกรอีกจ านวนมากยังไม่มีความสามารถเพียงพอและยังคงต้องพ่ึงพาและ
ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล  

ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พยายามให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในหลายรูปแบบ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  อนึ่ง การ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคเกษตรกรรมเป็นมาตรการที่ทุกรัฐบาลเลือกด าเนินการมาโดยตลอด  โดย
จะเห็นได้ว่า รัฐบาลมักให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้ยืมแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ ผ่านธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกองทุนต่างๆ ภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร (ซึ่งอยู่ในอ านาจของ
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานและกองทุนจัดรูปที่ดิน 
(กรมชลประทาน) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กรมส่งเสริมสหกรณ์) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร) เป็นต้น โดยที่แต่ละกองทุนมี
การด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน  

อย่างไรก็ดี การด าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ ที่ผ่านมาของภาครัฐ เช่น การให้สินเชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่ า การพักช าระหนี้และลดภาระหนี้ให้เกษตรกรรายย่อย การโอนหนี้นอกระบบเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ 
เป็นต้น ยังไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน โดยจะเห็นได้ว่า เกษตรกรจ านวนมาก
ยังคงยังมีภาระหนี้สินจ านวนมากจากแหล่งสินเชื่อทั้งในระบบและนอกระบบจ านวนมาก ได้แก่ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร กองทุนภายใต้
การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ และแหล่งเงินกู้นอกระบบ ในขณะที่เกษตรกร
ไม่ได้มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นมากนัก ซึ่งเป็นผลท าให้เกษตรกรเหล่านี้ไม่สามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรความยากจน  
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จากข้อมูลสถิติหนี้สินภาคเกษตรที่สามารถรวบรวมได้1 ยอดหนี้สินคงค้างในภาคเกษตรมีประมาณ 1.03 
ล้านล้านบาทในปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9.26 จากปี 2554  อนึ่ง หากจัดกลุ่มแหล่งเงินให้กู้ยืมแก่ภาคการเกษตร
ไทยออกเป็น 5 กลุ่มหลัก (ไม่รวมแหล่งเงินนอกระบบ) ซึ่งประกอบด้วย ธ.ก.ส. สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารพาณิชย์ 
พบว่าในปี 2557 หนี้สินภาคการเกษตรที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. มีสัดส่วนมากที่สุดหรือประมาณร้อยละ 80.40 
รองลงมาคือ หนี้สินภาคการเกษตรที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ (ร้อยละ 10.08) สหกรณ์ภาคการเกษตร (ร้อยละ 
8.16) กองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยละ 1.01) และกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร (ร้อยละ 0.34) ตามล าดับ 

แม้ว่าปริมาณลูกหนี้ภาคเกษตรคงค้างที่มีอยู่กับกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีเพียง 1.04 หมื่นล้านบาทหรือร้อยละ 1.01 ของปริมาณลูกหนี้คงค้างในภาคการเกษตรทั้งหมด แต่
หากพิจารณาสัดส่วนลูกหนี้ภาคเกษตรที่มีปัญหาไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามก าหนด (รวมที่ถูกฟ้องคดี)  พบว่า 
กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีสัดส่วนลูกหนี้ที่มีปัญหา
เฉลี่ยร้อยละ 38.7 ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินในระบบทางการที่มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อรายได้ 
(NPL) ในระดับท่ีต่ าไม่เกินร้อยละ 4    ประเด็นค าถาม คือ ท าไมกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงประสบกับปัญหาสินเชื่อไม่ก่อรายได้ในอัตราที่สูงกว่าของ ธ.ก.ส. ธนาคารพาณิชย์ และสหกรณ์
การเกษตร  ข้อสมมติฐานส าคัญ คือ การบริหารกองทุนขาดประสิทธิภาพ  

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมายังไม่พบว่ามีการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ 
ตลอดจนขาดการประเมินที่ชัดเจนที่เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ  ภายใต้การก ากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสามารถด าเนินการได้ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนและการพัฒนาภาค
เกษตรของไทยหรือไม่ ความเป็นไปได้ในการบูรณาการกองทุนต่างๆ ร่วมกัน การปรับโครงสร้างหรือควบรวม
กองทุนฯ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน รวมถึงแนวทางการด าเนินการของกองทุนและการก าหนด
มาตรการช่วยเหลือที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถหลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจน  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวม 
และปรับปรุงการท างานของกองทุนให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศ 
รวมถึงแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร จึงจ าเป็นต้องศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และวิเคราะห์หาแนวทางใน
การปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นกลไก
ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร   

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้าน ด้านแรก คือ การวิเคราะห์ภาวะหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ และ

ด้านที่สอง คือ การประเมินกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในแต่
ละด้าน ดังนี้ 

1.2.1 การวิเคราะห์ภาวะหนี้สินเกษตรกรทั้งระบบ 

                                           
1  อย่างไรก็ดี กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนท่ีอยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้ท าการเปิดเผยข้อมูลรายงาน
สถานะทางการเงิน ในขณะเดียวกันในหลายกรณีงบการเงินยังไม่ผ่านการตรวจสอบโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 1)  เพ่ือศึกษาภาพรวมโครงสร้างหนี้สินภาคเกษตรทั้งระบบตามแหล่งสินเชื่อ 

 2) เพ่ือทบทวนนโยบายสินเชื่อภาคเกษตรในช่วงที่ผ่านมาและประมวลผลการศึกษาต่างๆ ที่ได้
วิเคราะห์ผลส าเร็จของการด าเนินนโยบายด้านสินเชื่อภาคเกษตร 

 3) เพ่ือให้ข้อคิดเห็นตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เรื่องนโยบายสินเชื่อภาคเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพ 

1.2.2 การประเมินกองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 1) เพ่ือศึกษาโครงสร้างการบริหารของกองทุน 

 2) เพ่ือศึกษากฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกองทุน 

 3) เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

  4) เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน
และให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาสภาพปัญหาหนี้สินทั้งระบบของเกษตรกรใน 6 แหล่งสินเชื่อ ได้แก่ ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การเกษตร กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาการเกษตร กองทุนในความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (13 กองทุน)2 ธนาคารพาณิชย์ และแหล่งเงินกู้นอกระบบ โดย
ข้อมูลครอบคลุมทุกภาคของประเทศ พร้อมเสนอแนะแนวทาง มาตรการ และนโยบายสินเชื่อ เพ่ือก่อให้เกิด
รายได้จากการใช้สินเชื่อของเกษตรกร 

1.3.2 ศึกษาวิเคราะห์กองทุนฯ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง บทบาทภารกิจ ผลการด าเนินงาน
กองทุนในก ากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 13 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 2) 
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  3)  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน 4) กองทุน
จัดรูปที่ดิน 5) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ 6) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย 7) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา 8) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม 9) กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ 10) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 11) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 12) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช 13) กองทุน
เพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (stakeholder) ทั้งหมด เช่น คณะกรรมการบริหาร
กองทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

1.3.3  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ ในการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การ
ก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกองทุน
ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

                                           
2  อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตามรายชื่อทุนหมุนเวียนในก ากับของหน่วยงานของรัฐ ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ตามท่ีกรมบัญชีกลางได้
รวบรวมไว้ พบว่า ทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบด้วย 14 กองทุน ซ่ึงรวมกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชและ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร แต่ไม่นับรวมกองทุนเพื่อการผลิตถั่วเหลือง ดังเช่นท่ีระบุในหัวข้อ 1.3.2 
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1.3.4 ศึกษากฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ที่เป็นอุปสรรค หรือสนับสนุน การ
ด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และ
ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

1.4 วิธีการศึกษา 
แนวทางในการศึกษาประกอบด้วย 2 แนวทาง ประกอบด้วย (ก) การวิเคราะห์ภาวะหนี้สินภาคเกษตร

ทั้งระบบ และ (ข) การศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนภายใต้กฎหมายต่างๆ รวมถึงร่างพระราชบัญญัติ
การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .....  ส่วนกรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาทั้ง 2 แนวทางดังกล่าวนั้น ได้อธิบายไว้
ในบทที่ 2 

1.4.1 วิเคราะห์ภาวะหนี้สินภาคเกษตรทั้งระบบ 

คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินภาคเกษตรทั้งที่เป็นเอกสารรายงานและ
ข้อมูลสถิติในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี 2544 หลังจากเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินที่
เกิดข้ึนในปี 2540  ทั้งนี้ ข้อมูลหลักๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (ก) ข้อมูลสถานการณ์หรือ
สถิติที่เก่ียวกับหนี้สินของภาคการเกษตรตามแหล่งสินเชื่อประเภทต่างๆ (ข) นโยบายและมาตรการของรัฐบาล
ต่างๆ ที่ด าเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกร  เช่น มาตรการพักช าระหนี้ให้แก่เกษตรกร การให้เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า เป็นต้น และ (ค) รายงานการ
วิจัยต่างๆ ที่ประเมินผลกระทบของนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ยืมให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกร  

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมข้างต้นที่รวบรวมได้ เพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างหนี้สินภาค
เกษตรทั้งระบบและชี้ให้เห็นในเชิงเปรียบเทียบว่าในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆ ด าเนินนโยบายหรือมาตรการ
อะไรในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รวมถึงสังเคราะห์ภาพรวม
ของผลกระทบจากการด าเนินนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือด้านเงินกู้ยืมในภาคเกษตร ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสินเชื่อภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐในการน าไปปรับปรุงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเกษตรและ
สร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรของประเทศอย่างยั่งยืน 

1.4.2 ทบทวนประสบการณ์ในต่างประเทศที่เก่ียวกับกรอบแนวทางการก ากับดูแลกิจการหรือสถาบัน
ที่ดี (good governance practices) เพ่ือน ามาปรับใช้ภายใต้บริบทของไทย 

1.4.3 ศึกษาวิเคราะห์กองทุนฯ เกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง บทบาทภารกิจ ผลการด าเนินงาน
ของ 13 กองทุนภายใต้การก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น 
คณะกรรมการบริหารกองทุน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

เนื่องจากกองทุนต่างๆ มีการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ มีหน้าที่ทางเศรษฐกิจ (economic 
function) และกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ความช่วยเหลือแตกต่างกัน (เช่น เกษตรกรรายคน สหกรณ์) รวมทั้ง
อาจประสบกับปัญหาหรือข้อจ ากัดที่แตกต่างกัน  ด้วยเหตุนี้จึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับลักษณะเฉพาะของ
แต่ละกองทุน  ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยจะรวบรวม (ก) ข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน โครงสร้างการบริหารงานกองทุน กฎระเบียบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง  อ านาจและหน้าที่คณะกรรมการ โครงสร้างอัตราก าลัง การแบ่งส่วนงานและภาระกิจ หลักเกณฑ์
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การใช้เงินทุนหรือการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร รายงานการประชุม 
และรายงานผลการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของกองทุน และ (ข) ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กรรมการหรือผู้บริหารกองทุนและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง (ค) ข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจเกษตรกรซึ่ง
ครอบคลุมทั้งกลุ่มที่พ่ึงเงินทุนจากกองทุนจ านวน 230 คน กลุ่มที่ไม่ได้ใช้เงินทุนจากกองทุนอย่างน้อย 90 คน 
และการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 50 คน (ง) ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร) จ านวน 20 แห่ง  

จากข้อมูลต่างๆ ข้างต้น คณะผู้วิจัยจะประเมินว่า (ก) ในช่วงที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานและผลการ
วิเคราะห์ภาวะทางการเงิน (financial analysis) ของกองทุนเป็นอย่างไร และประสบกับปัญหาหนี้สินภาค
เกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ (ข) กองทุนมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร หรือไม่ อย่างไร (ค) ผลกระทบจากการด าเนินงานของกองทุนต่อเกษตรกร
เป็นอย่างไรโดยสังเคราะห์จากข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรหรือประชุมระดม
ความคิดเห็น   นอกจากนั้น จะวิเคราะห์พฤติกรรมการก่อหนี้ของเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน
จากกองทุนต่างๆ  และปัจจัยที่ช่วยอธิบายปริมาณหนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีของเกษตรกร ตลอดจนวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพ่ือประเมินว่า เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนต่างๆ มีรายได้แตกต่างกันหรือไม่  

1.4.4  ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ ในการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การ
ก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารของกองทุน
ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

คณะผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนใน 3 ด้านส าคัญ 
คือ การบริหารจัดการและกฎหมาย ด้านการเงินและธรรมาภิบาล และผลลัพธ์ ในแง่มุมต่างๆ ตัวอย่างเช่น 
กรณีการประเมินด้านการเงินและธรรมาภิบาล จะพิจารณาถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานและการเปิดเผย
ข้อมูล รูปแบบการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร เป็นต้น โดยรวมแล้ว การประเมินผลการด าเนินงานทั้ง 3 
ด้านจะช่วยชี้ให้เห็นถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนซึ่งมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของกองทุน ตลอดจนความจ าเป็นของการด าเนินงานกองทุน เป็นต้น 

นอกจากนั้น คณะผู้วิจัยจะวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เช่น กองทุนยังคงมีความจ าเป็นหรือไม่ ภายใต้
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน  กองทุนต่างๆ มีบทบาทหน้าที่และการด าเนินงานที่มีความทับซ้อนหรือ
ซ้ าซ้อนระหว่างกันหรือไม่  กองทุนต่างๆ ควรอยู่ในการบริหารจัดการของหน่วยงานรับผิดชอบอย่างที่เป็นอยู่
ในปัจจุบันหรือไม่  หรือควรให้กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชนเป็นผู้บริหารจัดการกองทุน 

1.4.5 ศึกษากฎระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับกองทุน ที่ เป็นอุปสรรค หรือสนับสนุน  
การด าเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 
และลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 

คณะผู้วิจัยรวบรวมกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
เกษตรกร สหกรณ์ ผู้บริหารกองทุนหรือเจ้าหน้าที่กองทุน เป็นต้น ที่พ่ึงเงินทุนจากกองทุน ตลอดจนสัมภาษณ์
ผู้ที่เคยยื่นขอใช้เงินทุนแต่ไม่ได้รับอนุมัติ  นอกจากนั้นจะวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารจัดการ ลักษณะภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ ระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของกองทุน เพื่อศึกษาปัญหาเชิงโครงสร้างหรือความทับซ้อนกัน
ของภารกิจ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้ประโยชน์ของกองทุนในการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงกฎระเบียบและ
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กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและการใช้ประโยชน์กองทุน รวมถึงปรับปรุง และ
ก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

1.5 แหล่งข้อมูล 
แหล่งข้อมูลที่คณะผู้วิจัยใช้ในการศึกษานีป้ระกอบด้วย 2 แหล่งข้อมูลส าคัญ ได้แก่ 

 ข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการบริหารจัดการของกองทุน ข้อมูลสถิติเกี่ยวกับ
รายรับ รายจ่าย ลูกหนี้เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร รวมถึงข้อมูลงบการเงินและรายงานผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนรายงานการประชุมของกองทุนต่างๆ ซึ่งรวบรวมจากฝ่ายบริหารกองทุนที่อยู่ในก ากับของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

 ข้อมูลปฐมภูมิทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ของกองทุนต่างๆ ที่อยู่ใน
ส่วนกลาง และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนในส่วนภูมิภาค 

 ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับเกษตรกร ผู้บริหารกลุ่มเกษตรกร 
และผู้บริหารสหกรณ์ รวมถึงการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจภาวะหนี้สินของ
เกษตรกร ทั้งนี้ คณะวิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์และประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับสถาบันเกษตรทั้งสิ้น 
20 แห่ง แบ่งเป็นสหกรณ์จ านวน 14 กลุ่ม (รวมชุมนุมสหกรณ์) กลุ่มเกษตรกร 6 กลุ่ม และหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน โดยผู้ที่เข้าร่วมการประชุมมีจ านวนรวมมากกว่า 100 คน (รวม
การประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทุนที่ผลิต
ปัจจัยการผลิตทางเกษตร เช่น เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตและขยายพันธุ์พืช เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิต
วัคซีนจ าหน่าย เป็นต้น) 

 ข้อมูลปฐมภูมิจากการส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือผ่านกองทุนอยู่ใน
ก ากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่เกษตรกรทั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งนี้
ในบรรดา 13 กองทุนที่อยู่ในการก ากับของกระทรวงฯ นั้น มี 6 กองทุนที่มีบทบาทด้านการให้เงินกู้ยืมแก่
เกษตรกรโดยตรงหรือผ่านสถาบันเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย  กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ   อนึ่ง กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครัวเรือนเกษตรที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ที่ได้รับความช่วยเหลือเงินทุนจากกองทุนในก ากับของกระทรวงฯ 
โดยคณะผู้วิจัยคัดเลือกจังหวัดหลักๆ ที่เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจ าแนกตามกองทุนที่ให้เงิน
สินเชื่อดังแสดงในตารางที่ 1.1  และได้สัมภาษณ์เกษตรกรรายบุคคล รวมทั้งสิ้น 332 ราย   

 โดยรวมแล้ว เกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมตามที่ระบุใน (ก) และเกษตรกรที่ ให้สัมภาษณ์ตาม (ข) นับ
รวมกันมีจ านวนรวมมากกว่า 400 ราย 
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ตารางท่ี 1.1 สรุปจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ 

 
ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เชียงใหม่ อื่นๆ 

รวมจ านวน 
เกษตรกร 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
2 สหกรณ์ 

(2) 
3 สหกรณ์ 

(22)   
2 สหกรณ์ 

(27)   
51 

กองทุนสงเคราะห์ 
เกษตรกร 

2 กลุ่ม 
(16) 

2 กลุ่ม 
(13)    

2 กลุ่ม 
(14)  

43 

กองทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การกู้ยืมฯ 

2 อ าเภอ 
(15) 

5 อ าเภอ 
(29)   

2 อ าเภอ 
(21)   

65 

กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
  

2 อ าเภอ 
(8)  

2 อ าเภอ 
(17)   

25 

กองทุนการปฏิรูปท่ีดินฯ 
2 ต าบล 

(15)    
2 อ าเภอ 

(21)   
36 

กองทุนปรับโครงสร้างฯ 
1 แห่ง 

(5) 
1 แห่ง 

(9)  
2 แห่ง 

(5)    
19 

เกษตรกรทั่วไป 20 ราย 29 ราย 4 ราย 
 

37 ราย 
 

3 ราย 93 

จ านวนเกษตรกร 
(รวม) 

73 102 12 4 121 14 3 332 

1.6 เป้าหมาย/ผลผลิต 

 ภาพรวมโครงสร้างหนี้สินภาคการเกษตรของไทยและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
นโยบายหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินเกษตรกรเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร และลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพการเกษตร 

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนภายใต้การ
ก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการ
ใช้เงินกองทุนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาการเกษตรของไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.7 แผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (วัน)  

03 03 03 023 053 083 
1. ก าหนดแผนการด าเนินงาน ทบทวนทฤษฎีและกรอบ

แนวคิดการประเมินด้วยเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ  
 

 
 

   

2.  จัดท าร่างแบบสอบถามเกษตรกรและแบบสอบถาม
ผู้บริหารกองทุน 

      

3. รวบรวม ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานและกฎระเบียบของกองทุน 
มาตรการหรือนโยบายด้านการให้เงินกู้ยืมของรัฐบาล
ในช่วงที่ผ่านมา ข้อมูลสถิติภาวะหนี้สินภาคเกษตรของทั้ง
ระบบและหนี้สินภาคเกษตรที่มีอยู่กับกองทุน  

      

4. รายงานขั้นต้น (Inception Report) – รายงานกรอบการ
ด าเนินงาน 

*      

5. การวิเคราะห์ภาพรวมโครงสร้างหนี้สินภาคเกษตรไทย 
ทบทวนวรณกรรมหรือผลการศึกษาต่างๆ ที่ ได้และ
ประเมินผลกระทบของนโยบายส าคัญๆ ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน 

 

     

6. สัมภาษณ์ผู้บริหารกองทุนที่เกี่ยวข้อง        

7. รายงานฉบับกลาง (Interim Report)  *     

8. ทดสอบแบบสอบถามและลงพื้นที่เพื่อท าการส ารวจภาวะ
หนี้สินของเกษตรกรและสัมภาษณ์ผู้บริหารสหกรณ์ 

      

9. วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการส ารวจเกษตรกรและ
สัมภาษณ์ผู้บริหารกองทุน 

 
 

    

10. ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report)     *  

11. จัดสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการศึกษา    
 

 * 

12. ปรับปรุงร่างรายงานฉบับสมบูรณ์     
 

 

13.  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report)      * 
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  บทที่ 2
กรอบแนวคิด 

2.1 ค าน า 
การพัฒนาระบบการเงิน กลไกของตลาดการเงิน และสถาบันการเงินให้มีความเข้มแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ จะเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านการลงทุน การผลิต การจ้างงาน และส่งผลต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ  การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า ประเทศท่ีระบบการเงินและตลาดการเงินท าหน้าที่ได้ดี (well-
functioning) ส่วนใหญ่จะมีปัญหาความยากจนน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ ซึ่งอาจเกิดจากเหตุผลหลายประการ  
เช่น ระบบการเงินที่ดีช่วยลดข้อจ ากัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนภายนอก ช่วยกระจายหรือโอนความเสี่ยง 
(Acemoglu and Zilibotti, 1997) ซึ่งเท่ากับเอ้ือประโยชน์ต่อการค้า การลงทุนและการขยายธุรกิจ และ
ส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระบบการเงินที่ด้อยกว่า (Sussman, 1993, 
Harrison et al., 1999; Levine, 2004)3  นอกจากนั้น การเติบโตของเศรษฐกิจมีผลทางอ้อมต่อการจ้างงานที่
เพ่ิมขึ้นและยังช่วยสร้างรายได้ภาษีแก่รัฐบาลเพ่ิมขึ้นเพ่ือน าไปใช้จ่ายเป็นสวัสดิการแก่คนในสังคมด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสุขภาพ การศึกษา การพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น  หากพิจารณาจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ทั้งที่ใช้
ข้อมูลข้ามประเทศ (cross-country) ข้อมูลระดับอุตสาหกรรมและระดับองค์กรในหลายช่วงเวลา ชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของพัฒนาการและบทบาทของภาคการเงินต่อความรวดเร็วและรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจ   

อนึ่ง บทบาทของภาคการเงินเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่น การระดมเงินฝากจากผู้ที่มีสภาพคล่อง
ส่วนเกินไปยังผู้ที่ต้องการใช้เงิน การจัดสรรทรัพยากรเงินทุนให้แก่โครงการลงทุนที่ มีศักยภาพดี การบริหาร
จัดการความเสี่ยง (Diamond and Dybvig, 1983; King and Levine, 1993) การเป็นตัวกลางที่ช่วยลด
ความยุ่งยากและต้นทุนของนักลงทุนและผู้ใช้บริการทางการเงินในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
(Diamond, 1984; Boyd and Prescott, 1986) การควบคุมกิจการโดยอ้อมผ่านสัญญาเงินกู้ (debt 
contract)  อย่างไรก็ตาม บทบาทของภาคการเงินด้านการจัดสรรทรัพยากรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก หาก
สถาบันการเงินมีการบริหารจัดการและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรเงินทุนที่ดีจะช่วยลดความเสี่ยงทาง
การเงินของผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนในสถาบันการเงินลงได้  อีกทั้งช่วยลดต้นทุนธุ รกรรมต่างๆ ลงได้  
ทั้งนี้เชื่อกันว่าบทบาทดังกล่าวของภาคการเงินจะช่วยสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีของ
ประเทศ (Romer, 1990; Aghion and Howitt, 1992) ตลอดจนส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจ ช่วยเพ่ิม
โอกาสในการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อยอดมูลค่าและลดปัญหาความเหลื่อมล้ าได้อีกทางหนึ่ง 
(รูปที่ 2.1) 

                                           
3  อย่างไรก็ดี การพัฒนากลไกของระบบการเงินต้องท าควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการก ากับดูแลสถาบันการเงิน  หากระบบการก ากับ
ดูแลสถาบันการเงินอ่อนแอก็อาจไปกระตุ้นพฤติกรรมเสี่ยงของสถาบันการเงินและนักลงทุน และก่อผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆ 
โดยเฉพาะภาคส่วนท่ีไมไ่ด้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจและการเงินท่ีเกิดขึ้นดังเช่นท่ีเคยเกิดกับประเทศไทยก่อนหน้า
น้ี (Athukorala and Warr, 2002) 
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รูปที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาภาคการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลิตภาพของประเทศ 
และการลดปัญหาความเหลื่อมล้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา: สังเคราะห์จากบทความทางวิชาการต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ของประเทศไทยในช่วง 40-50 ปีที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่า นโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาลมีความเอนเอียงไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การส่งเสริมและอุดหนุนการท า
ธุรกิจของกลุ่มทุน การมุ่งเน้นพัฒนาเมืองมากกว่าในชนบท  แม้ว่าการด าเนินนโยบายเหล่านี้ช่วยให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและท าให้สัดส่วนคนยากจนลดลงมาก แต่ผลของความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจก็ไม่ได้แผ่กระจายจากผู้มีรายได้มากไปสู่ผู้มีรายได้น้อย (trickle-down effect) ซึ่งหมายความว่าผู้มี
รายได้มากซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนน้อยในสังคมได้รับประโยชน์มากมายแต่ผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
สังคมไม่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  ฉะนั้น การจะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ให้ได้ผลอย่างแท้จริงจึงไม่
สามารถพ่ึงเพียงการเติบโตของภาคเศรษฐกิจต่างๆ และรอให้ผลประโยชน์ไหลรินไปสู่คนจนหรือคนด้อยโอกาส 
แต่จ าเป็นต้องสร้างโอกาสและลดข้อจ ากัดต่างๆ ลงเพ่ือให้คนจนหรือคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสในการสร้างเนื้อสร้าง
ตัว สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ มีรายได้และพ่ึงตนเองได้ และสามารถหลุดพ้น
จากวงจรอุบาทว์ของความด้อยโอกาสและความยากจน  โดยรวมแล้ว การส่งเสริมให้คนยากจนหรือคนด้อย
โอกาสที่มีศักยภาพสามารถเข้าถึงโอกาสการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์จึงน่าจะเป็น
ทางออกหนึ่งที่ดี    อนึ่งในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายามสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส 
(รวมถึงเกษตรกร) ตัวอย่างการให้ความช่วยเหลือด้านเงินให้กู้ยืมผ่านกลไกต่างๆ ทั้งที่อยู่ในการก ากับของ
รัฐบาลโดยตรง เช่น ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กองทุนต่างๆ ภายใต้การก ากับ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร และที่รัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนการจัดตั้งแต่ให้
ประชาชนบริหารกันเอง เช่น สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น 

อนึ่ง การสร้างกลไกทีช่่วยให้คนทีป่ระสบปัญหาทางการเงินและไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินใน
ระบบการเงินกระแสหลักอย่างธนาคารพาณิชย์  ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านความ
ช่วยเหลือของภาครัฐ จะช่วยลดข้อจ ากัดทางการเงิน (financial constraint) ของคนกลุ่มนี้ แต่ความ
ช่วยเหลือของภาครัฐด้วยการสนับสนุนเงินทุนจะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาทางการเงินและหนี้สินของคนกลุ่ม
ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืนหากคนเหล่านั้นขาดความตระหนักรู้และความรอบรู้ในการจัดการทางการเงิน (financial 

การเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภาพของประเทศ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 

การพัฒนาภาค
การเงิน 
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literacy) ของตนเอง และไม่สามารถหาทางออกจากวงจรของปัญหาทางการเงิน เช่น มีรายได้ไม่เพียงพอ มี
การใช้จ่ายเกินสมควร ไม่ออมเงิน ก่อหนี้สูงโดยไม่ตระหนักถึงผลเสีย เป็นต้น หากเป็นเช่นนี้ การปล่อยสินเชื่อ
ผ่านกลไกของภาครัฐก็อาจจะยังไม่สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้ได้  ทั้งนี้ในปัจจุบันประเด็น
ภาระหนี้สินของภาคครัวเรือนยังคงเป็นปัญหาที่พบเห็นอยู่บ่อยครั้งและมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งๆ ที่ ภาครัฐ
ไดใ้ห้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับหนี้สินของเกษตรกรที่ยากจน 
การจะแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องเข้าใจปัญหาที่เกษตรกรก าลังเผชิญ

อยู่เสียก่อน จากการทบทวนการศึกษาในอดีต พบว่า เกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจนประสบกับปัญหา
3 ประการส าคัญ คือ 

ก) เกษตรกรเข้าไม่ถึงปัจจัยการผลิต เงินทุน ความรู้และทักษะด้านต่างๆ (lack of access) เช่น 
เกษตรกรยากจนเข้าไม่ถึงสินเชื่อและไม่มีเงินออม จึงท าให้ไม่มีเงินทุนส าหรับลงทุนในการท าการเกษตร ส่งผล
ท าให้ภาครัฐต้องยื่นมือเช้าช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร เช่น การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
เป็นต้น การที่ภาครัฐมักให้ความช่วยเหลือในลักษณะนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากมายาคติที่ว่า เกษตรกร (โดยเฉพาะ
เกษตรกรยากจน) เข้าไม่ถึงแหล่งสินเชื่อในระบบ จึงต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่
สูงมาก หรืออาจเป็นเหตุผลทางการเมืองเพ่ือให้ได้คะแนนเสียงสนับสนุน เป็นต้น  

ข) เกษตรกรขาดศักยภาพ (lack of capacity) ด้านต่างๆ เช่น ขาดความสามารถด้านการเพาะปลูก 
ด้านการจัดการความเสี่ยงภาคเกษตร เป็นต้น ตัวอย่างเช่น เกษตรกรยากจนบางกลุ่มที่สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้
อยู่แล้วแต่กลับไม่สามารถช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้ ซึ่งอาจเกิดจากการที่เกษตรกรไม่มีความสามารถใน
การจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลต่อปริมาณผลผลิต ความเสี่ยงด้านราคา
ผลผลิต เป็นต้น   

ค) เกษตรกรขาดความพยายาม (lack of effort) เช่น เกษตรกรอยากรวยแต่ไม่อยากท างานหนัก 
โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ อนึ่ง การด าเนินมาตรการหรือนโยบายของรัฐที่ช่วยเหลือคนล้มเหลวตลอดมา ท า
ให้คนกลุ่มนี้มีความหวังและความเชื่อท่ีภาครัฐจะยื่นมือเข้าช่วยเสมอ  

ในอดีตที่ผ่านมา ปัญหาต่างๆ ดังกล่าวท าให้ภาครัฐต้องยื่นมือเข้าช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา เช่น การ
ด าเนินนโยบายรับจ าน าข้าว การปล่อยสินเชื่อเพ่ิมเติมแก่เกษตรกรโดยตรง หรือโดยอ้อมผ่านกลุ่มเกษตรกร
และสหกรณ์การเกษตร รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งในรูปของการพักช าระหนี้ การยืดเวลาในการช าระหนี้ 
การลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย เป็นต้น 

ในการวิเคราะห์เหตุผลของการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรยากจนนั้น คณะผู้วิจัยประยุกต์แนวคิด
ทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา (intertemporal consumption)  
ซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าผู้บริโภคต้องเลือกระหว่างการบริโภคในปัจจุบันกับการบริโภคในอนาคต เช่น หาก
เกษตรกรต้องการจะบริโภคมากข้ึนในปัจจุบันโดยกู้ยืมเงินมาเพ่ือการบริโภค ก็จ าเป็นที่จะต้องลดการบริโภคใน
อนาคตเนื่องจากต้องช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย  จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว ลองพิจารณากรณีที่เกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้และกู้ยืมเงินไปลงทุนในการท าการเกษตรเพื่อให้เกิดดอกออกผล แทนที่จะน าเงิน
ไปใช้ส าหรับบริโภคอย่างฟุ่มเฟือยที่ไม่ก่อประโยชน์เหมือนในกรณีที่กล่าวถึงตอนต้น ผลต่อสวัสดิการโดยรวม
ของเกษตรกรรายนี้จะเป็นอย่างไร 
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เพ่ือช่วยให้การอธิบายแนวคิดของการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรเข้าใจได้ง่ายขึ้น คณะผู้วิจัยจึง
แสดงการวิเคราะห์ด้วยภาพดังแสดงในรูปที่ 2.2 ซึ่งแสดงผลของการปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยต่ าแก่เกษตรกร
ยากจน โดยสมมติให้ นาย ก. เป็นเกษตรกรยากจน  

ในรูปที่ 2.2 (ก) ซึ่งอธิบายผลของการปล่อยกู้ต่อสวัสดิการของนาย ก. นั้น เส้น AB คือ เส้นเป็นไปได้
ในการผลิต (production possibility curve)  ในกรณีที่ นาย ก. ไม่สามารถกู้เงินได้ นาย ก. จะมีรายได้ที่จุด 
E ซึ่งเป็นจุดที่เส้นความพอใจ (indifference curve) สัมผัสกับเส้นเป็นไปได้ในการผลิต โดยมีรายได้ในปี
ปัจจุบันเท่ากับ y0 บาท และรายได้ในปีหน้าเท่ากับ y1 บาท  ด้วยเหตุที่นาย ก. ไม่สามารถกู้ยืมเงินได้ จึง
บริโภคในปีปัจจุบันเท่ากับ    

  ซึ่งเท่ากับรายได้ในปัจจุบัน (yo) และบริโภคในปีหน้าเท่ากับ    
  ซึ่งเท่ากับ

รายได้ในอนาคตของนาย ก. (y1) 

อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลออกมาตรการให้เงินกู้แก่เกษตรกรยากจน โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ า 
(เช่น r%)  ทั้งนี้ในรูปที่ 2.2 (ก) เส้น XY แสดงเส้นงบประมาณของการบริโภคข้ามเวลาหรือเส้นวัดอัตรา
ดอกเบี้ยของการกู้  โดยเส้นดังกล่าวมีความชันเท่ากับ – (1+r)  ทั้งนี้ หาก นาย ก. กู้เงินเพ่ือลงทุนจ านวน a 
บาท ซึ่งส่งผลให้การบริโภคในปีปัจจุบันของ นาย ก. ลดลง    

   
  จาก O  

  เป็น O  
  โดยผลจากการลงทุน

ในปีปัจจุบันจะท าให้ นาย ก. มีรายได้เพ่ิมข้ึนในปีหน้าเป็น   
 F ซึ่งจะท าให้ นาย ก. สามารถบริโภคเพ่ิมขึ้นจาก

เดิม (ก่อนการลงทุน) ที่เคยบริโภคที่ O 1
0 เป็น O 1

   ผลที่ตามมาคือ นาย ก. มีสวัสดิการสูงขึ้นเนื่องจากการ
เข้าถึงสินเชื่อเพ่ือใช้ในการลงทุนท าให้ นาย ก. สามารถขยับขึ้นไปอยู่บนเส้นความพอใจเท่ากันที่สูงขึ้นได้ โดย
ขยับจากเส้น I เป็นเส้น II  ฉะนั้น การปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรยากจนเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งช่วยให้เกษตรกร
ยากจนสามารถมีสวัสดิการที่ดีขึ้นได้ (welfare improvement) 

รูปที่ 2.2 ผลของการให้เกษตรกรยากจนเข้าถึงแหล่งสินเชื่อ 

 

  
   (ก)      (ข) 

 

อย่างไรก็ดี การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าส่งผลให้รัฐต้องแบกรับความเสี่ยงต่อการที่เกษตรกรไม่ช าระ
เงินคืนในอนาคต ในกรณีที่เกษตรกรมีความพึงพอใจกับการบริโภคในปัจจุบันและให้ความส าคัญน้อยกับ
สวัสดิการในอนาคต  เกษตรกรกลุ่มนี้จะเลือกใช้เงินที่สามารถกู้ยืมมาได้ไปกับการบริโภคในปัจจุบันแทนที่จะ
ลงทุนเพ่ือให้มีรายได้สูงขึ้นในอนาคต  ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เกษตรกรที่น าเงินที่กู้ยืมมาไปใช้ในการ
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บริโภคเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน โดยเพ่ิมจาก    
  เป็น    

1 (รูปที่ 2.2 (ข)) แต่เมื่อเงินกู้ไม่ได้น ามาใช้เพ่ือการลงทุน
และเกษตรกรมีหน้าที่ต้องช าระคืนหนี้ในอนาคต ซึ่งส่งผลให้การบริโภคในอนาคตลดลงจาก O 1

0 เป็น O 1
 

และเกษตรกรมีสวัสดิการลดลง โดยสังเกตได้จากเกษตรกรรายนี้ขยับไปอยู่บนเส้นความพอใจเท่ากันที่ต่ าลง 

นอกจากนี้ หากเกษตรกรขาดความสามารถในการลงทุน หรือ ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดอันเป็นผลท าให้
เกิดขาดทุนจากการลงทุนแทนที่จะมีรายได้มากขึ้นในอนาคตจากการลงทุนในปัจจุบัน ย่อมส่งผลให้เกษตรกร
รายนี้มีรายได้สุทธิในอนาคตน้อยลง เพราะต้องช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลให้สวัสดิการลดลง 

อนึ่งในภาวะฉุกเฉินที่ท าให้เกษตรกรบางรายประสบกับปัญหาการช าระหนี้นั้น หากรัฐบาลมีนโยบาย
ให้เกษตรกรกลุ่มนี้หยุดพักช าระหนี้ได้ชั่วคราว ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรบางรายที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน เช่น เพ่ือช าระค่าเล่าเรียนของบุตร ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ โดยไม่ต้องลดการ
บริโภคท่ีจ าเป็น เช่น ไม่ต้องเอาลูกออกจากโรงเรียน เป็นต้น เมื่อเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติเขาก็จะสามารถหา
เงินมาช าระคืนได้ 

แต่ปัญหา คือ รัฐบาลหลายชุดต่างก็มีนโยบายให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ า และมีโครงการพักช าระหนี้หลายๆ 
โครงการจนท าให้พฤติกรรมการใช้เงินของเกษตรกรแย่ลง เช่น กู้เงินไปบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย เพราะรู้ว่าในวัน
หลังถ้าตนไม่มีเงินช าระหนี้ก็สามารถกดดันให้รัฐบาลพักช าระหนี้ได้ พฤติกรรมแบบนี้เป็นพฤติกรรมชักน าความ
เสี่ยง (Moral Hazard) ซึ่งกระทบฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินรัฐที่ปล่อยกู้ได้   ด้วยปัญหาต่างๆ ที่
เกิดขึ้นภายหลังจากรัฐให้ความช่วยเหลือ ท าให้นักวิชาการเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าเงินช่วยเหลือของรัฐอาจไม่
สามารถแก้ปัญหาความยากจน กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ พัฒนาสังคม หรือสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  
อนึ่งหากพิจารณาตามแนวคิด Samaritan’s dilemma อาจกล่าวได้ว่า โครงการพัฒนาหรือลดความยากจน
ของภาครัฐประสบกับปัญหาส าคัญ 2 ประการ คือ ปัญหาที่เกี่ยวกับแรงจูงใจและความพยายาม กล่าวคือ ผู้ที่
รับการช่วยเหลือต่างๆ มีแนวโน้มที่จะตักตวงผลประโยชน์แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาโดยไม่มีความพยายาม
ที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาทั้งๆ ที่ผู้ให้ความช่วยเหลือ (เช่น ภาครัฐ) พยายามอย่างเต็มที่ในการด าเนิน
มาตรการความช่วยเหลือต่างๆ  ผลท้ายที่สุดคือท าให้ในระยะยาวทุกคนเสียประโยชน์มากกว่าเมื่อเทียบกับ
กรณีท่ีร่วมมือกันแก้ปัญหา  อนึ่ง แม้ว่าการร่วมมือกันท างาน (collective action) จะเป็นหัวใจของการพัฒนา
และแก้ไขปัญหาตามการศึกษาของ Elinor Ostrom แต่มีปัญหาส าคัญ 2 ประการที่ท าให้การพัฒนาหรือการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันไม่ประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย ปัญหาแรงกระตุ้น (motivation) เนื่องจากมีผู้ที่
ต้องการของฟรี (กาฝาก) ต้องการได้รับประโยชน์ แต่ไม่ร่วมจ่ายเงินหรือลงแรง (effort) และปัญหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ประเด็นวิจัยและกรอบการด าเนินงานเพื่อศึกษาภาพรวมภาวะหนี้สินของเกษตรกร 

ค าถามวิจัยเรื่องหนี้สินของเกษตรกร มีดังนี้  

1) ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา ตลาดสินเชื่อในชนบทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ประเด็นที่จะวิเคราะห์ คือ 
ขนาดของตลาดสินเชื่อในระบบเปรียบเทียบกับนอกระบบ รูปแบบการกู้ยืมเงินและลักษณะของนายทุนเงินกู้
นอกระบบ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนอกระบบ และปัจจัยที่อธิบายอัตราดอกเบี้ย และในปัจจุบัน
เกษตรกรกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ใดบ้าง 

วิธีศึกษา คือ การทบทวนและสรุปผลจากงานวิจัยในอดีต (ดูรายละเอียดประเด็นวิเคราะห์ใน
ภาคผนวก ก) 
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2) โอกาสที่เกษตรกรยากจนจะเข้าถึงแหล่งเงินกู้ทั้งในและนอกระบบเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ก าหนดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินกู้  

3) เกษตรกรในชั้นรายได้ต่างๆ มีภาระการช าระหนี้ (เทียบกับรายได้) สูงเพียงใด 

4) เกษตรกรในชั้นรายได้ต่างๆ มีความสามารถในการช าระหนี้เพียงใด อะไรเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกร 

วิธีการศึกษาเพ่ือตอบค าถาม ข้อ (2) - (4) จะใช้ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติย้อนหลัง 20 ปี โดยจะวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงแหล่งเงินกู้
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการช าระหนี้ จะใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เรื่องความสามารถในการ
ช าระหนี้ ซึ่งวัดด้วยรายได้ ทรัพย์สิน อาชีพ การศึกษา อายุ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีงานท า และสมาชิกที่
ต้องพ่ึงพิงครอบครัว (ได้แก่ เด็กและคนชรา) โดยเลือกใช้วิธีประมาณการสมการ logit สมการ ordinary least 
square และบางกรณีอาจใช้สมการ tobit ในกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของข้อมูล 

2.3 กรอบแนวทางการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกองทุนและทุนหมุนเวียน 
กองทุนในก ากับของกระทรวงฯ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น 

ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ากองทุนต่างๆ อาจมีบทบาทหน้าที่ที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ รวมทั้งอาจมีข้อก าหนด
ทางกฎหมายที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้  ฉะนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ทั่วไปทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุน และการศึกษาบทบาท หน้าที่ และการบริหารงานกองทุน  

2.3.1 การศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 

การศึกษาหลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายที่เกี่ยวกับกองทุนจะเน้นวิเคราะห์รูปแบบของการจัดตั้ง
กองทุน การบริหารจัดการ และการรวมหรือยุบเลิกกองทุน ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดในบทที่ 4  อย่างไรก็ดี  
หากพิจารณาเบื้องต้นในแง่ของการจัดตั้งกองทุนนั้น พบว่า ภาครัฐได้มีการจัดตั้งกองทุนและทุนหมุนเวียน
ดังกล่าว ใน 2 รูปแบบ คือ  

1)  จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติในลักษณะกฎหมำยเฉพำะเรื่อง จ านวน 5 กองทุน ได้แก่ 

 “ทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 
2485 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 

 “กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2519 

 “กองทุนจัดรูปที่ดิน” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2534 

 “กองทุนพัฒนาสหกรณ์” จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 “กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” จัดตั้งโดย พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 
2554 

กองทุนและทุนหมุนเวียนทั้งหมดตามรูปแบบที ่1 ข้างต้นไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพราะกฎหมายมิได้
ก าหนดสถานะให้ไว้เป็นพิเศษ  แต่กฎหมายก็ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหรือวัตถุประสงค์ในการใช้
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จ่ายเงินกองทุนหรือทุนหมุนเวียนไว้โดยชัดเจน และบางฉบับยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการบริหาร
จัดการหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนหรือทุนหมุนเวียนไว้ด้วย 

2)  จัดตั้งขึ้นโดยพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ โดยเป็นการจัดตั้งในรูปทุน
หมุนเวียน ที่นอกเหนือจากที่กล่าวใน (1) ได้แก่ กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
เงินทุนหมุนเวียนยางพารา เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตและขยายพันธุ์ พืช 
กองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง  

ทุนหมุนเวียนตามรูปแบบที่ 2 นี้ ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแต่ประการใด เพียงมีการ
ก าหนดให้มีข้ึนในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเท่านั้น  ดังนั้น วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน 
ขอบเขตการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียน หรือการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน จึงกลับไปปรากฏในระเบียบที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดขึ้นในภายหลัง 

ในส่วนกฎหมายและกฎที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการบริหารจัดการและการอ่ืนๆ นั้น ในเบื้องต้น
ปรากฏว่า มีกฎหมายและระเบียบที่ต้องน ามาพิจารณาร่วมกับในการศึ กษาวิเคราะห์ ในงานวิจัยนี้
นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาข้างต้น คือ 

1) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 

2) พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543  

ระเบียบและพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังในฐานะที่เป็นผู้ก ากับดูแล
ทุนหมุนเวียนของประเทศในภาพรวม ตามอ านาจหน้าที่ของตนในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน ตลอดจนทรัพย์สินของแผ่นดิน ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

3) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. .... 

นอกจากกฎหมายและระเบียบที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น ในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการและผล
การด าเนินงานของกองทุน คณะผู้วิจัยได้ค านึงถึง “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....” ซึ่ง
มุ่งเน้นเพ่ือท าให้การบริหารทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของรัฐ  อนึ่ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 และมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายต่อไป 

2.3.2 การศึกษาบทบาท หน้าที่ และการบริหารจัดการของกองทุน 

ตามที่กล่าวถึงข้างต้น เนื่องจากกองทุนต่างๆ เกิดขึ้นต่างกรรมต่างวาระตามนโยบายของรัฐบาลใน
ขณะนั้น ฉะนั้น จึงควรศึกษาเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ และการบริหารจัดการของกองทุน เพ่ือประเมินว่า
กองทุนต่างๆ มีความแตกต่างกันในประเด็นดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดในบทที่ 4  
อนึ่ง ผลการศึกษาเปรียบเทียบดังกล่าวจะน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลผลการด าเนินงาน โครงสร้าง และการ



โครงกำรศึกษำภำวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทำงกำรปรับปรุงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกองทุนในก ำกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2-8 

บริหารงาน เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินงาน และแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน 

ในเบื้องต้นพบว่า กองทุนต่างๆ มักมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรแบ่งออกเป็น 
2 ด้านหลัก ได้แก่  

 การผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร (รวมถึงการวิจัยและพัฒนาฯ) ประกอบด้วย 
ปัจจัยการผลิตที่เก่ียวกับน้ า (เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน) พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ (เงินทุน
หมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช และเงินทุนหมุนเวียนยางพารา) ปุ๋ยและยารักษาโรค (เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
เชื้อไรโซเบียม และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช (กองทุน
เพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง) 

 การให้สินเชื่อด้านต่างๆ ได้แก่ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองทุน
จัดรูปที่ดิน และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ 

โดยรวมแล้ว หากจัดกลุ่มโดยค านึงถึงทั้งวัตถุประสงค์และกฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้งกองทุนหรือ
เงินทุนหมุนเวียน ในเบื้องต้นสามารถจัดกลุ่มได้ดังนี้ (ดูสรุปจ านวนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในตารางที่ 2.1 
และสรุปรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนและกลุ่มเป้าหมายในตารางที่ 2.2) 

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยเฉพำะและมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยปัจจัยกำรผลิตแก่
เกษตรกร  

 ทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน  

กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยเฉพำะและมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเงินทุนหรือให้สินเชื่อแก่
เกษตรกรโดยตรงหรือผ่ำนสถำบันเกษตรกร 

 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 กองทุนจัดรูปที่ดิน 

ทุนหมุนเวียนตำม พรบ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและจ ำหน่ำยปัจจัย
กำรผลิตแก่เกษตรกร (รวมกำรวิจัยและพัฒนำปัจจัยกำรผลิต) 

 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ  

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช 

 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา  

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 
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 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม 

 กองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 

ทุนหมุนเวียนตำม พรบ. งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีฯ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนเงินทุนหรือให้
สินเชื่อแก่เกษตรกรโดยตรงหรือผ่ำนสถำบันเกษตรกร 

 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 

ตารางท่ี 2.1 ผลการจัดกลุ่มกองทุนตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและตามกฎหมายที่ใช้การจัดตั้ง 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

ฐานะทางกฎหมาย 

รวม พระราชบัญญัติในลักษณะ
กฎหมายเฉพาะเรื่อง 

พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

 การผลิตและจ าหนา่ยปัจจัย
การผลิตตา่งๆ (รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาปัจจัยการผลิต) 

1 6 7 

 การให้สินเช่ือด้านต่างๆ แก่
เกษตรกรโดยตรงหรือผ่าน
สถาบันเกษตรกร 

4 2 6 

รวม 5 8 13 

ที่มา: จัดกลุ่มโดยคณะผู้วิจัย  
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ตารางท่ี 2.2 การจัดกลุ่มกองทุนตามวัตถุประสงค์ 

กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน การจัดตั้งตาม ปีก่อตั้ง ผู้อนุมัติ 

ตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
การผลิตและ

จ าหน่ายปัจจัย 
การให้สินเชื่อ 

1 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) 
พระราชบัญญัติกองทุน

สงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517  
5 ตุลาคม 2517 

สัญญา ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

(รมว. หม่อมเจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จักรพันธุ์) 

  / สถาบันเกษตรกร 

2 

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้
ยากจน (สป.กษ) 
(เกิดจากการโอน 3 กองทุน - เงินทุนหมุนเวียน
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน กองทุน
หมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกร
ท่ียากจน และกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจนด้านหน้ีสินและท่ีดิน ใน
ความรับผิดชอบของ สป ส านักนายกฯ - ตาม 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พรบ. 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

พ.ศ. 2546  

11 กุมภาพันธ์ 
2546 

พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี 

(รมว.สมศักดิ์ เทพสุทิน) 
  / เกษตรกร 

3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ชป.) 
พระราชบัญญัติ 

การชลประทานหลวง  
พ.ศ. 2485 

1 กันยายน 2485 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
นายกรัฐมนตรี 

(รมว. พลเรือโท สินธุ์ กมล
นาวิน) 

/   เกษตรกร 
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กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน การจัดตั้งตาม ปีก่อตั้ง ผู้อนุมัติ 

ตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย การผลิตและ
จ าหน่ายปัจจัย 

การให้สินเชื่อ 

4 กองทุนจัดรูปท่ีดิน (ชป.) 
พระราชบัญญัติจัดรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 
6 กันยายน 2517 

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

(รมว. หม่อมเจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จักรพันธุ์) 

 / เกษตรกร 

5 
เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง 
และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ (กป.) 

พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2523 

1 ตุลาคม 2523 
นายบรรหาร ศิลปอาชา 
(รมว. กระทรวงเกษตรฯ) 
(รัฐบาลพลเอก เปรม) 

/   เกษตรกร 

6 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ปศ.) 
พระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2524 

24 มิถุนายน 2523  
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 

นายกรัฐมนตรี   
(รมว. บรรหาร ศิลปอาชา) 

/   เกษตรกร 

7 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา (วก.) 
พระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2524 

26 กรกฎาคม 2526 

นายยุกติ สาริกะภูต ิ
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ 
(รัฐบาลพลเอก เปรม) 
(รมว.ณรงค์ วงศ์วรรณ) 

/   เกษตรกร 
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กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน การจัดตั้งตาม ปีก่อตั้ง ผู้อนุมัติ 

ตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย การผลิตและ
จ าหน่ายปัจจัย 

การให้สินเชื่อ 

8 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (วก.) 
พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2522 

10 มกราคม 2522 

นายปรีดา กรรณสูต  
(รมว.เกษตรฯ) 

(รัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน์) 

/   เกษตรกร 

9 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กสส.) 
พระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ. 2542 
10 เมษายน 2542 

นาย ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

(รมว. ปองพล อดิเรกสาร) 
  / สหกรณ์ 

10 กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 
พระราชบัญญัติ 

การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 

14 กุมภาพันธ์ 
2518 

นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 
นายกรัฐมนตรี 

(รมว. หม่อมเจ้าจักรพันธ์
เพ็ญศิริ จักรพันธุ์) 

 
/ 

เกษตรกร/สถาบัน
เกษตรกร 

11 
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ 
(สศก.) 

พระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2548 

2549  
พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
(รมว.สมศักดิ์ เทพสุทิน) 

  /  
กลุ่มเกษตรกร/
สถาบัน/อื่นๆ 
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กองทุน/เงินทุนหมุนเวียน การจัดตั้งตาม ปีก่อตั้ง ผู้อนุมัติ 

ตามวัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย การผลิตและ
จ าหน่ายปัจจัย 

การให้สินเชื่อ 

12 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช (กข.) 
พระราชบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2537 

1 สิงหาคม 2544 
พ.ต.ท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
(รมว. ชูชีพ หาญสวัสดิ์) 

/   เกษตรกร/สถาบัน 

13 กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง (สศก.) 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพื่อ
พัฒนาการผลิตถั่วเหลือง  

พ.ศ. 2535 

2535 
นาย อานันท์ ปันยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 
(รมว. โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์) 

/    เกษตรกร 
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2.4 กรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 
ในการประเมินศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ ที่อยู่ในการก ากับของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณน์ั้น คณะผู้วิจัยจะศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือตอบค าถามส าคัญ 4 ประการ คือ 

1) การด าเนินการของกองทุนทั้ง 13 กองทุนในก ากับของกระทรวงฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งกองทุนเริ่มแรกหรือไม่  

2) ในจ านวน 13 กองทุน มีกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนใดบ้างยังคงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ (จ าเป็น) 
ของรัฐบาลในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร  ทั้งนี้ (1) ควรประเมินก่อนว่าเหตุผล
ของการที่รัฐเข้าแทรกแซงมีเหตุผลสมควรหรือไม่ อย่างไร และ (2) ในกรณีที่มีเหตุผลเข้าแทรกแซง 
มีวิธีการหรือเครื่องมือการช่วยเหลือ/แทรกแซงอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าหรือไม่ เช่น รัฐไม่
ต้องด าเนินการเองแต่อาศัยกลไกตลาดแทน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องยุบกองทุน มี
ใครเป็นผู้ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์หรือไม่ เป็นต้น 

3) หากกองทุน/เงินทุน ยังคงมีความจ าเป็นอยู่ ควรปรับปรุงศักยภาพของกองทุนฯ ในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างไร  

4) เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างได้รับประโยชน์จากการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของกองทุน/เงินทุน
หมุนเวียนหรือไม่ สามารถประเมินผลลัพธ์ได้หรือไม่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการกองทุนใน
ปัจจุบัน 

  ส าหรับการประเมินผลการด าเนินงานนั้น  โดยทั่วไปนักประเมิน (evaluator) นิยมใช้กรอบวิธีการ
ประเมิน CIPP ของ Daniel L. Stufflebeam  ในการประเมินศักยภาพขององค์กรหรือหน่วยงาน เนื่องจากมี
การค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญ 4 ด้าน คือ การประเมินบริบท (context) ปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ 
(process) และผลผลิต (product) ดังแสดงในรูปที่ 2.3 

รูปที่ 2.3 องค์ประกอบ 4 ด้านตามกรอบวิธีการประเมิน CIPP 
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เพ่ือตอบโจทย์ข้างต้น การศึกษาจะประเมิน 4 ด้านหลัก (รูปที่ 2.4) ประกอบด้วย  

 บริบทในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือประเมินบทบาทด้านเศรษฐกิจของ
กองทุนว่ายังคงมีความจ าเป็นเพื่อแทรกแซงตลาดที่ล้มเหลวหรือไม่ หรือว่าเป็นไปเพียงเพ่ือสร้างความคล่องตัว
ในการบริหารงานโดยรวมของหน่วยงานรัฐ   

 การบริหารงานและกฎหมาย โดยประเมินโครงสร้างคณะกรรมการบริหารของกองทุน กฎระเบียบ
ที่มีผลบังคับใช้ในการก ากับกองทุน ความซ้ าซ้อนของกิจกรรมที่กองทุนต่างๆ ด าเนินการ เป็นต้น 

 การประเมินด้านการเงินและการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance Practices) 
โดยพิจารณาถึงรูปแบบความช่วยเหลือที่กองทุนด าเนินการ ฐานะทางการเงินโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับ
คุณภาพของลูกหนี้กองทุน และธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการกองทุนโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการจัดท าและ
เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่ส าคัญสู่สาธารณะ  นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับการประเมินเกษตรกร
ลูกหนี้เพื่อประเมินภาวะหนี้สินของเกษตรกร ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ เป็นต้น 

 การประเมินผลลัพธ์เพ่ือตรวจสอบดูว่ากองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ มีการประเมินผลลัพธ์ 
(Outcome) ของการด าเนินโครงการต่างๆ ด้วยหรือไม่ เพราะแม้กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ จะมีการ
ด าเนินโครงการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาลและมีผลผลิตตามแผนงาน แต่ถ้าไม่มีการประเมินผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงาน ย่อมท าให้ไม่ทราบได้ว่าการด าเนินงานต่างๆ สร้างผลคุ้มค่ากับเงินภาษีที่ถูกน าไปใช้ หรือสร้าง
ประโยชน์ใดๆ ต่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือหรือไม่   

ทั้งนี้จะเน้นที่ผลลัพธ์ของการด าเนินงานของกองทุนว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์หรือไม่และก่อประโยชน์
ให้กับเกษตรกรหรือไม่อย่างไร หากประเมินภาคปฏิบัติของกองทุนแล้ว ไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนที่จะสามารถ
อธิบายหรือชี้ให้เห็นได้ว่าผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จเจตนารมณ์ของการจัดตั้งหรือไม่ ย่อมสะท้อนได้
ระดับหนึ่งถึงจุดอ่อนในการด าเนินงานของกองทุนนั้น  อย่างไรก็ดี เนื่องจากผลลัพธ์ของการด าเนินงานของ
กองทุนข้ึนอยู่กับองค์ประกอบต่างๆ (เช่น คณะกรรมการ บุคลากร งบประมาณ กระบวนการ) การศึกษานี้จะ
ท าการประมวลผลวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นที่ผลการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง .) 
และการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบถึงข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่างๆ ที่มีผลต่อศักยภาพการ
ด าเนินงานของกองทุน  ส าหรับการวิเคราะห์ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับนั้น การศึกษานี้จะท าการส ารวจ
เกษตรกร เพ่ือตรวจสอบดูว่าความช่วยเหลือด้านต่างๆ ของกองทุนเป็นประโยชน์กับเกษตรกรในแง่มุมใดบ้าง
เทียบกับเกษตรกรกลุ่มที่ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุน  

รูปที่ 2.4 กรอบการประเมินกองทุน 

 

 

 

 

 

 

 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านกฎหมาย 
)การยุบรวม( 

 
ข้อเสนอแนะ 
ด้านการเงิน 

)ธรรมาภบิาล( 
 

ข้อเสนอแนะ 
ด้านการพัฒนา 
)สร้างศักยภาพ( 

การบริหารงาน 
และกฎหมาย 

การประเมินผลลัพธ:์ 
Samaritan’s dilemma 

การประเมินผล 
ด้านการเงิน 

วัตถุประสงค ์

• ด้านเศรษฐกิจ: ตลาดล้มเหลวหรือไม ่
• ความคล่องตัวในการบริหาร (กฎหมาย) & ธรรมาภบิาล 



โครงกำรศึกษำภำวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทำงกำรปรับปรุงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกองทุนในก ำกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2-16 

อนึ่ง วิธีการประเมินในการศึกษานี้จะเน้นที่การประเมินเชิงคุณภาพ (Qualitative) ส่วนการประเมิน
เชิงปริมาณ (Quantitative) นั้น จะพิจารณาตามคุณภาพของข้อมูลที่กองทุนจัดเก็บ  ส าหรับการประเมินผล
กระทบของโครงการที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรโดยตรงนั้น ในทางปฏิบัติกองทุนต่างๆ จ าเป็นต้องจัดท า
ระบบฐานข้อมูลของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของกองทุนเพ่ือประโยชน์ในการประเมินผลลัพธ์ โดยข้อมูล
ควรครอบคลุมอย่างน้อยลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรกร เช่น พืชที่ปลูก รายได้
และรายจ่ายภาคเกษตร รายได้และรายจ่ายนอกภาคเกษตร ผลผลิต ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย ฯลฯ ตั้งแต่
ก่อนที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ระหว่างที่ร่วมโครงการ และหลังจากโครงการสิ้นสุด  แต่จากการสืบค้นและ
สอบถามเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกองทุนต่างๆ ไม่พบว่ามีฐานข้อมูลดั งกล่าว จึงท าให้ไม่สามารถ
ประเมินผลกระทบของการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของกองทุน  อย่างไรก็ดี คณะผู้วิจัยจะท าการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตรในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือวิเคราะห์ถึงภาวะหนี้สินของ
เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากกองทุนต่ างๆ และปัจจัยที่ช่วยอธิบายปริมาณหนี้สินที่
เกษตรกรก่อเพ่ิมระหว่างปี ซึ่งจะช่วยในการก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะต่อไป  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษานี้มีข้อจ ากัดด้านข้อมูล จึงยังคงไม่สามารถประเมินผลกระทบของการด าเนิน
โครงการของกองทุนฯ  แต่อย่างน้อยชี้ให้เห็นได้ว่าเกษตรกรลูกหนี้กองทุนโดยรวมมีพฤติกรรมการก่อหนี้เช่นไร
ในรอบปีที่ผ่านมาและมีรายได้ภาคเกษตรโดยรวมแตกต่างกัน หรือไม่อย่างไรโดยเปรียบเทียบเกษตรกรที่ได้รับ
ความช่วยเหลือด้านเงินทุนจากกองทุนต่างๆ  

ส าหรับประเด็นการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์นั้น นักวิชาการได้ตั้งข้อสงสัยว่า เงินช่วยเหลือด้าน
การพัฒนาอาจไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจน กระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม หรือสร้าง
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเกิดอธิบายได้หลายเหตุผล เช่น เงินที่ใช้ในการพัฒนามีไม่มากพอ งานพัฒนาต้องใช้
เวลานานไม่สามารถท าให้เห็นผลได้ในเร็ววัน การพัฒนาและแก้ไขปัญหาไม่สามารถท าได้อย่างยั่งยืนหากไม่แก้
ที่ตนเอง การให้ความช่วยเหลือของรัฐมีปัญหาแรงจูงใจและความพยายามตาม Samaritan’s dilemma 
(Gibson, Anderson, Ostrom and Shivakuman, 2005)  อนึ่ง Ostrom เชื่อว่า หัวใจของการพัฒนาอยู่ที่
การร่วมกันท างาน (Collective Action) แต่การร่วมมือกันท างานมักประสบกับปัญหาส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 
ปัญหาแรงกระตุ้นซึ่งเป็นเพราะมีแต่ผู้ต้องการได้รับผลประโยชน์แต่ไม่ร่วมจ่ายหรือร่วมลงแรง (effort) รวมทั้ง
อาจมีปัญหาผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ ปัญหาสารสนเทศไม่สมมาตรหรือการ
ขาดข้อมูล 
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  บทที ่3
ภาพรวมหนี้สินภาคการเกษตร 

3.1 การเปลี่ยนแปลงของตลาดสินเชื่อชนบทใน 5 ทศวรรษ 
ภาคเกษตรนับเป็นภาคการผลิตที่เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบตลาด โดยในอดีตภาคเกษตรมี

บทบาทส าคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของการสร้างรายได้จากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร
และการจ้างงาน โดยที่สินเชื่อภาคเกษตรและชนบทมีส่วนช่วยเกษตรกรในการลดข้อจ ากัดด้านเงินทุนท าให้
เกษตรกรที่ประสบกับภาวะขาดแคลนเงินทุน มีเงินทุนเพ่ือลงทุนในการผลิตและการตลาด รวมถึงซื้อปัจจัย 
การผลิตที่จ าเป็นส าหรับการท าการเกษตรของตนเอง  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาตลาดสินเชื่อชนบทในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่าง
ชัดเจนจากเดิมตลาดสินเชื่อชนบทครอบง าด้วยสินเชื่อนอกระบบที่นายทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่  
สูงมาก มาเป็นสินเชื่อในระบบที่คิดดอกเบี้ยต่ า โดยสามารถแบ่งพัฒนาการของตลาดสินเชื่อชนบทและเกษตร
ออกเป็น 4 ยุค ประกอบด้วย  

ยุคที่ 1 ยุคพ่ึงตลาดสินเชื่อนอกระบบที่มีนายทุนเงินกู้ผูกขาดในช่วงปี 2500–2534 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
นายทุนเงินกู้นอกระบบ เช่น คหบดีในหมู่บ้าน พ่อค้าพืชไร่ มีบทบาทอย่างมากในฐานะแหล่งเงินทุนระยะสั้นที่
ส าคัญของคนในชนบท แต่มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูง เช่น ร้อยละ 5 ต่อเดือนหรือร้อยละ 60 ต่อปี 
อนึ่ง เนื่องจากการปล่อยกู้ในลักษณะนี้มีความเสี่ยงสูงและต้นทุนธุรกรรมในการปล่อยกู้ นายทุนเงินกู้จึงให้
ความส าคัญกับการคัดกรองผู้กู้เงินโดยจะต้องรู้จักผู้กู้เงินอย่างดี จึงจะยอมให้กู้เงินได้  อย่างไรก็ดี รูปแบบและ
กฎกติกาในการให้สินเชื่อและการบังคับช าระหนี้คืนให้กับนายทุนเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เช่น การบังคับให้ผู้กู้
ต้องขายข้าวให้นายทุน คนจนจะกู้ได้ต้องท างานใช้หนี้ การขอกู้เงินสดนั้นผู้กูต้้องเอาโฉนดไปให้นายทุน เป็นต้น 

ยุคที่ 2 ก าเนิด ธ.ก.ส. 2534-2543 แม้ว่า ธ.ก.ส. เกิดขึ้นในปี 2509 ซ่ึงเป็นช่วงที่สินเชื่อนอกระบบ
ยังคงมีบทบาทสูงมาก แต่ ธ.ก.ส. เริ่มมีบทบาทส าคัญมากข้ึนในฐานะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรราย
ย่อยทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือต้องการให้เกษตรกรหลุดพ้นจากความยากจนและการถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนต่างๆ ตลอดจนต้องการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น 
ความส าเร็จของ ธ.ก.ส. เกิดจากการสร้างนวัตกรรมที่เรียกว่า “การค้ าประกันกลุ่ม” ซึ่งช่วยลดปัญหาการไม่
ช าระคืนหนี้โดยให้สมาชิกกลุ่มที่ร่วมกันค้ าประกัน ท าหน้าที่สอดส่องและดูแล ในขณะเดียวกันช่วยแก้ปัญหา
เกษตรกรไม่มีโฉนดที่ดินในการค้ าประกันเงินกู้  อนึ่ง การให้สินเชื่อของ ธ.ก.ส. ส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อระยะสั้น
ส าหรับพืชหลัก โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 14 ซึ่งเป็นอัตราอุดหนุนโดยมีการก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์น า
เงินฝากส่วนเกินมาฝากกับ ธ.ก.ส. แต่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่ต่ า  นอกจากบทบาทของ ธ.ก.ส. แล้ว 
หน่วยงานภาครัฐเริ่มจัดท าโครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการพัฒนาและโครงการปรับโครงสร้างภาคเกษตร เช่น การ
ให้เงินกู้ทหารผ่านศึก วัวพลาสติก มะม่วงหิมพานต์ ข้าวฟ่างแดง แต่ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร  

ยุคที่ 3 ยุคเปิดเสรีทางการเงิน 2537-2544 เป็นยุคที่สถาบันการเงินไทยต่างๆ มีการกู้ยืมเงินจ านวน
มากจากต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ ามาปล่อยกู้ในประเทศ ส าหรับ ธ.ก.ส. นั้ น สามารถระดมเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ าจากตลาดการเงินและการกู้เงินจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ธุรกรรมทางการเงินของ
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ธนาคารขยายตัวมากและมีลูกค้าเกษตรกรเพ่ิมขึ้น อนึ่ง ผลพวงของการไหลเข้าของเงินทุนต้นทุนต่ าจาก
ต่างประเทศจ านวนมากสู่ตลาดการเงินในระบบของไทย ท าให้สัดส่วนสินเชื่อในระบบสูงขึ้นอย่างมากและท าให้
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อนอกระบบลดลงเหลือร้อยละ 3 ต่อเดือน 

ยุคที่ 4 ยุคพักช าระหนี้กับการปรับโครงสร้างหนี้ 2545-ปัจจุบัน จากการที่มีการกู้ยืมเงินจาก
ต่างประเทศเป็นจ านวนมากในช่วงก่อนปี 2540 และเกิดวิกฤตทางการเงินในปี 2540 จนท าให้เศรษฐกิจ
ประสบกับภาวะตกต่ า ท าให้ภาคเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงเกษตรกรประสบปัญหาการช าระหนี้ ส าหรับ ธ.ก.ส. 
นั้น มอัีตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan, NPL) สูงขึ้นถึงขั้นวิกฤตเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
ปี 2540/41  ฉะนั้น เพ่ือเพ่ิมเสถียรภาพของธนาคาร รัฐบาลจึงจ าต้องกู้เงิน ADB มาเพ่ิมทุนให้ ธ.ก.ส. 
นอกจากนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ไม่สามารถช าระหนี้  ธ.ก.ส.ได้ ท าให้รัฐบาลพรรค 
ไทยรักไทยในขณะนั้นออกนโยบาย “พักช าระหนี้” ซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศ 
รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านฯ ต่อมารัฐบาลประชาธิปัตย์ก็ท าในลักษณะที่คล้ายคลึงกันด้วยการออก
นโยบายปรับโครงสร้างหนี้นอกระบบ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์น ามาปรับปรุง แล้วอัดฉีดเงินกู้ให้เพ่ิมเติม  โดยรวม
แล้ว รัฐบาลทุกชุดมักติดอยู่ในวัฏจักร “พักช าระหนี้-ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ า-ปรับโครงสร้างหนี้” เป็นหลัก 

3.2 ภาพรวมภาวะหนี้สินของเกษตรกร 
นับตั้งแต่มีการเปิดเสรีทางการเงินจนกระทั่งเกิดวิกฤตทางการเงินอันเป็นผลท าให้รัฐบาลต่างๆ ด าเนิน

นโยบายประชานิยมต่างๆ เช่น การพักช าระหนี้ การให้เงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ เป็นต้น ประเด็นค าถาม
ส าคัญ คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนเหล่านี้มีผลอย่างไรต่อหนี้สินของครัวเรือนเกษตรกรไทย  เนื้อหาในส่วน
นี้ใช้ข้อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
(ระหว่าง 2537 – 2556) เพ่ือวิเคราะห์ภาวะหนี้สินของเกษตรกรในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

 สถานะความเป็นหนี้ของเกษตรกร 

จากการวิเคราะห์จ านวนครัวเรือนเกษตรกรตั้งแต่ปี 2537-2554 พบว่า จ านวนครัวเรือนเกษตรกรมี
แนวโน้มคงที่ประมาณ 4.9 ล้านครัวเรือน  อย่างไรก็ดีในปี 2556 ปรากฏว่า มีจ านวนครัวเรือนเกษตรกร
เพ่ิมขึ้นอีกกว่า 3 แสนครัวเรือน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลพวงจากการด าเนินนโยบายรับจ าน าข้าวทุกเมล็ดของ
รัฐบาลซึ่งท าให้ครัวเรือนเกษตรกรเดิมเลือกที่จะแยกครอบครัวเกษตรกรเพ่ือให้สามารถเข้าเงื่อนไขของ
โครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาล  อนึ่ง หากเปรียบเทียบสถานการณ์การเป็นหนี้ของครัวเรือนไทยโดยรวมกับ
ครัวเรือนเกษตร ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า ทั้งครัวเรือนไทยโดยรวมกับครัวเรือนเกษตร ยังคงพ่ึงแหล่งเงิน
กู้ยืม โดยจ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2547 แต่หลังจากนั้นสัดส่วนเริ่มลดลงอย่างเห็นได้
ชัด ส าหรับครัวเรือนเกษตร นั้น เกษตรกรประมาณร้อยละ 54 ของจ านวนครัวเรือนเกษตร ทั้งหมดในปี 2556 
ยังคงพ่ึงเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนต่างๆ  อนึ่ง หากพิจารณาการเป็นหนี้ของครัวเรือนเกษตร ในเชิงพ้ืนที่ พบว่า
ในปี 2556 ครัวเรือนเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนสูงสุด รองลงมาคือครัวเรือนเกษตรใน
ภาคเหนือและภาคกลาง ตามล าดับ ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรทางภาคใต้ที่เป็นหนี้มีสัดส่วนน้อยที่สุด (รูปที่ 
3.1) 
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รูปที่ 3.1  สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี้สิน 

 

ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 2537-2556, ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 

 ปริมาณหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตร 

แม้ว่าหนี้สินของครัวเรือนเกษตรโดยเฉลี่ยลดลงในช่วงที่ประเทศประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี 
2540 แต่เป็นที่ประจักษ์ว่าเกษตรกรไทยกลับมาก่อหนี้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดย
ครัวเรือนเกษตรที่ไม่จน (วัดจากเส้นความยากจน) กู้ยืมเงินในปริมาณที่สูงกว่าครัวเรือนเกษตรยากจนถึงเกือบ 
2 เท่าตัว ในขณะเดียวกันครัวเรือนเกษตรที่อยู่ในกลุ่มร่ ารวยสุด 20% แรกนั้น มีหนี้สินที่แท้จริงสูงกว่า
ครัวเรือนเกษตรในกลุ่มที่จนสุด 20% ประมาณ 6 เท่า4 (รูปที่ 3.2)  อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบหนี้สิน
คงเหลือระหว่างครัวเรือนเกษตรกับครัวเรือนไทยโดยรวมนั้น แม้ว่าหนี้สินของครัวเรือนเกษตรโดยเฉลี่ยต่ ากว่า
หนี้สินของครัวเรือนทั้งประเทศ แต่กลับมีการขยายตัวในอัตราที่สูงกว่า โดยเฉพาะครัวเรือนเกษตรกรทาง
ภาคใต้ และภาคกลาง  อนึ่ง หากเปรียบเทียบหนี้สินคงเหลือระหว่างครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนกับไม่ยากจน 
พบว่า หนี้สินคงเหลือของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มมีแนวโน้มการเติบโตในอัตราที่ใกล้เคียงกัน 

  

                                           
4  จากการแบ่งเกษตรกรออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน ตั้งแต่กลุ่มคนท่ีจนสุด 20% แรก (กลุ่มท่ี 1 จนท่ีสุด) ไปถึงกลุ่มคนท่ีรวยสุด 
(กลุ่มท่ี 5 รวยท่ีสุด) 
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รูปที่ 3.2  หนี้สินเฉลี่ยที่แท้จริงของครัวเรือนเกษตรตามฐานะทางเศรษฐกิจ )หน่วย: บาท/ครัวเรือน( 

 

 
ท่ีมา:  การส ารวจเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติและดัชนีราคาผู้บริโภคจากธนาคารโลก (ปีฐาน 2531). 

 แหล่งเงินกู้ยืมของเกษตรกร 

จากการจัดกลุ่มแหล่งเงินกู้ยืมของของส านักงานสถิติแห่งชาตินั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40) 
กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เป็นหลัก รองลงมาเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (เช่น 
AEON) และองค์กรการเงินกึ่งทางการ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (รูปที่ 3.3)   
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รูปที่ 3.3  แหล่งเงินกู้ยืมของครัวเรือนไทย 

 
ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 

 ความสามารถในการช าระหนี้ )ด้านรายได้( 

จากการประเมินความสามารถในการช าระหนี้ของครัวเรือนเกษตรโดยรวมนั้น ครัวเรือนเกษตรที่
ยากจน (ตามเส้นความยากจน) และกลุ่มที่จนสุด 20% มีความเสี่ยงสูงขึ้นมากนับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก 
โดยเฉลี่ยพบว่า เกษตรกรกลุ่มนี้มีภาระหนี้สินสูงกว่ารายได้ถึงราวๆ  25 เท่าและ 13 เทา่ตามล าดับ (รูปที่ 3.4) 

รูปที่ 3.4  อัตราส่วนหนี้คงเหลือต่อรายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเกษตร ตามฐานะทางเศรษฐกิจ )เท่า( 

 
ท่ีมา:  การส ารวจเศรษฐกิจสังคมครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

 ความสามารถในการช าระหนี้ )ด้านสินทรัพย(์ 

อัตราส่วนหนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์ของครัวเรือนทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลง แต่ครัวเรือนเกษตรกร
มีแนวโน้มคงตัว โดยที่อัตราส่วนหนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์ของเกษตรกรภาคกลางมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก 
ส าหรับครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนอัตราส่วนหนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์มีแนวโน้มลดลง แต่กลับมาเพ่ิมขึ้นใน
ปี 2556 (รูปที่ 3.5) 
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รูปที่ 3.5  อัตราส่วนหนี้คงเหลือต่อสินทรัพย์ของครัวเรือนเกษตร ตามฐานะทางเศรษฐกิจ )เท่า( 

 

ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิตแิห่งชาติ. 

 ปัญหาในการช าระหนี้ 

ครัวเรือนเกษตรกรยากจนมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาในการช าระหนี้สูงกว่าครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่
ยากจน แต่แนวโน้มมีทิศทางลดลงเล็กน้อย 
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หนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์ หนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์ )รายภาค( 

หนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์ )ตามชั้นรายได้( หนี้สินคงเหลือต่อสินทรัพย์ )ตามเส้นความยากจน( 
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รูปที่ 3.6  สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรที่มีปัญหาในการช าระหนี้ในรอบ 02 เดือน 

  
หมายเหต:ุ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2554 ไม่มีการถามค าถามเกี่ยวกับปัญหาในการช าระหน้ี 
ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 

 ผลการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการกู้ยืมเงิน 

ความสามารถในการกู้หรือยืมเงินเพ่ือท าธุรกิจ/เกษตรกรรม หรือในกรณีฉุกเฉินของครัวเรือน
เกษตรกรทุกชั้นรายได้ไม่แตกต่างกัน แต่สัดส่วนของผู้ที่ตอบว่าสามารถกู้หรือยืมเงินมีแนวโน้มลดลงทุกชั้น
รายได ้(รูปที่ 3.7 และ 3.8) 

รูปที่ 3.7  ผลสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการกู้หรือยืมเงินเพื่อท าธุรกิจ/เกษตรกรรม
ของครัวเรือนเกษตรกร 

  
หมายเหต:ุ  การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2554 ไม่มีการถามความคิดเห็นในประเด็นน้ี 
ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิตแิห่งชาติ. 
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ครัวเรือนเกษตรกรที่มีปญัหาในการช าระหน้ี 
)ตามชั้นรายได้( 

ครัวเรือนเกษตรกรที่มีปญัหาในการช าระหน้ี 
)ตามเส้นความยากจน( 

สัดส่วนผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อท าธุรกจิ/
เกษตรกรรม )ตามชั้นรายได้( 

สัดส่วนผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินเพื่อท าธุรกจิ/
เกษตรกรรม )ตามเส้นความยากจน( 
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รูปที่ 3.8  ความสามารถในการกู้หรือยืมเงินในกรณีฉุกเฉินของครัวเรือนเกษตรกร 

 
หมายเหต:ุ  การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 2554 ไม่มีการถามความคิดเห็นในประเด็นน้ี 
ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านักงานสถิตแิห่งชาติ. 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณหนี้เงินกู้ของครัวเรือนเกษตรกร 

เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ของครัวเรือนเกษตรกรไทย การศึกษานี้ประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ของแบบจ าลองปริมาณเงินกู้ของครัวเรือนเกษตรกรดังแสดงด้วยสมการที่ 1  ทั้งนี้ ก าหนดให้
ปริมาณเงินกู้ของครัวเรือนขึ้นอยู่กับปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเกษตร เช่น รายได้และรายจ่าย
ของครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จ านวนสมาชิกของครัวเรือน ขนาดที่ดินที่อยู่ในการถือ
ครองของครัวเรือนเกษตร เป็นต้น 

แบบจ าลองปริมาณเงินกู้ของครัวเรือน: 

       ∑        
 
        (1) 

โดยที่   คือ ปริมาณหนี้เงินกูข้องครัวเรือนเกษตรกร i ส่วน      เป็นเวกเตอร์ (vector) ของตัวแปรต่างๆ ที่
ใช้อธิบายปริมาณเงินกู้ของครัวเรือน ตัวอย่างตัวแปรที่ใช้อธิบาย เช่น (ก) รายได้และรายจ่ายต่อหัวของ
ครัวเรือนเกษตร ทั้งนี้ หากครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมสูงขึ้น จะท าให้ครัวเรือนนั้นมีความสามารถในการ
กู้ยืมเงินได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันหากครัวเรือนมีรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงแต่กลับมีรายจ่ายเพ่ิมขึ้น อาจท าให้
ครัวเรือนนั้นจ าเป็นต้องหาแหล่งเงินอ่ืนเข้ามาเสริมสภาพคล่อง โดยการกู้ยืมเงินนับเป็นช่องทางหนึ่งที่ส าคัญ  
(ข) ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนซึ่งแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษา กลุ่มที่ได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า ทั้งนี้ก าหนดให้หัวหน้าครัวเรือนที่ไม่ได้รับการศึกษาทางการเป็นกลุ่มอ้างอิง (ค) สินทรัพย์ (assets) 
ซึ่งแบ่งออกเป็นสินทรัพย์ถาวรประเภทที่ดินและสินทรัพย์ทางการเงิน หากครัวเรือนมีสินทรัพย์ถาวรมาก จะมี
โอกาสเป็นหนี้สูงกว่าครัวเรือนที่มีสินทรัพย์ถาวรน้อยกว่าและสามารถกู้เงินได้ในปริมาณที่สูงกว่าเนื่องจากที่ดิน
สามารถน ามาใช้ค้ าประกันสินเชื่อได้ (ง) จ านวนสมาชิกในครัวเรือน โดยครัวเรือนที่มีสมาชิกจ านวนมากมักจะ
มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงกว่า เป็นผลท าให้ครัวเรือนมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ิมขึ้น เป็นต้น   ทั้งนี้ในการ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ในสมการข้างต้นนัน คณะผู้วิจัยใช้ข้อมูลของครัวเรือนเกษตรกรที่ตก
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สัดส่วนผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน 
)ตามชั้นรายได้( 

สัดส่วนผู้ที่สามารถกู้ยืมเงินในกรณีฉุกเฉิน 
)ตามเส้นความยากจน( 
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เป็นกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) ปี 2556 โดยจ านวนครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีการรายงานข้อมูลครบถ้วนส าหรับการประมาณค่าสมการมีทั้งสิ้น 9,955 ครัวเรือน 

จากผลการศึกษาปัจจัยที่ช่วยอธิบายปริมาณหนี้เงินกู้ของครัวเรือนเกษตรกรด้วยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยโดยใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square Regression, OLS) ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
พบว่า รายได้ครัวเรือน ปริมาณที่ดินที่ครัวเรือนครอบครอง และมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินเป็นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่ยังคงมีความส าคัญต่อความสามารถในการกู้ยืมเงินในปริมาณที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้ให้กู้ยืมเงิน
พยายามมองหาปัจจัยทางเศรษฐกิจของผู้กู้ยืมเงินที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเองว่าจะได้รับคืนเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ยในอนาคต หากพิจารณาเงื่อนไขในการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินกระแสหลัก จะเห็นได้ว่า 
รายได้และหลักประกันเงินกู้ของผู้กู้เป็นปัจจัยต้นๆ ที่น ามาประกอบการพิจารณาสินเชื่อ  ส่วนความจ าเป็นที่
ครัวเรือนต้องกู้ยืมเงินเพ่ิมนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายสูง มีภาระที่ต้องดูแลสมาชิกใน
ครัวเรือนจ านวนมาก  หรือมีคู่สมรส  นอกจากนั้นเป็นที่สังเกตเพ่ิมเติมว่า ครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนมี
การศึกษาสูงขึ้นมักมีหนี้เงินกู้จ านวนมากกว่าครัวเรือนที่ไม่มีการศึกษา ในขณะที่ครัวเรือนเกษตรที่เช่าที่ดินมี
หนี้เงินกู้สูงกว่าครัวเรือนที่ไม่ได้เช่าที่ดิน 

ตารางท่ี 3.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อปริมาณหนี้คงเหลือของครัวเรือนเกษตรกร 

ตัวแปรอิสระ (Independent variables) Coef. t P>t 

Ln (Pinc) Natural logarithm ของรายได้ต่อหัว 0.166 4.89 0.000 

Ln (Pexp) Natural logarithm ของค่าใช้จ่ายตอ่หวั 0.849 19.37 0.000 

Ln (Member) Natural logarithm ของจ านวนสมาชิกครัวเรือน -0.160 -3.84 0.000 

Ln (Land) Natural logarithm ของขนาดที่ดิน 0.161 10.53 0.000 

Ln (Fin_asset) Natural logarithm ของสินทรัพย์ทางการเงิน 0.061 4.97 0.000 

d_marital ตัวแปรหุ่น 1=หัวหนา้ครัวเรือนมีคู่สมรส 0=ไม่มีคู่สมรส 0.114 2.69 0.007 

d_edu_p ตัวแปรหุ่น 1=หัวหนา้ครัวเรือนมีการศึกษาระดับประถมฯ 0=ไม่มีการศึกษา -0.053 -0.65 0.515 

d_edu_sl ตัวแปรหุ่น 1=หัวหนา้ครัวเรือนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 0=ไม่มีการศึกษา  0.053 0.53 0.595 

d_edu_sh ตัวแปรหุ่น 1=หัวหนา้ครัวเรือนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0=ไม่มีการศึกษา 0.302 2.93 0.003 

d_edu_c ตัวแปรหุ่น 1=หัวหนา้ครัวเรือนมีการศึกษาระดับสูงกวา่มัธยม 0=ไม่มีการศึกษา 0.632 5.06 0.000 

d_land_r ตัวแปรหุ่น 1=ครวัเรือนเช่าที่ดิน 0=ไม่มีการเช่าที่ดิน 0.122 3.12 0.002 

Cons ค่าคงที่ 0.567 2.00 0.045 

หมายเหต:ุ  Natural logarithm ของหน้ีต่อหัว หรือ Ln (P_Debt) เป็นตัวแปรตาม (Dependent variable) 
 ค่า R-squared เท่ากับ 0.32 
ท่ีมา:  ประมาณค่าโดยคณะผู้วิจัย โดยใช้ข้อมูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

3.3 สถานะการให้สินเชื่อแก่ภาคเกษตรไทยจ าแนกตามแหล่งเงินทุน 
จากข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับหนี้สินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหนี้สินภาคการเกษตร (ไม่จ ากัดเฉพาะ
หนี้สินของเกษตรกร) ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ พบว่า ปริมาณหนี้สินคงเหลือในภาคเกษตรในปี 2557 เพ่ิมขึ้น
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ประมาณร้อยละ 9 จากปี 2554 มาอยู่ที่ 1.03 ล้านล้านบาท  อนึ่ง หากพิจารณาการกระจุกตัวของหนี้สิน จะ
เห็นได้ว่าในบรรดา 5 แหล่งเงินทุนที่กล่าวถึงข้างต้น  ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่ส าคัญท่ีสุดของภาคการเกษตร
ไทย โดย ธ.ก.ส. มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงถึง 8.26 แสนล้านบาทในปี 2557 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2554  
รองลงมาเป็นธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ตามล าดับ  อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า ปริมาณหนี้สินคงเหลือของภาคเกษตรโดยรวมที่
มีอยู่กับกองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรฯ ลดลงร้อยละ 13 (ตารางที่ 3.2)  ส าหรับเนื้อหาในส่วนถัดไป
อธิบายภาพรวมของหนี้สินภาคเกษตรที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. สหกรณ์ภาคการเกษตร และธนาคารพาณิชย์ ในช่วงที่
ผ่านมา ส่วนการวิเคราะห์ในส่วนกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้น จะ
น าเสนอในบทที่ 5 

ตารางท่ี 3.2 ยอดหนี้สินคงเหลือของภาคเกษตรไทยในปี 2547 และ 2557 )หน่วย: ล้านบาท( 

 
ยอดหนี้สินคงเหลือ การ

เปลี่ยนแปลง 
)%( แหล่งเงินให้กู้ยืมแก่เกษตรกร 2554 2557 

1) ธ.ก.ส./1 756,177 826,001 9.23 

2) สหกรณภ์าคการเกษตร/2 88,014 83,828 -4.76 

3) กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร/3 2,875 3,496 21.60 

4) กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ/4 11,945 10,401 -12.93 

5) ธนาคารพาณิชย์/5 330,596 398,906 20.66 

รวม 1,189,607 1,322,632 11.18 

ท่ีมา: /1  ข้อมูลปี 2554 และ ณ 31 ตุลาคม 25547 จากสรุปผลงานส าคัญของ ธ.ก.ส.  
 /2  ข้อมูลปี 2554 และ ณ ไตรมาสท่ี 2 ปี 2557 จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 /3  ข้อมูลปี 2554 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ปีงบประมาณ 2557 และข้อมูล ณ 

กันยายน 2557 จากส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  
 /4  ข้อมูลปี 2554 จากเอกสารงบประมาณ ฉบับท่ี 5 รายงานภาวะเศรษฐกิจและการคลัง ปีงบประมาณ 2557 และข้อมูล ณ 

กันยายน 2557 จากส่วนแผนงานและงบประมาณ ส านักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร  
 /5  ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

 ภาพรวมหนี้สินของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของ ธ.ก.ส. 

ยอดสินเชื่อของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ปี 2557 มี
ประมาณ 8.8 แสนล้านบาท โดยเติบโตเฉลี่ยในอัตราร้อยละ 9.7 ต่อปีในช่วงปี 2553-2557  ทั้งนี้ การกู้เงิน
ผ่านกลุ่มเกษตรกรมีอัตราการเติบโตสูงสุดประมาณร้อยละ 33 ต่อปี (วงเงินสินเชื่อปี 2557 ประมาณ 450 
ล้านบาท) และการกู้เงินผ่านโครงการจากนโยบายรัฐมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28 ต่อปี (วงเงินสินเชื่อปี 
2557 ประมาณ 2.4 หมื่นล้านบาท) ส าหรับการปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรรายบุคคลนั้น พบว่า เกษตรกร
ลูกค้า ธ.ก.ส. มีหนี้สินเฉลี่ยต่อรายที่ 1.58 แสนบาท (รูปที่ 3.9) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  
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โดยรวมแล้ว หากพิจารณาโครงสร้างลูกหนี้สินเชื่อโดยรวมในปี 2557 พบว่า ธ.ก.ส. ปล่อยกู้ให้กับ
เกษตรกรรายบุคคลเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 87 ในขณะที่ปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรและแก่โครงการตาม
นโยบายของรัฐเพียงร้อยละ 8 และ 5 เท่านั้น (รูปที่ 3.10)  ส าหรับประเด็นทางด้านคุณภาพของลูกหนี้สินเชื่อ
นั้น พบว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา ธ.ก.ส. มีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจาก 3.4 หมื่นล้านบาทใน
ปี 2554 เป็น 3.6 หมื่นล้านบาทในปี 2557 แต่หากเทียบกับสินเชื่อรวมของธนาคาร จะเห็นได้ว่าสัดส่วน
สินเชื่อที่ไม่ก่อรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ลดลงจากร้อยละ 5.34 ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 3.38 ในปี 
2557 ซึ่งสะท้อนได้ว่า ธ.ก.ส. สามารถบริหารพอร์ตลูกหนี้สินเชื่อได้ดีขึ้น 

รูปที่ 3.9  หนี้สินเฉลี่ยต่อราย )บาท( 

 
รูปที่ 3.10  โครงสร้างจ านวนเงินกู้ค้างช าระของลูกหนี้ของ ธ.ก.ส. จ าแนกตามประเภทลูกหนี้ 
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 ภาพรวมหนี้สินของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของ สหกรณ์ภาคการเกษตร 

สหกรณ์ภาคการเกษตร (ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์นิคม) โดยรวม
มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนมากในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา โดยจะเห็นได้จากปริมาณธุรกิจโดยรวมเพ่ิมขึ้นเกือบ 7 เท่าตัว
จาก 4.6 หมื่นล้านบาทในปี 2539 เพ่ิมขึ้นเป็น 3.1 แสนล้านบาทในปี 2557 (รูปที่ 3.11) ทั้งนี้หากวิเคราะห์
โครงสร้างธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรในปี 2557 พบว่า สหกรณ์ภาคการเกษตรด าเนินธุรกิจสินเชื่อมาก
ที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีการปล่อยสินเชื่อสูงประมาณ 8.5 หมื่นล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมาณ
ธุรกิจรวม รองลงมาเป็นการด าเนินธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายประมาณ 7.24 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 
23.4) และธุรกิจรับฝากเงิน 7.23 หมื่นล้านบาท (ร้อยละ 23.3)  ส่วนธุรกิจการรวบรวมผลผลิตและธุรกิจแปร
รูปผลผลิตนั้น มีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้นแต่ยังคิดเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าธุรกิจข้างต้นพอควร ในขณะที่ยังไม่ได้
ให้ความส าคัญกับการให้บริการและส่งเสริมการเกษตรมากนัก 

แม้ว่าสหกรณ์ภาคการเกษตรให้บริการด้านเงินกู้ยืมแก่สมาชิกมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาโดยปริมาณ
ธุรกิจสินเชื่อมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.7 ต่อปีในช่วงปี 2539-2549 เป็นร้อยละ 15.4 ต่อปีในช่วงปี 
2549-2557 แต่ธุรกิจสินเชื่อมีบทบาทลดลงเมื่อเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ ของสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยมีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 35 ของธุรกิจรวมในปี 2539 เหลือร้อยละ 28 ในปี 2557 (รูปที่ 3.12)  ส าหรับบทบาทการ
สนับสนุนเงินกู้ยืมแก่สมาชิกรายบุคคลนั้น พบว่า สหกรณ์ภาคการเกษตรโดยเฉลี่ยปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละ
รายเพิ่มข้ึนโดยพิจารณาจากมูลค่าหนี้คงค้างเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 5,350 บาทต่อรายในปี 2547 เป็น 12,818 บาท
ต่อรายในปี 2557 (รูปที่ 3.13) หรือคิดเป็นการขยายตัวในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี 

รูปที่ 3.11  ขนาดธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร 
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รูปที่ 3.12  สัดส่วนธุรกิจการให้สินเชื่อของสหกรณ์ภาคการเกษตร 

 
รูปที่ 3.13  เงินกู้เฉลี่ยต่อสมาชิกสหกรณ์ )บาท/ราย( 

 
 

ส าหรับปัญหาคุณภาพสินเชื่อของสหกรณ์นั้น รูปที่ 3.14 ชี้ว่า สหกรณ์ภาคการเกษตรมีสินเชื่อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) เพ่ิมขึ้นพอควรจาก 1.8 หมื่นล้านบาทในปี 2550 เพ่ิมขึ้นเป็น 2.9 หมื่นล้านบาทในปี 
2557 หรือเติบโตในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีอัตราสูงถึงร้อยละ 35 ในปี 
2557 แม้ว่าได้ปรับลดลงจากร้อยละ 48 ในปี 2550 แต่ก็นับว่าอยู่ในระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับ ธ.ก.ส. และ
ธนาคารพาณิชย์โดยรวม 
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รูปที่ 3.14  ยอดหนี้ NPLและสัดส่วนต่อยอดสินเชื่อ 

 

 ภาพรวมหนี้สินของเกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของธนาคารพาณิชย์ 

ยอดสินเชื่อภาคเกษตรที่อยู่ในความดูแลของธนาคารพาณิชย์ในปี 2557 มีประมาณ 3.9 แสนล้าน
บาท โดยหดตัวลงเฉลี่ยร้อยละ -1.7 ต่อปีในช่วงปี 2547-2557 โดยเป็นผลสืบเนื่องจากการหดตัวลงของ
สินเชื่อเพ่ือการเพาะปลูกและการประมงซึ่งมียอดสินเชื่อในปี 2557 ลดลงประมาณร้อยละ 35 จาก 1.09 แสน
ล้านบาทและร้อยละ 25  จาก 4.9 หมื่นล้านบาทในปี 2547 ตามล าดับ ในขณะที่สินเชื่อภาคเกษตรด้านอ่ืนๆ 
ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ตัวอย่างเช่นในช่วง 10 ปี (2547-2557)  สินเชื่อเพ่ือการบริการทางการเกษตรเติบโตขึ้นร้อย
ละ 5.2 ต่อปี สินเชื่อเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ขยายตัวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2.4 ต่อปี เป็นต้น  อย่างไรก็ดีเนื่องจากข้อจ ากัด
ของการเก็บข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การศึกษานี้จึงไม่สามารถแสดงยอดสินเชื่อเฉลี่ยต่อรายของ
เกษตรกรที่อยู่ในความดูแลของธนาคารพาณิชย์ได ้

ส าหรับสัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ของภาคเกษตรที่อยู่ในความดูแลของธนาคาร
พาณิชย์มีแนวโน้มลดลงจากท่ีเคยสูงถึงร้อยละ 80 ของวงเงินสินเชื่อในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2542 ลดลงเหลือ
ร้อยละ 4 ในปี 2557 โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในปี 2557 มีจ านวนลดลงกว่าร้อยละ 93 จากจ านวน 
2.2 แสนล้านบาทในปี 2542   
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รูปที่ 3.15  เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณชิย์จ าแนกตามประเภทธุรกิจ ระหว่างปี 2500-2557 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 

รูปที่ 3.16  ยอดหนี้ NPL และสัดส่วนต่อยอดสินเชื่อภาคเกษตร 

 
ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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3.4 สรุปภาพรวมหนี้สินภาคเกษตร 
ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ตลาดสินเชื่อชนบทมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากเดิมตลาดสินเชื่อชนบท

ครอบง าด้วยสินเชื่อนอกระบบที่นายทุนเงินกู้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่สูงมาก แต่พัฒนาการของตลาดสินเชื่อ
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้ครัวเรือนเกษตรไทยสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อในระบบที่คิดดอกเบี้ยต่ าได้ง่ายขึ้น หาก
พิจารณาสถิติสถานะความเป็นหนี้ของเกษตรกรในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรกรที่มีหนี้สินมีสัดส่วน
เพ่ิมข้ึนและส่วนใหญ่เป็นหนี้ในระบบซึ่งเกิดจากการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านที่เกิดขึ้นหลังปี 2540 
ตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนั้น หนี้สินแท้จริงของครัวเรือนเกษตรทั้งที่จนและไม่จนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่
ครัวเรือนเกษตรกรที่ยากจนค่อนข้างน่าเป็นห่วงเนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้คงค้างต่อรายได้ในระดับที่สูงมากเมื่อ
เทียบกับครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่จน  

ส าหรับภาพรวมหนี้สินคงเหลือของเกษตรกรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหนี้สินภาคการเกษตร (ไม่จ ากัดเฉพาะหนี้สินของ
เกษตรกร) ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ นั้น พบว่า ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่ส าคัญที่สุดของภาคการเกษตรไทย 
โดยในปี 2557 มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงที่สุดคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 63 ของยอดหนี้สินคงเหลือของ
ภาคเกษตรที่มีอยู่กับองค์กรการเงินข้างต้น รองลงมาเป็นธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์ภาคการเกษตร กองทุนหรือ
เงินทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามล าดับ  
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  บทที ่4
สาระส าคัญทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ 

กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน 
 

คณะผู้วิจัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาในการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของ
กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานวิจัยนี้มีความจ าเป็นในการที่จะท าความเข้าใจในเบื้องต้น
ในหลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายที่ใช้บังคับแก่กองทุนเสียก่อน  แล้วจึงกล่าวถึงบทบาทของกองทุนตามที่มี
ก าหนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจะอธิบายถึงโครงสร้างทางกฎหมายและผล
การด าเนินงานของกองทุนในสาระส าคัญ โดยได้น าเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้ในภาคผนวก ก. อันจะก่อ
เกิดความเข้าใจมากขึ้นในข้อเสนอแนวทางและวิธีการด าเนินการที่จะน าไปใช้แก่กองทุนซึ่งคณะผู้วิจัยจะได้
น าเสนอในงานวิจัยนี้ต่อไป 

4.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนนั้น มิได้มีกฎหมายบัญญัติหรือก าหนดไว้โดยตรงเสีย

ทีเดียว อีกทั้งก็มิได้มีการตรากฎหมายกลางว่าด้วยเรื่องกองทุนขึ้นใช้บังคับ หากแต่เป็นเรื่องของผลทาง
กฎหมายของหลักเกณฑ์ทางกฎหมายด้านการคลังของรัฐที่มีการใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  โดยกฎหมาย
ดังกล่าวมิได้กล่าวถึง “กองทุน” หากแต่ใช้ค าว่า “ทุนหมุนเวียน” ก าหนดไว้ในกฎหมาย  และด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ต่างๆ และการพัฒนาในหลายลักษณะท าให้เกิดการใช้ค าว่า “กองทุน” ใน
กฎหมายในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน ดังนี้  

กฎหมายที่ก าหนดหลักการในการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ได้แก่ พระราชบัญญัติเงินคงคลัง  พ.ศ. 2491  
ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติให้ความหมายของค าว่า “ทุนหมุนเวียน” ไว้ในมาตรา 3 ไว้ดังนี้5 

“ทุนหมุนเวียน” หมำยควำมว่ำ  ทุนที่ตั้งข้ึนเพื่อกิจกำรซึ่งอนุญำตให้น ำรำยรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ำยได้ 

ทุนหมุนเวียนจึงมีลักษณะเป็นเงินนอกงบประมาณประเภทหนึ่งที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือด าเนินกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้ง และรายได้หรือรายรับที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนจะ
น ามาสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ต่อไป โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน   อันเป็นการยกเว้นหลักท่ัวไปตาม 
มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

                                           
5  มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
 “ทุนหมุนเวียน” หมายความว่า  ทุนท่ีตั้งขึ้นเพ่ือกิจการซ่ึงอนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ 
   ฯลฯ    ฯลฯ 
6  มาตรา 4  ภายใต้บังคับแห่งมาตรา 13 บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงช าระให้แก่รัฐบาลไม่ว่าเป็นภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้
หรือเงินอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการท่ีได้เก็บหรือรับเงินน้ันมีหน้าท่ีควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีท่ี 1 หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลัง
อ าเภอตามก าหนดเวลาและข้อบังคับท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยไม่หักเงินไว้เพ่ือการใด ๆ เลย 
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ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 ที่ก าหนดให้รายรับทั้งปวงที่ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้รับจะต้องน าส่งคลัง ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ด าเนิน
กิจกรรมโดยใช้ทุนหมุนเวียนเกิดความคล่องตัวทางการเงิน โดยไม่ค านึงว่ารายได้ของทุนหมุนเวียนนั้นจะมี
แหล่งที่มาหรือจะได้รับการอุดหนุนหรือจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน8 

ดังนั้น แม้ว่าพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ จะใช้ค าว่า “ทุน” หรือ “ทุนหมุนเวียน” แต่ถ้าหากมีทุนที่
ตั้งขึ้นเพ่ือด ำเนินกำรเกี่ยวกับกิจกำรของส่วนรำชกำร หรือด ำเนินกิจกรรมใดกิจกรรรมหนึ่งตำมวัตถุประสงค์ที่
จัดตั้ง โดยรำยได้หรือรำยรับจำกด ำเนินงำนน ำมำสมทบไว้ใช้จ่ำยได้ต่อไป โดยไม่ต้องมีการน าส่งเงินที่เป็น
รายรับเข้าบัญชีเงินคงคลังตามที่กฎหมายก าหนดไว้ ไม่ว่าจะโดยการใช้ถ้อยค าอ่ืนใด เช่น กองทุน กองทุน
หมุนเวียน เงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่ก าหนดใช้บังคับกับทุนหมุนเวียนก็จะ
น ามาใช้บังคับกับกรณีกองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวด้วย  ซึ่งในปัจจุบันมักมี
การเรียกทุนที่ตั้งขึ้นในลักษณะเช่นนี้โดยใช้ชื่อเรียกว่า “กองทุน” เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น ในทางกฎหมายเมื่อ

                                                                                                                                   
รัฐมนตรีมีอ านาจก าหนดข้อบังคับอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการใดๆ หักรายจ่ายจากเงินท่ีจะต้องส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชี

ท่ี 1 หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอ าเภอได้ ในกรณีดั่งน้ี 
(1) รายจ่ายท่ีหักนั้นเป็นรายจ่ายท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายได้ 
(2) รายจ่ายท่ีจ าเป็นต้องจ่ายตามระเบียบท่ีได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังเพื่อเป็นค่าสินบนรางวัล หรือค่าใช้จ่ายใน

การจัดให้ได้มาซ่ึงเงินอันพึงต้องช าระให้แก่รัฐบาล 
(3)  รายจ่ายท่ีต้องจ่ายคืนให้แก่บุคคลใด ๆ เพราะเป็นเงินอันไม่พึงต้องช าระให้แก่รัฐบาล 

7 มาตรา 24 บรรดาเงินท่ีส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับหรือได้รับช าระตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ใช้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการท่ีได้รับเงินน้ัน น าส่งคลัง
ตามระเบียบหรือข้อบังคับท่ีรัฐมนตรีก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ส่วนราชการใดได้รับเงินท่ีมีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการน้ันใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการน้ันก็ดี หรือ
ได้รับเงินท่ีเกิดจากทรัพย์สินซ่ึงมีผู้มอบให้เพื่อหาดอกผลใช้จ่ายในกิจการของส่วนราชการน้ันก็ดี ให้ส่วนราชการน้ันจ่ายเงินหรือก่อหน้ี
ผูกพันภายในวงเงินท่ีได้รับน้ันได้ และไม่ต้องน าส่งคลัง  

ในกรณีส่วนราชการได้รับเงินตามโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ  ทบวงการ
ช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นเงินให้กู้หรือให้เปล่า รวมท้ังเงินท่ีส่วนราชการ
ได้รับสืบเน่ืองจากโครงการช่วยเหลือหรือร่วมมือเช่นว่าน้ัน รัฐมนตรีจะก าหนดเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องน าส่งคลังก็ได้ 

รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ส่วนราชการท่ีได้รับเงินในกรณีต่อไปน้ี น าเงินน้ันไปใช้จ่ายโดยไม่ต้องน าส่งคลังก็ได้ คือ 
(1) เงินท่ีได้รับในลักษณะค่าชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลืองแห่งทรัพย์สินและจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สินหรือจัดให้

ได้ทรัพย์สินคืนมา 
(2) เงินรายรับของส่วนราชการท่ีเป็นสถานพยาบาล สถานศึกษา หรือสถานอื่นใดท่ีอ านวยบริการอันเป็นสาธารณประโยชน์

หรือประชาสงเคราะห์ 
(3) เงินท่ีได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ี 
(4) เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายหุ้นในนิติบุคคลเพื่อน าไปซ้ือหุ้นในนิติบุคคลอื่น 

การจ่ายเงินตาม (2) และ (3) ต้องเป็นไปตามระเบียบท่ีได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีและผู้อ านวยการ ส่วนการจ าหน่ายหุ้นและ
การซ้ือหุ้นตาม (4) ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
8  บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  อ านาจของกระทรวงการคลังในการก ากับดูแลกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน (เรื่อง
เสร็จท่ี 767/2553)  และบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง  การเป็นทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.  
2491 (กรณีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า) (เรื่องเสร็จท่ี 1351/2555) 



บทท่ี 4 สำระส ำคัญทำงกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน 
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กล่าวถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับ “ทุน” หรือ “ทุนหมุนเวียน” จึงย่อมหมายถึงว่าใช้บังคับกับ“กองทุน” ด้วย
เช่นกัน 

หลักเกณฑ์ทั่วไปทางกฎหมายที่สมควรกล่าวถึงมีรวม 3 หัวข้อ คือ 1) การจัดตั้ง 2) การบริหารจัดการ
และ 3) การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

1. การจัดตั้ง 

มาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ ได้บัญญัติไว้ว่า “กำรจ่ำยเงินเป็นทุนหรือเป็นทุน
หมุนเวียนเพ่ือกำรใด ๆ ให้กระท ำได้แต่โดยกฎหมำย”  และโดยผลของบทบัญญัติมาตรา 12 ท าให้การจัดตั้ง
ทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เช่น กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมีลักษณะ
ที่รายได้หรือรายรับที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานจะน ามาสมทบทุนไว้ ใช้จ่ายได้ต่อไปโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ กล่าวคือ การ
จ่ายเงินเป็นทุนหมุนเวียนต้องกระท าโดยกฎหมาย   

จากหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดไว้ดังที่กล่าวมา  จึงท าให้ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนที่ จัดตั้งขึ้น 
ปรากฏที่มาใน 2 รูปแบบ คือ 

1) โดยพระราชบัญญัติในลักษณะกฎหมายเฉพาะ  ซึ่งในรูปแบบนี้พระราชบัญญัตินั้นเองจะมีการ
ก าหนดฐานะ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง การด าเนินงาน การบริหารจัดการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่
เกี่ยวกับกองทุน รวมทั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือก ากับดูแลทุนหมุนเวียนหรือกองทุนนั้น   

ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติในรูปแบบนี้ จึงอาจมีสถานะทางกฎหมายเป็น 
นิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้จัดตั้ง  หากพระราชบัญญัติมีการก าหนดให้เป็นนิติบุคคล 
ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนนั้นก็จะมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมาย 10 แยกต่างหากจากส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ และจะต้องน าหลักกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (บรรพ 
1 หมวด 2นิติบุคคล) มาใช้บังคับ เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน และในพระราชบัญญัติที่เป็น
กฎหมายเฉพาะนั้น จ าเป็นต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดแจ้ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินงานการ
บริหารงาน ทุน รายได้และรายจ่าย และเรื่องอ่ืนที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง โดยจะมีการระบุถึงหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบหรือก ากับดูแลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนหรือกองทุนไว้ด้วย 

2) โดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งทุนหมุนเวียนหรือกองทุนในรูปแบบนี้  
จะผ่านกระบวนการจัดตั้งโดยการมีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการจัดตั้งได้ แต่โดยผลของมาตรา 12 แห่ง
พระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ จึงท าให้ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนสามารถรับการจัดสรรเงินจากรัฐเพ่ือใช้จ่าย  
ตามวัตถุประสงค์ได้โดยอัตโนมัติ  ดังนั้น ในทางปฏิบัติ จึงต้องมีการตั้งรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ให้แก่ ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนเสีย โดยก าหนดเป็นรายการหนึ่งที่ปรากฏในรายการของการจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการจ่ายเงินของรัฐประเภทหนึ่ง และโดยที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีก็มีสถานะเป็นกฎหมายที่ผ่านกระบวนการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา จึงเท่ากับว่า 
เป็นการจ่ายเงินแก่ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนที่กระท าโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไว้ใน  

                                           
9  มาตรา 12  การจ่ายเงินเป็นทุนหรือเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อการใดๆ ให้กระท าได้แต่โดยกฎหมาย 
10 มาตรา 65  นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็แต่ด้วยอาศัยอ านาจแห่งประมวลกฎหมายน้ีหรือกฎหมายอื่น 
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มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลังฯ แล้ว  ซึ่งในทางปฏิบัติโดยทั่วไปจึงมักเรียกกันว่าเป็นทุนหมุนเวียน
หรือกองทุนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

อย่างไรก็ดี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่มีการก าหนดฐานะ วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้ง การด าเนินงาน การบริหารจัดการ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ของทุนหมุนเวียนหรือกองทุนแต่ประการ
ใด แม้ว่าจะได้ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและมีมติอนุมัติให้มีการจัดตั้งก็ตาม  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือก ากับดูแลเพ่ือวางแนว
ปฏิบัติในเวลาต่อมาหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลใช้บังคับแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะมีการระบุให้กองทุนหรือทุนหมุนเวียนเป็นหน่วยรับการจัดสรรงบประมาณใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในทางปฏิบัติก็จะต้องมีการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการให้มี
หรอืจัดตั้งกองทุนหรือทุนหมุนเวียนเสียก่อน  ซึ่งการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
255711  

ด้วยเหตุนี้ กองทุนหรือทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งในรูปแบบ 2) นี้ จึงไม่มีสถานะทางกฎหมายเป็นนิติบุคคล
คงมีลักษณะเป็นเพียงบัญชีหรือกองทรัพย์สินที่จะน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด โดยมีส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหรือก ากับดูแลท าหน้าที่ในการจัดการ
เกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆ ในนามของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นๆ  

2. การบริหารจัดการ 

ในกรณีที่เป็นทุนหมุนเวียนหรือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติในลักษณะกฎหมายเฉพาะตาม
รูปแบบ (1)  ทุนหมุนเวียนหรือกองทุนนั้นอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่ว่าจะมีสถานะ
ทางกฎหมายเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม  

แต่ส าหรับทุนหมุนเวียนหรือกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตาม
รูปแบบ (2) นั้น ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปีที่มีการก าหนดการจ่ายเงินงบประมาณ
ให้แก่ทุนหมุนเวียนแล้ว เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานหรือภารกิจตามวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งหรือที่ได้รับมอบหมาย
กรณีย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนหรือกองทุน
รวมทั้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องด้วย  จึงปรากฏว่าทุนหมุนเวียนหรือกองทุนรูปแบบนี้จะมีระเบียบก ากับการ
ปฏิบัติงานซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือก ากับดูแล เว้นแต่ในบางกรณีหากอยู่ในก ากับดูแล
ของคณะกรรมการที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงออกเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  โดยอาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่มีการออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน และ
การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ท าให้ทุนหมุนเวียน ซึ่งได้แก่ “กองทุน กองทุน
หมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน ทุนหมุนเวียน หรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่ งมีกฎหมายตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่
อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้” ต้องปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

                                           
11  แต่เดิม ไม่มีการวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง และเสนอขออนุมัติการจัดตั้งต่อคณะรัฐมนตรี
แล้วจึงไปด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามปีงบประมาณต่อไป  และต่อมา ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี  18 พฤศจิกายน 2546 และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 26 สิงหาคม 2551 เริ่มก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียน  
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-  ทุนหมุนเวียนใดที่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน การเงินและการบัญชี 
การตรวจสอบและการรายงานทางการเงิน และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียนไว้เป็นการเฉพาะ
แล้ว ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น แต่กรณีท่ีมิได้มีบทบัญญัติในเรื่องใดไว้ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ 
(ข้อ 5) 

-  ในการบริหารจัดการทุนหมุนเวียน ให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนคณะหนึ่ง โดยมี
องค์ประกอบและคณุสมบัติตามที่ระเบียบฯ ก าหนด (ข้อ 11) 

-  ในส่วนของการเงินและการบัญชี  

o ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะจัดท าแผนงบประมาณรายรับและรายจ่าย
ประจ าปี รวมทั้งแผนงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจ าปีล่วงหน้าสามปีพร้อมแผนการ
ด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย แผนปฏิบัติงาน ประมาณการ
รายรับและรายจ่ายประจ าปี ประมาณการกระแสเงินสด เสนอให้คณะกรรมการบริหารทุน
หมุนเวียนพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบงบประมาณในการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียน แล้วส่งให้กระทรวงการคลังภายในหกสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี
เพ่ือใช้ประกอบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

     แต่ส าหรับทุนหมุนเวียนที่มีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้ขออนุมัติประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีต่อกระทรวงการคลัง ให้หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียนจัดท าประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีที่ผ่านการอนุมัติหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอต่อ
กระทรวงการคลังภายในหกสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนการใช้
จ่ายเงินตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังก าหนด (ข้อ 25) 

o ให้ทุนหมุนเวียนมีระบบบัญชีที่ เหมาะสมตามหลักการบัญชีที่ รับรองโดยทั่ ว ไปและ 
การควบคุมภายในที่ดี (ข้อ 27)  

o ให้ทุนหมุนเวียนมีการบันทึกรายการบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตามรูปแบบและเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
(ข้อ 28)  

o การน าเงินที่ได้รับส่งเข้าบัญชีของทุนหมุนเวียนที่เปิดไว้ที่กรมบัญชีกลางหรือส านักงานคลัง
จังหวัด แล้วแต่กรณี (ข้อ 30) และการน าเงินของทุนหมุนเวียนไปด าเนินการเพ่ือหา
ผลประโยชน์ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน  โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง และให้กระท าได้เฉพาะกรณีที่ก าหนดไว้เท่านั้น อันได้แก่ (1) ฝากไว้กับ
ธนาคารพาณิชย์ (2) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรัฐวิสาหกิจ 
และ (3) ซื้อตราสารแห่งหนี้โดยมีกระทรวงการคลังรับรอง หรืออาวัล หรือค้ าประกันเงินต้น 
และดอกเบี้ย (ข้อ 32) 

-  การประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ต้องกระท าโดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงานทุนหมุนเวียน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ  

อย่างไรก็ดี ในเดือนมิถุนายน 2558 รัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี) ได้มี
การด าเนินการเสนอ “ร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....” ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
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เพ่ือพิจารณา  โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีขอบเขตการใช้บังคับแก่ทุนหมุนเวียนที่มีการจัดตั้งขึ้นของรัฐ  
โดยก าหนดกระบวนการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ รวมตลอดถึงการควบรวมและยุบเลิกทุนหมุนเวียน  
ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2558 และต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(24 พฤศจิกายน 2558) เป็นต้นไป และมีผลเป็นการยกเลิก พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวม
หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2540 และ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอจัดตั้ง การด าเนินงาน 
และการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2557 ก็จะสิ้นผลบังคับไปด้วย  

ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้   

(1) เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  

ปรากฏตามบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติ 
ให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 มีบทบัญญัติที่ยังไม่ครอบคลุมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนทั้งกระบวนการ ประกอบกับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐได้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนขึ้นเป็นจ านวน
มาก เพ่ือเป็นทุนในการใช้จ่ายบริหารกิจการโดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  โดยมีความประสงค์ที่จะ
ให้เกิดความคล่องตัวทางการเงิน  แต่การบริหารทุนหมุนเวียนยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างแท้จริง  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารทุนหมุนเวียน มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง 
เสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของรัฐ  สมควรก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการก ากับและบริหารทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติดังกล่าว 

(2) สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี้ 

2.1) “ทุนหมุนเวียน” ตามพระราชบัญญัตินี้ หมายถึง  กองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน  
เงินทุนหมุนเวียน ทุน หรือทุนหมุนเวียนที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการที่อนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้  
โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  

2.2 ) ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดมีกฎหมายก าหนดบทบัญญัติในเรื่ องใดไว้ เป็นการเฉพาะ  
ให้การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวมิได้
บัญญัติไว้ ก็ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  

2.3) ให้มี “คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน” ประกอบด้วย  

-  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน  

-  ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นรองประธานกรรมการ  

-  กรรมการโดยต าแหน่ง ได้แก่  ผู้ อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 

-  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสามคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านการเงิน การคลัง เศรษฐศาสตร์ บริหาร หรือกฎหมาย  
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-  อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ   

 คณะกรรมการนโยบายฯ นี้ มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน ก ากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการน าทุนหรือผลก าไรส่วนเกิน
ของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เสนอให้
หลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนเงินสะสมส าหรับทุนหมุนเวียนต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรี โดย
หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลทุนหมุนเวียน
และการจัดท ารายงานทางการเงินของทุนหมุนเวียน ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การเงิน  
การพัสดุ การก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง  

2.4) ก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับ “ทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล” ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

 1) การขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน โดยทุนหมุนเวียนที่จะขอจัดตั้งต้องมีลักษณะตามที่กฎหมาย
ก าหนด กล่าวคือ มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล ไม่มีการด าเนินการในลักษณะเดียวกับ
ภารกิจปกติ และไม่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือทุนหมุนเวียนที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว และไม่
เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรมที่เอกชนหรือรัฐวิสาหกิจสามารถ
ด าเนินการได้  

 2) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีองค์ประกอบตามที่กฎหมายก าหนด  
โดยก าหนดให้ประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียนเป็นประธานกรรมการ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่ เกินสามคนซึ่ งประธานกรรมการแต่งตั้ ง โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และให้มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ 
และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน
ก าหนด การพิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี และการแต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน  

 3) ผู้บริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแต่งตั้ง เพ่ือท าหน้าที่
บริหารทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน โดยให้ค านึงถึงลักษณะการด าเนินงาน  
ของทุนหมุน เวี ยน  ความรับผิ ดชอบ ความประหยัด  และความคุ้ มค่ า   ทั้ งนี้  ตามมาตรฐาน ที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด  และในกรณีที่ผู้บริหารทุนหมุนเวียนมิใช่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเจ้าของทุนหมุนเวียน ให้การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และเงื่อนไขการจ้างเป็นไปตาม
ข้อบังคับท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด  

 4) การบัญชีและการตรวจสอบ   

  ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนจัดท ารายงานการเงินของทุนหมุนเวียนส่งให้ 
ผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนดังกล่าว  โดยให้ท าการตรวจสอบ



โครงกำรศึกษำภำวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทำงกำรปรับปรุงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกองทุนในก ำกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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รับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี และให้จัดท ารายงานการสอบบัญชีเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารจะต้องน าส่ง
รายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อกระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับจากผู้สอบบัญชี  

 5) การประเมินผล 

  กรมบัญชีกลางจะมีหน้าที่ในการประเมินผลทุนหมุนเวียนประเภทนี้ โดยต้องประเมินใน
ด้านการเงิน การปฏิบัติการ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ผู้บริหารเงินทุน
หมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง การสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การบริหารจัดการทุนหมุนเวียน และ
ด้านอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก าหนด และต้องรายงานการประเมินผลทุน
หมุนเวียนต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
ของทุนหมุนเวียน 

  ส าหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลใดที่มีกฎหมายก าหนดระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานไว้เป็นการเฉพาะแล้ว  ให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนดังกล่าวจัดท ารายงาน
ผลการประเมินผลการด าเนินงาน เสนอต่อกรมบัญชีกลางภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี  เพ่ือให้
กรมบัญชีกลางรวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียนทั้งหมดต่อ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาเพ่ือ
ทราบต่อไป  

2.5) ก าหนดบทบัญญัติเก่ียวกับ “ทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล” ไว้ดังนี้ 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมาใช้กับการขอ
จัดตั้งทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วย เพ่ือให้การจัดตั้งทุนหมุนเวียนไม่ว่าจะมีสถานะเป็นนิติบุคคล
หรือไม่เป็นนิติบุคคลอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหมด  ส าหรับบทบัญญัติเกี่ยวกับการบริหารทุนหมุนเวียน 
คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การบัญชีและการตรวจสอบ และการ
ประเมินผลทุนหมุนเวียน นั้น ก าหนดให้น ามาใช้บังคับกับทุนหมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วยโดยอนุโลม 
หากไม่มีกฎหมายบัญญัติในเรื่องดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ  

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะต้องน าบทบัญญัติในเรื่องใดมาใช้กับทุนหมุนเวียน  
ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ได้ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนที่จะเป็น
ผู้วินิจฉัยชี้ขาด  

2.6) การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

1) บทบัญญัติในส่วนนี้ใช้บังคับกับทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลและทุน
หมุนเวียนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล  

2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนมีอ านาจในการรวมหรือยุบเลิก 
ทุนหมุนเวียนโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

3) การรวมทุนหมุน เวี ยน ให้กระท า ได้ ในกรณีที่ ทุนหมุน เวี ยนที่ จะรวมกันนั้ น 
มีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถด าเนินการร่วมกันได้ และต้องไม่เป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่า
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วัตถุประสงค์เดิมของทุนหมุนเวียนที่น ามารวมกันนั้น  ทั้งนี้ ในการรวมทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัตินี้ อาจ
เป็นการรวมกับทุนหมุนเวียนใดทุนหมุนเวียนหนึ่งหรือรวมกันเป็นทุนหมุนเวียนใหม่   

4) เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้รวมทุนหมุนเวียนใดแล้ว ให้มีผลเป็นการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน 
ภาระผูกพัน สิทธิ หน้าที่ พนักงานและลูกจ้างของทุนหมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่คงอยู่หลังการ
รวมทุนหมุนเวียนหรือของทุนหมุนเวียนใหม่ เว้นแต่ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนใดจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายเฉพาะ ให้
ด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่อรวมทุนหมุนเวียนนั้น  

5) การยุบเลิกทุนหมุนเวียน ให้กระท าได้ในกรณีที่หมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว หรือทุนหมุนเวียนดังกล่าวหยุดการด าเนินงานโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร หรือมีผลการประเมินผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นเวลาสามปี
ติดต่อกันและคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น หรือมีเหตุ
อ่ืนอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนด  

หากร่างพระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย การบริหารทุนหมุนเวียนและ 
การด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนตามที่งานวิจัยนี้ได้ศึกษาไว้ ก็จะต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติใหม่ต่อไปด้วย  แต่เนื่องจากในขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติยังไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย  
ประกอบกับบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฯ จึงท าให้มีผลว่า  ในระหว่ำงที่ยังไม่มีข้อบังคับ ประกำศ และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนตำมกฎหมำยใหม่ ให้น ำกฎ ประกำศ ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ทุนหมุนเวียนซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันทีก่ฎหมำยใหม่ใช้บังคับ มำใช้บังคับไปพลำงก่อน เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัตินี้จนกว่ำจะไดอ้อกข้อบังคับ ประกำศ และหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยใหม่ ซึ่งต้องด ำเนินกำรภำยใน
เวลำไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ รวมทั้งได้ก ำหนดไว้ด้วยว่ำ  ให้กรรมกำรบริหำรของทุน
หมุนเวียน ซึ่งด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรบริหำรทุน
หมุนเวียนตำมกฎหมำยใหม่จนกว่ำจะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง   

อย่างไรก็ดี จากการศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พบว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นประโยชน์
ต่อการก ากับดูแลการใช้เงินนอกงบประมาณให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ 

1) การที่ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณา
กลั่นกรองว่าสมควรให้หน่วยงานต่างๆ จัดตั้งทุนหมุนเวียนหรือไม่ ก าหนดนโยบายและแผนการบริหารทุน
หมุนเวียนที่มีอยู่ทั้งหมด การก ากับติดตามการบริหารทุนหมุนเวียน การพิจารณาให้มีการยุบเลิกหรือรวมทุน
หมุนเวียน เป็นต้น  ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน จะเป็นผู้ก าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการทุนหมุนเวียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

2) การที่ได้ก าหนดลักษณะของทุนหมุนเวียนที่จะขอจัดตั้งว่า ทุนหมุนเวียนที่จะมีการจัดตั้งขึ้นจะต้อง
เป็นทุนหมุนเวียนที่มีความจ าเป็นต้องจัดตั้งตามนโยบายของรัฐบาล ต้องไม่มีการด าเนินการในลักษณะเดียวกับ
ภารกิจปกติของหน่วยงานของรัฐที่ขอจัดตั้งและไม่ซ้ าซ้อนกับหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนหรือทุนหมุนเวียน
ที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว ต้องไม่เป็นการประกอบกิจการแข่งขันกับภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือกิจกรรมที่เอกชน
หรือรัฐวิสาหกิจสามารถด าเนินการได้ หรือต้องไม่มีลักษณะอ่ืนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  การ
ก าหนดในลักษณะดังกล่าวก็เพ่ือไม่ให้เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนกันระหว่างทุนหมุนเวียนด้วยกันเอง และซ้ าซ้อน
กันระหว่างหน่วยงานของรัฐกับทุนหมุนเวียน และเพ่ือไม่ให้เกิดการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนอย่างไม่มีขอบเขต
จ ากัด  อีกทั้งเพ่ือเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดกรณีการขอใช้เงินนอกงบประมาณโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
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3) การที่ได้ก าหนดให้ทุนหมุนเวียนต้องมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน เพ่ือท าหน้าที่ดังต่อไปนี้  

 (1) ก าหนดนโยบาย ก ากับดูแลการบริหารจัดการ และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  

 (2) ก าหนดข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ตลอดจนการก าหนด
ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้างให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานที่คณะกรรมการก าหนดตามมาตรา 11 (7)  

 (3) พิจารณาอนุมัติแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 (4) แต่งตั้งผู้บริหารทุนหมุนเวียน 

 นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้มีผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพ่ือท าหน้าที่บริหารทุนหมุนเวียนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของทุนหมุนเวียน  

 การก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและผู้บริหารทุนหมุนเวียน จะท าให้การ
บริหารทุนหมุนเวียนต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการแตกต่างจากแนวปฏิบัติเดิมซึ่งการ
บริหารทุนหมุนเวียนมักจะมีการแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานที่เป็นเจ้าของทุนหมุนเวียนมาเป็นผู้บริหารทุน
หมุนเวียน ท าให้ข้าราชการจะต้องท างานใน 2 หน้าที่ จึงไม่อาจท าหน้าที่ในการบริหารทุนหมุนเวียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร อันเป็นการส่งผลต่อการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน 

4) การก าหนดให้มีการจัดท ารายการเงินและการตรวจสอบ โดยให้คณะกรรมการบริหารจัดท า
รายงานการเงินของทุนหมุนเวียนส่งผู้สอบบัญชีภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ปีบัญชีของทุนหมุนเวียน
ให้เป็นไปตามปีงบประมาณ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะประกาศก าหนดเป็นอย่างอ่ืนโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลที่ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียน และให้ท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและ
การเงินทุกประเภทของทุนหมุนเวียนทุกรอบปีบัญชี  

 ให้ผู้สอบบัญชีของทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลท ารายงานการสอบบัญชีเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 ให้คณะกรรมการบริหารน าส่งรายงานการเงินพร้อมด้วยรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีต่อ
กระทรวงการคลังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี 

 การก าหนดเช่นนี้ท าให้กระทรวงการคลังสามารถตรวจสอบการใช้เงินของทุนหมุนเวียนได้ 

 5) การก าหนดเหตุในการยุบเลิกทุนหมุนเวียนว่าให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) หมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว 

 (2) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการด าเนินงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 (3) มีผลการประเมินผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดเป็นเวลาสามปี
ติดต่อกันและคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น 

 (4) มีเหตุอ่ืนอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
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 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดเหตุในการยุบเลิกทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมจากเดิมที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2543 มีเพียง 2 เหตุเท่านั้น คือ 
(1) หมดความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว หรือ  (2) ทุน
หมุนเวียนได้หยุดการด าเนินการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด  โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดให้ เหตุอ่ืนอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามที่
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนประกาศก าหนดเป็นเหตุในการยุบเลิกทุนหมุนเวียนไว้ด้วย ซึ่ง
การก าหนดเช่นนี้เป็นการเปิดกว้างให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนสามารถพิจารณายุบเลิก
ทุนหมุนเวียนได้ หากมีเหตุอันสมควร  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรองรับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจมีเหตุอ่ืนๆ เกิดขึ้น 
และเป็นเหตุที่ท าให้จะต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้นๆ 

แม้ว่าร่างพระราชบัญญัตินี้จะก าหนดเรื่องต่างๆ ไว้เพ่ือให้การบริหารทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพก็ตาม แต่ร่างพระราชบัญญัตินี้ก็ยังมีจุดอ่อนที่จะส่งผลกระทบต่อการบริหารทุนหมุนเวียน คือ 

 1) คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนที่ทุกทุนหมุนเวียนจะต้องก าหนดให้มีนั้น เมื่อได้พิจารณา
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนแล้ว พบว่า ได้มีการก าหนดองค์ประกอบไว้ดังนี้ 

 (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีมี่ทุนหมุนเวียน เป็นประธานกรรมการ  

 (2) ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุน
หมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นกรรมการ 

 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินสามคนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง จากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 (4) ก าหนดให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 การที่ทุกทุนหมุนเวียนจะต้องมีคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน ซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งผู้แทน
กระทรวงการคลังและผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนประกอบอยู่ด้วยนั้น ท าให้
กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณจะต้องแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานเป็นจ านวนมากเพ่ือท าหน้าที่ใน
ทุนหมุนเวียนต่างๆ อันจะเป็นการกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าของข้าราชการด้วย 

2) กรณีการรายงานการเงิน และการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินนั้น เมื่อได้พิจารณา
กรอบระยะเวลาในการด าเนินการตรวจสอบบัญชีจนแล้วเสร็จตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดแล้วพบว่า ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบถึง 240 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี อันเป็นการใช้เวลาที่ยาวนานเกินไป  

3. การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

การรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น แต่เดิมมานั้นจะต้องตรากฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติ
ใช้บังคับในเรื่องนี้ แต่ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการตราพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือ
ยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 254312 เพ่ือให้การรวมหรือการยุบเลิกทุนหมุนเวียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คล่องตัวมากข้ึน 

                                           
12 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ  โดยท่ีในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งทุนหมุนเวียนท่ีมีวัตถุประสงค์
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันขึ้นเป็นจ านวนมาก ท าให้การด าเนินงานมีความซ้ าซ้อนกันและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ดังน้ัน 
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ผลจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2543 ท าให้เกิดการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน ออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ 

(1)  กรณีท่ีทุนหมุนเวียนจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติในลักษณะกฎหมายเฉพาะ ต้องกระท าตามวิธีการที่
เป็นมาแต่เดิม คือ จะต้องตรากฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติก าหนดการรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน 
เป็นรายกรณ ี

(2)  กรณีที่ทุนหมุนเวียนจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี นอกจากจะด าเนินการโดย
ตรากฎหมายเฉพาะในระดับพระราชบัญญัติก าหนดการรวมหรือยุบทุนหมุนเวียนได้แล้ว  กรณีก็ยังสามารถ
ด าเนินการโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2543 ได้อีกด้วย โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขบางประการ ดังนี้ 

-  ทุนหมุนเวียนนั้น ต้องเป็นกองทุน กองทุนหมุนเวียน เงินทุน เงินทุนหมุนเวียน หรือทุน
หมุนเวียน ที่ตั้งขึ้นเพ่ือกิจการซึ่งอนุญาตให้น ารายรับสมทบทุนไว้ใช้จ่ายได้ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงที่จัดตั้งขึ้นโดย
บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะเพ่ือการนั้น 

-  กระทรวงการคลังโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ในการเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนั้น 
กระทรวงการคลังต้องปรึกษาร่วมกับส านักงบประมาณและน าความเห็นของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทุน
หมุนเวียนนั้นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย 

-  การรวมทุนหมุนเวียนกระท าได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือ
สามารถด าเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของทุน
หมุนเวียนที่น ามารวมกันนั้น โดยอาจเป็นการรวมโดยการจัดตั้งเป็นทุนหมุนเวียนขึ้นใหม่ หรือโดยการรวมทุน
หมุนเวียนเดิมเข้าด้วยกัน 

-  การยุบเลิกทุนหมุนเวียนกระท าได้เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า (1) หมดความจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว หรือ (2) ทุนหมุนเวียนได้หยุดการด าเนินการ
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนด 

- เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้รวมทุนหมุนเวียนใด ให้มีผลเป็นการโอนสินทรัพย์และหนี้สินของทุน
หมุนเวียนเดิมไปเป็นของทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่รวมเข้าด้วยกัน และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติให้ยุบ
เลิกทุนหมุนเวียนใด ให้ถือว่าเป็นการยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้นตามกฎหมาย 

-  ในส่วนของการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้าง
ของทุนหมุนเวียนที่โอนไปหรือยุบเลิกให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด และถ้าในกรณียุบเลิกทุน
หมุนเวียน หากภายหลังจากการจัดการสินทรัพย์และหนี้สินเสร็จสิ้นแล้วมีเงินคงเหลือ ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้
แผ่นดินทั้งหมด 

                                                                                                                                   
เพื่อให้การบริหารจัดการทุนหมุนเวียนท่ีจัดตั้งขึ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรด าเนินการรวมทุนหมุนเวียนท่ีมี
วัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถด าเนินการร่วมกันได้เข้าด้วยกันและสมควรยุบเลิกทุนหมุนเวียนท่ีหมดความจ าเป็นหรือหยุด
ด าเนินการ โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการในเรื่องดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า หากการรวมทุนหมุนเวียนระหว่าง ทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นโดยบทบัญญัติ
ของกฎหมายเฉพาะ และทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กรณีก็จะต้อง
ด าเนินการโดยตรากฎหมายเฉพาะระดับพระราชบัญญัติบังคับแก่การรวมทุนหมุนเวียนดังกล่าว 

นอกจากนี้  เมื่อ “พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558” มีผลใช้บังคับ ต่อไปการรวม
หรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติให้อ านาจกระทรวงการคลังรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียน พ.ศ. 
2543 ก็จะถูกยกเลิกไป และต้องมาด าเนินการรวมหรือยุบทุนหมุนเวียนตามที่กฎหมายใหม่ที่ใช้บังคับก าหนด
ไว้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในหัวข้อ 2) การบริหารจัดการ (2.6)  

4.2 การประเมินการบริหารงานของกองทุนในก ากับของกระทรวงฯ 
เนื้อหาในส่วนนี้จึงท าการเปรียบเทียบบทบาท หน้าที่ และการบริหารงานของกองทุน โดยศึกษา

ประเด็นที่เกี่ยวกับ (ก) โครงสร้างทางกฎหมายของกองทุน และกฎหมายหรือระเบียบหลักที่ก าหนดบทบาท
หน้าที่ของกองทุน รวมถึงขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการบริหารกองทุน  (ข) วัตถุประสงค์ของกองทุน (ค) 
โครงสร้างการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารแต่ละกองทุน ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงความเหมือนหรือความ
แตกต่างระหว่างกองทุนที่อยู่ในก ากับของกระทรวงฯ (ดูรายละเอียดที่เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่หรือวัตถุประสงค์
ของกองทุน รวมถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและขอบเขตอ านาจในภาคผนวก ก. ข้อมูลการวิเคราะห์
ทั่วไปของกองทุนต่างๆ)  

4.2.1 โครงสร้างทางกฎหมายของกองทุน 

เมื่อน าสาระส าคัญทางกฎหมายมาเปรียบเทียบโครงสร้างแล้ว สามารถจัดแบ่งกองทุนในก ากับของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามลักษณะการจัดตั้งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ 1) กองทุนที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ 
และ 2) กองทุนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือระเบียบ  

โดยรวมแล้วในทางกฎหมาย ทั้ง 13 กองทุนที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้มี
สถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งหมายความว่า กองทุนหรือทุนหมุนเวียนเหล่านี้เป็นเพียงบัญชีหรือกองทรัพย์สินที่มี
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบหรือก ากับดูแลท าหน้าที่ในการจัดการเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ  โดยน าเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ทั้งนี้ กองทุนส่วนใหญ่อยู่ในความ
รับผิดชอบของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่แตกต่างกันในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทาน ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว และ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร  โดยสามารถสรุปโครงสร้างทางกฎหมายและกฎหมายหรือระเบียบหลักที่ใช้บังคับการด าเนินงาน
ของกองทุน ดังนี้ 
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1) กองทุนที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ 

ชื่อกองทุน กฎหมายจัดตั้ง 
สถานะทาง
กฎหมาย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน พระราชบัญญัติการชลประทาน
หลวง พ.ศ. 2485  
(จัดตั้งในกรมชลประทาน) 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมชลประทาน 

2)  กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2519 
(จัดตั้งในกระทรวงการคลัง) 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

- กระทรวงการคลัง 
(กรมบัญชีกลาง) 
- ส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม 

3) กองทุนจัดรูปที่ดิน 
หมายเหตุ : จะโอนมาเป็นของกองทุนจดัรูปที่ดินตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 
2558  (มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 14 ก/หน้า 1/ 2 
มีนาคม 2558) 

พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯลฯ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
(จัดตั้งในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) 
 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

เดิม ส านักงานจัดรูปที่ดิน 
ปัจจุบัน กรมชลประทาน 

4) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 (จัดตั้งในกรมส่งเสริม
สหกรณ์) 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 

พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร พ.ศ. 2554 
(จัดตั้งในส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์) 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

2) กองทุนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือระเบียบ 

ชื่อกองทุน กฎหมายจัดตั้ง สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1)  เงินทุนหมุนเวียนในการผลิต 
เช้ือไรโซเบียม 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2523 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมวิชาการเกษตร 

2) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ 
ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2523 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมประมง 

3) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2524 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมวิชาการเกษตร 

4) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต 
วัคซีนจ าหน่าย 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2524 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมปศุสัตว์ 

5) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิต 
ถั่วเหลือง  

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วา่ด้วย
กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง พ.ศ. 2535 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

6) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต 
และขยายพันธุ์พืช  

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2537 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

กรมการข้าว 

7) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิต 
ภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันฯ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2548 

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

8) กองทุนหมุนเวียนเพือ่การกู้ยืม 
แก่เกษตรกรและผูย้ากจน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกูย้ืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
พ.ศ. 2546 (โดยรวมเงินทุนหมุนเวียนชว่ยเหลือ

ไม่เป็นนิติบุคคล 
 

ส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
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ชื่อกองทุน กฎหมายจัดตั้ง สถานะทางกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนหมุนเวยีนเพื่อ
ปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน 
และกองทุนหมุนเวยีนเพื่อชว่ยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดินเข้าไวด้้วยกัน) 

4.2.2 วัตถุประสงค์ของกองทุน 

กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนต่างๆ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เริ่มแรกที่ค่อนข้างครอบคลุม
หลากหลายประการตามที่ระบุในกฎหมายหรือระเบียบของกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ฉะนั้น จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าหลายกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนอาจมีวัตถุประสงค์บางข้อที่ซ้ าซ้อนกันในทางปฏิบัติแม้ว่าจะมี
กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายที่แตกต่างกัน  การวิเคราะห์ส่วนนี้จึงท าการเปรียบเทียบกองทุนทั้ง 13 แห่งโดย
จ าแนกวัตถุประสงค์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นดังแสดงในตารางที่ 4.1 ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่ามีกองทุนใดบ้างที่มีกรอบ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการที่ใกล้เคียงกัน   

โดยรวมแล้ว ตารางที่ 4.1 ชี้ว่า (ก) มีอย่างน้อย 4 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และกองทุน
จัดรูปที่ดิน ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินแก่เกษตรกร ซึ่งครอบคลุมบทบาททางด้านการจัดหาที่ดิน การ
พัฒนาที่ดิน และการแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ข) หลายกองทุนก าหนดวัตถุประสงค์การให้สินเชื่ออย่าง
ชัดแจ้ง ในขณะที่อีกหลายกองทุนให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ (ค) มีการสนับสนุน
การศึกษาวิจัยและพัฒนา (ง) ด้านการผลิต กระจาย และขยายผลผลิต เป็นต้น  อนึ่ง หากพิจารณาในรูปของ
ห่วงโซ่การผลิตของภาคเกษตร จะเห็นได้ว่า กองทุนต่างๆ ได้เข้าไปมีบทบาทส าคัญในหลายๆ กระบวนการใน
ห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ า วัคซีนป้องกันโรคของสัตว์ 
น้ าชลประทาน ไปถึงการให้ความสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการปรับโครงสร้างหรือกระบวนการผลิต
ให้มีประสิทธิภาพและท าให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง รวมถึงมีการสนับสนุนทางอ้อมในรูปของการส่งเสริมการ
วิจัยการรักษามาตรฐานสินค้าการเกษตร ส่วนในประเด็นที่เกี่ยวกับวิถีตลาดนั้น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เป็นเพียงกองทุนหนึ่งเดียวที่มีวัตถุประสงค์ครอบคลุมไปถึงการรักษาเสถียรภาพด้านราคาของสินค้าเกษตร  
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ตารางท่ี 4.1 เปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของแต่ละกองทุน 

วัตถุประสงค์  
หมวดที่ 
ได้รับ 

การสนับสนุน  

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร  

กองทุน 
หมุนเวียน 

เพื่อการกู้ยืมฯ 

กองทุน 
การปฏิรูป 

ที่ดินฯ  

กองทุน 
จัดรูปท่ีดิน  

กองทุน 
พัฒนา 
สหกรณ์  

กองทุนปรับ
โครงสร้าง 
การผลิตฯ  

เงินทุน
หมุนเวียน 

เพื่อผลิตขยาย 
พันธุ์พืช  

 สนับสนุนให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากิน  ท่ีดิน/เงินทุน / / / 
 

   

 จัดรูปท่ีดิน  ท่ีดิน/เงินทุน   
 

/    

 ไถ่ถอนท่ีดินคืน ท้ังท่ีจะหลุดจ านองและได้สูญเสียสิทธิ/กรรมสิทธิ์  ท่ีดิน/เงินทุน  / 
  

   

 ช าระหน้ีเงินกู้ที่ใช้ท่ีดินประกันเงินกู้  ท่ีดิน/เงินทุน  / 
  

   

 เป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์/สิทธิ์การเช่าท่ีดิน  ท่ีดิน/เงินทุน  / 
  

   

 ให้สินเชื่อ  เงินทุน / / / / /  /  

 สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมการผลิต ปรับโครงสร้างฯ  เงินทุน/ปรับโครงสร้าง   / 
 

 /   

 เป็นทุนในการประกอบอาชีพ การลงทุนในการผลิต เก็บรักษาจ าหน่าย  เงินทุน / / 
  

   

 จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร  ปัจจัยการผลิต /  
  

   

 จัดหาแหล่งน้ า ปัจจัยการผลิต /       
 ส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน /       

 รักษาเสถียรภาพราคา ราคา /       

 ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด วิจัยและพัฒนา /     /  

 ผลิตและกระจายผลผลิตแก่เกษตรกร การผลิต       / 

 ขยายการผลิตแก่เกษตรกร การผลิต       / 

 ป้องกันและขจัดภัยท่ีจะส่งผลเสียหายแก่เกษตรกร การผลิต /       

 กัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย แบ่งน้ าเพ่ือภาคเศรษฐกิจต่างๆ ปัจจัยการผลิต        

 ซ่อมแซมเสริมพนัง คันกั้นน้ า อาคารชลประทาน ขุดลอกทางน้ าฯ ปัจจัยการผลิต        

ตารางท่ี 4.1 )ต่อ( 
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วัตถุประสงค์  
หมวดที่ได้รับ 
การสนับสนุน  

เงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุ์

ปลา ฯลฯ 

เงินทุน 
หมุนเวียนเพื่อ 
การผลิตวัคซีน 

เงินทุน 
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุนหมุนเวียน 
ในการผลิตเชื้อ 

ไรโซเบียม 

เงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุนเพื่อ
พัฒนาการผลิต 

ถั่วเหลือง 

 สนับสนุนให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากิน  ท่ีดิน/เงินทุน  
  

 
   

 จัดรูปท่ีดิน  ท่ีดิน/เงินทุน  
  

 
   

 ไถ่ถอนท่ีดินคืน ท้ังท่ีจะหลุดจ านองและได้สูญเสียสิทธิ/กรรมสิทธิ์  ท่ีดิน/เงินทุน  
  

 
   

 ช าระหน้ีเงินกู้ที่ใช้ท่ีดินประกันเงินกู้  ท่ีดิน/เงินทุน  
  

 
   

 เป็นค่าใช้จ่ายกรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์/สิทธิ์การเช่าท่ีดิน  ท่ีดิน/เงินทุน  
  

 
   

 ให้สินเชื่อ  เงินทุน  
  

 
   

 สร้างความเข้มแข็ง พัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมการผลิต ปรับโครงสร้างฯ  เงินทุน/ปรับโครงสร้าง /  
 

/  
   

 เป็นทุนในการประกอบอาชีพ การลงทุนในการผลิต เก็บรักษาจ าหน่าย  เงินทุน  
  

 
   

 จัดหาปัจจัยการผลิตเพื่อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร  ปัจจัยการผลิต  
  

/  
   

 จัดหาแหล่งน้ า ปัจจัยการผลิต       

 ส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน       

 รักษาเสถียรภาพราคา ราคา       

 ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด วิจัยและพัฒนา   /    / 

 ผลิตและกระจายผลผลิตแก่เกษตรกร การผลิต / /  /   

 ขยายการผลิตแก่เกษตรกร การผลิต      / 

 ป้องกันและขจัดภัยท่ีจะส่งผลเสียหายแก่เกษตรกร การผลิต  /     

 กัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย แบ่งน้ าเพ่ือภาคเศรษฐกิจต่างๆ ปัจจัยการผลิต     /  

 ซ่อมแซมเสริมพนัง คันกั้นน้ า อาคารชลประทาน ขุดลอกทางน้ าฯ ปัจจัยการผลิต     /  
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4.2.3 การบริหารงานของกองทุนเงินนอกงบประมาณ : โครงสร้างหรือองค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบโครงสร้างคณะกรรมการบริหารของกองทุนต่างๆ โดยรวมพบว่า
คณะกรรมการบริหารของกองทุนประกอบด้วยกรรมการเฉลี่ยสูงสุด 18 คน โดยคณะกรรมการบริหารของ
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก าหนดให้มีกรรมการสูงสุด 35 คน ในขณะที่คณะกรรมการบริหารของ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานมีกรรมการต่ าสุดไม่เกิน 7 คน (ตารางที่ 4.2) ทั้งนี้ในจ านวน 13 กองทุน
นั้น มีจ านวน 5 กองทุนที่ก าหนดให้ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับ
รัฐมนตรีขึ้นไป อาทิ กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนก าหนดให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธานคณะกรรมการบริหาร ส่วนกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนเพ่ือการพัฒนาการ
ผลิตถั่วเหลือง และกองทุนการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน  ส่วนกองทุนอ่ืนๆ ส่วนใหญ่มีปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรืออธิบดีกรมต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  นอกจากนั้น ยังพบว่ากรรมการส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารหรือระดับปฏิบัติการจากกรม
ต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งในบางกองทุน ก าหนดให้ต้องมีกรรมการบุคคลภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงตัวแทนเกษตรกร 

โดยรวมอาจกล่าวได้ว่า การบริหารงานกองทุนมีกรรมการหรือผู้แทนมาจากหลายหน่วยงานเข้า
มาร่วมบริหารคณะกรรมการกองทุนในขณะที่หลายกองทุนมีกรรมการจ านวนมากและมีประธานระดับรอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีฯ รัฐมนตรีช่วยฯ หรืออธิบดี ซึ่งจะมีผลต่อความถี่ในการประชุมและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุนนั้น เพราะกรรมการระดับรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มักมีภารกิจมากและไม่ค่อย
มีเวลาเข้าร่วมประชุมบ่อยครั้งน้ก  นอกจากนั้น กองทุนที่มีประธานระดับรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงฯ หรือรัฐมนตรีช่วยฯ เปรียบเสมือนเป็นองค์กรที่ไม่มีเจ้าของผู้รับผิดชอบ เพราะเมื่อมีการเปลี่ยน
รัฐบาลหรือปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีช่วยฯ ก็มักท าให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งท าให้การ
ด าเนินงานของกองทุนไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร   

หากพิจารณาการด าเนินงานในระดับปฏิบัติการ พบว่า หลายกองทุน เช่น กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
กู้ยืมฯ กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ จ าเป็นต้องพ่ึงหน่วยงานอ่ืนในระดับภูมิภาคด าเนินภารกิจแทน ซึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นงานฝากโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรเงินทุนหรือบุคลากรเท่าที่ควร  รวมทั้ง
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้มีความช านาญด้านการพัฒนาและมักมีการโอนถ่ายย้ายเงินเช่นกัน ซึ่งท าให้การด าเนิน
ขาดความต่อเนื่อง  

   



โครงกำรศึกษำภำวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทำงกำรปรับปรุงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกองทุนในก ำกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.2 เปรียบเทียบองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารของกองทุนต่างๆ 

 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 
กู้ยืมแก่

เกษตรกรฯ 

กองทุน 
การปฏิรปู

ที่ดินฯ 

กองทุน 
จัดรูป 
ที่ดิน 

กองทุนพัฒนา
สหกรณ ์

กองทุน 
ปรับโครงสร้าง

การผลิตฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อผลิต

ขยายพันธุ์
พืช 

เงินทุน
หมุนเวียนใน

การผลิต
พันธุ์ปลา 

ฯลฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 

ผลิตวัคซีน 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียน 
ในการผลิต

เชื้อไร
โซเบียม 

เงินทุน
หมุนเวียน 
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุน 
เพื่อพัฒนา 
การผลิต 
ถั่วเหลือง 

จ านวนกรรมการ (ไม่เกิน) 25 22 35 26 16 28 7 16 11 10 12 7 16 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ:   

  
  

   
 

 
  

รองนายกรัฐมนตรี  /* 
  

  
   

 
 

  
รมว. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  / /* /*  /* 

   
 

 
 /* 

รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
  

 / 
   

 
 

 / 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /* / / /  / 

   
 

 
 / 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย / / / /   
   

 
 

  
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ /  / 

 
 / 

   
 

 
  

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม /  / 
 

 / 
   

 
 

  
ปลัดกระทรวงการคลัง /  

  
  

   
 

 
  

รองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมาย  / 
  

  
   

 
 

  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กษ.  /            
อธิบดีกรมชลประทาน   / /   

   
 

 
/*  

อธิบดีกรมปศุสัตว์  / / 
 

/ / 
   

 
 

 / 
อธิบดีกรมประมง  / / 

 
/ / 

 
/* 

 
 

 
  

อธิบดีกรมป่าไม้   / 
 

  
   

 
 

  
อธิบดีกรมการข้าว   

  
  /* 

  
 

 
  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร / / / / / / 
   

 
 

 / 
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   / /   

   
 

 
  

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
 

/   
   

/* /*  / 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ /  / / /* / 

   
 

 
  



โครงกำรศึกษำภำวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทำงกำรปรับปรุงศักยภำพกำรด ำเนินงำนของกองทุนในก ำกบัของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4-20 

 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 
กู้ยืมแก่

เกษตรกรฯ 

กองทุน 
การปฏิรปู

ที่ดินฯ 

กองทุน 
จัดรูป 
ที่ดิน 

กองทุนพัฒนา
สหกรณ ์

กองทุน 
ปรับโครงสร้าง

การผลิตฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อผลิต

ขยายพันธุ์
พืช 

เงินทุน
หมุนเวียนใน

การผลิต
พันธุ์ปลา 

ฯลฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 

ผลิตวัคซีน 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียน 
ในการผลิต

เชื้อไร
โซเบียม 

เงินทุน
หมุนเวียน 
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุน 
เพื่อพัฒนา 
การผลิต 
ถั่วเหลือง 

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์   
  

/ / 
   

 
 

  
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   / 

 
  

   
 

 
  

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   / 
 

  
   

 
 

  
อธิบดีกรมธนารักษ์   / 

 
  

   
 

 
  

อธิบดีกรมบัญชีกลาง / / / 
 

 / 
   

 
 

 / 
อธิบดีกรมการค้าภายใน /  

  
  

   
 

 
 / 

รองอธิบดีกรมการข้าว       /       
รองอธิบดีกรมประมง        /      
รองอธิบดีกรมปศุสัตว ์         /*     
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร           /   
ผอ. ส านักงบประมาณ / / / /  /        
ผอ. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรฯ      /        
เลขาธิการ สศช. / /  /  /        
เลขาธิการ สศก.  / / /  /       / 
เลขาธิการ ส านักงานกองทุนฟื้นฟูฯ  /    /        
นายก ส. ผู้ผลิตน้ ามันถั่วเหลอืงและร าขา้ว             / 
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย             / 
ผู้แทนส านักงบประมาณ     /  / / /  / /  
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง     /  /  /   /  
ผู้แทนกระทรวงการคลัง    /    /   /   
ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร           /   
ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ด้านการเพาะเล้ียงสัตวฯ์ 
การจัดการผลิตพืช 

       /   /   
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กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 
กู้ยืมแก่

เกษตรกรฯ 

กองทุน 
การปฏิรปู

ที่ดินฯ 

กองทุน 
จัดรูป 
ที่ดิน 

กองทุนพัฒนา
สหกรณ ์

กองทุน 
ปรับโครงสร้าง

การผลิตฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อผลิต

ขยายพันธุ์
พืช 

เงินทุน
หมุนเวียนใน

การผลิต
พันธุ์ปลา 

ฯลฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 

ผลิตวัคซีน 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียน 
ในการผลิต

เชื้อไร
โซเบียม 

เงินทุน
หมุนเวียน 
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุน 
เพื่อพัฒนา 
การผลิต 
ถั่วเหลือง 

ผอ. ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด        /      
ผอ. สถาบันวิจัยยาง          /    
ผอ. ต่างๆ ในส านักที่เกีย่วข้อง เช่น 
ส านักวิจยัและพัฒนาประมงน้ าจืด  
ส านักวิจยัพัฒนาปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตร 

       3 2 7 3   

หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มงาน 
ในส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด   
ในส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 

       / 2     

กรรมการอื่นๆ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
เกษตรกร (ไม่เกิน) 

10 4 9 7  7      4  

หัวหน้าส านักที่เกีย่วขอ้ง / / / / / / / / / / /  / 
เจ้าหน้าที่ส านกัที่เกี่ยวข้อง / /     / 2 / / 2  / 

หมายเหต:ุ * ท าหน้าท่ีเป็นประธาน 
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  บทที ่5
การประเมินการด าเนินงานของกองทนุ 

 
เนื้อหาของบทท่ี 5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานของกองทุนในมิติต่างๆ ซึ่งครอบคลุมความซ้ าซ้อนของ

บทบาทหน้าที่ โครงสร้างเงินทุน แหล่งเงินทุนและรายได้ รายจ่าย และภาวะหนี้สินเกษตรกรที่มีอยู่กับกองทุน 
รวมถึงผลสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน ตลอดจนแนวทางเพ่ิมศักยภาพของกองทุน 
(ดูรายละเอียดการประเมินการด าเนินงานของแต่ละกองทุนในภาคผนวก ก)  

5.1 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน: ความซ้ าซ้อนและการแข่งขัน 
กองทุนทั้ง 13 กองทุนที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลสมัยต่างๆ สามารถจัด

กลุ่มวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งตามสาเหตุของปัญหาได้ 4 ประการ คือ (ก) เพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรและ
สหกรณ์ (ข) เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร เช่น ปัญหาการไร้ที่ดินท ากิน (ค) เพ่ือลดต้นทุนด้าน
ปัจจัยการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ (ง) เพ่ือแก้ไขปัญหาความบกพร่องของกลไกตลาด  แม้ว่า
จะมีวัตถุประสงค์ข้างต้น แต่เหตุผลส าคัญที่มักถูกน าไปใช้ในการอธิบายถึงความจ าเป็นของการมีกองทุน คือ 
ความยืดหยุ่นด้านการเงินและการแก้ปัญหางบประมาณถูกตัดในปีที่เศรษฐกิจตกต่ า อย่างไรก็ดี โครงการต่างๆ 
ของกองทุนหลายโครงการอาจมีความส าคัญน้อยกว่าโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณ ในขณะเดียวกันหลาย
โครงการเป็นกิจกรรมหรือภารกิจประจ าของหน่วยงานราชการอยู่แล้ว  นอกจากนั้น บางกองทุนประสบกับ
ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาลและการใช้เงินที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ  

อนึ่ง จากการสังเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานของกองทุน พบว่า กองทุนที่ให้เงินกู้ยืมแก่เกษตรกรหรือ
ผ่านสถาบันเกษตรกรส่วนใหญ่มีบทบาทหน้าที่ที่ซ้ าซ้อนกันระหว่างกองทุน ตัวอย่างเช่น แม้ว่ากองทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยไถ่ถอนที่ดินที่จะหลุดจ านองในขณะที่
กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดหาที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรเช่าที่ดินหรือเช่าซื้อที่ดิน แต่มีความมุ่ง
หมายเดียวกัน คือ ต้องการให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน ซึ่งนับได้ว่าเป็นภารกิจปกติของส านักงานการปฏิรูปที่ดินฯ 
อยู่แล้ว   

นอกจากการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับที่ดินแล้ว ทั้งสองกองทุนได้ขยายบทบาทให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อ
เพ่ือประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ ธ.ก.ส. สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้านฯ และกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ 
ด าเนินการอยู่แล้ว เนื่องจากกองทุนเหล่านี้มักคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ต่ ากว่าอัตราตลาดมาก (ตารางท่ี 5.1)  
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ตารางท่ี 5.1 ความซ้ าซ้อนของวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและสถานะการแข่งขัน
กับหน่วยงานอ่ืน 

ชื่อกองทุน 
ต้น 

สังกัด 
ซ้ าซ้อนกับกองทุน 

เป็นภารกิจปกตขิอง
หน่วยงานอื่น 

แข่งขันกับเอกชน/
รสก. 

1) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
กู้ยืมฯ 

สป.กษ.   
กับ (2) แง่ที่ดินท ากิน 

ด้านสินเช่ือ 
ธ.ก.ส. 

ธ.ก.ส. 

2) กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ  ส.ป.ก.   
กับ (1) แง่ที่ดินท ากิน 

ด้านสินเช่ือ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส. 

3) กองทุนจัดรูปท่ีดิน ชป.   
เชื่อมโยงกับ (12) - - 

4) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ.   
เงินทุนผ่านสถาบัน 

ด้านสินเช่ือ ธ.ก.ส./
สหกรณ ์

ธ.ก.ส./สหกรณ ์

5) กองทุนพัฒนาสหกรณ์  กสส.   
เงินทุนผ่านสถาบัน 

ด้านสินเช่ือ ธ.ก.ส./
สหกรณ ์

ธ.ก.ส./สหกรณ ์

6) กองทุนปรับโครงสรา้งฯ สศก.   
เงินทุนผ่านสถาบัน ด้านสินเช่ือ ธ.ก.ส. ธ.ก.ส 

7) เงินทุนฯ เพื่อผลติและ
ขยายพันธุ์พืช 

กข. - - 
กลุ่มฯ/

ผู้ประกอบการ 

8) เงินทุนฯ ในการผลติพันธ์ุ
ปลา ฯลฯ 

กป. - - (น้อย/พันธ์ุหายาก) 

9) เงินทุนฯ เพื่อผลติวัคซีน
จ าหน่าย 

ปศ. - - 
(น้อย/วัคซีน

น าเข้า) 

10) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา กวก. - - (ก่ิงตายางพันธุ์เก่า) 

11) เงินทุนฯ ในการผลติเช้ือไร
โซเบียม 

กวก. - - - 

12) เงินทุนฯ เพื่อการ
ชลประทาน 

ชป.   
เชื่อมโยงกับ (3) 

- - 

13) กองทุนฯ เพื่อการผลติถั่ว
เหลือง 

สศก. - 
ศูนย์วิจัยพืชไร่ท ามา

ก่อน 
(น้อย/ถั่วเหลือง

น าเข้า) 
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5.2 การประเมินด้านการเงินและธรรมาภิบาล 
5.2.1 โครงสร้างทางการเงิน 

 หากจ าแนกแหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุนออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ทุนและหนี้สิน พบว่า ทั้ง 13 
กองทุนพ่ึงเงินส่วนทุนเป็นหลักในการด าเนินภารกิจของกองทุน โดยที่เงินส่วนทุนเป็นเงินทุนระยะยาวที่ได้รับ
จัดสรรจากรัฐบาลหรือรับโอนจากหน่วยงานของรัฐตั้งแต่เริ่มกองทุนและส่วนที่ได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมในช่วงที่
ผ่านมา และ ผลก าไรสะสม (หรือส่วนรายได้ที่สูงกว่ารายจ่ายสะสม) แม้ว่าบางกองทุนมีหนี้สินอยู่บ้าง แต่ก็อยู่
ในระดับต่ ากว่าร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน (รูปที่ 5.1)  อย่างไรก็ดี หนี้สินของกองทุนมิได้เกิด
จากการกู้ยืมเงินแต่อย่างใด เช่น กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ มีส่วนที่เป็นหนี้สินซึ่งเกิดจากมี
รายได้จากงบประมาณรับล่วงหน้า เงินทุนหมุนเวียนยางพารามีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ทีเ่งินทุนหมุนเวียนฯ ซื้อครุภัณฑ์ จ้างพนักงานชั่วคราว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินออกไป) เป็นต้น 

รูปที่ 5.1 โครงสร้างเงินทุนของกองทุน )หน่วย: ร้อยละของสินทรัพย์ท้ังหมด( 

 
5.2.2 แหล่งเงินทุนและรายได้ 

จากการศึกษาแหล่งเงินทุนและรายได้ของแต่ละกองทุนตามที่ระบุไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ
กองทุนนั้น กองทุนส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนหรือรายได้หลักจากเงินงบประมาณประจ าปี ดอกผลที่ได้จากการ
บริหารจัดการกองทุน  และเงินหรือทรัพย์สินจากรัฐบาลหรือท่ีได้รับบริจาค (ตารางท่ี 5.2) โดยสรุปได้ว่า 

 ทุกกองทุน (ยกเว้นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน) สามารถขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  อย่างไรก็ดี แม้ว่ากฎหมายเปิดช่องให้กองทุนต่างๆ สามารถท าเรื่องเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณ แต่ในช่วงที่ผ่านมา หลายกองทุนไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในบางปี ทั้งนี้ เหตุผลส่วน
หนึ่งที่หลายกองทุนไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในปี 2557 เป็นเพราะกองทุนเหล่านี้ยังคงมีเงินทุนคงเหลือ
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กองทุน 
สงเคราะห์ 
เกษตรกร 

กองทุน 
หมุนเวียน 

เพื่อการกู้ยืม 
แก่เกษตรกร 
และผู้ยากจน 

กองทุน 
การปฏิรูป 
ท่ีดินเพื่อ 

เกษตรกรรม 

กองทุน 
จัดรูป 
ท่ีดิน 

กองทุน 
พัฒนา 
สหกรณ์ 

กองทุนปรับ
โครงสร้าง 
การผลิต 

ภาคเกษตรฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน 

เพื่อผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช 

เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตพันธุ์
ปลา พันธุ์กุ้ง 

ฯลฯ 

เงินทุน 
หมุนเวียน 
เพื่อผลิต 
วัคซีน 

จ าหน่าย 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตเช้ือ 
ไรโซเบียม 

เงินทุน 
หมุนเวียน 
เพื่อการ 

ชลประทาน 

หน้ีสิน ทุน 
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อยู่ในระดับที่สูงและเพียงพอส าหรับการด าเนินภารกิจในปี อีกทั้งยังมีดอกผลเพ่ิมขึ้นจากการด าเนินงานในแต่
ละป ี อนึ่ง กองทุนที่ยังคงได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2557 มีเพียง 3 กองทุน คือ กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนจัดรูปที่ดิน และกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  (ตารางที่ 
5.3) 

 กองทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีเป็นประจ าจะเป็นกองทุนที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ 
ส่วนกองทุนอ่ืนมักไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีเพราะเหตุผลต่างๆ 

 ก) จากการสืบค้นข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลให้แก่กองทุนและเงินทุน
หมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่มีการชี้แจงใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต่างๆ พบว่า กองทุนต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นกองทุน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นระยะๆ ในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับงบประมาณสะสมรวมกว่า 12,600 ล้าน
บาท โดยกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เป็นกองทุนที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณสูงสุดประมาณ 5,500 ล้านบาท 
(แม้ว่าจะไม่ค่อยได้รับจัดสรรบ่อยครั้งนักในระยะหลัง)  รองลงมาเป็นกองทุนพัฒนาสหกรณ์ กองทุนเงิน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร และกองทุนจัดรูปที่ดิน ซึ่งได้รับงบประมาณสะสมจ านวน 2,268 ล้านบาท 
2,175 ล้านบาท และ 1,721 ล้านบาท ตามล าดับโดย กพส. และกองทุนจัดรูปที่ดิน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีแทบทุกปีและบ่อยครั้งกว่ากองทุนอ่ืนๆ (รูปที่ 5.2)  

 ข) ส่วนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนั้น ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมน้อยมากในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็น
เพราะมีเงินตั้งต้นจ านวนมากจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าว5-4 โดยในปัจจุบันยังมีวงเงินคงเหลือ
ในระดับสูงเมื่อเทียบกับกองทุนอ่ืนๆ (ตารางท่ี 5.3) 

 ค) กองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนที่ผลิตปัจจัยการผลิตจ าพวกพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช และปุ๋ย ได้รับเงิน
งบประมาณในช่วงแรกของการก่อตั้งกองทุน แต่เนื่องจากกองทุนเหล่านี้สามารถผลิตและจ าหน่าย ท าให้มี
เงินทุนหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาและสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณรายจ่ายประจ าปี
จากรัฐบาล   

 กองทุนจ านวนกึ่งหนึ่งสามารถใช้ดอกผลจากการด าเนินงาน โดยที่ดอกผลจากการด าเนินงานแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ (ก) ดอกผลจากการสนับสนุนสินเชื่อรูปแบบต่างๆ เช่น การสนับสนุนเพ่ือการจัดหา
ที่ดินและจัดรูปที่ดิน การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือไถ่ถอนที่ดินที่จะหลุดจ านอง การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นเงิน
หมุนเวียนส าหรับการท าเกษตรกรรม เป็นต้น (ข) ดอกผลจากการขายวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น การขายเชื้อ
ไรโซเบียม การขายพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์น้ า  

 ในบรรดา 13 กองทุน มี 8 กองทุนที่ด าเนินการในลักษณะทางการค้า/การตลาด/สนับสนุนปัจจัย
การผลิต ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตขยายพันธุ์พืช เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา กุ้ง และสัตว์น้ า
อ่ืนๆ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตวัคซีน เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม และเงินทุนหมุนเวียน
ยางพารา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน และกองทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตถั่วเหลือง 
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ตารางท่ี 5.2 แหล่งเงินทุนและรายได้ของกองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภทรายรับ/เงินทุน 
กองทุน

สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ
กู้ยืมแก่

เกษตรกรฯ 

กองทุน 
การปฏิรูป 

ที่ดินฯ 

กองทุนจัด
รูปท่ีดิน 

กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน 
ปรับ

โครงสร้าง
การผลิต 

ภาคเกษตร 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อผลิต

ขยายพันธุ์
พืช 

เงินทุน
หมุนเวียน 
ในการผลิต
พันธุ์ปลา 
กุ้ง ฯลฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน

เพื่อการผลิต
วัคซีน 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียน 
ในการผลิต

เชื้อไร 
โซเบียม 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุน 
เพื่อพัฒนา 
การผลิต 
ถั่วเหลือง 

เงินงบประมาณรายจ่าย / / / / / / / / / / /  / 

เงินหรือทรัพย์สินจากรัฐบาล  / / / 
 

/ 
   

 
 

  

เงินหรือทรัพย์สินรับบริจาค / / / / / / 
   

 
 

 / 

เงินรับโอนจากหน่วยงานอื่น / 
 

/ / / 
    

 
 

  

ดอกผลจากการด าเนินการ  / / / / / / / / / 
 

  

เงินจากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชและเชื้อไรโซเบียม พันธุ์สัตว์น้ า    / /   /   

เงินจากการจ าหน่ายวัคซีน  
 

 
     

/  
 

  

ดอกผลจากทรัพย์สินของกองทุน / /  
 

/ / 
   

 
 

 / 

ค่าธรรมเนียมส่งออกและน าเข้า / 
 

 
      

 
 

  

เงินกู้โดยอนุมัติของ ครม. / 
 

 
      

 
 

  

เงินค่าชลประทาน  
 

 
      

 
 

/  

เงินค่าขายทรัพย์สิน  
 

 
 

/ 
    

 
 

/  

เงินจากผู้น าเข้าถั่วเหลือง  
 

 
      

 
 

 / 

รายรับอื่นๆ  /  
   

/ / / / / /  
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รูปที่ 5.2 งบประมาณสะสมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตั้งแต่เริ่มตั้งกองทุน )หน่วย: ล้านบาท( 

 
หมายเหต:ุ * ปีท่ีเริ่มด าเนินกองทุนแตกต่างกันในแต่ละกองทุน / งบประมาณของบางกองทุน เช่น งบประมาณกองทุนหมุนเวียนเพื่อ

การกู้ยืมแก่เกษตรกรฯ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ นับรวมงบประมาณก่อนท่ีจะมีการรวมทุนต่างๆ 

ตารางท่ี 5.3 สรุปงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสามารถใช้จ่ายได้ และวงเงินคงเหลือ  
)หน่วย: ล้านบาท( 

 

งบประมาณ 2557 
วงเงินคงเหลือ

สะสม* ได้รับจัดสรร 
ได้รับอนุมัติ
ให้ใช้จ่าย 

1) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) - 6.72 7,687.58 
2) กองทุนหมุนเวียนเพือ่การกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (สป.กษ.) 70.00 254.15 587.42 
3) กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) - 859.23 2,426.00 
4) กองทุนจัดรูปที่ดิน (ชป.) 150.00 309.91 15.65 
5) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กส.) - 3,885.15 629.25 
6) กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ (สศก.) 60.00 98.60 98.73 
7) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช (กข.) - 2,093.05 943.86 
8) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุป์ลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ (กป.) - 99.99 29.82 
9) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย (ปศ.) - 393.44 1,322.64 
10) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา (วก.) - 71.55 394.61 
11) เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม (วก.) - 3.02 17.66 
12) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (ชป.) - 911.28 1,393.18 
13) กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง (สศก.) - - 32.27 

รวม 280.00 8,986.09 15,578.67 
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กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (ส.ป.ก.) กองทุนจัดรูปที่ดิน (ชป.) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ (สป.กษ.) 
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กสส.) กองทุนปรับโครงสร้างฯ (สศก.) 
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5.2.3 รายจ่าย 

ตามกฎหมายหรือระเบียบของกองทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุนสามารถแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่มภารกิจหลัก ได้แก่ (ก) ด้านการให้สินเชื่อ เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และ เพ่ือจัดหา ไถ่ถอน และ
จัดรูปที่ดินท ากินของเกษตรกร (ข) ด้านการผลิตวัตถุดิบ เช่น การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ า เชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือ
เป็นวัตถุดิบส าหรับการท าเกษตรกรรม (ค) ด้านการจัดหาวัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต และอุปกรณ์เพ่ือจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรในราคาถูก (ง) ด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดผลิตผลทาง
การเกษตร (จ) เพ่ือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโดยหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ ธ.ก.ส. ในการด าเนินงานแทน
กองทุน เช่น กองทุนหมุนเวียนเพ่ือกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (ตารางที่ 5.4)  โดยที่แต่ละกองทุนได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายในวงเงินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในปี 2557  กองทุนพัฒนาสหกรณ์และเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือการผลิตและขยายพันธุ์พืชได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายได้สูงถึง 3,885 ล้านบาทและ 2,093 ล้านบาท ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 5.3)  
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ตารางท่ี 5.4 ประเภทค่าใช้จ่ายด าเนินการของกองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ประเภท 
กองทุน

สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 
กู้ยืมแก่

เกษตรกรฯ 

กองทุน 
การปฏิรูป

ที่ดินฯ 

กองทุน 
จัดรูป 
ที่ดิน 

กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
ปรับโครง 

สร้าง 
การผลิตฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อผลิต
ขยาย 

พันธุ์พืช 

เงินทุน
หมุนเวียน
ในการผลิต
พันธุ์ปลา 

ฯลฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน

เพื่อการผลิต
วัคซีน

จ าหน่าย 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียน
ในการผลิต

เชื้อ 
ไรโซเบียม 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุน 
เพื่อพัฒนา 
การผลิต 
ถั่วเหลือง 

 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดซ้ือที่ดิน จดจ านอง / / / 
      

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดรูปท่ีดิน  
 

 / 
     

 
 

  

 การให้สินเชื่อ/การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน / / / / / / 
   

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายตามข้อผูกพันทางกฎหมาย  
 

/ 
      

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายเพื่อด าเนินโครงการท่ีก่อประโยชน์หรือ
เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร 

 
 

/ 
 

/ / 
   

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิต 
เพื่อจ าหน่ายให้แก่เกษตรกร 

/ 
 

 
  

/ 
   

/ 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการผลิต ขยาย และจ าหน่าย เช่น 
เมล็ดพันธุ์ พันธุ์สัตว์น้ า วัคซีน เชื้อไรโซเบียม 

 
 

 
   

/ / /  /   

 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ า / 
 

 
      

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานให้กับ ธ.ก.ส.  /  
  

/ 
   

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์  /  
      

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของกองทุน/เงินทุน
หมุนเวียน 

 /  
 

/ / / / / / / / / 
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ประเภท 
กองทุน

สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ 
กู้ยืมแก่

เกษตรกรฯ 

กองทุน 
การปฏิรูป

ที่ดินฯ 

กองทุน 
จัดรูป 
ที่ดิน 

กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
ปรับโครง 

สร้าง 
การผลิตฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อผลิต
ขยาย 

พันธุ์พืช 

เงินทุน
หมุนเวียน
ในการผลิต
พันธุ์ปลา 

ฯลฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน

เพื่อการผลิต
วัคซีน

จ าหน่าย 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียน
ในการผลิต

เชื้อ 
ไรโซเบียม 

เงินทุน
หมุนเวียน
เพื่อการ

ชลประทาน 

กองทุน 
เพื่อพัฒนา 
การผลิต 
ถั่วเหลือง 

 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการตรวจสอบ 
และรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผล 

/ 
 

 
      

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการรักษาเสถียรภาพของราคา 
และการจ าหน่ายผลิตผล 

/ 
 

 
      

 
 

  

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิต  
การแปรรูป การตลาด 

/ 
 

 
  

/ 
   

/ 
 

 / 

 ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการด าเนินโครงการ / 
 

 
      

 
 

  

 ค่าใช้จ่ายในการกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง 
ระบายหรือแบ่งน้ า ซ่อมแซมเสริมพนัง  
คันกั้นน้ า อาคาร ฯลฯ 

 
 

 
      

 
 

/  

 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  /  
  

/ / 
 

/ / /   
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5.2.4 สถานะลูกหนี้ของกองทุน 

หากพิจารณาสถานะลูกหนี้ของกองทุนโดยใช้ข้อมูลรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนต่างๆ พบว่า 
กองทุนส่วนใหญ่ (ไม่นับรวมกองทุนที่เน้นการขายวัตถุดิบ/ปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์น้ า เชื้อไร
โซเบียม เป็นต้น) มีลูกหนี้อยู่ในพอร์ตตนเองโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 8-75 ของสินทรัพย์รวมในปี 2555-2556 
(รูปที่ 5.3)  โดยสัดส่วนดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในปี 2556  อนึ่ง กองทุนที่มีสัดส่วนลูกหนี้น้อยเมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวมทั้งๆ ที่กองทุนมีภารกิจการให้สินเชื่อระยะปานกลางถึงยาว อาจสะท้อนได้ว่า กองทุนยังไม่
สามารถใช้เงินทุนเพ่ือประโยชน์แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนัก 

รูปที่ 5.3 ลูกหนี้คงเหลือและรายได้ค้างรับ )หน่วย: ร้อยละของสินทรัพย์( 

 
 

แม้ว่ากองทุนต่างๆ ให้การอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรในอัตราอุดหนุนที่สูงมากทั้งในรูปของสินเชื่อ
ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ าให้แก่เกษตรกร หรือแก่กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ (ซึ่งเท่ากับเป็นการอุดหนุน
กิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์) การให้เช่าที่ดินหรือเช่าซื้อในราคาที่ต่ ากว่าตลาดค่อนข้างมาก การ
ขายปัจจัยการผลิตที่เงินทุนหมุนเวียนผลิตและจ าหน่ายในราคาที่ต่ ากว่าราคาตลาดมาก แต่ก็ยังพบว่ามี
เกษตรกรที่ไม่สามารถช าระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก าหนดเวลา   

ประเด็นค าถามส าคัญ คือ ลูกหนี้ที่อยู่ในพอร์ตของกองทุนต่างๆ นั้นเป็นลูกหนี้มีคุณภาพและด้อย
คุณภาพมากน้อยเพียงใด  ฉะนั้น เพ่ือตอบโจทย์ดังกล่าว จึงท าการจัดกลุ่มลูกหนี้คงเหลือออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วยลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ ลูกหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วแต่ยังไม่ได้รับช าระคืนจากลูกหนี้ และ
ลูกหนี้ที่ถูกน าเข้าสู่กระบวนการฟ้องคดีไปแล้ว  โดยที่กลุ่มลูกหนี้ 2 กลุ่มหลังนับเป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพหรือ
ลูกหนี้ที่มีปัญหาและไม่ก่อรายได้ให้กับกองทุน   

จากข้อมูลลูกหนี้ของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 พบว่า กองทุนที่สนับสนุนสินเชื่อฯ ก าลัง
ประสบกับปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระดับท่ีสูง โดยเฉลี่ยมีสัดส่วนปริมาณลูกหนี้ด้อยคุณภาพต่อปริมาณลูกหนี้
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กองทุน 
สงเคราะห์ 
เกษตรกร 

กองทุน 
หมุนเวียน 

เพื่อการกู้ยืม 
แก่เกษตรกร 
และผู้ยากจน 

กองทุน 
การปฏิรูป 
ท่ีดินเพื่อ 

เกษตรกรรม 

กองทุน 
จัดรูป 
ท่ีดิน 

กองทุน 
พัฒนา 
สหกรณ์ 

กองทุนปรับ
โครงสร้าง 
การผลิต 

ภาคเกษตรฯ 

เงินทุน
หมุนเวียน 

เพื่อผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช 

เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตพันธุ์
ปลา พันธุ์กุ้ง 

ฯลฯ 

เงินทุน 
หมุนเวียน 
เพื่อผลิต 
วัคซีน 

จ าหน่าย 

เงินทุน
หมุนเวียน
ยางพารา 

เงินทุน
หมุนเวียนใน
การผลิตเช้ือ 
ไรโซเบียม 

เงินทุน 
หมุนเวียน 
เพื่อการ 

ชลประทาน 

รายได้ค้างรับ ลูกหนี้คงเหลือ (ระยะสั้นและยาว) 
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คงเหลือท้ังหมดประมาณร้อยละ 38.7 สูงสุดร้อยละ 79 ซึ่งนับว่าสูงกว่าอัตราหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของ ธ.ก.ส. 
หลายเท่าตัว ทั้งนี้ กองทุนที่มีสัดส่วนลูกหนี้มีปัญหาสูงกว่าร้อยละ 20 มี 5 กองทุนจากทั้งหมด 6 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ และกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (รูปที่ 5.4 (ก))  ทั้งนี้ กองทุนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดเพราะ
มีสัดส่วนลูกหนี้ด้อยคุณภาพสูงและมีลูกหนี้คงเหลือสูงกว่า 1 พันล้านบาทขึ้นไปประกอบด้วยกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (ลูกหนี้คงเหลือสูงถึง 4.3 พันล้านบาท) กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (2.4 พันล้านบาท) กองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมฯ (1.7 พันล้านบาท) และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (1.3 พันล้านบาท)  

รูปที่ 5.4 สัดส่วนลูกหนี้คงเหลือที่มีปัญหา ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  
)หน่วย: ร้อยละของลูกหนี้ทั้งหมด( 

(ก) สัดส่วนจ านวนเงินลูกหนี้ที่มีปัญหาของกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือในรูปของสินเชื่อ 

 
 (ข) สัดส่วนจ านวนเงินลูกหนี้การค้าที่มีปัญหาของกองทุนที่ผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการผลิต 

 
หมายเหต:ุ ลูกหน้ีคงเหลือท่ีมีปัญหา = หน้ีครบก าหนดช าระ + หน้ีท่ีมีการฟ้องร้องคดี 
ท่ีมา:  จากการรวบรวมของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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สาเหตุที่กองทุนต่างๆ มีอัตราหนี้มีปัญหาในระดับที่สูง เช่น (ก) กองทุนไม่มีระบบการติดตามหนี้ที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่เป็นในรูปของการส่งเอกสารแจ้งเตือนเท่านั้นแต่ไม่ได้ด าเนินการติดตามทวงหนี้ด้วยวิธี
อ่ืนใด (ข) ความยากล าบากหรือไม่สามารถบังคับให้เกษตรกรช าระหนี้ด้ วยการยึดทรัพย์ (ค) เกษตรกรที่
ล้มเหลวในภาคการเกษตรยังคงได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ โดยที่การอุดหนุนไม่ได้ช่วยขจัดปัจจัยที่เป็นเหตุ
ท าให้เกษตรกรไม่สามารถช าระคืนหนี้ได้  

ส าหรับทุนหมุนเวียนที่เน้นการผลิตและขายปัจจัยการผลิตนั้น มี 3 กองทุนที่มีลูกหนี้การค้าครบ
ก าหนดช าระหรืออยู่ระหว่างฟ้องร้องคดี ได้แก่ เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตและขยายพันธุ์พืช เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน (รูปที่ 5.4 (ข))  แต่กองทุนเหล่านี้มี
ยอดลูกหนี้การค้าคงเหลืออยู่ระหว่าง 3-104 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งต่ ามากเมื่อเทียบกับวงเงินคงเหลือของทุน
หมุนเวียนฯ  

5.2.5 สาเหตุของปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

 จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนจ านวนมากขึ้นในช่วง
หลายสิบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรผ่านโครงการต่างๆ โดยมีความมุ่งหวังที่จะช่วย
ยกระดับรายได้และลดความเหลื่อมล้ าทางรายได้ของครัวเรือนในภาคการเกษตร  อย่างไรก็ดี ภายหลังจากที่
กองทุนหรือเงินทุนได้ให้สินเชื่อสนับสนุนแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา แต่ ปรากฏว่า
เกษตรกรบางส่วนยังคงไม่สามารถช าระหนี้สินคืนให้แก่กองทุนที่เกี่ยวข้องได้ตามก าหนด จนท าให้หลายๆ 
กองทุนต้องประสบกับปัญหาหนี้สินคงค้างจ านวนมาก  ด้วยเหตุนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงได้
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจ าหน่ายหนี้สูญ
ในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการ
พิจารณา และเงื่อนไขในการจ าหน่ายหนี้สูญ ซึ่งมีความแตกต่างกันตามแต่ละสาเหตุของปัญหาหนี้สินเกษตรกร    

 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจ าหน่ายหนี้เป็นสูญในกองทุนหรือเงินทุนในส่วนของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการจัดกลุ่มปัญหาหนี้สินเกษตรกรออกเป็น 10 กลุ่มสาเหตุ ซึ่งประกอบด้วย 
(1) โครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐไม่ประสบความส าเร็จ ตามที่ระบุไว้ในรายงานผลการศึกษาหรือวิจัย
ของหน่วยงานภาครัฐ (2) เกษตรกรได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติหรือธรรมชาติ ตามการประกาศพ้ืนที่
ประสบภัยของจังหวัด (ปภ.) จนไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ยืมได้  (3) เกษตรกรได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัดภาคใต้ (4) หนี้ขาดอายุความ ท าให้ไม่สามารถฟ้องร้องด าเนินคดีได้ (5) หนี้ค้าง
ช าระเป็นระยะเวลาเกินกว่า 10 ปีขึ้นไป (6) หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์เพ่ือด าเนินการบังคับคดีได้ (7) 
เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือ ละทิ้งถิ่นที่อยู่ (8) เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินพิการ ทุพพลภาพ 
วิกลจริต หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพ (9) เกษตรกรลูกหนี้มีรายได้น้อย ไม่มีความสามารถใน
การช าระหนี้ โดยมีรายได้ต่ ากว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์มาตรฐาน จปฐ. (10) หนี้สินของ
เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินน้อยกว่า 10,000 บาท ซ่ึงท าให้การด าเนินการฟ้องร้องด าเนินคดีไม่คุ้มค่าใช้จ่าย  ทั้งนี้ จาก
การเริ่มด าเนินโครงการฯ พบว่า มีการเสนอขอจ าหน่ายหนี้สูญคิดเป็นมูลค่า 4.56 พันล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สิน
เกษตรกรระดับบุคคลร้อยละ  30 และระดับสถาบันกลุ่มสหกรณ์ร้อยละ 70  

 อนึ่ง จากการวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรรายบุคคลโดยรวมในก ากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ตามสาเหตุข้างต้น เกษตรกรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 69 ของจ านวนเกษตรกรทั้งหมด 26,742 คน มี
หนี้สินค้างช าระที่มีการเสนอขอจ าหน่ายหนี้สูญรวมทั้งสิ้น 1,098 ล้านบาทหรือร้อยละ 79 ของมูลค่าหนี้สิน
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ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความส าเร็จ (ตารางที่ 5.5)   
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาปัญหาหนี้สินในระดับองค์กรเกษตรกรกลับพบว่า ปัญหาที่สถาบันกลุ่มสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 60 ของจ านวนสถาบันกลุ่มสหกรณ์มีหนี้สินเข้าหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ สืบเนื่องจากการที่
เกษตรกรมีรายได้น้อยมากจนท าให้ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้คืน รองลงมาเป็นสาเหตุจากความ
ล้มเหลวของการด าเนินโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐที่ไม่ประสบความส าเร็จ (ร้อยละ 24)   

ตารางท่ี 5.5 ภาพรวมหนี้สินเกษตรกรค้างช าระที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอยู่ใน
เกณฑ์ต้องด าเนินการพิจารณาจ าหน่ายหนี้สินเป็นสูญ จ าแนกตามสาเหตุของปัญหาหนี้สิน  

สาเหตุการเกิดหนี้ 
รายบุคคล สถาบันกลุ่มสหกรณ ์ จ านวนเงินรวม 

(บาท( ราย บาท องค์กร บาท 
1)  โครงการส่งเสริม/สงเคราะห์ไม่ประสบ

ความส าเร็จ 
18,408 1,098,095,058 249 1,131,276,560 2,229,371,618 

2)  ภัยพิบัตหิรือภยัธรรมชาต ิ 832 21,506,641 7 18,637,963 40,144,604 
3)  เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ 14 741,406 4 715,900 1,457,305 
4)  ขาดอายุความ 1,750 80,533,080 40 23,516,571 104,049,651 
5)  หนี้ค้างช าระนานกว่า 10 ปีขึ้นไป         0 
6)  หนี้ที่ไม่สามารถติดตามทรัพย์เพือ่ด าเนนิการ

บังคับคดีได้ 
1,408 66,035,456 83 30,521,088 96,556,544 

7)  ลูกหนี้เสียชีวิต หายสาบสูญ หาตวัไม่พบ ละทิ้ง
ถิ่นที่อยู่อาศัย 

773 32,904,372 5 1,020,124 33,924,496 

8)  ชราภาพ ทุพพลภาพ วกิลจริต หรือเจบ็ป่วย
เร้ือรัง ไม่สามารถประกอบอาชีพ 

980 55,001,343 3 1,338,681 56,340,024 

9)  ลูกหนี้รายได้น้อย (< 30,000 บาท/ปี) ไม่มี
ความสามารถในการช าระหนี ้ 

194 17,944,443 620 1,964,250,091 1,982,194,533 

10)  จ านวนหนี้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการติดตามเร่งรัด
ด าเนินคดี (ต้นหนี้ < 10,000 บาท) 

2,383 12,239,939 17 126,460 12,366,399 

รวม 26,742 1,385,001,738 1,028 3,171,403,438 4,556,405,175 

ท่ีมา: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาปัญหาหนี้สินเกษตรกรเฉพาะที่อยู่กับกองทุนที่ก าลังศึกษาในโครงการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้และเข้าหลักเกณฑ์การจ าหน่ายหนี้สูญ (ซึ่งครอบคลุม 5 กองทุน ได้แก่ กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม และกองทุนพัฒนาสหกรณ์) โดยรวมพบสาเหตุของปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละกองทุน 
(ตารางท่ี 5.6) ดังนี้ 

 กองทุนสงเครำะห์เกษตรกร: ปัญหาหนี้สินเกษตรกรที่มีมูลค่าสูงถึง 611 ล้านบาท เกิดจาก
สาเหตุส าคัญ 2 ประการ คือ การด าเนินโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์เกษตรกรไม่ประสบความส าเร็จ และ 
เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินมีรายได้น้อยมาก จึงไม่มีความสามารถในการคืนหนี้เงินกู้ยืมแก่กองทุนได้ 

 กองทุนหมุนเวียนเพ่ือกำรกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยำกจน : กองทุนฯ เสนอขอจ าหน่ายหนี้สูญ
ประมาณ 46 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นหนี้สินเกษตรกรที่ขาดอายุความไปแล้ว จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ฟ้องร้องด าเนินคดีต่อได ้

 กองทุนจัดรูปที่ดิน: กองทุนจัดรูปที่ดินมีหนี้สินเสนอขอจ าหน่ายหนี้สูญเพียง 36 ล้านบาทซึ่งเป็น
ระดับต่ าท่ีสุดในบรรดา 5 กองทุนที่เข้าหลักเกณฑ์การขอจ าหน่ายหนี้สูญ โดยเกิดจากสาเหตุส าคัญ 3 ประการ 
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คือ หนี้สินขาดอายุความไปแล้ว หนี้สินเกษตรกรมีมูลหนี้น้อยกว่า 10,000 บาท จึงไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการ
ติดตาม เร่งรัด หรือด าเนินคดี และเกษตรกรมีสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมในการประกอบอาชีพเนื่องจากทุพพล
ภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง  

 กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม: กองทุนฯ มีการเสนอขอจ าหน่ายหนี้สูญคิดเป็นมูลค่าที่
สูงถึง 1,127 ล้านบาท  ทั้งนี้ การด าเนินโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่
ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร โดยเกิดจากความบกพร่องหรือความไม่เหมาะสมด้านเทคนิควิชาการ ด้ านการ
บริหารจัดการ ด้านการตลาด หรือด้านการเงินของหน่วยงานเจ้าของโครงการ และไม่ได้เป็นความผิดของ
เกษตรกรผู้กู ้

 กองทุนพัฒนำสหกรณ์: กองทุนฯ ได้เสนอขอตัดจ าหน่ายหนี้สูญคิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 448 ล้าน
บาทโดยมีสาเหตุส าคัญ คือ เกษตรกรผู้กู้ยืมเงิน (ร้อยละ 74.5) มีรายได้ต่ ากว่ามาตรฐาน จปฐ. จึงท าให้ไม่มี
ความสามารถในการช าระหนี้สินคืนได้  นอกจากนั้น บางส่วนเป็นผลจากความล้มเหลวของการด าเนินโครงการ
สนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร (ร้อยละ 22)   

ตารางท่ี 5.6 ภาพรวมหนี้สินเกษตรกรค้างช าระเฉพาะที่อยู่กับกองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และอยู่ในเกณฑ์ต้องด าเนินการพิจารณาจ าหน่ายหนี้สินเป็นสูญ จ าแนกตามสาเหตุ
ของปัญหาหนี้สิน )หน่วย: ร้อยละของมูลค่าทั้งหมด( 

แหล่งเงิน/โครงการ 
กองทุน

สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมฯ 

กองทุน 
จัดรูปที่ดิน 

กองทุนการ
ปฏิรูป 
ท่ีดินฯ 

กองทุนพัฒนา
สหกรณ ์

1)  กรณโีครงการส่งเสรมิหรือสงเคราะห์ของรฐัที่ไม่
ประสบความส าเร็จ 

54.77 0.00 0.98 89.80 21.58 

2) กรณีประสบภัยพิบัติหรือธรรมชาต ิ 0.07 0.00 0.00 1.89 3.78 
3) ปัญหาเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ 0.02 0.00 0.00 0.00 0.14 
4) หนี้ขาดอายุความ 0.31 95.56 51.46 0.00 0.00 
5) หนี้ค้างช าระเป็นระยะเวลาเกนิกว่า 10 ปีขึ้นไป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6) หนี้ที่ไม่สามารถตดิตามทรัพย์เพือ่ด าเนินการบังคับคดี

ได้ 
3.58 0.24 0.00 3.45 0.00 

7) เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินเสียชีวิต สาบสูญ หาตัวไม่พบ หรือ
ละทิ้งถิน่ทีอ่ยู่ 

0.06 0.68 4.36 1.70 0.00 

8) เกษตรกรผู้กู้ยืมเงินพกิาร ทุพพลภาพ วิกลจริต หรือ
เจ็บป่วยเรือ้รัง ไม่สามารถประกอบอาชีพ 

0.00 3.43 14.93 1.48 0.00 

9) ลูกหนี้ผูกู้้ยืมเงนิมีรายได้นอ้ยหรือไมม่ีความสามารถใน
การช าระหนี ้

41.15 0.10 1.79 1.69 74.50 

10) หนี้สินของเกษตรกรผู้กู้ยืมเงินน้อยกว่า 10,000 บาท 
ท าให้ไม่คุ้มค่าใช้จ่ายในการติดตามเร่งรัด/ด าเนินคด ี

0.05 0.00 26.47 0.00 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
รวมวงเงินที่ขอเสนอจ าหน่ายหนี้สญู (ล้านบาท) 611.69 45.92 35.67 1,127.09 448.57 

ท่ีมา:  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

5.2.6 การเปิดเผยข้อมูลและการตรวจรับรองโดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

จากการประเมินธรรมาภิบาลของกองทุนในมิติทางด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการโดย
ตรวจสอบเอกสารที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองทุน พบว่า ทุกกองทุนไม่ได้ท าการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อ
สาธารณชนผ่านเว็บไซต์ได้อย่างครอบคลุมและข้อมูลส่วนใหญ่มิได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันมากนัก เช่น 
ข้อมูลรายงานงบการเงิน รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รายงานการตรวจสอบบัญชีของส านักงานการ
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ตรวจเงินแผ่นดิน ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  นอกจากนั้น บาง
กองทุนไม่ได้แสดงข้อมูลหรือรายงานต่างๆ ของปีในอดีต เป็นต้น13 

ตารางท่ี 5.7 การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ และ การวัดประโยชน์ที่ตกกับเกษตรกร 

ชื่อกองทุน ต้นสังกัด 
การวัดประโยชน์
ที่ตกกับเกษตรกร 

)ผลลัพธ์( 

การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและเข้าถึงง่ายผ่าน 

Website 

ปีล่าสุดที่ 
สตง. 

ตรวจรับ 

ก าไร/
ขาดทุน
สะสม 

1) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สป.กษ. ไม่มี 
ล่าช้า/ขาดบางส่วน/ 

ข้อมูลอดีต 
2554 - 

2) กองทุนหมุนเวียนเพื่อ 
การกู้ยืมฯ 

สป.กษ. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2554 + 

3) กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ส.ป.ก. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2555 + 
4) กองทุนจัดรูปที่ดิน ชป. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2555 + 
5) กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กสส. ไม่มี ล่าช้า/ขาดบางส่วน 2554 + 
6) กองทุนปรับโครงสร้างฯ สศก. ไม่มี ล่าช้า/ขาดบางส่วน 2556 + 
7) เงินทุนฯ เพื่อผลิตและ

ขยายพันธุ์พืช 
กข. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2554 + 

8) เงินทุนฯ ในการผลิตพันธุ์ปลา 
ฯลฯ 

กป. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2554 + 

9) เงินทุนฯ เพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่าย 

ปศ. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2552 + 

10) เงินทุนหมุนเวียนยางพารา กวก. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2551 + 
11) เงินทุนฯ ในการผลิต 

เชื้อไรโซเบียม 
กวก. ไม่มี ล่าช้า/ไม่ครอบคลุม 2554 + 

12) เงินทุนฯ เพื่อการชลประทาน ชป. ไม่มี ล่าช้า/ขาดบางส่วน 2554 + 
13) กองทุนฯ เพื่อการผลิต 

ถั่วเหลือง 
สศก. ไม่มี ไม่พบเว็บไซต์ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

 

5.3 การประเมินผลลัพธ์ 
ทั้ง 13 กองทุนไม่เคยมีระบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ (ตารางที่ 5.7) แม้ว่าบางกองทุนมีการจัดท า

รายงานข้อเสนอโครงการซึ่งวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและชี้ว่าประโยชน์
จากการด าเนินโครงการตีเป็นมูลค่าได้สูงกว่าต้นทุน เช่น การจัดรูปที่ดินจะท าให้ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น ฯลฯ 
ในทางปฏิบัติ แม้ว่าทุกกองทุนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดขึ้นส าหรับใช้ประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนในแต่ละปีงบประมาณ แต่ไม่มีการประเมิน
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จึงท าให้ไม่ทราบว่า รัฐใช้เงินในการแทรกแซงตลาดได้
อย่างคุ้มค่าต่อการพัฒนาภาคเกษตรไทยและต่อการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้หรือไม่ 

ประเด็นค าถามส าคัญ คือ รัฐยังคงควรแทรกแซงตลาดผ่านกองทุนเหล่านั้นหรือไม่ ในหลายกรณี 
เหตุผลเรื่องความจ าเป็นในการแทรกแซงตลาดไม่มีน้ าหนักพอ หรือ ขาดเหตุผลเพียงพอในเรื่องความล้มเหลว
ของตลาด (market failure) หรือ ขาดหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่น ถ้ารัฐไม่ท าแล้วเอกชนก็ไม่ท า หรือถ้ารัฐไม่

                                           
13  เป็นเพียงบางรายการท่ีน ามาเป็นตัวอย่างข้อมูลท่ีควรเปิดเผยสู่สาธารณะ ซ่ึงปรับใช้จาก Standard and Poor’s  orporate 
Governance Scorecard 
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ท าแล้วจะท าให้ราคาตลาดของสินค้านั้นสูงเกินไป เป็นต้น  อย่างไรก็ดี บางเหตุผลอาจมีน้ าหนักด้านวิชาการที่
ช่วยสนับสนุนบทบาทของภาครัฐในการแทรกแซงตลาด อาทิ วัคซีนป้องกันโรคระบาดและงานวิจัยช่วยสร้าง
ผลกระทบภายนอก การวิจัยและพัฒนาสินค้าสาธารณะ (public goods) เพ่ือความหลากหลายทางพันธุกรรม 
งานพัฒนาที่มีความเสี่ยงซึ่งอาจจะไม่เกิดขึ้นหากไม่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐ การสนับสนุนการรวมตัวกันผลิต
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาความยากจน เป็นต้น  อย่างไรก็ดีเหตุผลส่วนใหญ่เป็นภารกิจหลักของ
หน่วยราชการอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องด าเนินการผ่านกองทุนเงินนอกงบประมาณ 

แม้ว่าการแทรกแซงตลาดในบางกรณีมีความจ าเป็นอยู่ แต่ภาครัฐกลับใช้เครื่องมือจัดการปัญหาที่ไม่
ถูกต้องหรือไม่เพียงพอ เช่น การแก้ปัญหาที่ดินที่จะหลุดจ านองด้วยการอุดหนุนสินเชื่อแต่ไม่ได้มีการด าเนิน
มาตรการพัฒนาอาชีพควบคู่กันไป การอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยสูงแต่ก็ไม่สามารถท าให้เกษตรกรลูกหนี้
ช าระคืนหนี้ได้ การอุดหนุนราคาในปัจจัยการผลิตที่ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล (ไม่ใช่
ประโยชน์ส่วนรวม) เช่น การตั้งราคาวัคซีนและปุ๋ยไรโซเบียมในระดับ การอุดหนุนค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดินของ
เกษตรกร เป็นต้น 

ส าหรับการด าเนินมาตรการสินเชื่อนั้น เนื่องจากกองทุนและหน่วยราชการไม่ได้มีความช านาญในการ
พิจารณาสินเชื่อและการติดตามทวงหนี้ ฉะนั้น กองทุนและหน่วยราชการไม่ควรท าหน้าที่เสมือนเป็นสถาบัน
การเงิน แต่ควรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันการเงิน (ของรัฐ) ในการด าเนินการแทน โดยที่รัฐยังคงสามารถ
อุดหนุนสินเชื่อผ่านระบบสถาบันการเงินได ้

5.4 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนและข้อเสนอแนะรายกองทุน 
เนื้อหาในส่วนนี้สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละกองทุนโดยสังเคราะห์ผลการศึกษาใน

บทที่ 4 และหัวข้อย่อยอื่นในบทท่ี 5 นี้ รวมทั้งน าเสนอข้อเสนอแนะรายกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.4.1 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

วัตถุประสงค์หลัก: ให้สินเชื่อเพ่ือไถ่ถอนที่ดิน ช าระหนี้เงินกู้ซึ่งที่ดินจะหลุดจ านอง หรือประกอบอาชีพ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ซ้ ากับกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ (ด้านการให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน) 
และมีภารกิจด้านการให้สินเชื่อในลักษณะเดียวกับ ธ.ก.ส. 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (468 ล้านบาท)/ทุน (2,190 ล้านบาท)/ก าไรสะสม (410 ล้านบาท) 

• งบประมาณรับถึงปี 2557 (2,175 ล้านบาท)/ลูกหนี้คงเหลือ (1,786 ล้านบาท)/ลูกหนี้ค้างช าระ (29%)  

ปัญหำอุปสรรค 

• กระบวนการพิจารณา (รวมการคัดเลือก) ไม่ได้เข้าถึงแก่นของปัญหาหรือสาเหตุแห่งความล้มเหลว
ที่ท าให้เกษตรกรหรือผู้ยากจนไม่สามารถคืนหนี้เงินกู้แก่เจ้าหนี้รายเดิม 

• กองทุนอุดหนุนสินเชื่อโดยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราตลาดค่อนข้างมากแต่ก็ยังประสบกับ
ปัญหาหนี้เสียในระดับที่สูง และเป็นเพียงทางผ่านของเงินช่วยเหลือโดยให้ ธ.ก.ส. ด าเนินงานด้านสินเชื่อแทน 

• กองทุนมีทรัพยากรบุคคลจ ากัดและจ าเป็นต้องฝากงานให้เกษตรจังหวัดหรือเกษตรอ าเภอ
ด าเนินการแทนในพ้ืนที่ แต่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้ได้อย่างเหมาะสม 



บทท่ี 5 กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

5-17 

• กองทุนไม่มีระบบการติดตามและประเมินผล ท าให้ประเมินไม่ได้ว่าเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้นหรือไม่ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ ตรวจสอบได้ยาก 

• ขาดกิจกรรมต่อเนื่อง (ที่ควรท าควบคู่กันไป) ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาอาชีพและ
ศักยภาพของลูกหนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรโอนภารกิจด้านสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีศักยภาพ
ด าเนินการคัดกรองและพิจารณาสินเชื่อตามระบบปกติ  ทั้งนี้ หากเป็นการอุดหนุนตามนโยบายของรัฐ สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่ได้รับมอบหมายต้องแยกบัญชีและงบการเงินของโครงการออกจากการด าเนินงานปกติเป็น
บัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account, PSA)  โดยรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้น  
อย่างไรก็ดี ควรทบทวนอัตราดอกเบี้ยที่จะอุดหนุนเกษตรกรเพราะที่ผ่านมากองทุนจะปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า 
แต่เกษตรกรลูกหนี้จ านวนมากยังไม่สามารถคืนหนี้เงินกู้ตามก าหนดเวลา 

• ส าหรับภารกิจด้านที่ดิน ให้ ส.ป.ก. ด าเนินการ เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของส านักงานอยู่แล้วและ
ยังมี ส.ป.ก. จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ  อนึ่งในอนาคต อาจสนับสนุนกลไกการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน 
(ซึ่ง สปช. มีมติเห็นชอบ ร่าง พรบ. ธนาคารที่ดิน เมื่อ มิ.ย. 58) 

• เนื่องจากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ยากจนและไม่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องน าคนกลุ่มนี้ เข้าสู่
กระบวนการปรับศักยภาพและปรับความคิด (mindset) ส าหรับเกษตรกรผู้สูงอายุและไม่มีรายได้ ควรได้รับ
การดูแลผ่านรูปแบบการช่วยเหลือทีจ่ะท าให้สามารถช าระหนี้คืนได้  

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือ 

• บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการปรับโครงสร้างการผลิตและการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตร ซึ่งรวมถึง
การปรับเปลี่ยนอาชีพไปสู่การท างานนอกภาคการเกษตร 

5.4.2 กองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์หลัก: ให้เช่าที่ดิน ให้เช่าซื้อที่ดิน และให้สินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ซ้ ากับกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร (ด้านการให้
เกษตรกรมีที่ดินท ากิน) และมีภารกิจด้านการให้สินเชื่อในลักษณะ
เดียวกับ ธ.ก.ส. 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (2,298 ล้านบาท)/ทุน (4,685 ล้านบาท)/ก าไรสะสม (1,712 ล้านบาท) 

• งบประมาณรับถึงปี 2557 (5,535 ล้านบาท)/ลูกหนี้คงเหลือ (3,334 ล้านบาท) 

• ลูกหนี้เงินกูค้้างช าระ (78%)/ลูกหนี้เช่าซื้อค้างช าระ (4%)/ลูกหนี้ค่าเช่าค้างช าระ (6%)  
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ปัญหำอุปสรรค 

• กระบวนการพิจารณาไม่ได้ให้ความส าคัญกับการประเมินความสามารถและความเหมาะสมของ
ลูกหนี้ในการท าการเกษตร  

• ที่ดินที่จัดหามาให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ เป็นที่ดินที่มีปัญหาทางการเกษตรไม่เหมาะกับการปลูก
พืชบางชนิด เช่น ที่ดินน้ าท่วม ดินเปรี้ยว  

• ราคาที่ดินเอกชนแพงขึ้น ท าให้กองทุนจัดหาที่ดินมาให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อได้น้อยลง และ
จ าเป็นต้องหันมาเน้นปล่อยสินเชื่อเพ่ือประกอบอาชีพเป็นหลัก (ไม่ใช่เจตนารมณ์เดิม) 

• กองทุนอุดหนุนสินเชื่อโดยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราตลาดค่อนข้างมากแต่ก็ยังประสบกับ
ปัญหาหนี้เสียในระดับที่สูง 

• กองทุนไม่มีระบบการติดตามและประเมินผล ท าให้ประเมินไม่ได้ว่าเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้นหรือไม่ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ ตรวจสอบได้ยาก 

• ขาดกิจกรรมต่อเนื่อง (ที่ควรท าควบคู่กันไป) ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยพัฒนาอาชีพและ
ศักยภาพของลูกหนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรโอนภารกิจด้านสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพไปให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีศักยภาพ
ด าเนินการคัดกรองและพิจารณาสินเชื่อตามระบบปกติ  ทั้งนี้ หากเป็นการอุดหนุนตามนโยบายของรัฐ สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจต้องแยกบัญชีและงบการเงินของโครงการออกจากการด า เนินงานปกติเป็นบัญชีธุรกรรม
นโยบายรัฐ โดยรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยผลขาดทุนที่เกิดขึ้น ส าหรับการอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยนั้น ควรทบทวนเพ่ือ
ไม่กระทบต่อวินัยทางการเงินของเกษตรกร 

• ส.ป.ก. บูรณาการงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการปฏิรูปที่ดินโดยใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ส าหรับที่ดินที่ไม่อุดมสมบูรณ์หรือไม่เหมาะกับการเพาะปลูกนั้น ส.ป.ก. ควรน ากลับคืนมาด าเนินการ
ฟ้ืนฟูสภาพที่ดิน  

• ส าหรับภารกิจด้านการจัดสรรหรือการกระจายการถือครองที่ดินนั้น ให้ ส.ป.ก. ด าเนินการ 
เนื่องจากเป็นภารกิจหลักของส านักงานอยู่แล้ว  อนึ่งในอนาคต ควรสนับสนุนกลไกการด าเนินงานของธนาคาร
ที่ดิน (ซึ่ง สปช. มีมติเห็นชอบ ร่าง พรบ. ธนาคารที่ดิน เมื่อ มิ.ย. 58) 

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือ 

• บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการปรับโครงสร้างการผลิตและการฟ้ืนฟูอาชีพของเกษตรกร 
ซึ่งรวมถึงการปรับเปลี่ยนอาชีพไปสู่การท างานนอกภาคการเกษตร 

5.4.3 กองทุนจัดรูปที่ดิน 

วัตถุประสงค์หลัก: สนับสนุนการพัฒนาที่ดินบางส่วนหรือแบบสมบูรณ์ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
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ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (300 ล้านบาท)/ทุน (223 ล้านบาท)/ก าไรสะสม (179 ล้านบาท) 

• งบประมาณรับถึงปี 2557 (1,721 ล้านบาท)/ลูกหนี้คงเหลือ (35.2 ล้านบาท) 

• ลูกหนี้เงินกูค้้างช าระ (79%) 

ปัญหำอุปสรรค 

• การจัดรูปที่ดินเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนที่ต้องใช้เวลานานกว่าจะ
ส าเร็จ และเกษตรกรมักไม่ค่อยพอใจที่จะต้องสูญเสียที่ดินไปในการจัดรูปที่ดิน  นอกจากนั้น เกษตรกรที่มี
แปลงที่ดินอยู่ใกล้น้ า ไม่มีแรงจูงใจที่จะเข้าร่วมกระบวนการจัดรูปที่ดินเพราะกลัวโดนแย่งน้ า (กลัวเสีย
ผลประโยชน์) 

• ที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเกี่ยวกับผลของการจัด
รูปที่ดิน ส่วนใหญ่เข้าร่วมเพราะต้องการน้ า  

• ภายหลังการจัดรูปที่ดินแล้วเสร็จ กลุ่มผู้ใช้น้ าอ่อนแอ ไม่สามารถจัดการระบบบ ารุงรักษาโครงสร้าง
พ้ืนฐานระหว่างกัน  

• รัฐสนับสนุนเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างสูงถึงร้อยละ 80  

• กองทุนไม่มีระบบการติดตามและประเมินผล ท าให้ประเมินไม่ได้ว่าเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้นหรือไม่ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ ตรวจสอบได้ยาก 

ข้อเสนอแนะ 

• ส่งเสริมบทบาทและการเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนการจัดรูปที่ดินให้มากข้ึน  

• ด าเนินการเชิงรุกเพ่ือให้ข้อมูลแก่เกษตรกรทั้งที่เกี่ยวกับหลักการส าคัญของการจัดรูปที่ดิน 
ความส าคัญของการจัดรูปที่ดิน รวมถึงผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ  

• กระตุ้นความร่วมมือระหว่างกันของเกษตรกรผู้ใช้น้ าในเขตจัดรูปที่ดินในการวางระบบบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานภายในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  

• เนื่องจากการจัดรูปที่ดินสร้างผลประโยชน์ส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ขอจัดรูปที่ดิน  ฉะนั้น กองทุนจึงไม่ควร
อุดหนุนค่าก่อสร้าง ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรในการลงทุน โดยกองทุนอาจให้การอุดหนุนแก่
เกษตรกรในรูปของเงินกู้ระยะยาวโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า   

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการจัดรูปที่ดิน 

• อนึ่ง อาจพิจารณารวมกองทุนกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน สร้างระบบการจัดการน้ า
ในพ้ืนที่ และน าเอาเงินค่าชลประทานที่เก็บได้มาสนับสนุนงานพัฒนาและดูแลโครงสร้างพ้ืนฐานรวมถึงท าให้
กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความเข้มแข็งขึ้น 
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5.4.4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

วัตถุประสงค์หลัก: ด าเนินการกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งปันน้ า รวมถึงการซ่อมเสริม
พนัง คันกันน้ า อาคารชลประทาน และการขุดลอกทางน้ าชลประทาน 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ไม่ซ้ าซ้อนแต่เชื่อมโยงกับภารกิจด้านการจัดรูปที่ดินเพ่ือให้เกษตรกร
เข้าถึงแหล่งน้ าชลประทาน 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (1,616 ล้านบาท))/ก าไรสะสม (2,963 ล้านบาท) 

• งบประมาณรับถึงปี 2557 (1,721 ล้านบาท)/ลูกหนี้คงเหลือ (35.2 ล้านบาท) 

• ลูกหนี้ฟ้องคด ีณ ปี 2557 (104 ล้านบาท) 

ปัญหำอุปสรรค 

• แม้ว่ากรมชลประทานได้พัฒนาระบบส่งน้ ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถประกันปริมาณน้ า
ให้กับผู้รับบริการได้  

• มีการจัดเก็บค่าชลประทานจากผู้ใช้น้ าชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืน
ในหรือนอกเขตชลประทานเท่านั้น และเรียกเก็บในอัตราเดิมตั้งแต่ปี 2485 ซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับค่าบริหาร
จัดการน้ าในปัจจุบัน  

• ยังไม่สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ และบ ารุงรักษามิเตอร์วัดน้ าได้อย่างทั่วถึง รวมถึงมิเตอร์วัดน้ าเสีย
บ่อยซึ่งเป็นผลท าให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าน้ าได้ครบถ้วน  

• มีโครงการลงทุนหลายรายการตามแผนยุทธศาสตร์แต่ไม่พบการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บค่าน้ าและรักษาคุณภาพน้ า โดยเร่งติดตั้ง ตรวจสอบ และให้
ความส าคัญกับการบ ารุงรักษามิเตอร์วัดน้ า  

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือ 

• ควรประเมินต้นทุนการบริหารจัดการต่อหน่วย เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาและทบทวน
อัตราค่าชลประทานให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

• อนึ่ง อาจพิจารณารวมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานกับกองทุนจัดรูปที่ดิน สร้างระบบการ
จัดการน้ าในพ้ืนที่ และน าเอาเงินค่าชลประทานที่เก็บได้มาสนับสนุนงานพัฒนาและดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน
รวมถึงท าให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความเข้มแข็งขึ้น 
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5.4.5 กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

วัตถุประสงค์หลัก: สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ซ้ าซ้อนกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (แม้ว่าเงินผ่านสถาบันเกษตรกร 
แตท่้ายที่สุดกไ็ปที่เกษตรกร) และท าหน้าที่ด้านสินเชื่อเหมือน ธ.ก.ส. 
และสหกรณ์การเกษตร 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (7,067 ล้านบาท)/ทุน (9,865 ล้านบาท)/ขาดทุนสะสม (-595 ล้านบาท) 

• งบประมาณรับถึงปี 2557 (200 ล้านบาท)/ลูกหนี้คงเหลือ (1,646 ล้านบาท) 

• ลูกหนี้ค้างช าระ (รวมปรับโครงสร้างฯ) (67.72%) 

ปัญหำอุปสรรค 

• กองทุนท าหน้าที่คล้าย ธ.ก.ส. โดยกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนแก่เกษตรกร โดยใช้สถาบัน
เกษตรกรต่างๆ เป็นทางผ่านของเงินทุน แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน รวมทั้งมี
จ านวนก าลังคนจ ากัดในการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  

• การให้ความช่วยเหลือมักเป็นเพียงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน แต่เงินทุนไม่ได้ถูกใช้ไปใน
กิจกรรมที่ช่วยยกระดับหรือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม  

• กองทุนด าเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อปลอดดอกเบี้ยหลายโครงการซึ่งเป็นการอุดหนุนกลุ่ม
เกษตรกร แต่เกษตรกรสมาชิกของกลุ่มยังคงต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง โดยกลุ่มเกษตรกรเก็บส่วนต่าง
ดอกเบี้ยไว้ใช้ในการบริหารกลุ่ม 

• กองทุนไม่มีระบบการติดตามและประเมินผล ท าให้ประเมินไม่ได้ว่าเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้นหรือไม่ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ ตรวจสอบได้ยาก 

ข้อเสนอแนะ 

• เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรสามารถกู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. ในระบบปกติอยู่แล้ว 
กองทุนจึงไม่มีความจ าเป็นต้องท าหน้าที่ซ้ ากับ ธ.ก.ส. ซึ่งมีความช านาญในการปล่อยสินเชื่ออยู่แล้ว  ทั้งนี้ หาก
รัฐต้องการอุดหนุนสถาบันเกษตรกรต่างๆ  ก็สามารถท าผ่าน ธ.ก.ส. โดยที่ ธ.ก.ส. ต้องแยกบัญชีและงบการเงิน
ของโครงการออกจากการด าเนินงานปกติเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA)  โดยรัฐบาลเป็นผู้ชดเชยผล
ขาดทุนที่เกิดข้ึน หรืออาจใช้กลไกการแบ่งความเสี่ยง (risk sharing) ระหว่างรัฐบาลกับ ธ.ก.ส. 

• การด าเนินงานไม่ควรเน้นเพียงการสนับสนุนเงินทุนเท่านั้น แต่ควรเป็นโครงการที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรและสถาบันเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม  อนึ่ง หลายโครงการที่ผ่านมามุ่งหวังเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นภารกิจประจ าของกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่แล้ว เพียงแต่กรมจะต้องคิดและ
พัฒนาโครงการที่ดีเพ่ือขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือ 
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• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อพัฒนาโครงการที่ช่วยเสริมศักยภาพในระยะยาว 

5.4.6 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

วัตถุประสงค์หลัก: สนับสนุนสินเชื่อเพ่ือธุรกิจของสหกรณ์หรือสนับสนุนโครงการพิเศษ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ซ้ าซ้อนกับกองทุนสงเคราะห์ฯ/กองทุนปรับโครงสร้างฯ บาง
โครงการ (แม้ว่าเงินผ่านสถาบัน แต่ท้ายที่สุดก็ไปที่เกษตรกร) และ
ท าหน้าที่ด้านสินเชื่อเหมือน ธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตร 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (953 ล้านบาท)/ทุน (3,852 ล้านบาท)/ก าไรสะสม (1,155 ล้านบาท) 

• ลูกหนี้คงเหลือ (3,949 ล้านบาท)/ลูกหนี้ค้างช าระ (รวมปรับโครงสร้างฯ) (15.21%) 

ปัญหำอุปสรรค 

• กองทุนท าหน้าที่คล้าย ธ.ก.ส. โดยกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนแก่เกษตรกร โดยใช้สถาบัน
เกษตรกรต่างๆ เป็นทางผ่านของเงินทุน แต่บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน รวมทั้งมี
จ านวนก าลังคนจ ากัดในการด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ  

• สหกรณ์มีจ านวนมาก มักมีขนาดเล็ก และจ านวนสมาชิกมีแนวโน้มลดลง เป็นผลท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตและจัดหาปัจจัยฯ ให้เกิดการประหยัดจากขนาด 

• สหกรณ์หลายแห่งพยายามด าเนินงานพัฒนาตลาดเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการเอกชน 
แต่ก็ยังเข้าไม่ถึงวิถีตลาดและมักตอบสนองความต้องการของตลาดได้ไม่ทันเวลา 

• กองทุนอุดหนุนสินเชื่อโดยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ากว่าอัตราตลาดค่อนข้างมากแต่ก็ยังประสบกับ
ปัญหาหนี้เสียในระดับที่สูง 

• กองทุนไม่มีระบบการติดตามและประเมินผล ท าให้ประเมินไม่ได้ว่าเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้นหรือไม่ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ ตรวจสอบได้ยาก 

ข้อเสนอแนะ 

• การพัฒนาสหกรณ์นับเป็นภารกิจหนึ่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์อยู่แล้ว จึงควรให้กลไกการด าเนิน
ปกติของกรมในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ส่วนงานด้านสินเชื่อก็ให้ ธ.ก.ส. ท าหน้าที่แทน เพราะมีความ
ช านาญในการพิจารณาโครงการและการปล่อยสินเชื่ออยู่แล้ว   

• หากรัฐต้องการอุดหนุนสหกรณ์ต่างๆ  ก็สามารถท าผ่าน ธ.ก.ส. โดยที่ ธ.ก.ส. ต้องแยกบัญชีและงบ
การเงินของโครงการออกจากการด าเนินงานปกติเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA)  โดยรัฐบาลเป็นผู้ชดเชย
ผลขาดทุนที่เกิดข้ึน หรืออาจใช้กลไกการแบ่งความเสี่ยง  

• กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรเร่งสนับสนุนการปรับรูปแบบท าธุรกิจของสหกรณ์ โดยเชื่อมโยงกับตลาด
และความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้น  รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้า ตลอดจนยกระดับมาตรฐานสินค้าและวิถีการท าการเกษตรสมัยใหม่ที่
เน้นคุณภาพและความปลอดภัย 



บทท่ี 5 กำรประเมินกำรด ำเนินงำนของกองทุน 

5-23 

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือ 

• สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรองและสร้างพันธมิตรในด้านต้นทุนและ
การค้า ในขณะเดียวกันสร้างระบบธรรมาภิบาลในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

5.4.7 กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

วัตถุประสงค์หลัก: ลดผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าและช่วยเกษตรกรปรับโครงสร้างการผลิต 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่:  ซ้ าซ้อนกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์ บางโครงการ และท าหน้าที่ด้าน
สินเชื่อเหมือน ธ.ก.ส. และสหกรณ์การเกษตร 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (222 ล้านบาท)/ทุน (200 ล้านบาท)/ก าไรสะสม (143 ล้านบาท) 

• ลูกหนี้คงเหลือ (143 ล้านบาท)/ลูกหนี้ค้างช าระ (0.9%) 

ปัญหำอุปสรรค 

• กองทุนท าหน้าที่คล้าย ธ.ก.ส. โดยกองทุนเป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุนแก่เกษตรกร โดยใช้สถาบัน
เกษตรกรต่างๆ เป็นทางผ่านของเงินทุน แต่บุคลากรที่เก่ียวข้องไม่ได้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน 

• กองทุนมีงบประมาณจ ากัด โดยจ าเป็นต้องท าเรื่องเสนอของบประมาณจากรัฐบาลเป็ นรายปี  
นอกจากนั้น ไม่มีดอกผลจากการด าเนินงาน เนื่องจากการสนับสนุนโครงการเป็นลักษณะของการให้เงินจ่าย
ขาดและเงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย  

• สถาบันเกษตรกรที่ท าเรื่องขอรับเงินสนับสนุนไม่ได้มีทักษะและความช านาญในการเขียนโครงการ 
จึงท าให้ต้องมีการปรับแก้เนื้อหาและต้องใช้เวลานาน  

• แม้ว่าจะมีกระบวนการกลั่นกรองโครงการโดยคณะอนุกรรมการฯ แต่การอนุมัติยังขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการบริหารฯ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ  

• กองทุนไม่มีระบบการติดตามและประเมินผล ท าให้ประเมินไม่ได้ว่าเกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ดี
ขึ้นหรือไม่ และไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่สาธารณะ ตรวจสอบได้ยาก 

ข้อเสนอแนะ 

• ควรปรับแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งนี้
จ าเป็นต้องก าหนดกรอบความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้ชัดเจน  

• ควรแบ่งโครงการที่จะให้ความสนับสนุนเป็นแบบเร่งด่วนซึ่งสามารถน าเข้าสู่ระบบการพิจารณาที่
รวดเร็ว (fast track) โดยอยู่ภายใต้กรอบการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนกับหน่วยงานเจ้าของโครงการและ/หรือ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างความรู้สึกความเป็นเจ้าของร่วมกัน และโครงการที่เข้าสู่ระบบปกติ  

• พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลลัพธ์ เ พ่ือประเมินความคุ้มค่าของการใช้และจัดสรร
งบประมาณ รวมถึงการบรรลุถึงเจตนารมณ์ของการให้ความช่วยเหลือ 
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• ควรให้ความส าคัญกับประเด็นการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือหน่วยงานเจ้าของ
โครงการมีแผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

5.4.8 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช 

วัตถุประสงค์หลัก: ผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์พืชคุณภาพสูงไปสู่เกษตรกร โดยในปัจจุบันผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าวเพียงอย่างเดียว ชั้นพันธุ์ที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นชั้นพันธุ์ขยาย มีบางส่วนเป็นชั้น
พันธุ์จ าหน่ายคุณภาพสูง 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่: ไมซ่้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายไม่มี
การแข่งขันกับเอกชนมากนัก ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์
จ าหน่ายนั้น ส่วนใหญ่มีกลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการเป็นผู้ผลิตหลัก
อยู่แล้ว 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• สินทรัพย์รวม (1,800 ล้านบาท) 

• รายได้ (2,300 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์/ค่าใช้จ่าย (2,150 ล้านบาท) 

ปัญหำอุปสรรค 

• หากพิจารณาจากความต้องการเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ าหน่าย (commercial seed) ของการปลูก
ข้าวทั่วประเทศปีละประมาณ 1 ล้านต้น การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงของเงินทุนหมุนเวียนฯ ยังไม่เพียงพอ
กับความต้องการ 

ข้อเสนอแนะ 

• ยังมีความจ าเป็นต้องมีเงินทุนฯ เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์
จ าหน่าย แต่ควรเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไวแสงเป็นหลัก ส่วนพันธุ์ข้าวไม่ไวแส งควรสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเป็นผู้ผลิต โดยภาครัฐควรท าหน้าที่ถ่ายทอดเทคนิคการปลูกและการ process 
เมล็ดพันธุ์ ให้ผู้ประกอบการ 

• ภาครัฐควรมีบทบาทหลักในการรับประกันคุณภาพ (quality certification) เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดย
ภาคเอกชน 

• เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) เพ่ือน าไปผลิตเป็นเมล็ด
พันธุ์ขยาย (extension seed) ให้มากขึ้น 

5.4.9 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง พันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 

วัตถุประสงค์หลัก: ผลิตและจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่: ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน และไม่ได้แข่งขันกับเอกชน เนื่องจาก
ภาคเอกชนจะผลิตเฉพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความต้องการสูงเช่นมีตลาด
ส่งออกขนาดใหญ่ โดยเงินทุนจะผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้
สูญพันธุ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรรายย่อย 
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ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2556 โดยสังเขป:  

• สินทรัพย์รวม (83 ล้านบาท) 

• รายได้ (91 ล้านบาท)/ค่าใช้จ่าย (87 ล้านบาท) 

ปัญหำอุปสรรค 

• ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการ (ส าหรับบางพันธุ์และบางปี) เนื่องจากข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่เลี้ยง
และบ่อเลี้ยงทรุดโทรม  

• ภารกิจของเงินทุนเป็นภารกิจเพ่ิมจากงานหลักของกรมประมง ท าให้เป็นภาระกับเจ้าหน้าที่โดยไม่
มีผลประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 

ข้อเสนอแนะ 

• การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรรายย่อยถือเป็นภารกิจของ
กรมประมงเนื่องจากความต้องการสัตว์น้ ากลุ่มนี้ในตลาดอาจจะมีไม่สูงพอที่ภาคเอกชนจะสนใจเข้ามาผลิต แต่
ควรใช้งบประมาณที่จัดสรรจากจากงบประมาณประจ าปี โดยงบประมาณส่วนนี้ควรเป็นงบกลางที่มีความ
ยืดหยุ่น หน่วยงานฯ สามารถปรับแผนการผลิตได้สอดรับกับความต้องการของเกษตรกรรายย่อยในแต่ละ
ฤดูกาลเลี้ยงของแต่ละปี 

• ส าหรับพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่เอกชนสามารถผลิตได้เพียงพออยู่แล้ว เงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่มีความ
จ าเป็นต้องผลิตขึ้นเอง 

• (ข้อเสนอแนะส าหรับกรมประมง) ยุทธศาสตร์หลักส าหรับพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
ควรเป็นเรื่องการเก็บสายพันธุ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าเพื่อเพ่ิมความหลากหลายของสายพันธุ์ (diversity) รวมถึงการ
วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์และเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยง  

• (ข้อเสนอแนะส าหรับกรมประมง) เมื่อพันธุ์สัตว์น้ าประเภทใดมีความต้องการในตลาดเพียงพอ กรม
ประมงควรถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องสายพันธุ์และเทคนิคการเพาะเลี้ยงให้ภาคเอกชนเป็นผู้ ผลิต โดยภาครัฐมี
บทบาทหลักเรื่องการรับประกันเรื่องคุณภาพ (quality certification) 

5.4.10 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

วัตถุประสงค์หลัก: ผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ ส าหรับป้องกันและก าจัดโรคระบาดสัตว์ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่: ไมซ่้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น แตม่ีการแข่งขันกับวัคซีนน าเข้า อย่างไรก็
ดี เนื่องจากราคาวัคซีนน าเข้าสูงกว่าวัคซีนที่ผลิตโดยเงินทุนฯ มาก 
ส่วนแบ่งตลาดส่วนใหญ่จึงเป็นวัคซีนที่ผลิตโดยเงินทุนฯ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 โดยสังเขป:  

• สินทรัพย์รวม (1,000 ล้านบาท) 

• รายได้ (500 ล้านบาท)/ค่าใช้จ่าย (400 ล้านบาท) 
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ปัญหำอุปสรรค 

• ก าลังการผลิตของวัคซีนปากเปื่อยเท้าเปื่อย (Foot-and-Mouth disease: FMD) ที่ใช้ในสุกร ไม่
เพียงพอกับความต้องการ 

• การของบประมาณเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตท าได้ยาก 

• ราคาวัคซีนไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง 

ข้อเสนอแนะ 

• กรมปศุสัตว์ควรมีหน้าที่หลักในการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค ส่วนการผลิตวัคซีนเพ่ือขายควร
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ  

• ในระยะเริ่มต้น ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ควรมีการแยกบัญชีของงบประมาณระหว่างการผลิต 
วัคซีนเพ่ือป้องกันโรคและการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย โดยงบประมาณส าหรับการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค
ควรมาจากงบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์โดยตรง ส่วนการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่ายยังคงใช้เงินทุนฯ ใน 
การด าเนินงาน แต่ต้องมีการปรับราคาวัคซีนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากข้ึน  

• ส าหรับในอนาคต ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ควรปรับตัวไปเป็นองค์กรที่ผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย
โดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ สามารถท างานวิจัยและพัฒนาแล้วขายลิขสิทธิ์ในการท าวัคซีนชนิดต่างๆ 
ให้กับเอกชนหลายๆราย เพ่ือให้เอกชนสนใจมาเป็นผู้ผลิตและเกิดการแข่งขันกันในตลาดมากข้ึน  

• กรมปศุสัตว์ควรท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของวัคซีนที่ผลิตโดยภาคเอกชน 

5.4.11 เงินทุนหมุนเวียนยางพารา 

วัตถุประสงค์หลัก: ผลิตกิ่งตายางพาราพันธุ์ดีให้เกษตรกรใช้ 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่: ไมซ่้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น แต่มีการแข่งขันบางส่วน โดยเฉพาะกิ่งตา
ยางพันธุ์เก่า ส่วนกิ่งตายางพันธุ์ใหม่ เงินทุนฯ จะเป็นผู้จ าหน่ายเพียง
รายเดียว 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 โดยสังเขป:  

• สินทรัพย์รวม (440 ล้านบาท) 

• รายได้ (44 ล้านบาท)/ค่าใช้จ่าย (57 ล้านบาท) 

ปัญหำอุปสรรค 

• ความต้องการกิ่งตายางจะขึ้นกับราคายางในปีนั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปมีการแกว่งตัวสูง ท าให้การบริหาร
จ านวนกิ่งตาท่ีขายได้ในแต่ละปีท าได้ค่อนข้างยาก 

ข้อเสนอแนะ 

• ภาครัฐไม่ควรเป็นผู้ผลิตกิ่งตายางจ าหน่ายเอง ควรส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาท า โดยตนเองมีบทบาท
ในการควบคุมคุณภาพและราคาของกิ่งตายางเป็นหลัก  
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• ส าหรับเงินของกองทุนฯ ที่ใช้ในการจ้างแรงงานกรีดยางในแปลงปลูกของสถาบันวิจัยยาง หรือใช้
ในการ process น้ ายาง ควรใช้เงิน cess ทั้งหมดเนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยยางเพ่ือไม่ให้เกิดความ
ลักลั่นระหว่างเงินสองกองทุน และเป็นการสร้างการก ากับดูแลที่ดี (good governance) 

5.4.12 เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม 

วัตถุประสงค์หลัก: ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ (ไรโซเบียม) ในการผลิตถั่วเหลืองแทนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่: ไม่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน และไม่มีการแข่งขันกับเอกชน เนื่องจาก
ภาคเอกชนยังไม่สามารถผลิตปุ๋ยไรโซเบียมได้ตามมาตรฐาน 

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2557 โดยสังเขป:  

• สินทรัพย์รวม (18 ล้านบาท) 

• รายได้ (1.5 ล้านบาท)/ค่าใช้จ่าย (2.5 ล้านบาท) 

ปัญหำอุปสรรค 

• ต้นทนุการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายต่อหน่วยคงท่ีและความต้องการปุ๋ยไรโซเบียมลดลง 

ข้อเสนอแนะ 

• การผลิตไรโซเบียมควรใช้งบประมาณประจ าปี เนื่องจากผลผลิตปุ๋ยไรโซเบียมส่วนใหญ่ใช้ในการ
แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มาซื้อถั่วเหลืองจากศูนย์วิจัยพืชไร่ในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว 

• ประเด็นเรื่องปุ๋ยชีวภาพที่มีศักยภาพในการใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีนั้น ภาครัฐควรมีบทบาทหลักในการ
ท างานวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินในสังกัดกรมวิชาการเกษตรที่ในปัจจุบันเริ่ม
มีการค้นพบสายพันธุ์เชื้อราหรือแบคทีเรียที่สามารถน าไปใช้กับพืชเศรษฐกิจหลักอ่ืนๆ เช่น ข้าวหรื ออ้อยได้ 
เมื่อมีการทดสอบภาคสนามแล้ว ควรท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนท าการผลิตเพ่ือขาย โดยภาครัฐเป็นผู้
ควบคุมคุณภาพและราคาปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตโดยภาคเอกชน  

5.4.13 กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตถั่วเหลือง 

วัตถุประสงค์หลัก: ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการตลาด การแปรรูปถั่วเหลือง การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ควำมซ้ ำซ้อนของบทบำทหน้ำที่: ศูนย์วิจัยพืชไร่ต่างๆ มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองมาตั้งแต่
ก่อนจัดตั้งกองทุน  

ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2558 โดยสังเขป:  

• เงินสดคงเหลือ (33 ล้านบาท) และไม่มีลูกหนี้คงค้าง 

• นับตั้งแต่ปี 2539 มีการสนับสนุนด าเนินโครงการ 6 โครงการ โดยโครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและ
พัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก) เป็นโครงการล่าสุดที่รับเงินทุน
สนับสนุนจากกองทุน 
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ปัญหำอุปสรรค 

• ปริมาณการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศ แต่
เกษตรกรไม่สนใจปลูกถ่ัวเหลืองเนื่องจากมีมูลค่าเศรษฐกิจที่ต่ าเมื่อเทียบกับพืชอ่ืน 

• อุตสาหกรรมนิยมน าเข้าถ่ัวเหลืองและกากถ่ัวเหลืองจากต่างประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าซื้อ
ในประเทศ  

• แม้ว่ามีความพยายามขยายปริมาณพันธุ์จ าหน่ายให้มากขึ้น แต่การผลิตยังคงกระจุกตัวเนื่องจาก
เกษตรกรนิยมปลูกพืชอ่ืนที่มีมูลค่าสูงกว่าเทียบกับการปลูกถั่วเหลืองซ่ึงต้องการความดูแลรักษามากและมีราคา
ขายที่ต่ าไม่จูงใจในการเพาะปลูก 

ข้อเสนอแนะ 

• ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรท าหน้าที่ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงอาจมีความเหมาะสมมากกว่าหากจะ
ยุบกองทุนและโอนภารกิจของกองทุนให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และ
บูรณาการงานร่วมกับภารกิจการผลิตเชื้อไรโซเบียมซึ่งกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ซื้อปุ๋ยไรโซเบียมเพ่ือใช้ในการ
แจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มาซื้อถั่วเหลืองจากศูนย์วิจัยพืชไร่ในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว 

• ส าหรับการผลิตเพ่ือจ าหน่ายนั้น ควรสนับสนุนและสร้างความพร้อมให้แก่กลุ่ มเกษตรกรของ
สหกรณ์การเกษตรหรือผู้ประกอบการในการท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตหลัก  

• กรมวิชาการเกษตรควรท าหน้าที่หลักในการถ่ายทอดเทคนิคการผลิต ก าหนดมาตรฐานและรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตโดยเกษตรกรและเอกชน 

5.5 สรุปการประเมินการด าเนินงานของกองทุน 
กองทุนส่วนใหญ่ประสบกับข้อจ ากัดในการบริหารจัดการทั้งในระดับคณะกรรมการและระดับ

ปฏิบัติการ และมักต้องฝากงานให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทน โดยที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรให้อย่าง
เหมาะสม และยังไม่ได้พัฒนาระบบธรรมาภิบาลที่ได้มาตรฐานโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลแก่
สาธารณะ รวมทั้งไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลลัพธ์ของการให้ความช่วยเหลือจึงท าให้ไม่สามารถ
ประเมินได้ว่าการให้ความช่วยเหลือของกองทุนต่างๆ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ต้นทุนลดต่ าลง หรือมี
ฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึนหรือไม่ อย่างไร  นอกจากนั้น การให้ความช่วยเหลือของกองทุนมักเป็นในลักษณะของ
การอุดหนุนที่ค่อนข้างสูง เช่น การปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าหรือปลอดดอกเบี้ย การคิดราคาจ าหน่ายพันธุ์และ
ปุ๋ยในระดับต่ า อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า กองทุนต่างๆ ที่สนับสนุนสินเชื่อส่วนใหญ่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ค่อนข้าง
ต่ า แต่ก็ประสบกับปัญหาหนี้ค้างช าระในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือธนาคารพาณิชย์
ซึ่งสะท้อนได้ว่าการให้เงินอุดหนุนนั้นคงไม่ได้เป็นวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไดทุ้กประเภท  

จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาโดยรวม พบว่า หลายกองทุนมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงหรือเชื่อมโยง
กัน และมีหลายกองทุนก าลังด าเนินบางภารกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปกติของส่วนราชการอยู่แล้ว หลาย
กองทุนด าเนินภารกิจที่ตนเองไม่ได้มีความเชี่ยวชาญและไม่มีศักยภาพเพียงพอ เช่น ภารกิจด้านสินเชื่อและการ
ติดตามทวงหนี้ เป็นต้น โดยรวม อาจมีความเหมาะสมกว่าหากยุบบางกองทุนและโอนภารกิจให้หน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการแทน เช่น การโอนภารกิจด้านการพัฒนาไปให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการโดยของบประมาณ
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ผ่านระบบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี การโอนภารกิจด้านสินเชื่อไปให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีระบบ
ประเมินสินเชื่อและระบบติดตามลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ดี การยุบกองทุนจะท าให้ข้อดีของการมีกองทุนหมดสิ้นไป กล่าวคือ (ก) จะท าให้ความ
คล่องตัวหรือความยืดหยุ่น (flexibility) ในการใช้เงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรหมดไป ซึ่งอาจท าให้การให้ความ
ช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินเป็นไปได้ยาก (ข) การให้ความช่วยเหลือผ่านส่วนราชการอาจมีต้นทุนสูงกว่าและท า
ให้เงินช่วยเหลือไปไม่ถึงเกษตรกรอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งแตกต่างจากการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนได้
ค่อนข้างตรง (ค) จะท าให้ไม่มีคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลภารกิจด้านนี้และขาดการกลั่นกรองที่เป็นระบบ   

แต่การคงกองทุนไว้ก็มีข้อเสียเช่นกัน กล่าวคือภายใต้ระบบเดิม กองทุนต่างๆ ขาดระบบธรรมาภิบาล
และการติดตามประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินการ มีการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน มีการท างานแบบแยกส่วนและ
ขาดการบูรณาการงานร่วมกันซึ่งท าให้ไม่เกิดการประหยัดจากขนาด นอกจากนั้น กองทุนต่างๆ ประสบกับ
ปัญหาส าคัญคือ ปัญหาแรงจูงใจ โดยหัวหน้าส่วนราชการส่วนใหญ่ให้น้ าหนักกับการท างานตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลมากกว่าที่จะให้ความส าคัญกับการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับ
เกษตรกรตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุน  
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  บทที ่6
ผลการส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกรที่อยู่กับกองทุนฯ 

 
เนื้อหาของบทที่ 6 ศึกษาภาวะหนี้สินที่เกษตรกรมีกับแหล่งเงินทุนต่างๆ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อรายได้และหนี้สินของเกษตรกร โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเกษตรกรกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนผ่านกองทุนที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงศึกษาปัญหาอุปสรรค
ในการด าเนินงานของกองทุน 

6.1 สรุปผลการส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกร 
โดยหลักการแล้ว ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องเข้ามามีบทบาทด้านการให้เงินกู้ยืมแก่เกษตรกรหรือประชาชน

หากตลาดสินเชื่อสามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามกลไกปกติ แต่ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรมักประสบ
ปัญหาการขาดที่ดินท ากินและแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร มีรายได้จากการท าเกษตรกรรมลดลงเนื่องจาก
ผลผลิตเสียหายและราคาผลผลิตตกต่ า รวมถึงจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนนอกระบบซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมที่สูงมาก นอกจากนั้น เกษตรกรบางส่วนอาจได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าซึ่งกระทบต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร  รัฐบาลหลายชุดที่ผ่านมาจึงได้ด าเนินนโยบายหรือมาตรการหลาย
ด้านเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร  การศึกษาในบทนี้มุ่งเน้นวิเคราะห์การให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุน
แก่เกษตรกรผ่านกองทุนที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งครอบคลุม 6 กองทุน ประกอบด้วย 
3 กองทุนที่ให้สินเชื่อโดยตรงแก่เกษตรกร (ได้แก่ กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ กองทุนจัดรูปที่ดิน และกองทุน
หมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกร) และ 3 กองทุนที่ให้ความช่วยเหลือโดยอ้อมแก่เกษตรกรผ่านสถาบัน
เกษตรกร เชน่ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ เป็นต้น (ได้แก่ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ)  โดยที่แต่ละกองทุนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่แตกต่างกันและมี
วัตถุประสงค์เฉพาะตามที่ได้อธิบายในบทที่ 4 และภาคผนวก ก.  ส าหรับการวิเคราะห์นี้ คณะวิจัยได้ตั้ง
ประเด็นค าถาม 4 ข้อหลัก คือ (ก) เกษตรกรไทยต้องพ่ึงแหล่งเงินกู้จากแหล่งอ่ืนใดในช่วงที่ผ่านมา
นอกเหนือจากเงินกู้ยืมที่ได้รับโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านสถาบันเกษตรกร (ข) สถานการณ์การกู้ยืมในปัจจุบัน
ของเกษตรกร (ณ เดือนเมษายน 2558) เป็นอย่างไร เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีหนี้คงเหลืออยู่กับแหล่งเงินทุน
ใดบ้าง (ค) เกษตรกรได้กู้ยืมเงินไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์อะไร (ง) ในรอบปีที่ผ่านมา เกษตรกรประสบกับภาวะที่
ไม่สามารถช าระหนี้คืนเงินกู้หรือไม่ เป็นผลสืบเนื่องจากปัจจัยใด และมีวิธีการแก้ไขด้วยตนเองอย่างไรบ้าง 

จากการส ารวจเกษตรกรจ านวน 332 ราย ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้าน
เงินทุนผ่าน 6 กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไปที่พ่ึงแหล่งเงินทุนอ่ืน 
โดยรวมพบว่าในช่วงที่ผ่านมา นอกจากกองทุนเงินนอกงบระมาณของรัฐแล้ว เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. (ร้อยละ 63) รองลงมาคือ กองทุนหมู่บ้านฯ (ร้อยละ 49) และสหกรณ์ (ร้อยละ 34)  โดยมี
เกษตรกรส่วนน้อยเพียงร้อยละ 6.04 ที่กู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์เอกชน  แม้ว่าโดยรวมเกษตรกรยังคงพ่ึง
แหล่งเงินกู้ยืมในระบบทางการและกึ่งทางการเป็นหลัก แต่ก็มีบางส่วนที่ยังคงต้องพ่ึงนายทุนเงินกู้นอกระบบ
เพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงินของตนเองทั้งๆ ที่เกษตรกรเหล่านี้ทราบดีว่านายทุนเงินกู้นอกระบบคิด
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราที่สูงมาก  ในขณะที่บางส่วนพยายามหยิบยืมจากญาติเนื่องจากมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรน
มากกว่าและในบางกรณีไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและไม่ได้ถูกเร่งรัดช าระหนี้ 
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แม้ว่าสภาพโดยรวมเป็นดังที่กล่าวไปแล้ว เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนผ่านกองทุน
ต่างๆ มีพฤติกรรมการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนที่แตกต่างกันพอสมควรเมื่อเทียบกับเกษตรกรทั่วไป 
ตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่พ่ึงกองทุนพัฒนาสหกรณ์และเป็นสมาชิกสหกรณ์ (ร้อยละ 88) ยังคงพ่ึงแหล่งเงินกู้ยืม
จากสหกรณ์ที่ตนเองเป็นสมาชิก ในขณะที่กู้ยืมจาก ธ.ก.ส. มีเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผล
จากการทีส่มาชิกสหกรณ์ที่กู้ยืมจากสหกรณ์แล้ว ไม่สามารถกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. ได้   อนึ่ง เกษตรกรที่ได้รับความ
ช่วยเหลือโดยอ้อมผ่านกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในการศึกษานี้ ก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกับ
เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือโดยอ้อมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เนื่องจากเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มส ารวจเป็น
เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนปรับโครงสร้างฯ  ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความ
ช่วยเหลือจากกองทุนอ่ืนๆ เช่น กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้
ยากจน กองทุนจัดรูปที่ดิน กองทุนการปฏิรูปที่ดิน รวมถึงเกษตรกรทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่กู้ยืม เงินจาก ธ.ก.ส. 
และกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นหลัก (ตารางที่ 6.1)  

ตารางท่ี 6.1 แหล่งเงินกู้ยืม )ไม่รวมแหล่งเงินกองทุน( ของเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุน
จากกองทุนต่างๆ )หน่วย: ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกองทุน( 

แหล่งเงินกู้ของ
เกษตรกร 

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก 
เกษตรกร

ท่ัวไป กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินฯ 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

ธนาคาร 4.08 9.30 3.08 4.17 2.78 19.05 6.45 

ธ.ก.ส. 22.45 62.79 87.69 45.83 55.56 28.57 80.65 

ธ.ออมสิน 4.08 18.60 7.69 33.33 5.56 14.29 6.45 

สหกรณ์ 87.76 27.91 9.23 41.67 25.00 71.43 17.20 

ออมทรัพย์ 4.08 25.58 6.15 4.17 0.00 0.00 5.43 

กองทุนหมู่บ้านฯ 38.78 58.14 64.62 45.83 47.22 19.05 48.39 

นายทุนฯ 2.04 4.65 16.92 4.17 8.33 0.00 5.38 

ญาติ 10.20 4.65 7.69 8.33 2.78 4.76 5.38 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558), โครงกำรส ำรวจภำวะหน้ีสินของเกษตรกรฯ. 

อนึ่ง หากนับรวมแหล่งเงินกู้ยืมทางตรงและทางอ้อมผ่านกองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ด้วย พบว่าในปัจจุบัน เกษตรกรมีภาระหนี้สินคงเหลืออยู่กับแหล่งเงินทุนหลายแห่งดังแสดงในตารางที่ 
6.2  ทั้งนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้คงเหลือที่ต้องช าระ ธ.ก.ส. และกองทุนหมู่บ้านฯ ส่วนภาระหนี้เงินกู้ยืมของ
เกษตรกรกับกองทุนต่างๆ นั้น กระจุกตัวอยู่ในแต่ละกลุ่มที่ท าการส ารวจ เช่น เกษตรกรที่ไถ่ถอนที่ดินโดยขอ
ความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมฯ มีหนี้คงเหลือกับกองทุนในสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 56 ของ
จ านวนแหล่งเงินกู้ทั้งหมดของเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรที่ยังคงเป็นหนี้กับกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มี
ประมาณร้อยละ 19 ของจ านวนแหล่งเงินกู้ทั้งหมด  อย่างไรก็ดี พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดไม่มี
ภาระหนี้สินกับกองทุนจัดรูปที่ดินแล้ว  เนื่องจากพ้ืนที่ที่ท าการส ารวจในจังหวัดราชบุรีและสุพรรณบุรีนั้น การ
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จัดรูปที่ดินเสร็จไปนานมากแล้ว และเกษตรกรเจ้าของที่ดินจัดรูปได้ช าระหนี้สินคืนกองทุนฯ หมดสิ้นไปนาน
แล้ว ส่วนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับความช่วยเหลือโดยอ้อมผ่านกองทุนปรับโครงสร้างฯ นั้นไม่ได้มีภาระ
หนี้ที่จะต้องจ่ายโดยตรงให้แก่กองทุนปรับโครงสร้างฯ แต่จ่ายผ่านหน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งจะท าหน้าที่
รวบรวมเพ่ือจ่ายคืนให้กองทุนฯ  ตัวอย่างเช่น เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ าเขียวและ
เข้าร่วมโครงการฯ จะถูกหักเงินที่ได้จากการขายผักปลอดสารพิษให้กับสหกรณ์ฯ โดยสหกรณ์จะเก็บรวบรวม
เงินเพ่ือน าไปช าระคืนแก่กองทุนเป็นงวดๆ ส าหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือนส าหรับการปลูกผักที่
กองทุนปรับโครงสร้างฯ ได้ลงทุนจ่ายค่าก่อสร้างให้ไปก่อน เป็นต้น 

ตารางท่ี 6.2 แหล่งเงินกู้ยืม )รวมแหล่งเงินกองทุน( ของเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก
กองทุนต่างๆ )หน่วย: ร้อยละของจ านวนแหล่งเงินกู้ยืมทั้งหมดในแต่ละกองทุน( 

แหล่งเงินกู้คงเหลืออยู่ใน
ปัจจุบัน 

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือดา้นเงินทุนจาก 
เกษตรกร

ทั่วไป 
กองทุน 
พัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุน 
จัดรูปที่ดินฯ 

กองทุน 
การปฏิรูปที่ดินฯ 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

ธ.ก.ส.  (ระยะสั้น) 9.72 17.09 13.70 21.62 25.61 14.81 40.51 

ธ.ก.ส. (กลาง-ยาว) 5.56 7.69 2.74 2.70 0.00 3.70 11.39 

ธ.ออมสิน 2.78 5.98 2.05 16.22 2.44 3.70 2.53 

กองทุนหมู่บ้านฯ 20.83 23.08 21.23 18.92 29.27 7.41 25.32 

สหกรณ์ 52.78 5.13 3.42 24.32 10.98 44.44 9.49 

กลุ่มเกษตรกร/1 0.00 23.08 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลุ่มออมทรัพย์ฯ 0.00 6.84 2.74 2.70 0.00 0.00 1.90 

ญาติ 4.17 1.71 4.79 2.70 3.66 3.70 2.53 

นายทุนฯ 0.00 2.56 4.11 2.70 2.44 0.00 2.53 

ธนาคาร 4.17 3.42 1.37 5.41 1.22 18.52 3.16 

Non-bank/2 0.00 2.56 4.79 2.70 1.22 3.70 0.63 

กองทุน การปฏิรูปฯ 0.00 0.00 0.00 0.00 23.17 0.00 0.00 

กองทุน หมุนเวียนฯ 0.00 0.85 38.36 0.00 0.00 0.00 0.00 

กองทุน จัดรูปที่ดิน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กองทุนปรับโครงสร้างฯ/3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

หมายเหต:ุ /1 กลุ่มเกษตรกรช าระคืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 /2 รวมการซื้อสินค้าแบบผ่อนช าระกับบริษัทเอกชน 
 /3 เกษตรกรช าระคืนผ่านหน่วยงานเจ้าของโครงการฯ (เช่น สหกรณ์) ท่ีได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ 
ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558), โครงกำรส ำรวจภำวะหน้ีสินของเกษตรกรฯ. 
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ส าหรับวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินนั้น พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ (ไม่ว่าจะเป็น
เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนหรือเป็นเกษตรกรทั่วไป) กู้ยืมเงินไปเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการ
ท าการเกษตรและซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร บางส่วนประมาณจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือไปเป็นค่าใช้จ่าย
ประจ าวันของครัวเรือน  (ตารางที่ 6.3)  อนึ่ง จากการสัมภาษณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการกู้ยืมใน
ลักษณะของการหมุนเงินเป็นหลัก กล่าวคือ เมื่อครบก าหนดช าระเงิน เกษตรกรพยายามหาเงินมาเพ่ือคืนหนี้
เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย และรีบขอใช้วงเงินใหม่ทันที ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเท่านั้น ส่วนวงเงินกู้ที่
ได้รับมาก็จะถูกน าไปใช้คืนเงินกู้ที่หยิบยืมมา ซึ่งสะท้อนได้ว่าเกษตรกรกลุ่มนี้จะไม่สามารถลดหนี้เงินต้นลงได้ 
จะยังคงต้องท าการกู้ยืมเพ่ือเป็นเงินหมุนเวียนในการจ่ายหนี้ต่างๆ ต่อไป และส่วนใหญ่จ าเป็นต้องก่อหนี้
เพ่ิมเติม  

ตารางท่ี 6.3 วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ จ าแนกตามกองทุนที่เกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลือ )หน่วย: ร้อยละของจ านวนวัตถุประสงค์ของการกู้ยืมในแต่ละกองทุน( 

วัตถุประสงค์ของ 
การกู้ยืม 

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก 
เกษตรกร

ท่ัวไป 
กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินฯ 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

ท่ีดิน (เช่า/เช่าซ้ือ/
ซ่อมแซม/ปลูกสร้าง) 

3.45 3.61 25.41 7.14 9.38 7.14 6.33 

ยานพาหนะ 5.17 3.09 1.62 2.86 0.78 7.14 2.11 

ซ้ือปัจจัยการผลิต 32.76 38.66 23.78 28.57 27.34 42.86 29.54 

ต้นทุนการผลิต 43.97 40.72 32.43 34.29 40.63 38.10 49.37 

ค่าใช้จ่ายประจ าวัน 13.79 12.37 15.68 27.14 21.88 4.76 12.66 

จ่ายดอกเบี้ย 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ซ้ือสินค้าเงินเชื่อ 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กู้เพื่อใช้หน้ีการเคหะ 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กู้เพื่อการศึกษา 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

คืนหน้ีเงินกู้แหล่งอื่น 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558), โครงกำรส ำรวจภำวะหน้ีสินของเกษตรกรฯ. 
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จากการสอบถามถึงความสามารถในการช าระคืนหนี้ในรอบปีที่ผ่านมานั้น เกษตรกรอย่างน้อยร้อยละ 
4 ขึ้นไปในแต่ละประเภทกลุ่มตัวอย่าง ประสบกับปัญหาการจ่ายคืนหนี้ในระบบโดยเฉพาะ ธ.ก.ส. และสหกรณ์ 
โดยพบว่า เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนประสบความ
ยากล าบากในการคืนหนี้ในระบบคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 51 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างประเภท
กองทุนหมุนเวียนฯ และปัญหาการคืนหนี้นอกระบบประมาณร้อยละ 814 (ตารางที่ 6.3)  ประเด็นค าถาม
ส าคัญ คือ ปัญหาการจ่ายคืนหนี้มีสาเหตุมาจากอะไร หากจ าแนกสาเหตุของปัญหาออกเป็น 8 ประการหลัก 
ได้แก่ ภัยธรรมชาติ (ภัยแล้ง) ค่าใช้จ่ายสูง การไม่สามารถขายผลผลิตได้ ผลผลิตตกต่ า ราคาผลผลิตตกต่ า มี
ค่าใช้จ่ายพิเศษเพ่ิมเติม (เช่น ค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน) ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (เช่น ค่ายารักษาโรค) และการ
ที่มีภาระหนี้หลายแหล่ง  โดยรวมพบว่า มีสาเหตุหลายประการที่มีความเชื่อมโยงกันจนกลายเป็นปัญหาของ
ภาคเกษตรโดยรวม กล่าวคือ เกษตรกรในช่วงปีที่ผ่านมาต้องประสบกับภาวะภัยแล้ง มีน้ าไม่เพียงพอส าหรับ
การท าเกษตร ซึ่งท าให้ผลผลิตตกต่ าหรือได้รับความเสียหายในขณะเดียวกันราคาผลผลิตตกต่ าลงมาก เป็น
สาเหตุหลักที่ท าให้ครัวเรือนเกษตรกรไม่สามารถสร้างรายได้มากพอที่จะน ามาจ่ายคืนหนี้เงินกู้ที่ถึงก าหนด 
(ตารางท่ี 6.4) ในบางพ้ืนที่ๆ ที่ท าการส ารวจนั้น เกษตรกรประสบกับภัยแล้งมาก ท าให้เกิดผลขาดทุนจากการ
ลงทุนปลูกข้าวไปแล้วแต่เนื่องจากไม่มีน้ าเพียงพอจึงท าให้ผลผลิตข้าวเปลือกเสียหาย 

อนึ่ง จากการสอบถามกรณีท่ีต้องการใช้เงินเพ่ิมเติม เกษตรกรส่วนใหญ่ยังคงต้องขอกู้ยืมเงินจากแหล่ง
เงินทุนต่างๆ  ที่อยู่ในระบบ ซึ่งประกอบด้วย ธ.ก.ส. สหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ และกองทุนหมู่บ้าน รวมทั้งกู้ยืม
เงินจากญาติ  มีเพียงส่วนน้อยที่จะไปพ่ึงแหล่งเงินกู้ยืมนอกระบบ  นอกจากการพ่ึงพาบุคคลภายนอกแล้ว 
เกษตรกรบางส่วนหันมาลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและหางานท าเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ตารางท่ี 6.4 สัดส่วนเกษตรกรที่ประสบปัญหาการจ่ายหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามกองทุน
ที่เกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ )หน่วย: ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในแต่ละ
กองทุน( 

ประสบ 
ปัญหา 

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก 
เกษตรกร

ท่ัวไป กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินฯ 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

การจ่ายหน้ี 
ในระบบ 

19.61 4.65 50.77 12.00 16.67 5.26 15.05 

การจ่ายหน้ี
นอกระบบ 

1.96 0.00 4.62 8.00 2.78 0.00 0.00 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558), โครงกำรส ำรวจภำวะหน้ีสินของเกษตรกรฯ. 

  

                                           
14 หน้ีในระบบในการศึกษาส่วนน้ีรวมถึงสถาบันการเงินเอกชน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน หน้ีท่ีมีอยู่กับ
กองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะท่ีหน้ีนอกระบบคือหนี้ท่ีเกิดจากการกู้ยืมญาติและนายทุนนอกระบบ  
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ตารางท่ี 6.5 สาเหตุของปัญหาการจ่ายหนี้ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จ าแนกตามกองทุนที่เกษตรกร
ได้รับความช่วยเหลือ )หน่วย: ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดในแต่ละกองทุน( 

สาเหตุของปัญหา 

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก 
เกษตรกร

ท่ัวไป 
กองทุน
พัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุนจัด
รูปท่ีดินฯ 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินฯ 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

ภัยธรรมชาติ 80.39 55.81 66.15 60.00 52.78 73.68 59.14 

ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ 27.45 25.58 26.15 16.00 36.11 21.05 33.33 

ขายผลผลิตไม่ได้ 0.00 9.30 7.69 0.00 8.33 5.26 13.98 

ผลผลิตตกต่ า 62.75 44.19 61.54 36.00 52.78 42.11 58.06 

ราคาตกต่ า 68.63 58.14 63.08 60.00 63.89 21.05 77.42 

มีค่าใช้จ่ายพิเศษ 15.69 25.58 15.38 8.00 19.44 15.79 26.88 

ชราเจ็บป่วย 21.57 20.93 35.38 12.00 25.00 10.53 20.43 

มีหน้ีหลายแห่ง 7.84 9.30 6.15 4.00 8.33 5.26 4.30 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558), โครงกำรส ำรวจภำวะหน้ีสินของเกษตรกรฯ. 

 

ตารางท่ี 6.6 วิธีการในการแก้ปัญหาหนี้สินด้วยตนเองของเกษตรกร จ าแนกตามกองทุนที่เกษตรกรได้รับ
ความช่วยเหลือ )หน่วย: ร้อยละของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในแต่ละกองทุน( 

วิธีแก้ปัญหาของ
เกษตรกร 

เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนจาก 
เกษตรกร

ท่ัวไป กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุน
หมุนเวียนฯ 

กองทุนจัดรูป
ท่ีดินฯ 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินฯ 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

ขอกู้ในระบบ 47.06 41.86 35.38 52.00 36.11 0.00 50.54 

ขอกู้จากญาต ิ 23.53 16.28 20.00 28.00 16.67 68.42 18.28 

ขอกู้นอกระบบ 1.96 6.98 6.15 4.00 2.78 5.26 1.08 

ขายทรัพย์สิน 1.96 18.60 3.08 4.00 11.11 0.00 4.30 

ลดค่าใช้จ่าย 17.65 13.95 13.85 12.00 16.67 10.53 10.75 

หางานท า 9.80 11.63 13.85 8.00 13.89 15.79 11.83 

ท่ีมา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2558), โครงกำรส ำรวจภำวะหน้ีสินของเกษตรกรฯ. 
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6.2 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ภาคเกษตรและหนี้สินของเกษตรกร 
 6.2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 สินเชื่อนับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ รวมถึงภาคการเกษตร กล่าวคือ 
การพัฒนาภาคการเกษตรจ าเป็นต้องมีปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบทางการเกษตรที่เพียงพอและทันกับความ
ต้องการใช้  อย่างไรก็ดี เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะลงทุนซื้อ
วัตถุดิบทางการเกษตรหรืออุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็นในการท าเกษตรกรรมเนื่องจากขาดแคลนเงินทุน  
การศึกษาที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าสินเชื่อเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้เกษตรกรที่ขาดแคลนเงินทุน มีเงินทุนใน
การซื้อหรือลงทุนท าการเกษตรได้  แต่ความต้องการเงินทุนค่อนข้างที่จะรุนแรงในชนบท โดยเฉพาะในกลุ่ม
เกษตรกรที่ยากจนและประสบข้อจ ากัดมากมายในการพัฒนาผลิตภาพการเพาะปลูกของตนเอง  นอกจากนั้น 
สถานการณ์ราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิตที่ผันผวนเป็นสาเหตุส าคัญที่มีผลต่อการสร้างรายได้ของครัวเรือน
เกษตร  ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐจึงพยายามออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรกลุ่มต่างๆ  ที่ประสบ
ปัญหา เช่น การให้เงินกู้ยืมเพ่ือไถ่ถอนที่ดิน การจัดรูปที่ดินโดยอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจัดรูปที่ดิน การ
ซื้อที่ดินเพ่ือน ามาจัดสรรให้เกษตรกรได้เช่าและเช่าซื้อที่ดินในการท าการเกษตร โดยมาตรการเหล่านี้เป็นการ
ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรที่นอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่ครัวเรือนเกษตรกรเข้าถึงได้อยู่แล้ว   

ที่ผ่านมา รัฐบาลประเมินว่าการจัดตั้งกองทุนต่างๆ ขึ้นมาก็เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ด้อย
โอกาสเหล่านั้น และมุ่งหวังว่าจะเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  การศึกษานี้จึงมี
จุดประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ว่า (ก) ความช่วยเหลือทางการเงินผ่านกองทุนในก ากับของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม จะมีผลทางเศรษฐกิจต่อเกษตรกรหรือไม่ โดยการศึกษานี้วัดผล
กระทบที่มีต่อรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน (ข) เงินทุนหมุนเวียนในรูปของเงินกู้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีมีผล
สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างรายได้เพ่ิมมากข้ึนได้หรือไม่ (ค) เนื่องจากพฤติกรรมการกู้ยืมเงินมีความแตกต่างกัน
ในแต่ละบุคคลหรือครัวเรือน จึงเกิดเป็นค าถามว่า นอกจากปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
แล้ว ปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น ความรู้ทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินของครัวเรือน และพฤติกรรม
การก่อหนี้จากหลายแหล่งเงินทุน มีผลต่อการตัดสินใจกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมหรือไม่ 

การศึกษานี้ใช้วิธี Three-stage least square method ในการประเมินแบบจ าลองรายได้ภาค
เกษตรและหนี้สินเกษตร โดยตัวแปรรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือนและปริมาณหนี้สินเกษตรกรที่เกิดขึ้น
ระหว่างปีเป็นตัวแปรภายใน (endogenous variables) 

สมกำรที่ 1: 

 รายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน 

 =  f ( ปริมาณหนี้สินเกษตรกรที่เกิดขึ้นระหว่างปี, การพ่ึงแหล่งเงินทุนของรัฐ,  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) (1) 

สมกำรที่ 2: 

 ปริมาณหนี้สินเกษตรกรที่เกิดขึ้นระหว่างปี 

 =  f ( ปริมาณหนี้สินเกษตรกรคงเหลือต้นงวด, จ านวนแหล่งเงินกู้ยืม, ระดับความรู้ทางการเงิน, 
ประสบการณ์แย่ระหว่างปี, สภาพคล่องทางการเงิน,  
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน) (2) 
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โดยที่ตัวแปรรายได้ภาคเกษตรเป็นจ านวนเงินที่ได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรและการรับจ้างในภาค
เกษตรของครัวเรือนในรอบปี และตัวแปรปริมาณหนี้สินเกษตรกรที่เกิดขึ้นระหว่างปีเป็นจ านวนเงินหนี้สินที่
ครัวเรือนเกษตรกรได้กู้ยืมเพ่ิมเติมระหว่างเดือนมีนาคม 2557 – เมษายน 2558  ส าหรับค าอธิบายสมการที่ 1 
เป็นดังนี้ คาดว่า (ก) ปริมาณหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นจะไปช่วยท าให้เกษตรกรมีเงินทุนเพ่ือใช้ซื้อปัจจัยการผลิตและใช้
จ่ายในการเพาะปลูก ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดเป็นผลผลิตและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนเกษตรกร (+) (ข) การพ่ึงพา
แหล่งเงินทุนของรัฐ เป็นตัวแปรหุ่นที่สร้างขึ้นในกรณีครัวเรือนเกษตรกรรายนั้นเป็นลูกหนี้กองทุนฯ ทั้งนี้ หาก
กองทุนฯ มีบทบาทในการช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นตามที่คาดหวังไว้เมื่อเริ่มก่อตั้งกองทุน ค่า
สัมประสิทธิ์ของตัวแปรกองทุนต่างๆ ควรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน (+) 
ส าหรับค าอธิบายสมการที่ 2 นั้น คาดว่า (ค) จ านวนแหล่งเงินกู้ยืมสะท้อนภาวะการก่อหนี้หลายแหล่ง โดย
เกษตรกรที่มีภาระหนี้หลายแหล่ง มีโอกาสสูงที่จะต้องกู้ยืมเงินพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสภาพคล่องและใช้ในการคืนหนี้
ที่ถึงครบก าหนดช าระคืน (+) (ง) ความสามารถในการบริหารจัดการเงินเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยก าหนด
พฤติกรรมการใช้เงินและการก่อหนี้ ผู้ที่มีความรู้ทางการเงินจะมีความระมัดระวังในการที่จะไม่ก่อหนี้มากเกิน
ความจ าเป็นหรือเกินศักยภาพในการช าระคืนหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (-) (จ) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และทางภูมิอากาศเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะส่งผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจต่อ
เกษตรกร ในกรณีที่เกษตรกรไม่มีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะใช้ดูดซับผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจมีความ
จ าเป็นต้องขอกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสภาพคล่อง (+)  ส่วนตัวแปรด้านปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือนประกอบด้วยอายุของเกษตรกร ระดับการศึกษา ขนาดเนื้อที่ทางการเกษตร จ านวนสมาชิก
ครัวเรือนที่ช่วยท าการเกษตร เป็นต้น  

 6.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเบื้องต้น 

 เพ่ือวิเคราะห์ให้เห็นภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลสถิติของตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลอง ตารางที่ 6.7 แสดง
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ที่ค านวณจากข้อมูลการส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกร  ทั้งนี้ ตัวแปรต่างๆ แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวแปรด้านรายได้ ด้านภาระหนี้สิน ด้านสภาพคล่องและความรู้ทางการเงิน และ
กลุ่มตัวแปรข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

 หากประเมินภาพรวมทางด้านรายได้ของครัวเรือนเกษตรกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ครัวเรือนเกษตรกร
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่า 2 แสนบาทต่อปีขึ้นไป โดยเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมฯ 
กองทุนจัดรูปที่ดิน หรือกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นกลุ่มที่มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยต่ ากว่า 2.5 
แสนบาท  เมื่อพิจารณารายได้ครัวเรือนสุทธิต่อหัว พบว่า เกษตรกร 3 กลุ่มนี้มีรายได้สุทธิต่อหัวติดลบทั้งๆ ที่
รายได้ภาคเกษตรสุทธิยังมีค่าเป็นบวกอยู่ ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นได้ว่าครัวเรือนเกษตรเหล่านี้ประสบปัญหาสภาพ
คล่องรุนแรงซึ่งเป็นผลจากการที่มีรายได้นอกภาคเกษตรรวมกับรายได้ภาคเกษตรสุทธิไม่มากพอที่จะ
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของครัวเรือน 

 อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่า เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตฯ มีรายได้ภาคเกษตรเฉลี่ยสูงกว่าล้านบาทซึ่งเป็นรายได้จากการเลี้ยงโคเนื้อเป็น
หลัก โดยที่ฟาร์มของเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นฟาร์มที่มีการเลี้ยงโคเนื้อจ านวนมาก 200-400 ตัว ส่วนเกษตรกรที่ท า
ฟาร์มเลี้ยงหมูนั้น บางรายมีการเลี้ยงหมูมากถึง 900 ตัวซึ่งสร้างรายได้ค่อนข้างสูงในแต่ละป ี

 ส าหรับภาวะหนี้สินของเกษตรกรนั้น ครัวเรือนเกษตรส่วนใหญ่พึ่งแหล่งเงินกู้มากกว่า 1 แห่งขึ้นไป 
โดยเฉพาะเกษตรกรที่พ่ึงเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เกษตรกรลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ 
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และกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ โดยเฉลี่ยกู้ยืมเงินอย่างน้อย 2 แห่ง  อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งๆ ที่
เกษตรกรลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมฯ มีรายได้เฉลี่ยต่อปีน้อยมากแต่กลับมีภาระหนี้คงเหลือที่ต้อง
จ่ายในระดับสูงถึง 6.87 แสนบาท อีกทั้งมีครัวเรือนประมาณร้อยละ 18 ของจ านวนเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง
ลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนฯ ที่ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ ครัวเรือนกลุ่มนี้น่าจะเป็นครัวเรือนที่มี
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจมากท่ีสุดเมื่อเทียบกับเกษตรกรอ่ืนๆ 

 ส่วนข้อมูลพื้นฐานทางสังคมของครัวเรือนนั้น พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 50 – 60 ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ทั้งนี้มีขนาดครัวเรือนที่ไม่ใหญ่มาก โดยเฉลี่ย
มีจ านวนสมาชิก 5 คนในจ านวนนี้มี 3 คนเป็นสมาชิกครัวเรือนที่ท างานและมีรายได้  นอกจากนั้น เกษตรกรท า
การเกษตรในพ้ืนที่เฉลี่ย 30 กว่าไร่แต่ในจ านวนนี้บางส่วนเป็นการเข่าที่ดินเพ่ือท าการเกษตร 
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ตารางท่ี 6.7 ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต่างๆ ที่ใช้ในแบบจ าลอง 

ตัวแปร 
กองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้

ยากจน 

กองทุนจัดรูป
ที่ดิน 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

เกษตรกรนอก
โครงการ 

รายได้: 
       

- รายไดภ้าคเกษตร (บาท) 449,386 295,716 231,519 202,606 207,999 2,385,106 279,306 

- รายไดภ้าคเกษตรสุทธิ (บาท) 116,740 89,125 28,197 40,568 62,411 740,446 104,469 

- รายได้ครัวเรือน (บาท) 540,804 349,475 288,798 235,470 229,999 2,470,491 364,291 

- รายได้ครัวเรือนต่อหัว (บาท) 128,031 86,693 80,177 53,969 47,073 1,048,439 86,734 

- รายได้ครัวเรือนสุทธิต่อหัว (บาท) 73,745 39,408 -14,501 -69,568 -1,425 518,388 70,991 

ภาระหนี้เงินกู้ยืม: 
       

- จ านวนแหล่งเงินกู้เฉลี่ยต่อครัวเรอืน (แห่ง) 1.47 2.72 2.25 1.48 2.28 1.29 1.70 

- จ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือ (บาท) 242,622 297,419 687,459 242,680 158,111 824,152 281,915 

- จ านวนเงินกู้ยืมระหว่างปี (บาท) 121,153 105,698 44,692 48,400 18,222 140,714 102,548 

- สัดส่วนครัวเรือนท่ีกู้ยืมนอกระบบ  0.06 0.12 0.18 0.08 0.14 0.05 0.08 

สภาพคล่องและความรู้ทางการเงิน 
       

- สัดส่วนครัวเรือนท่ีมรีายได้ครัวเรือนสุทธิมากกว่า 0 0.49 0.67 0.48 0.28 0.58 0.57 0.59 

- จ านวนแหล่งเงินทุนท่ีสามารถเขา้ถึงได้ในปัจจุบัน 1.6 2.0 1.8 1.7 1.4 1.5 1.6 

- สัดส่วนครัวเรือนท่ีตอบค าถามทางเงินถูกต้องทุกข้อ 0.16 0.47 0.20 0.04 0.31 0.33 0.16 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับครัวเรือน: 
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ตัวแปร 
กองทุนพัฒนา

สหกรณ์ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

กองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้

ยากจน 

กองทุนจัดรูป
ที่ดิน 

กองทุนการ
ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

กองทุนปรับ
โครงสร้างฯ 

เกษตรกรนอก
โครงการ 

สัดส่วนเกษตรกรชายที่ตอบแบบสอบถาม 0.69 0.70 0.45 0.68 0.44 0.57 0.51 

อายุเฉลี่ย (ปี) 56.87 57.83 59.61 53.44 58.62 53.86 52.69 

ระดับการศึกษา (สัดส่วน): 
       

- การศึกษาต่ ากว่าประถม 0.00 0.00 0.02 0.00 0.03 0.00 0.02 

- ประถมศึกษา 0.61 0.51 0.80 0.60 0.86 0.33 0.70 

- มัธยมศึกษา 0.24 0.47 0.14 0.24 0.08 0.33 0.18 

- อนุปริญญาขึ้นไป 0.14 0.02 0.03 0.16 0.00 0.33 0.05 

สมาชิกในครัวเรือน: 
       

- จ านวนสมาชิกในครัวเรือน (คน) 4 5 5 5 4 4 4 

- จ านวนสมาชิกที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีและสูงกว่า 60 ปี 2 2 2 2 2 1 2 

- จ านวนสมาชิกที่มีรายได้ (คน) 3 3 3 3 3 3 3 

จ านวนเนื้อท่ีท าการเกษตร (ไร่) 37 39 27 44 25 16 33 

จ านวนเกษตรกรที่ตอบแบบสอบถาม (คน) 49 43 65 25 36 21 93 
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 6.3.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อรายได้ภาคเกษตรและหนี้ของครัวเรือนเกษตร 

 จากการประมาณค่าแบบจ าลองรายได้ภาคเกษตรและหนี้สินภาคเกษตร สามารถสรุปข้อค้นพบที่
ส าคัญหลายประการ ดังนี้ (ตารางท่ี 6.8) 

 เงินกู้ยืมระหว่างปีโดยรวมยังคงเป็นปัจจัยทุนส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางการเกษตรของ
เกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตที่ให้ความส าคัญกับเงินทุนอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
กับทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ (รวมถึงภาคเกษตร)  อนึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกรในพ้ืนที่พบว่า เกษตรกรส่วน
ใหญ่กู้เงินหมุนเวียนเพ่ือใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และยาฆ่าแมลง เป็นต้น และใช้
จ่ายในการผลิต โดยส่วนใหญ่มีเงื่อนไขในการจ่ายคืนนี้เมื่อครบก าหนดช าระเงิน  พฤติกรรมลักษณะนี้เกิดขึ้น
หมุนเวียนกันไปในแต่ละแหล่งเงินกู้ยืมของเกษตรกร แม้ว่าเงินกู้ยืมจะเป็นปัจจัยทุนส าคัญในการประกอบ
อาชีพ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าภาครัฐจะต้องด าเนินการอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเป็นประจ าและเป็นไป
โดยตลอด เพราะมาตรการของภาครัฐมักขาดกระบวนการที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรโดยรวม
ได้ในระยะยาวในขณะที่การอุดหนุนเงินทุนนั้นเป็นเพียงการบรรเทาความทุกข์ร้อนได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง
และมักไม่ได้สร้างการเรียนรู้ถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการปรับตัวและปรับความคิดในการเลือกประกอบอาชีพ
ที่เหมาะสม ปัญหาความยากจนและภาระหนี้สินของเกษตรกรจึงมักเกิดขึ้นวนเวียนไปไม่จบสิ้น 

 หากพิจารณาเปรียบเทียบรายได้ของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ของกองทุนต่างๆ ที่อยู่ในก ากับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับเกษตรกรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ โดยรวมพบว่า เกษตรกรที่เป็น
ลูกหนี้ทางอ้อมกับกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และกองทุนพัฒนาสหกรณ์มีรายได้ภาคเกษตร
ในระดับที่สูงกว่าเกษตรกรทั่วไปในขณะที่เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้กองทุนอ่ืนๆ กลับไม่ได้มีรายได้เหนือกว่า
เกษตรกรทั่วไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  เหตุผลส าคัญที่น่าจะช่วยอธิบายข้อค้นพบข้างต้น คือ ประการที่หนึ่ง 
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างฯ ได้วางกรอบแนวทางในการปรับโครงสร้า งเพ่ือเพ่ิม
รายได้และต้นทุนการผลิต (รวมถึงลดผลผลิตเสียหาย) เช่น การสร้างโรงเรือนปลูกผักให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายของผักในช่วงฤดูฝน การจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์คุณภาพดีและมีราคา
เหมาะสมให้แก่สมาชิก การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุกรคุณภาพแก่ผู้บริโภค เป็นต้น ส่วนกองทุนพัฒนาสหกรณ์นั้น 
สหกรณ์หลายแห่งมีความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยมีรูปแบบธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเอกชน
เสมือนหนึ่งเป็นคู่ค้าธุรกิจ  มีการปรับใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ เช่น โครงการเก็บ
รวบรวมผลผลิตมะม่วงที่สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วง ฉะเชิงเทรา ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ เพ่ือน าเงินไปจ่ายให้แก่เกษตรกรที่น ามะม่วงมาขายให้แก่สหกรณ์ตามข้อตกลง โดยเกษตรกรจะได้รับ
เงินค่ามะม่วงภายในระยะเวลาอันสั้น ไม่ต้องรอนาน เป็นต้น 

 ส่วนกองทุนการปฏิรูปที่ดิน กองทุนจัดรูปที่ดิน และกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมฯ นั้น แม้ว่าจะ
เป็นกองทุนที่ช่วยท าให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน แต่ในทางปฏิบัติ เกษตรกรที่เข้าโครงการขอรับเงินช่วยเหลือจาก
กองทุน ได้ท าการเกษตรอยู่ในที่ดินผืนนั้นมายาวนานแล้วก่อนที่จะขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน ฉะนั้น จึง
ไม่น่าแปลกใจที่การเป็นลูกหนี้กองทุนฯ จึงไม่ได้สร้างความแตกต่างในเรื่องของประสิทธิภาพในการสร้างรายได้
เพ่ิมขึ้น  แม้กระทั่งกรณีกองทุนจัดรูปที่ดินเองก็ตาม เกษตรกรที่เคยเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเมื่อ 20-30 ปี
ก่อนแล้ว ซึ่งแน่นอนในช่วงแรก สามารถท าให้เห็นผลแตกต่างอย่างชัดเจน เนื่องจากเกษตรกรสามารถท านาได้
มากกว่า 1 ครั้งและช่วยสร้างรายได้เพ่ิมข้ึน แต่หลังจากนั้น เริ่มเห็นความแตกต่างน้อยลง  ในรอบปีที่ผ่านมายัง
ชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าเกษตรกรจะอยู่ในเขตจัดรูปที่ดินซึ่งควรมีน้ าชลประทานหล่อเลี้ยง แต่ภัยธรรมชาติ (ปัญหาภัย
แล้ง) ในช่วงปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเกษตรกรจ านวนมากอย่างเลี่ยงไม่ได้  
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 จ านวนเนื้อที่การเกษตรยังคงเป็นปัจจัยทุนขั้นพ้ืนฐานที่ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพราะหาก
ไม่มีที่ดินในการเพาะปลูก เกษตรกรย่อมไม่มีผลผลิตมาจ าหน่าย 

 ส าหรับปัจจัยที่ก าหนดการกู้ยืมระหว่างปีของเกษตรกร พบว่า ความรู้ทางการเงินเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่ก าหนดพฤติกรรมการก่อหนี้เพิ่มเติม หากเกษตรกรมีความรอบรู้ทางการเงิน มีแนวโน้มที่จะไม่ก่อหนี้เพ่ิมเติม 
ในทางตรงกันข้ามน่าจะพยายามออมเงินเพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้างเป็นบัฟเฟอร์ในกรณีต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉินที่มี
ความจ าเป็นต้องใช้เงินเร่งด่วน  อย่างไรก็ดี การวัดระดับความรู้ทางการเงินในการศึกษานี้เป็นการวัด
ความสามารถเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกมิติที่ควรค านึงถึงหากจะประเมินความสามารถทางการเงิน
ของแต่ละบุคคล 

 ตัวแปรจ านวนแหล่งเงินกู้ยืมสะท้อนพฤติกรรมการก่อหนี้ของเกษตรกรได้ดีระดับหนึ่ง กล่าวคือ 
เกษตรกรที่มีหนี้เงินกู้หลายแหล่ง จ าเป็นต้องมีรายได้เพียงพอที่จะช าระคืนหนี้ แต่ก็มีความสุ่มเสี่ยงอย่างมากใน
การที่ภาคเกษตรกรรมถดถอย ราคาผลผลิตตกต่ า ผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติ เป็นต้น หากต้องประสบ
กับปัญหาเหล่านี้เหมือนในช่วงรอบปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่มีความเปราะบางทางการเงินย่อมได้รับผลกระทบ
อย่างมาก และจะส่งผลท าให้เกษตรกรต้องหาเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนๆ เพ่ือมาสนับสนุนการใช้จ่าย แต่โดยส่วน
ใหญ่จ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 

 ส าหรับตัวแปรสภาพคล่องทางการเงินนั้น พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณหนี้เงินกู้
ระหว่างปี ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าส่วนต่างรายได้ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้เงินกู้ยืม จึงท าให้การขอ
กู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเป็นไปได้ไม่ยากนัก  

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการทางการเงินและบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน (ซึ่งควรรวมถึงความสามารถในการปรับตัวด้านการผลิตภาคเกษตรและการบริหารความเสี่ยงด้าน
ราคาผลผลิต) นับปัจจัยเชิงนโยบายที่จะช่วยลดปัญหาหนี้สินในระยะยาว อนึ่ง การให้ความช่วยเหลือด้วยการ
เพ่ิมแหล่งเงินทุนหมุนเวียนอาจเป็นเพียงการช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในระยะสั้นเท่านั้นเนื่องจาก
เกษตรกรโดยเฉลี่ยมีหนี้เงินกู้กับหลายแหล่งเงินกู้  จึงมีความจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในการคืนหนี้
เงินกู้ที่จะถึงก าหนด (โดยเฉพาะในภาวะที่เกษตรกรประสบกับผลผลิตเสียหายจากภัยธรรมชาติและราคา
ผลผลิตตกต่ า) และเพ่ือน าไปใช้ลงทุนในการท าการเกษตรต่อไป  อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติ เนื่องจากภาค
เกษตรมีความไม่แน่นอนสูง มีความเสี่ยงจากการลงทุนค่อนข้างมากจากหลายด้าน ฉะนั้น การจะลงทุนให้ได้ผล
ก าไรนั้น เงินทุนไม่ใช่เป็นปัจจัยเดียวที่มีความส าคัญ เกษตรกรจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผน
การเกษตรและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ  
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ตารางท่ี 6.8 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ในแบบจ าลอง 

ตัวแปร Coefficient Standard Error P-value 
สมการเงินกู้ยืมระหว่างปี: 

   
Ln (จ านวนเงินกู้ยืมคงเหลือ) 0.2344** 0.102 0.022 
อายุของเกษตรกร 0.314 0.211 0.136 
อายุของเกษตรกร^2 -0.0029 0.002 0.121 
เพศชาย 0.8543 0.729 0.241 
Ln (จ านวนสมาชิกที่มีรายได้) 0.2501 0.884 0.777 
Ln (จ านวนสมาชิกในครัวเรือน) 0.541 0.910 0.552 
ระดับการศึกษา: 

   
- มัธยมศึกษา 0.4178 0.835 0.617 
- อนุปริญญาขึ้นไป 2.1001 1.372 0.126 
Ln (จ านวนเนื้อท่ีทางการเกษตร) 0.3629 0.327 0.267 
จ านวนแหล่งเงินกู้ยืม 0.5787* 0.302 0.055 
ระดับความรู้ทางการเงิน -1.4867* 0.773 0.055 
ประสบการณ์แย่ระหว่างปี 0.7577 0.922 0.411 
สภาพคล่องทางการเงิน 1.1739* 0.615 0.056 
ค่าคงท่ี -11.1904* 5.992 0.062 
สมการรายได้ภาคเกษตร: 

   
อายุของเกษตรกร -0.0679* 0.040 0.089 
อายุของเกษตรกร^2 0.0005 0.000 0.137 
เพศชาย 0.0564 0.130 0.666 
ระดับการศึกษา: 

   
- มัธยมศึกษา 0.0432 0.154 0.779 
- อนุปริญญาขึ้นไป -0.3318 0.272 0.222 
Ln (จ านวนสมาชิกที่ช่วยท าการเกษตร) 0.2215 0.149 0.138 
Ln (จ านวนเนื้อท่ีทางการเกษตร) 0.542*** 0.065 0.000 
การพึ่งแหล่งเงินทุนของรัฐ: 

   
- กองทุนพัฒนาสหกรณ ์ 0.5678*** 0.173 0.001 
- กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 0.0063 0.199 0.975 
- กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมฯ -0.2911 0.192 0.129 
- กองทุนจัดรูปท่ีดิน -0.1478 0.225 0.511 
- กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ -0.181 0.258 0.483 
- กองทุนปรับโครงสร้างฯ 2.2566*** 0.251 0.000 
Ln (จ านวนเงินกู้ยืมระหว่างปี) 0.0837** 0.040 0.037 
ค่าคงท่ี 12.0576*** 1.086 0.000 

หมายเหต:ุ จ านวนตัวอย่าง 265 ครัวเรือน 
 ค่า r-squared ของสมการเงินกู้ยืมระหว่างปีเท่ากับ 0.10 และค่า Chi-squared เท่ากับ 36.78 
 ค่า r-squared ของสมการรายได้เท่ากับ 0.3025 และค่า Chi-squared เท่ากับ 245.06 
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6.3 สรุปผลการส ารวจภาวะหนี้สินเกษตรกร 
 จากการส ารวจภาวะหนี้สินเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านสินเชื่อทั้งทางตรงและอ้อมจาก
กองทุนต่างๆ พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พ่ึงแหล่งเงินกู้ยืมจากหลายแหล่งโดยเฉลี่ยมากกว่า 2 
แหล่งขึ้นไป ซึ่งสะท้อนได้ว่าการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนไม่ได้เป็นปัญหาของเกษตรกรเหมือนในอดีต ทั้งนี้ ส่วน
ใหญ่กู้ยืมเงินไปเพ่ือใช้ในภาคการเกษตร เช่น ซื้อปัจจัยการผลิต ต้นทุนการท าเกษตร  อย่างไรก็ดี  ในรอบปีที่
ผ่านมา เกษตรกรจ านวนมากประสบกับปัญหาในการช าระหนี้เงินกู้ โดยเป็นผลจากภาวะแล้งซึ่งส่งกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าในขณะเดียวกันราคาผลผลิตก็ตกต่ าเช่นเดียวกันท าให้มีรายได้จากการท า
การเกษตรลดลง 

 หากพิจารณาจากผลการศึกษาด้วยแบบจ าลองนั้น การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
น่าจะอยู่ที่การเพ่ิมความรู้ทางการเงินและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบด้านซึ่งเป็นปัญหา
พ้ืนฐานของครัวเรือนจ านวนมาก อย่างไรก็ดี การให้ความรู้คงไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะควบคู่กันไป
ด้วย เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน  นอกจากนั้น เกษตรกรต้องตระหนักถึง
ความส าคัญของพฤติกรรมทางการเงินอย่างรับผิดชอบ (responsible financial behavior) เพ่ือลดพฤติกรรม
ทางการเงินที่ส่งผลเสียหายต่อผู้อื่น 
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  บทที ่7
ข้อเสนอแนะ 

7.1 สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน 

 ขำดระบบกำรติดตำมและประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำนกองทุนว่ำเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของ
กำรจัดตั้งหรือไม ่

แม้ว่ากองทุนได้ปฏิบัติภารกิจตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่และอ านาจที่ระบุไว้ในกฎหมาย แต่ที่
ผ่านมา กองทุนต่างๆ ไม่มีระบบประเมินผลลัพท์ของการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
อย่างเป็นระบบและชัดเจน ซึ่งท าให้ไม่สามารถประเมินได้ว่า กองทุนประสบความส าเร็จในการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกองทุนแล้วหรือไม่  อนึ่ง การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือผลการ
ด าเนินงานของทุนหมุนเวียนตามกรอบของกรมบัญชีกลาง (ซึ่งมอบหมายให้ที่ปรึกษาภายนอกด าเนินการแทน) 
เน้นที่ผลผลิต กิจกรรม หรือรายได้ของกองทุนเป็นหลัก เช่น การเบิกจ่ายตามแผนและการรายงานทางการเงิน 
กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ความครบถ้วนของเอกสารต่างๆ เป็น
ต้น  อย่างไรก็ตาม กรอบการประเมินไม่ได้ครอบคลุมไปถึงการประเมินผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจซึ่งท าให้ไม่
สามารถประเมินได้ว่าการใหค้วามช่วยเหลือของกองทุนต่างๆ ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ต้นทุนลดลง หรือ
ท าให้ฐานะความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่ อย่างไร  

 ควำมทับซ้อนหรือควำมคล้ำยคลึงกันในบทบำทหน้ำที่ 

ที่ผ่านมา กองทุนได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้การก ากับของส่วนราชการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาที่ เกิดขึ้น
ในช่วงการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา  อนึ่ง กองทุนมักเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างกว้าง 
เป็นผลท าให้หลายกองทุนมีภารกิจบางส่วนที่คล้ายคลึงและอาจทับซ้อนในบทบาทหน้าที่ทั้งๆ ที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของส่วนราชการที่ต่างกัน อย่างไรก็ดี กองทุนต่างๆ ไม่ได้มีการบูรณาการงานร่วมกันในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร 

 ขำดกำรวิเครำะห์ต้นเหตุของปัญหำที่ท ำให้เกษตรกรไม่เข้มแข็งและเน้นกำรอุดหนุนเงินทุนหรือ
รำคำมำกกว่ำกำรพัฒนำศักยภำพและอำชีพของเกษตรกร และกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือประโยชน์
ในกำรปรับโครงสร้ำงภำคเกษตรในระยะยำว 

กองทุนส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร แต่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่ต้นเหตุหรือรากของปัญหา 
เช่น การให้เงินกู้ยืมแก่เกษตรกรที่ประสบกับปัญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินจะหลุดจ านอง การจัดหาที่ดินท ากิน
เพ่ือให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ การผลิตและจ าหน่ายวัตถุดิบทางการเกษตร  อนึ่ง การให้ความช่วยเหลือใน
ลักษณะนี้อาจจ าเป็นส าหรับเกษตรกรบางคนบางประเภท แตอ่าจไม่เหมาะสมกับางกลุ่มโดยเฉพาะเกษตรกรที่
ไม่ได้มีคุณสมบัติเหมาะกับการท าการเกษตร   ที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่าหลายกองทุนที่สนับสนุนสินเชื่อแก่
เกษตรกรต้องประสบกับปัญหาหนี้ค้างช าระซ่ึงสะท้อนได้ว่าการให้เงินช่วยเหลืออาจยังไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุด
ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรบางกลุ่ม  ฉะนั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรวิเคราะห์ต้นเหตุของปัญหาและเลือกใช้
วิธีการให้ความช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเกษตรกรแต่ละประเภท เช่น กรณีที่เกษตรกรไม่มีความสามารถใน
การท าการเกษตรก็ควรน าเกษตรกรกลุ่มนี้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งขึ้น เป็นต้น  
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 กำรด ำเนินกิจกรรมในส่วนที่ภำคเอกชนสำมำรถด ำเนินกำรได้อยู่แล้ว 

มีหลายกองทุนด าเนินภารกิจหรือกิจกรรมในส่วนที่ภาคเอกชนด าเนินการอยู่แล้ว โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ
การผลิตและจ าหน่ายผลผลิตขั้นต้น เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ข้าว พันธุ์ปลา เป็นต้น  ประเด็นค าถามส าคัญ คือ 
ภาครัฐมีความจ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องเข้าไปด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ เหล่านั้น เกิดความล้มเหลวของตลาด
จริงหรือไม่ จึงท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องด าเนินมาตรการแทรกแซงเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ภาคประชาชนใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิตปัจจัยการผลิต ด้านการกระจายสินค้า เป็นต้น  อย่างไรก็ดีในความเป็นจริง การ
ด าเนินการบางกิจกรรม เช่น การผลิตพันธุ์ข้าวข้าวไม่ไวแสง การผลิตกิ่ งตายาง ควรสนับสนุนให้เอกชน
ด าเนินการโดยที่หน่วยงานรัฐท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  

 ข้อจ ำกัดด้ำนจ ำนวนบุคลำกรและควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกร 

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของกองทุนต่างๆ พบว่า โครงสร้างอัตราก าลังยังไม่สอดคล้องกับภารกิจที่
อยู่ในความรับผิดชอบ นอกจากนั้น บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อศักยภาพการด าเนินงานโดยรวมของกองทุน  ตัวอย่างเช่นงานด้านการสนับสนุนสินเชื่อ
นั้น หลายกองทุนด าเนินบทบาทการให้สินเชื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ าซึ่งคล้ายคลึงกับ
สถาบันการเงินของรัฐและเอกชน แต่เจ้าหน้าที่ของกองทุนไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการประเมินความสามารถ
ของเกษตรกรในการช าระหนี้และไม่มีทรัพยากรบุคคลเพียงพอในการติดตามทวงหนี้ ในขณะที่บางกองทุนต้อง
พ่ึง ธ.ก.ส. ในการด าเนินการแทน  นอกจากนั้น การลาออกของพนักงานกองทุนมีอัตราที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งมี
การโยกย้ายบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชาบ่อยครั้ง เช่น ปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้อ านวยการ
ส่วนราชการ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท างาน ไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติที่เหมาะสมกับการท างาน อีกทั้งขาดระบบการบริหารผลงานที่มีความต่อเนื่อง  นอกจากนั้น การ
ด าเนินงานของบางกองทุนจ าเป็นต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนในภูมิภาค (การฝากงาน) แต่ไม่ได้มี
การจัดสรรทรัพยากรลงไปเท่าที่ควร 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของคณะกรรมกำรบริหำรกองทุน 

จากการศึกษาองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยรวมพบว่า คณะกรรมการบริหาร
กองทุนส่วนใหญ่มีกรรมการจ านวนมากและมีผู้ด ารงต าแหน่งในระดับสูง (ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงจนไปถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ) ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน นอกจากนั้น มักมีการประชุม
น้อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการแทน อย่างไรก็ดี  ในทางปฏิบัติ 
อ านาจการตัดสินใจหลายๆ เรื่องยังคงอยู่ที่คณะกรรมการบริหารชุดใหญ่  จึงอาจกล่าวได้ว่า การบริหารงานยัง
ไม่มีความคล่องตัวมากเท่าที่ควร 

นอกจากนั้น การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลาย
หน่วยงาน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของความเห็นที่หลากหลายขึ้นเนื่องจากกรรมการและอนุกรรมการแต่
ละท่านมาจากหลายหน่วยงาน แต่มักพบปัญหาการนัดประชุมซึ่งมีความล าบากพอควร ในบางกรณีที่เป็นงาน
เร่งด่วน เช่น งานเร่งด่วนเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญ ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถนัดประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน 

 ขำดกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล 

การด าเนินการของกองทุนหลายส่วนขึ้นอยู่กับหน่วยงานหลายฝ่าย โดยเฉพาะหน่วยงานในภูมิภาค 
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ฉะนั้น ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มักถูกจัดเก็บโดยหน่วยงานในภูมิภาคหรือหน่วยงานเจ้าของโคร งการ โดยที่
หลายๆ กองทุนไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดนโยบาย
และมาตรการในระยะต่อไป รวมถึงยากต่อการปรับมาตรการให้สอดรับกับเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 เกษตรกรขำดทักษะด้ำนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรเกษตรและกำรเงิน 

สาเหตุของปัญหาหนี้สินเกษตกรส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เกษตรกรไม่สามารถกระจายความเสี่ยงด้าน
การเพาะปลูกและไม่ได้หาวิธีปรับตัวเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงมีการก่อหนี้
จ านวนมาก แต่ท้ายที่สุดก็ไม่สามารถช าระคืนหนี้ด้วยหลายเหตุปัจจัย จึงท าให้ต้องขอความช่วยเหลือด้าน
สินเชื่อจากกองทุนต่างๆ แต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นซ้ า จนท าให้รัฐบาลต้องด าเนินโครงการจ าหน่ายหนี้สูญ
เกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง 

7.2 ข้อเสนอแนะเรื่องกองทุน 
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือให้สามารถเป็น

กลไกขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและภาคเกษตรไทยในระยะยาวแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อนในภาพรวม และ (2) ข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงศักยภาพของกองทุน 

7.2.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนในภาพรวม 

เพ่ือสนับสนุนให้การบริหารทุนหมุนเวียนน าไปสู่การพัฒนาภาคเกษตรแบบบูรณาการ คณะวิจัยมี
ความเห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ควรตั้งคณะท างานเชิงบริหารเพ่ือให้
การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนภาคเกษตรเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย
คณะท างานชุดนี้ท าหน้าที่ในการวางกรอบนโยบายเพ่ือขับเคลื่อนและบูรณาการการด าเนินงานของทุน
หมุนเวียน รวมถึงท าหน้าที่ติดตามการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นๆ  อนึ่ง คณะท างานเชิงบริหารฯ ควรพิจารณาเพ่ือวาง
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนทุนหมุนเวียนเป็นหมวดหมู่ โดยในเบื้องต้นอาจแบ่งเป็น 4 ด้านหลัก ประกอบด้วย 
ด้านสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด้านปัจจัยการผลิตเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และด้านการวิจัย
และพัฒนาภาคเกษตรในระยะยาว และด้านการพัฒนาอาชีพและศักยภาพ 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 (ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 กันยายน 2558) แล้ว  การด าเนินงานของคณะท างานเชิงบริหารฯ ข้างต้น
จ าเป็นต้องวางกรอบแนวทางของกระทรวงฯ ให้สอดรับกับนโยบายและแผนการบริหารทุนหมุนเวียนของ 
“คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนเวียน” ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ 
ตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 

 กล่าวคือ แนวทางการบริหารทุนหมุนเวียนก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายดังกล่าวก าหนด เช่น ประเด็น
ที่เกี่ยวกับการยุบเลิกหรือการรวมทุนหมุนเวียนซึ่งกฎหมายให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนเวียนมี
อ านาจรวมหรือยุบเลิกทุนหมุนเวียนภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  อนึ่งใน
การรวมทุนหมุนเวียนนั้น ให้กระท าได้เมื่อทุนหมุนเวียนที่จะรวมกันนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันหรือสามารถ
ด าเนินการร่วมกันได้ และจะต้องไม่มีผลเป็นการขยายวัตถุประสงค์เกินกว่าวัตถุประสงค์เดิมของทุนหมุนเวียน
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ที่น ามารวมกันนั้น15 ส าหรับการยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น ให้กระท าได้ในกรณีที่ทุนหมุนเวียนหมดความจ าเป็นที่
จะต้องด าเนินการตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งทุนหมุนเวียนนั้นแล้ว ทุนหมุนเวียนได้หยุดการด าเนินงานโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร ทุนหมุนเวียนมีผลการประเมินผลการด าเนินงานต่ ากว่าเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
และคณะกรรมการเห็นสมควรให้ยุบเลิกทุนหมุนเวียนนั้น หรือมีเหตุผลอ่ืนอันสมควรต้องยุบเลิกทุนหมุนเวียน 

7.2.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงศักยภาพของกองทุน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงศักยภาพของกองทุน มุ่งเน้น (ก) ลดความซ้ าซ้อนในบทบาทหน้าที่
ระหว่างหน่วยงาน/กองทุน แม้ว่าการลดความซ้ าซ้อนด้วยการยุบหรือรวมกองทุนมิได้เป็นการปฏิเสธบทบาท
ของรัฐในการพัฒนา ในทางตรงกันข้ามบทบาทดังกล่าวควรน าไปเป็นภารกิจหลักของหน่วยราชการ โดยต้อง
สามารถแข่งขันด้านการจัดล าดับความส าคัญกับงานด้านอ่ืนๆ (ข) ใช้ประโยชน์จากความช านาญเฉพาะด้าน
ของหน่วยงานที่มีอยู่ และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม (ค) สร้างระบบที่จะช่วยท าให้ประเมินได้ว่า
เงินงบประมาณที่ถูกใช้ไปส่งผลดีและผลเสียต่อเกษตรกรอย่างไร (ง) สร้างความมั่นใจแก่เกษตรกรและผู้เสีย
ภาษีว่าการด าเนินงานของกองทุนมีความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่  (accountable) เช่น มี
การจัดท าบัญชีต้นทุนเพ่ือให้ทราบว่าเกษตรกรได้รับการอุดหนุนมากน้อยเพียงใด (จ) ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์ระยะยาวของภาคเกษตร ส าหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
กองทุนนั้น คณะผู้วิจัยเสนอ 2 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางท่ี 1: การคงไว้ซึ่งกองทุนทุกกองทุน แต่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการด าเนินงานของแต่
ละกองทุน ดังนี้ 

ด้ำนกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน 

 กองทุนต้องก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถประเมินได้ว่า
เกษตรกรได้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากน้อยเพียงใดภายหลังได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน  อนึ่ง 
กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานประเมินผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนต่างๆ ควรพิจารณาทบทวน
กรอบและเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือให้สามารถประเมินได้ถึงความส าคัญของกองทุนที่มีต่อ
เกษตรกรและภาคเกษตรโดยรวม และสามารถประเมินความคุ้มค่าของการใช้เงินงบประมาณ 

ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำน 

 เนื่องจากภารกิจหลายด้านเป็นงานที่ต้องใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการสูงแต่มีความเสี่ยงรอบ
ด้าน  ฉะนั้น กระบวนการจัดสรรเงินเพ่ือสนับสนุนโครงการต่างๆ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ประเมินความเป็นไปได้ (feasibility study) และการจัดท ากรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการ 
ประโยชน์ส่วนหนึ่งก็เพ่ือลดความเสียหายที่จะเกิดแก่กองทุน อีกส่วนหนึ่งเป็นสร้างหรือพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและสถาบนัเกษตรกรในการวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ   อนึ่ง กระบวนการจัดสรรเงินต้องไม่
ใช้ตัวเงินในการจูงใจให้มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวนมาก เพราะมิเช่นนั้นจะท าให้ได้คนที่ขาดความตั้งใจและ
พยายามแก้ปัญหา  

                                           
15  การรวมทุนหมุนเวียนอาจเป็นการรวมกับทุนหมุนเวียนใดทุนหมุนเวียนหน่ึงหรือรวมกันเป็นทุนหมุนเวียนใหม่ก็ได้ 
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 ส าหรับงานด้านสินเชื่อนั้น ควรมอบหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่มีศักยภาพและมีความ
ช านาญด้านการพิจารณาโครงการและติดตามเงินกู้และด้านสินเชื่อเป็นผู้ด าเนินการแทน  ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถ
ให้การอุดหนุนแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรด้วยการอุดหนุนดอกเบี้ยผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 

 การด าเนินงานควรเกิดจากการร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ 4 ฝ่าย (หรือสี่ประสาน) คือ หน่วยราชการ 
เกษตรกร ภาคเอกชน และนักวิชาการ/นักพัฒนา แต่ควรจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามหลักความช านาญ
เฉพาะอย่าง 

ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพของเกษตรกร 

 แนวทางการพัฒนาหรือช่วยเหลือเกษตรกรไม่ควรเน้นที่การให้เงินทุนสนับสนุนเพียงอย่างเดียว แต่
ควรให้ความส าคัญมากขึ้นกับการพัฒนาอาชีพหรือศักยภาพระยะยาวด้านการท าการเกษตรของเกษตรกรซึ่ง
จะช่วยท าให้การปรับโครงสร้างภาคเกษตรเป็นไปได้คล่องตัวยิ่งขึ้น   นอกจากนั้น ควรน าเสนอทางเลือกหรือ
โอกาสของการท างานนอกภาคเกษตรส าหรับเกษตรกรที่ไม่เหมาะสมกับการท างานในภาคเกษตรอีกต่อไป 

 การเก็บรวบรวมและทบทวนอัตราการอุดหนุนของกองทุน  อนึ่ง ควรทบทวนอัตราการอุดหนุนของ
ทุกกองทุนให้มีมาตรฐานเดียวกัน เช่น กรณีการสนับสนุนสินเชื่อ จ าเป็นต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเกษตรกร
หลายรายยังคงไม่สามารถคืนหนี้เงินกู้ทั้งๆ ที่รัฐคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับที่ค่อนข้างต่ า ฉะนั้นการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจึงไม่ควรเน้นเงินทุนเป็นตัวตั้ง 

ด้ำนกำรส่งเสริมบทบำทของภำคเอกชน 

 ส าหรับกิจกรรมด้านการผลิตและจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เช่น พันธุ์พืช พันธุ์ปลาบาง
ประเภทนั้น กองทุนที่เก่ียวข้องควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการแทน แต่กองทุนหรือหน่วยงานของ
รัฐที่เก่ียวข้องควรท าหน้าที่ในการตรวจสอบและรับรองคุณภาพของปัจจัยการผลิตนั้นๆ และอาจท าหน้าที่จับคู่
ธุรกิจให้เท่านั้น 

โดยรวมแล้ว การด าเนินตามแนวทางที่ 1 มีข้อดีที่ส าคัญ คือ ท าให้กองทุนต่างๆ ยังสามารถ
ด าเนินการต่อเนื่องต่อไปและท าให้การด าเนินงานช่วยเหลือเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรมีความคล่องตัวใน
การจัดสรรเงิน รวมทั้งเงินที่กองทุนจัดสรรลงไปมีความเป็นไปได้สูงที่จะถึงมือของเกษตรกรโดยตรง ไม่
เหมือนกับการให้ความช่วยเหลือผ่านส่วนราชการซึ่งอาจมีการรั่วไหลผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง แม้ว่าจะสามารถ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะข้างต้น แต่การคงทุกกองทุนไว้จะไม่สามารถขจัดความซ้ าซ้อนของการด าเนิน
ภารกิจของบางกองทุนเพราะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งที่ครอบคลุมและทับซ้อนกันอยู่ รวมทั้งยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาลักษณะงานฝากซ่ึงท าให้การด าเนินงานของกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ  

แนวทางท่ี 2: การยุบกองทุน หรือ การควบรวมกองทุน ในกรณีที่กองทุนมีภารกิจซ้ าซ้อนกับกองทุนอ่ืน หรือ
หน่วยงานรัฐอ่ืน ภารกิจของกองทุนเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานรัฐอยู่แล้ว หรือในกรณีที่
กองทุนเสร็จสิ้นภารกิจ เช่น หมดแหล่งเงิน นโยบายเปลี่ยนแปลง ยกเว้นกรณีที่สามารถ
ประเมินผลได้ว่ากองทุนมีผลงานเชิงประจักษ์ และ มีเงื่อนไขจ าเป็น เช่น มีเหตุผลทาง
เศรษฐกิจ-สังคมท่ีเร่งด่วน 
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ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางท่ี 2 นั้น คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 กองทุนหมุนเวียนเพื่อกำรกู้ยืมฯ และ กองทุนกำรปฏิรูปที่ดินฯ  

ทั้งสองกองทุน มีวัตถุประสงค์ตรงกัน (เพ่ือให้เกษตรกรมีที่ดินท ากิน) มีงานซ้ าซ้อนกัน และ เป็นงาน
ประจ าของส านักปฏิรูปที่ดินฯ จึงควรยุบกองทุนแล้วโอนภารกิจให้เป็นงานประจ าของหน่วยราชการ  ส่วน
วัตถุประสงค์ในการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพนั้น ให้เกษตรกรด าเนินการผ่านสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่รัฐบาลก าหนด โดยรัฐสามารถอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยผ่านบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ  ส าหรับใน
อนาคตหากมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินได้จริง ควรโอนถ่ายภารกิจนี้ไปให้ธนาคารที่ดินด าเนินการแทน 

 กองทุนพัฒนำสหกรณ์ และกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร  

ทั้งสองกองทุนอยู่ในก ากับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบัน
เกษตรกรอยู่แล้ว จึงสามารถยุบกองทุนและให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ท าแผนและใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ในการส่งเสริมกิจกรรมของสถาบันเกษตรกรต่างๆ และท าหน้าที่ให้ค าแนะน าจัดท าโครงการ ในขณะที่กลุ่ม
เกษตรกรและสหกรณ์ท าเรื่องเสนอขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีศักยภาพเพ่ือใช้ในการด าเนิน
โครงการ  

 กองทุนจัดรูปที่ดิน และ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อกำรชลประทำน 

• บูรณาการงานร่วมกันและน าเงินที่จัดเก็บได้ ไปใช้สร้างระบบการจัดการน้ าในพ้ืนที่ และน าเอา
เงินค่าชลประทานที่เก็บได้มาสนับสนุนงานพัฒนาและดูแลโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงท าให้กลุ่มผู้ใช้น้ ามีความ
เข้มแข็งขึ้น 

• ปรับเปลี่ยนการใช้เงินให้เป็นประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ที่จัดเก็บเงินค่าน้ า 

• ส าหรับงานด้านการจัดรูปที่ดินนั้น เป็นการสร้างผลประโยชน์ส่วนบุคคลแก่ผู้ที่ขอจัดรูปที่ดิน  
ฉะนั้น กองทุนจึงไม่ควรอุดหนุนค่าก่อสร้างมาก ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเกษตรกรในการลงทุน โดยกองทุน
อาจให้การอุดหนุนแก่เกษตรกรในรูปของเงินกู้ระยะยาวโดยคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ า  

 เงินทุนหมนุเวียนยำงพำรำ  

• ภาครัฐไม่ควรเป็นผู้ผลิตกิ่งตายางจ าหน่ายเอง ควรส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาท า โดยตนเองมี
บทบาทในการควบคุมคุณภาพและราคาของกิ่งตายางเป็นหลัก  

• ส าหรับเงินของกองทุนฯ ที่ใช้ในการจ้างแรงงานกรีดยางในแปลงปลูกของสถาบันวิจัยยาง หรือ
ใช้ในกระบวนการผลิตน้ ายาง ควรใช้เงิน cess ทั้งหมดเนื่องจากถือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยยางเพ่ือไม่ให้เกิด
ความลักลั่นระหว่างเงินสองกองทุน (เงิน cess และเงินทุนฯ ยางพารา) และเป็นการสร้างการก ากับดูแลที่ดี 
(good governance) 

 เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตพันธุ์ปลำ พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ ำอื่น ๆ 

• การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ าหายาก: การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่หายาก/ใกล้สูญพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายให้
เกษตรกรรายย่อยถือเป็นภารกิจของกรมประมง เพราะความต้องการสัตว์น้ ากลุ่มนี้อาจจะมีไม่สูงพอที่
ภาคเอกชนจะสนใจเข้ามาผลิต ทั้งนี้  ให้ใช้งบประมาณแผ่นดินในการด าเนินการผลิตฯ  อย่างไรก็ดี 
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งบประมาณส่วนนี้ควรเป็นงบกลางที่มีความยืดหยุ่น หน่วยงานฯ จะได้สามารถปรับแผนการผลิตให้สอดรับกับ
ความต้องการของเกษตรกรรายย่อยในฤดูกาลนั้น 

• ส าหรับการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่เอกชนสามารถผลิตได้เพียงพออยู่แล้ว เงินทุนฯ ไม่
จ าเป็นต้องผลิตเอง 

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ ำหน่ำย 

กรมปศุสัตว์ควรเป็นผู้ผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรค และสนับสนุนให้เอกชนผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย โดย
ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน การผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคให้ใช้งบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์ในขณะที่
การผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่ายนั้น ให้เบิกจ่ายจากเงินทุนฯ เพ่ือใช้ในการผลิตแต่ต้องมีการปรับราคาวัคซีนให้
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากขึ้น โดยที่ส านักเทคโนโลยีฯ ควรแยกบัญชีระหว่างการผลิตเพ่ือป้องกันโรคและการ
ผลิตวัคซีนจ าหน่าย  อนึ่งส าหรับการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่ายนั้น ในอนาคตควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามี
บทบาทเพ่ิมมากข้ึนในการผลิตวัคซีน ในขณะที่ส านักฯ ควรปรับตัวไปเป็นองค์กรที่ผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย โดย
ไม่รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และท างานวิจัยและพัฒนา รวมถึงขายลิขสิทธิ์ในการท าวัคซีนชนิดต่างๆ ให้กับ
เอกชนหลายๆ ราย โดยกรมปศุสัตว์ท าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของวัคซีน 

 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยำยพันธุ์พืช 

• ยังมีความจ าเป็นต้องมีเงินทุนฯ เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงทั้งชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์
จ าหน่าย แต่ควรเน้นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไวแสงเป็นหลัก ส่วนพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงควรสนับสนุนให้
ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเป็นผู้ผลิต โดยภาครัฐควรท าหน้าที่ถ่ายทอดเทคนิคการปลูกและกระบวนการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้ผู้ประกอบการ 

• เพ่ือสร้างความมั่นใจในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ ภาครัฐควรมีบทบาทหลักในการรับประกัน
คุณภาพ (quality certification) เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยภาคเอกชน 

• เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์หลัก (foundation seed) เพ่ือน าไปผลิตเป็น
เมล็ดพันธุ์ขยาย (extension seed) ให้มากขึ้น 

 เงินทุนหมุนเวียนในกำรผลิตเชื้อไรโซเบียม และ กองทุนเพ่ือพัฒนำกำรผลิตถั่วเหลือง 

• ยุบทั้งสองกองทุนและโอนภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน ศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตร และศูนย์วิจัยพืชไร่) ที่อยู่ภายใต้กรมวิชาการเกษตรด าเนินการแทนผ่านงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เนื่องจากเป็นงานในหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้อยู่แล้ว และที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรเป็น
ผู้ซื้อผลผลิตปุ๋ยไรโซเบียมเพ่ือแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่ซื้อถั่วเหลืองจากศูนย์วิจัยพืชไร่ในสัดส่วนที่สูงอยู่แล้ว ซึ่ง
กล่าวได้ว่าถั่วเหลืองและปุ๋ยไรโซเบียมเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม (joint products)  

• กองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองไม่มีรายได้เหมือนในอดีตอีกแล้ว แต่การพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลืองยังคงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องอาศัยงบประมาณแผ่นดิน จึงควรยุบกองทุนและแปลงแผนงานของกองทุน
ให้เป็นงานประจ าของหน่วยราชการ 

• ส าหรับการผลิตพันธุ์จ าหน่ายนั้น ให้สนับสนุนและสร้างความพร้อมแก่กลุ่มเกษตรกรของ
สหกรณ์การเกษตรหรือผู้ประกอบการในการท าหน้าที่เป็นผู้ผลิตหลัก โดยที่กรมวิชาการเกษตรท าหน้าที่
ถ่ายทอดเทคนิคการผลิต ก าหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ (ลด asymmetric information) 
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 บททดลองเสนอ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรพิจารณายุบรวมกองทุนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีฯ ให้เหลือเพียง 1 กองทุนในระดับกระทรวง เพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดจากขนาด (economies of scale)  อย่างไรก็ดี ต้องมีการบูรณาการในระดับนโยบายโดยสามารถ
เชิญกรรมการในระดับนโยบายจากฝ่ายต่างๆ ทั้งในและนอกกระทรวง  ส่วนในระดับปฏิบัติการนั้น ยังคงเป็น
อนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับข้อดีของการรวมกองทุนดังกล่าว จะช่วยแก้ปัญหาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าง
ประชุมและแก้ปัญหาขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้ 

โดยรวมแล้ว หากใช้เกณฑ์ตามแนวทางที่ 2 การศึกษานี้พบว่า มี 8 กองทุนที่เข้าข่ายยุบกองทุนและ
โอนภารกิจบางส่วนไปให้ส่วนราชการด าเนินการแทน และโอนภารกิจด้านสินเชื่อให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แข่งขันกันด าเนินการเนื่องจากหน่วยราชการไม่ได้มีความช านาญเฉพาะ โดยรัฐให้เงินอุดหนุนด้วยอัตราที่
เหมาะสม ส่วนกองทุนที่เหลือนั้นยังคงมีเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม แต่จ าเป็นต้องปรับปรุงการด าเนินงาน
ของกองทุนตามข้อเสนอแนวทางที่ 1 เพ่ือให้สามารถทราบถึงต้นทุนที่แท้จริง และอัตราการอุดหนุน เพ่ือให้
สามารถประเมินความคุ้มค่าว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์แท้จริงตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งต้องสังคายนาระเบียบ
การเงินป้องกันการน าเงินไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ ไม่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกร 

โดยรวมแล้ว การด าเนินการตามแนวทางที่ 2 ด้วยการยุบกองทุนนั้น มีข้อดีที่ส าคัญ คือ การโอน
ภารกิจไปส่วนราชการและใช้ระบบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ช่วยเพ่ิมระบบการตรวจสอบและความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (accountability) เนื่องจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องคิดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพ่ือท าเรื่องเสนอของบประมาณประจ าปีจากรัฐบาล (ใครได้ประโยชน์ : ผู้เสีย
ภาษี) ในขณะที่ภารกิจเดิมของกองทุนจะไม่เป็นงานรับฝากอีกต่อไป (ใครได้ประโยชน์: เจ้าหน้าที่รัฐ) และเกิด
การแบ่งงานกันท า (division of labor) ตามความช านาญของแต่ละหน่วยงาน เช่น ส่วนราชการท าการวิจัย
และพัฒนา ในขณะที่ปล่อยให้สถาบันการเงินของรัฐด าเนินการด้านสินเชื่อ (ใครได้ประโยชน์ : เจ้าหน้าที่รัฐ 
สถาบันการเงิน เกษตรกร)  อย่างไรก็ดี การยุบกองทุนอาจท าให้ความคล่องตัวในการใช้เงินลดลง ซึ่งอาจท าให้
การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในยามฉุกเฉินเป็นไปได้ยากต้องรองบกลาง นอกจากนั้น การด าเนินงาน
ภายใต้ระบบราชการอาจไม่สร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการด าเนินการ เพราะไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
อย่างคล่องตัว เพราะมีข้อก าหนดของราชการควบคุมอยู่ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมงานและความรับผิดชอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการโดยเฉพาะในกรณีที่ไม่สามารถเพ่ิมก าลังคนรองรับงานที่เพ่ิมขึ้น  อนึ่ง การโอนภารกิจ
ด้านสินเชื่อให้แก่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ แม้ว่าจะท าให้กระบวนการปล่อยสินเชื่อเป็นไปอย่างมีระบบ แต่จะ
ท าให้เกษตรไม่สามารถกู้ยืมเงินเพ่ิมเติม/ซ้ าซ้อนจากหลายแหล่งเหมือนในอดีต ภายใต้ระบบปกติในการ
ประเมินความสามารถการช าระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งแน่นอนเกษตรกรคงไม่ชอบ แต่จะช่วย
จ ากัดการก่อหนี้ของเกษตรกรให้สอดคล้องกับความสามารถในการช าระหนี้ 

7.3 แนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
ก่อนอ่ืนต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่เกษตรกรยากจนก าลังประสบอยู่มีอะไรบ้าง  หากยึดเอาปัญหา 3 

ด้านที่กล่าวถึงในบทท่ี 2 สามารถสรุปถึงสาเหตุของการก่อหนี้และความยากจนของเกษตรกรดังนี้ คือ (ก) ด้าน
การเข้าถึง (access) โดยทีป่ัญหาของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การเข้าไม่ถึงสินเชื่อเหมือนในอดีต แต่เป็น
ปัญหาที่เกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงแหล่งความรู้และการพัฒนาทักษะซึ่งเป็นปัญหาที่รัฐควรนับรวมเป็นพันธกิจหนึ่งที่
ส าคัญ ส่วนด้านการเข้าถึงสินเชื่อนั้น แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่เป็นจริงเพราะหนี้ในระบบมีอยู่สูงมากซึ่งน่าเป็นห่วง 
ฉะนั้น การให้กู้จึงควรเพ่ิมความระมัดระวัง ในขณะเดียวกันหากรัฐจะให้การอุดหนุน ก็ควรทบทวนการอุดหนุน
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ดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม  (ข) ด้านศักยภาพ (capacity): ปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงด้านภูมิอากาศมีมากขึ้นแต่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในขณะเดียวกันกลไกหรือเครื่องมือทางการเงิน
ที่ใช้จัดการความเสี่ยงก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนาเท่านั้น (ค) เกษตรกรบางส่วนขาดความพยายามโดย
ความช่วยเหลือของรัฐมักคอยเกื้อหนุนคนที่ล้มเหลว  โดยรวมแล้วการแก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกรต้องด าเนินทั้ง
ฝ่ายรัฐและเกษตรกร 

ปัญหาของการให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรแต่กลับสร้างแรงจูงใจที่บิดเบือน (perverse incentive) 
และแนวทางแก้ปัญหา มีดังนี้ 

 ข้อบกพร่องของหน่วยงานที่ท างานพัฒนาขาดศักยภาพ ถูกการเมืองแทรก:  

แนวทางแก้ไข: จ าเป็นต้องสร้างศักยภาพของข้าราชการ และ แรงจูงใจในการร่วมงาน (collective 
action) กับเกษตรกร 

 หน่วยงานพัฒนาใช้รูปแบบการท างานแบบราชการไปครอบการท างานของเกษตรกร และละเลย
กฎกติกาและวิธีการของเกษตรกร-ชุมชน 

แนวทางแก้ไข: ควรสนับสนุนบทบาทของเกษตรกรในการสร้างและร่วมกันใช้กฎ กติกา และวิธีการ
ของเกษตรกร-ชุมชน ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ขณะนั้น  

 เกษตรกรกับเจ้าหน้าที่ มีความสัมพันธ์เชิงอ านาจไม่เท่ากัน 

แนวทางแก้ไข: จ าเป็นต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม 

 การจัดการกับเกษตรกรที่ร่วมโครงการและมีพฤติกรรมชอบของฟรี (free rider):  

แนวทางแก้ไข: หน่วยงานที่ให้ความสนับสนุนในการด าเนินโครงการจะต้องพัฒนาและใช้ระบบการ
คัดเลือกเกษตรกรที่ดีโดยต้องไม่ใช้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าในการจูงใจให้เข้าร่วมโครงการ  
อนึ่ง การคิดโครงการให้สอดรับกับความต้องการที่แท้จริงจะต้องเกิดการคิดร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกร ข้าราชการ นักวิชาการด้านการพัฒนา และนักธุรกิจ 

 ปัญหาขาดสารสนเทศ หรือ สารสนเทศไม่สมมาตร:  

แนวทางแก้ไข: หน่วยงานสนับสนุนโครงการจะต้องวางกรอบในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมถึงวางระบบติดตามที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการด้วย  ส าหรับข้อมูลด้านสินเชื่อนั้น หน่วยงานก ากับระบบสถาบันการเงิน
ควรแก้ไขให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สหกรณ์ภาคการเกษตร รายงานข้อมูลเข้าสู่
ระบบเครดิตบูโร (credit bureau) เพ่ือพัฒนาเป็นฐานข้อมูลการเงินภาค
ประชาชนให้มีความครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้เกษตรกรก่อ
หนี้มากเกินไปและลดปัญหาขาดสารสนเทศด้านสินเชื่อของเกษตรกร 

 นอกจากปัญหาต่างๆ ข้างต้น การส ารวจภาวะหนี้สินของเกษตรกรชี้ว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้
และทักษะในการบริหารจัดการด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ฉะนั้นภาครัฐจึงควรส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ โดย 
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 การพัฒนาหลักสูตร และสื่อเชิงสังคม (social media) ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน
(financial literacy) เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินของเกษตรกร รวมถึงสร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของพฤติกรรมทางการเงินที่มีความรับผิดชอบและไม่สร้างผลกระทบต่อผู้อ่ืน 

 หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องร่วมกันพัฒนาโครงการปรับตัวสู่การท าเกษตรแผนใหม่ส าหรับเกษตรกรที่มี 
ศักยภาพ (potential) และโครงการส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร (ส าหรับเกษตรกรที่ต้องการท างานนอกภาค
เกษตร  

 เนื่องจากสาเหตุที่ท าให้เกษตรกรต้องก่อหนี้และไม่สามารถคืนหนี้เงินกู้ยืมได้ ภาครัฐควรพิจารณา
สาเหตุของปัญหาเป็นตัวตั้ง (แต่ละสาเหตุ ต้องการวิธีแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกัน) และไม่ควรเน้นให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้วยการใช้เงินเป็นตัวตั้ง  (soft budget constraint)  ในบางกรณี อาจมีความ
จ าเป็นต้องใช้มาตรการเข้มข้นโดยไม่ให้ความช่วยเหลือในการปลดภาระหนี้ (hard budget constraint) แต่ดึง
เกษตรกรลูกหนี้ที่มีปัญหาเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีกรอบแนวทางปฏิบัติที่จะช่วยสร้าง/ฟ้ืนฟูวินัย
ทางการเงินที่เคร่งครัดและมีความรับผิดชอบทางการเงิน (สร้างความพยายามหรือ effort) และสนับสนุน
กระบวนการฟ้ืนฟูอาชีพและศักยภาพของเกษตรกรควบคู่กันไป (สร้างศักยภาพหรือ capacity) 

 การใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นเครื่องมือในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรควรใช้หลักให้สถาบัน
แข่งขันกัน และมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม 

ด้านการผลิต 

 ภาครัฐต้องให้ความส าคัญกับบทบาทการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต
ต่างๆ เพ่ือให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับสภาพทาง
กายภาพและสภาพภูมิอากาศของประเทศที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ลดความเสียหาย และได้ผลผลิตที่ดี   เมื่อวิจัยและพัฒนาความรู้แล้ว จ าเป็นต้องท าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างจริงจัง ทั้งให้แก่เกษตรกรโดยตรง และแก่ภาคเอกชนซึ่งจะเป็นแนวก าลังส าคัญในการผลิตและกระจาย
สินค้าไปในวงกว้าง พยายามส่งเสริมและให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งท าให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร (yield) เพราะรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิม (โดยไม่มี
การพัฒนาและใส่ใจในเรื่องคุณภาพผลผลิต ปัจจัยการผลิต) ได้ถึงจุดอับยากที่จะด าเนินรูปแบบเดิมๆ  

 ภาครัฐความส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรน้ า ดิน และปุ๋ย 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการท าการเกษตร  นอกจากนั้น ควรให้ความส าคัญกับการจัดสรรที่ดินท ากินที่มี
คุณภาพแก่เกษตรกรผู้ด้อยโอกาสแต่มีศักยภาพในระยะยาว  รวมทั้งควรทบทวนรูปแบบการปฏิรูปที่ดินใน
ความหมายแคบเป็นความหมายที่กว้างขึ้น โดยการจัดสรรที่ดินพร้อมโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การท าเกษตรในระยะยาวเช่นกัน 

 เกษตรกรควรเร่งพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรของตนเองให้สอดรับกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางด้านอาหาร (Good Agricultural Practice, GAP) ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและ
ผู้ที่ซื้อไปจ าหน่ายต่อ ทั้งนี้ ภาครัฐและเอกชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และ
สามารถควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรอย่างเป็นระบบ ตรงกับความต้องการของภาคเอกชนและ
ผู้บริโภคท่ีมีแนวโน้มใส่ใจมากขึ้นกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 
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ด้านการตลาด 

 ควรส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งเป็นเครือข่ายการผลิตภาคเกษตร โดยจัดกระบวนการ
บริหารเครือข่าย แผนการจัดการผลิตของเครือข่ายและแผนปฏิบัติการของเครือข่าย ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันใน
การผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน และด าเนินไปสู่การเชื่อมโยงกับตลาดได้อย่างแท้จริง (จาก
การลงพ้ืนที่ พบว่าในบางกลุ่ม (ยังไม่ใช่ระดับเครือข่าย) สามารถบริหารจัดการร่วมกับเกษตรกรสมาชิกโดยมี
การวางแผนการผลิต และสร้างตลาดเชื่อมโยงรองรับ) 

 ควรสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ ซึ่งจะช่วยท าให้การส่งสินค้าเกษตรหลาย
ประเภทซึ่งเป็นสินค้าท่ีไม่คงทน ไปจ าหน่ายในพ้ืนที่ต่างๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมโอกาสในการ
ขายสินค้าของเกษตรกร 

 ในปัจจุบัน สหกรณ์หลายแห่งเข้มแข็งสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจาก
กิจกรรมธุรกิจทั่วไป มีการพัฒนาเกษตรกรสมาชิกให้ใช้กระบวนการผลิตที่ดีสอดรับกับ GAP รวมถึงพัฒนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ลดปัญหาความไม่สมมาตรของข้อมูลระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิต เช่น การใช้ QR 
Code เป็นต้น ท าให้ระบบตรวจสอบย้อนกลับเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

ด้านการบริหารความเสี่ยง 

 ควรวางกรอบแนวทางในการให้ความรู้และเพ่ิมทักษะในการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ทั้งด้าน
การผลิต ราคา การตลาด และการเงิน 

 ภาครัฐอาจจะด าเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในระยะยาว เช่น การปรับปฏิทินในการ
เพาะปลูกให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การส่งเสริมทางด้านพันธุ์พืชซึ่งใช้น้ าน้อย เป็นต้น ซึ่งสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรแบกรับความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและ
ความแปรปรวนของอากาศ 

ทั้งนี้ หากจะประมวลออกเป็นแนวทางในการจัดการผลกระทบจากปัญหาหนี้สินในภาคเกษตร 
สามารถสังเคราะห์เป็นมาตรการระยะสั้นและระยะยาวดังนี้ 

มำตรกำรระยะสั้น 

 มาตรการหรือนโยบายซึ่งช่วยให้เกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือนยังสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในเชิง
กายภาพ ซึ่งรวมถึงมาตรการเยียวยาและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินกับเด็กเล็ก ผู้หญิง คนชรา และผู้ที่
เปราะบางต่างๆ เช่น การสร้างงานและอาชีพเพ่ือให้ครัวเรือนเกษตรมีสมรรถนะทางด้านการเงิน (Financial 
Strength) ที่เข้มแข็งมากขึ้น  

 การเร่งปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกร (loan repayment rescheduling) โดยไม่ลดแรงจูงใจ
ของลูกหนี้เกษตรกรที่มีประวัติดี 

 การเยียวยาสภาพทางด้านจิตใจที่บอบช้ าจากการที่ครอบครัวของเกษตรกรต้องเผชิญกับภาระ
หนี้สิน  
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มำตรกำรระยะยำว 

 ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพ สร้างความหลากหลายในระบบการผลิตเพ่ือ
กระจายความเสี่ยง (diversification) โดยภาครัฐจะต้องเข้ามาให้การสนับสนุนทางด้านกลไกทางสถาบันและ
การลงทุนที่ส าคัญๆ  

 นอกจากนี้ ภาครัฐจะต้องส่งเสริมให้เกษตรกรปรับกระบวนทัศน์ใหม่ จากการที่พ่ึงพารายได้จาก
การเพาะปลูกเพียงอย่างเดียว โดยพยายามใช้กลยุทธ์ทางด้านการแปรรูปและการท าการตลาดมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
สร้างรายได้หรือมูลค่าเพ่ิมให้กับครัวเรือน  

 ภาครัฐจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม การค้นคว้าวิจัย
เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านการผลิต การปรับปรุงคุณภาพปัจจัยในการผลิต และจะต้องพยายามส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถเข้าถึงวิทยาการใหม่ๆ เหล่านี้ได้มากยิ่งข้ึน และพยายามควบคุมและรักษาคุณภาพของปัจจัย
การผลิต  

 ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และโรงเรียน ควรร่วมมือกันผลักดันการสร้างความรู้และทักษะ
การบริหารจัดการทางการเงินที่ดีให้กับทุกภาคส่วน ไม่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น  เพ่ือลดปัญหาหนี้สินเกษตรกร
และประชาชนในระยะยาว กองทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรให้ความส าคัญกับ
นโยบายการเสริมสร้างความรู้ทางการเงินของเกษตรกรและบุคคลกลุ่มอ่ืน  อย่างไรก็ดี การพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านต่างๆ เป็นกระบวนการเรียนรู้ระยะยาวตลอดช่วงชีวิต (lifetime learning process) ฉะนั้น การ
ด าเนินการเพื่อให้ความรู้ควรต้องท าต่อเนื่องและจริงจัง   
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลการวิเคราะห์ทั่วไปของกองทุนต่างๆ 

0. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554  

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

การจัดตั้งกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรใน
กิจการดังต่อไปนี้ 

1) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดย 

1.1)  จัดหาปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่มีคุณภาพเพ่ือจ าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม 

1.2)  ให้เกษตรกรกู้เพ่ือการลงทุนในการผลิต เก็บรักษา หรือจ าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

1.3)  ด าเนินการจัดหาแหล่งน้ าหรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าท ากินจัดหากรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดิน
ให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดินและการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1.4)  ด าเนินการอ่ืนใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์
อาหาร 

2)  การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ
ผลิตภัณฑ์อาหาร 

3)  การรักษาเสถียรภาพของราคาและการจ าหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น/ผลิตภัณฑ์อาหาร โดย 

3.1)  ซื้อหรือรับจ าน าผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารในราคาที่ก าหนด 

3.2)  จ าหน่ายภายในหรือนอกราชอาณาจักรซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร 

4)  การด าเนินการที่จ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร 

5)  การศึกษาวิจัย เพ่ือการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด ซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น
หรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

6)  การติดตามผลการด าเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน 

นอกจากนี้ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรฯ ยังก าหนดให้ต้องจัดสรร
เงินกองทุนเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือใช้จ่ายในกิจการตามที่
ระบุไว้ข้างต้น  ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินกองทุนให้ค านึงถึงเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนเป็นหลักก่อน 
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การบริหารกองทุน 

พระราชบัญญัติได้ก าหนดให้มี “คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งตั้งจากเกษตรกรจ านวนสิบคน เป็นกรรมการ   

อนึ่ง การด าเนินงานด้านการสงเคราะห์เกษตรกรนั้น ได้มีการแบ่งอ านาจและหน้าที่ออกเป็น 2 ระดับ 
โดยมี (ก) คณะกรรมการบริหารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ท าหน้าที่ในการเก็บรักษาเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
และท าหน้าที่ในการอ านวยการจัดการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  นอกจากนั้น คณะกรรมการมี
อ านาจในการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนตามโครงการที่หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเกษตรเสนอในวงเงินไม่เกิน
หนึ่งร้อยล้านบาท ถ้าวงเงินเกินหนึ่งร้อยล้านบาทต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และให้ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จ่ายเงินจากกองทุนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเกษตรกรซึ่งได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนจาก
คณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรี (ข) คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือช่วยในการบริหารงาน คือ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร และคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 

 

 

 

 

  

ปัจจุบันอัตราก าลังกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ทั้งหมด 23 คน ข้าราชการ 5 คน และพนักงานกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร 18 คน มีการจัดแบ่งกองที่รับผิดชอบเรื่องกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เป็นการภายในเอง
ไม่ได้แยกตามข้อก าหนดของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 

ข้อก าหนดการจัดท างบการเงิน 

การจัดท าบัญชีกองทุนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดท าบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด ส่วนการปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งโดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้จัดท า
งบการเงินของกองทุนส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี   
นอกจากนั้น กองทุนฯ ต้องรายงานงบการเงินของกองทุนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี  แล้วน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรและ
วุฒิสภาเพ่ือทราบ 

คณะกรรมการบรหิารกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

 ณ   ุ   ม    
พิ   ณ    ่       ิ  มแ      มิ ผ 

โ        ่ข  ช   ิ     ุ         ์        

 ณ   ุ   ม    

พิ   ณ    ่       ิ ข      ุ         ์ 
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ทิศทางการด าเนินงานกองทุนฯ 

ปัจจุบัน การด าเนินงานของกองทุนฯ อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ปี 2558 – 
2560 ซ่ึงให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีการบริหารและระบบจัดการกองทุนที่ดี 
มีประสิทธิภาพและคล่องตัว พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรกรสามารถเข้าถึงกองทุนอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  ผ่านการประชาสัมพันธ์ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กร
เกษตรกร และเครือข่ายภายนอกในการเข้าถึงกองทุน โดยแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของ
กองทุนในช่วง 3 ปีข้างหน้า สรุปได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาระบบการจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการบริหารและ
จัดการกองทุน การปรับโครงสร้างและระบบการท างานของกองทุน การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารและจัดการเงินทุนและหนี้กองทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงกองทุน โดยเน้นที่การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจกรรมและการด าเนินงานของกองทุน การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร และเครือข่ายภายนอกในการเข้าถึงกองทุน  

การด าเนินงานโครงการต่างๆ: 

ตาม พรบ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2517 เมื่อเริ่มแรกที่ก่อตั้งกองทุนอนุมัติเงินให้เฉพาะ
สหกรณ์ ผ่านหน่วยงานรัฐภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้น เนื่องจากสถาบันเกษตรกรยังไม่มี
ศักยภาพเพียงพอ จะด าเนินโครงการต่างๆ ด้วยตัวเอง ต่อมา พรบ. กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 
กองทุนขยายขอบเขตการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลถูกต้องตามกฏหมายท าให้ขยายขอบเขตการสนับสนุนกิจกรรมของเกษตรกรขึ้น  

โครงการที่รับเงินจัดสรรจากกองทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โครงการตามนโยบายซึ่งเสนอโดย
หน่วยงานรัฐต่างๆ และ โครงการที่เป็นความต้องการของเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรเป็นผู้แจ้งความต้องการขึ้นมา
ผ่านหน่วยงานรัฐ ในประเภทนี้จะพบว่าเป็นองค์กรเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง ด าเนินการได้ประสบ
ความส าเร็จ และต้องการสานต่องานที่ได้ริเริ่มท าไว้ โดยมากจะเป็นโครงการภายใต้กรมส่งเสริมสหกรณ์ (จาก
การสัมภาษณ์) ตามวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือเงินกู้ด้านปัจจัยการผลิตแก่องค์กรเกษตรกร แต่ละโครงการ
จะมี การก าหนดดอกเบี้ย ซึ่งอาจจะมีหรือไม่ก็ได้ ระยะเวลาช าระเงิน และเงื่อนไขเงินกู้ท่ีแตกต่างกัน 

ขั้นตอนการขอรับเงินทุนมีดังต่อไปนี้  

1) หน่วยงานเสนอโครงการมาที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

2) กลุ่มวิเคราะห์นโยบายและแผน ตรวจสอบความพร้อมและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 
หากครบถ้วนจะส่งให้คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพ่ือนุมัติ หากไม่พร้อมจะถูกส่งกลับไปที่
หน่วยงานต้นเรื่อง เพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนที่ยังขาด 

3) ส่งเรื่องเพ่ือรับการอนุมัติ โดยแบ่งเกณ์การอนุมัติออกเป็น 2 เกณฑ์ คือ  

-  ขนาดเงินกู้ : คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติในกรณีที่ขอรับเงินทุนไม่เกิน 100 
ล้านบาท หรือ ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในกรณีที่เงินทุนเกิน 100 ล้านบาท  
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- ระยะเวลาการกู้เงิน : คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอนุมัติในกรณีที่ขอรับเงินทุนไม่
เกิน 1 ปี หรือ ให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในกรณีที่เงินทุนเกิน 1 ปี 

กองทุนก าหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการรายงานผลการด าเนินงานกลับมาที่กองทุนตลอดทุกเดือน 
ทั้งความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการ  นอกจากนี้หน่วยงานขอกู้กับกองทุนสงเคราะห์จะต้องประชุม
กับกองทุนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามข้อก าหนดของกรมบัญชีกลาง เพ่ือติดตามแผนงาน รายงานปัญหา และ
หาทางแก้ไข  

ผลการด าเนินงานและภาวะหนี้สินของกองทุนฯ 

จากการวิเคราะห์ลูกหนี้ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พบว่าลูกหนี้ของกองทุน ประกอบด้วย 
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จ านวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์การสวนยาง และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  
โดยมีวงเงินค้างช าระ ณ 30 กันยายน 2556 จ านวน 1,646 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 3,104 ล้านบาทเมื่อสิ้น
รอบปีบัญชี 2555 เนื่องจากมีการช าระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจากหน่วยงานต่างๆ จ านวน 1,457 
ล้านบาท 

รูปภาคผนวกที่ 1 สัดส่วนวงเงินค้างช าระกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจ าแนกตามหน่วยงาน 

 
ท่ีมา: รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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รูปภาคผนวกที่ 2 การเปรียบเทียบวงเงินค้างช าระ ณ 30 กันยายน 2555 และ ณ 30 กันยายน 2556 

 
ท่ีมา: รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2556 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ พบว่า 
กรมการข้าวสามารถช าระหนี้คืนในสัดส่วนที่สูงที่สุดคือร้อยละ 100 ของหนี้ที่กรมการข้าวค้างช าระกองทุน 
รองลงมาคือ กรมปศุสัตว์ ซึ่งสามารถช าระหนี้คืนได้ร้อยละ 91.14 ของหนี้คงค้างทั้งหมด ในขณะที่ องค์การ
ตลาดเพ่ือเกษตรกรเป็นหน่วยงานที่ไม่สามารถช าระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรระหว่างรอบปีบัญชี 
2555-2556 ได้  

รูปภาคผนวกที่ 3 การช าระหนี้คืนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและสัดส่วนของหนี้ที่มีการช าระคืน 

 
ท่ีมา: รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2556 
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ถ้าพิจารณาผลการด าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเกี่ยวกับสถานะลูกหนี้ จากข้อมูล ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2556 พบว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีลูกหนี้ค้างช าระจ านวน 1,646 ล้านบาท 
ประกอบด้วย  

(ก)  ลูกหนี้โครงการที่ยังไม่ครบก าหนดช าระหนี้กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจ านวน 3 โครงการแบ่งเป็น
โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 โครงการ จ านวน 517 ล้านบาทและโครงการของกระทรวงมหาดไทย 1 
โครงการ จ านวนเงิน 14 ล้านบาท 

(ข)  ลูกหนี้โครงการที่ถึงก าหนดช าระแล้ว จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
2 โครงการ จ านวนเงิน 0.89 ล้านบาท และโครงการขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 2 โครงการ จ านวนเงิน 
150 ล้านบาท  

(ค)  ลูกหนี้โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ แบ่งเป็นโครงการที่ได้รับการขยายเวลาของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 2 โครงการ จ านวน 107 ล้านบาท และโครงการที่ได้รับการขยายเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการ
บังคับคดีซ่ึงเป็นโครงการของ 7 หน่วยงาน จ านวนเงิน 402 ล้านบาท โดยในบรรดาโครงการของ 7 หน่วยงาน
นั้น หน่วยงานที่มีหนี้ค้างช าระสูงสุด (ในแง่ของโครงการที่ได้รับการขยายเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี) 
คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีหนี้ค้างช าระ จ านวน 266 ล้านบาทรองลงมาคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
หนี้ค้างช าระ จ านวน 114 ล้านบาท  

ตารางภาคผนวกที่ 1  ลูกหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยได้รับการขยายเวลา
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี )หน่วย: บาท( 

หน่วยงาน 
ได้รับการขยายเวลาจนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี 

คิดเป็นร้อยละ 
โครงการ จ านวนเงิน 

1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 7 114,135,816.76 28.36 

2) กรมส่งเสรมิการเกษตร 2 1,900,256.08 0.47 

3) กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ 3 266,199,826.56 66.13 

4) กรมปศุสตัว ์ 1 1,583,261.68 0.39 

5) องค์การสวนยาง 1 6,076,966.35 1.51 

6) กระทรวงมหาดไทย 1 10,574,612.00 2.63 

7) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 2 2,045,005.60 0.51 

รวม 17 402,515,745.03 100.00 

ท่ีมา: รายงานผลการด าเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

หากใช้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกรในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คณะวิจัยได้ลงพ้ืนที่
ประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้บริหารกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการนี้และเกษตรกรที่เป็น
สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ในหลายจังหวัด เช่น กลุ่มเกษตรกรท านาท่าไข่และกลุ่มเกษตรกรท านาท่าถ่าน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มเกษตรกรท าสวนนิคมสร้างตนเอง พิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น พบว่า กลุ่ม
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เกษตรกรน าเงินทุนทีไ่ด้รับ ไปจัดสรรให้แก่เกษตรกรสมาชิกของกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มเกษตรกรมีแนวทางในการ
ด าเนินการจัดสรรเงินกู้ให้แตกต่างกัน บางกลุ่มจัดสรรให้แก่สมาชิกจ านวนเท่าๆ กัน (ยกเว้นในกรณีที่มีผู้สละ
สิทธิ์) หลายกลุ่มเกษตรกรพิจารณาจัดสรรเงินกู้ยืมให้ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่และความต้องการของสมาชิกแต่ละ
ราย  แม้ว่าชื่อโครงการฯ จะเน้นเพ่ือการพัฒนากลุ่มเกษตรกร แต่ก็ไม่ได้มีกรอบการพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่
ชัดเจน ยังคงเป็นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ าแก่กลุ่มเกษตรกร โดยกลุ่มเกษตรกรฯ น าเงินดังกล่าวไปปล่อยต่อ
ให้แก่สมาชิก โดยมีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยในการให้เงินกู้ยืม   

โดยรวมแล้ว ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรฯ คือ การขาดแคลนเงินทุน มีจ านวนสมาชิกไม่มาก และไม่ได้มี
กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเกษตรของสมาชิกได้มากนัก  เงินทุนจากโครงการดังกล่าว จึงเป็นเพียงเงินทุน
เพ่ือเสริมสภาพคล่องในช่วงฤดูกาลท าเกษตรเท่านั้น ไม่ได้น าไปสู่การยกระดับศักยภาพของเกษตรกรเท่าใดนัก 
กล่าวคือ เกษตรกรแต่ละคนได้รับเงินทุนจากโครงการจ านวนไม่มากนัก เฉลี่ยตั้งแต่ 5,000 บาทไปถึงหลาย
หมื่นบาท ซึ่งส่วนใหญ่น าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยการผลิตจ าพวกปุ๋ยและยา
ปราบศัตรูพืช เป็นต้น บางรายจ าต้องน าเงินกู้นี้ไปช าระคืนหนี้ถึงก าหนดที่มีอยู่กับแหล่งเงินกู้อ่ืน   

ส าหรับในแง่ของการคืนเงินโครงการนั้น กลุ่มเกษตรกรฯ พยายามรักษาเครดิตโดยจ่ายคืนเงินกู้ยืมให้
ทันก าหนด โดยคาดหวังว่าในการด าเนินโครงการปีเพาะปลูกถัดไป จะยังคงได้รับจัดสรรเงินช่วยเหลือต่อไปอีก   

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน 

โดยรวม กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีปัญหาในการด าเนินงานดังนี้  

1) กฏระเบียบกองทุน 
- การอนุมัติโครงการต่างๆ ก าหนดระยะเวลาไว้เพียง 1 – 2 ปี เท่านั้นซึ่งถือว่ามีระยะเวลาสั้น และ

ไม่สอดคล้องกับกระแสรายได้ของเกษตรกรในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งกองทุนเคยได้ข้อเสนอมาจาก  สภา
เกษตรกรว่ายังมีเงื่อนไขการสนับสนุนที่ไม่เหมาะสมและไม่ตอบโจทย์การส่งเสริมกิจกรรมของเกษตรกรอย่าง
แท้จริง 

- กองทุนมีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้และตัดหนี้สูญรองรับไว้ โดยไม่มีบทลงโทษใดๆ กับเกษตรกร 

- ความจ ากัดของเงินทุนที่โครงการอนุมัติไปแล้ว ไม่สามารถขออนุมัติเงินเพ่ิมเติมได้ ท าให้โครงการ
ไม่สามารถเพ่ิมสภาพคล่องในการด าเนินงาน 

- ระเบียบการสนับสนุนเงินทุนยังไม่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มเกษตรกร ท าให้เกษตรกรที่มีศักยภาพใน
การท าโครงการพัฒนาการเกษตร ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนได้ด้วยสถานภาพองค์กรตามกฎหมาย  

2) โครงสร้างการท างาน 

- โครงสร้างการท างานไม่ตรงกับภาระหน้าที่ของกองทุนที่แท้จริ ง อีกทั้งกองทุนยังไม่เคยมีการ
วิเคราะห์โครงสร้างอัตราก าลังของกองทุนที่เหมาะสม ถึงแม้ตามแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 2558 – 2560 จะ
ก าหนดให้กองทุนวิเคราะห์โครงสร้างเพ่ือเตรียมปรับให้เหมาะสมกับสภาพงานในปัจจุบัน แต่กองทุนยังไม่ได้มี
การด าเนินการตามแผนที่วางไว้  

- อัตราการลาออกของพนักงานกองทุนสูง อีกทั้งมีการโยกย้ายบุคลากรระดับผู้บังคับบัญชา
บ่อยครั้ง (ระดับปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง และผู้อ านวยการส่วน) ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
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ท างาน ไม่มีระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสมกับการท างาน อีกทั้งขาดระบบ
การบริหารผลงานที่มีความต่อเนื่อง 

- มีบุคลากรที่มีความสามารถไม่ตรงกับงานทางด้านการเงิน กองทุนมีแนวคิดที่จะบูรณาการการ
ท างานด้านการติดตามลูกหนี้กับ ธ.ก.ส. เพ่ืออาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และก าลังบุคลากรที่ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ เพ่ือปรับปรุงสถานการณ์ลูกหนี้คงค้าง  

- ขาดบุคลากรระดับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแผนการด าเนินงานแต่ละโครงการที่
เสนอมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ผู้บริหารกองทุนไม่เห็นความส าคัญของยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการท างานไปใน
อนาคต กลับมีทัศนคติว่าเป็นภาระกับหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ทั้งที่กองทุนมี
ภาระหน้าที่ชัดเจนอยู่แล้ว 

3) คณะกรรมการ 

- คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนจากหลายหน่วยงานท าให้มีความหลากหลายทางความคิด แต่
ความหลากหลายดังกล่าวท าให้เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ ไม่สามารถอนุมัติโครงการได้ทันเวลาที่เกษตรกร
ต้องการ  

- การแบ่งอ านาจอนุมัติโครงการตามขนาดของงบประมาณที่ขอกู้ ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
อนุมัติ เนื่องจากโครงการที่เกิน 100 ล้านบาท จ าเป็นต้องขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ส่วนคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมีอ านาจอนุมัติเงินทุนไม่เกิน 100 ล้านบาท 

4) ระบบปฏิบัติการ 

- ขาดคู่มือการปฏิบัติงานที่ละเอียดและชัดเจน  

- ขั้นตอนการขออนุมัติเงินกองทุนมีหลายขั้นตอน ท าให้บุคลากรต้องท างานหลายขั้นตอน ซึ่งเกิด
ความล่าช้าในการอนุมัติเงินทุน 

- ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลลูกหนี้ที่สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนที่เป็นรูปธรรม 

- ไม่มีระบบประเมินผลลัพธ์ของการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร 

5) ลูกหนี้ของกองทุน 

- กองทุนมีสัดส่วนหนี้ค้างช าระจ านวนมากในหลายๆ โครงการที่สนับสนุนให้แก่หน่วยงานรัฐหลาย
แห่ง ซึ่งชี้วัดความล้มเหลวในการด าเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากเงินทุน  

- มีความหลากหลายในมิติความสามารถ และความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากมองว่าเงินที่ได้รับจาก
กองทุนเป็นเงินหลวงหากด าเนินการล้มเหลวก็ไม่จ าเป็นต้องรับผิดชอบ 

ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากการด าเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในช่วงที่ผ่านมาเน้นบทบาทด้านการให้สินเชื่อ
แก่กลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ซึ่งการให้สินเชื่อโดยไม่มีระบบการประเมินและติดตามที่มี
ประสิทธิภาพจะก่อความเสี่ยงทางการเงินให้กับกองทุนฯ  ฉะนั้นในทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
การประเมินโครงการและศักยภาพของลูกหนี้ รวมถึงระบบการติดตามและตรวจสอบลูกหนี้โครงการ ควร
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มอบหมายให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้ด าเนินการแทน แต่ยังคงให้หน่วยงานกองทุนฯ ท าหน้าที่ด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมาโครงการพิเศษหลายๆ โครงการเป็นเพียง
การให้เงินกู้เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันเกษตรกรเท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีกรอบแนวทางที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนัก  

ส าหรับการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (ในกรณีที่ยังไม่มีการปรับ
บทบาท) กองทุนฯ ควรเร่งด าเนินการ ต่อไปนี้ 

 เพ่ิมความเข้มงวดและรัดกุมในการอนุมัติโครงการ โดยพิจารณาบนพื้นฐานเจตนารมณ์ของกองทุนที่
แท้จริง ซึ่งต้องตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรที่แท้จริง รวมถึงต้องมีการวัดประเมินผลลัพธ์ของการ
ให้ความช่วยเหลือ 

 ควรเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งควรจัดกลุ่มลูกหนี้ ในด้านคุณภาพ 
ความตรงต่อเวลา เพ่ือใช้มาตรการที่แตกต่างกันควบคุมดูแลพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสม จูงใจและให้รางวัล
เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ที่ดี ลงโทษและหาวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพต่ า หรือไม่ มี
ความตั้งใจไม่ถูกต้อง  

 สร้างความรู้สึกในความเป็นเจ้าของเงินทุน ทั้งนี้ ควรก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุน กรอบ
แนวทางการพัฒนาโครงการที่ผลประโยชน์ตกกับเกษตรกรในระยะยาว (ไม่ใช่เป็นการด าเนินงานเพียงเพ่ือ
เสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรเท่านั้น) และระบบการติดตามตรวจสอบการใช้เงิน โดยก าหนดให้การคืนเงิน
โครงการแก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลงานของหน่วยงานเจ้าของโครงการที่
ขอเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ด้วย 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพ่ือให้การพัฒนาโครงการความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร
ในพ้ืนที่นั้นๆ โดยไม่ควรเน้นที่การให้เงินเพียงเท่านั้น ควรมีโครงการต่อเนื่องที่จะช่วยเสริมศักยภาพของ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

 ควรมีการปรับแก้ไขอ านาจการอนุมัติโครงการโดยให้อ านาจคณะกรรมการเป็นผู้สามารถตัดสินใจ
จัดสรรงบประมาณได้ หรือเพ่ือแก้ไขเรื่องความทันเวลาของเงินกู้ กองทุนควรมีกรอบระยะเวลาพิจารณา
เงินทุนที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้โครงการสามารถได้รับการอนุมัติเงินทุน ภายใต้การพิจารณาอย่างมีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี การด าเนินการเช่นนี้จ าเป็นต้องก าหนดกรอบความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ (accountability) เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้อง 

2. กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกองทุน 3 กองทุนเข้าด้วยกัน คือ 1) เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน 2) กองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน และ 3) กองทุน
หมุนเวียนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและที่ดินเข้าด้วยกัน  โดยมีระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ .ศ .  2546 ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกองทุนไว้  
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เดิมกองทุนหมุนเวียนทั้ง 3 กองทุนดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2528 (ในสมัยพลเอกเปรม  ติณสูลา
นนท์) อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักนายกรัฐมนตรี แต่ต่อมา ได้มีการโอนกิจการบริหารและอ านาจ
หน้าที่ของส่วนราชการไปอยู่ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 ให้รวมเงินทุนและกองทุนทั้ง 3 กองทุนเข้าด้วยกันเป็น 
“กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 
2546 ไว้ดังนี้ 

1)  ให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนในกรณีดังต่อไปนี้  

1.1)  เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินของตนเองและปรับปรุงคุณภาพที่ดิน ทั้งนี้ต้องเป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วน   

1.2)  เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น  

1.3) เพ่ือไถ่หรือไถ่ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจ านองเมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์
ในที่ดินนั้นจะหลุดเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด  

1.4) เพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งผู้กู้ยืมได้น าที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้เจ้าหนี้
ยึดถอืไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะท าสัญญากู้ยืมเงิน เมื่อมีพฤติการณ์ว่าสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นจะหลุด
เป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอื่นในที่สุด   

1.5) เพ่ือซื้อที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ไป เนื่องจากการขายฝาก จ านอง หรือการกู้ยืมเงิน  

1.6) เพ่ือซื้อที่ดนิตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

2) ให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
การเช่าที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด าเนินคดี  

การบริหารกองทุน 

ภารกิจด้านการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ก าหนดให้มีการด าเนินงานผ่าน  

(ก)  คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตาม
ข้อ 6 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมในระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนงานในการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน หาทางช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีรายได้ที่แท้จริงสูงขึ้น  ให้การสนับสนุน 
ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม ประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  นอกจากนั้น ยังมีอ านาจใน
การให้ความเห็นชอบข้อตกลงที่ส านักงานท ากับธนาคารและเห็นชอบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
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กองทุน อนุมัติค าขอกู้เงินกองทุน ผ่อนผันให้ผู้กู้ยืมใช้ทรัพย์สินอ่ืนหรือบุคคลค้ าประกันเพ่ิมเติมจาก
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกัน อนุมัติการจ่ายเงิน ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ขยายเวลาการช าระเงินกู้ 
อนุญาตให้ผู้กู้ยืมถอนจ านอง ถอนหรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันอ่ืน อนุมัติให้ตัดหนี้สูญหรือประนอมหนี้ 
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยไม่ท าให้กองทุนเสียหาย ด าเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของกองทุน 

(ข) คณะอนุกรรมการเพ่ือช่วยด าเนินงานของ กชก. ซึ่งประกอบด้วย อชก. ส่วนกลาง  (รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ) อชก.กทม. (ปลัด กทม.เป็นประธานอนุกรรมการ) 
อชก.เขต (ผู้อ านวยการเขต เป็นประธานอนุกรรมการ) อชก.ส่วนจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
อนุกรรมการ) และอชก.ส่วนอ าเภอ (นายอ าเภอเป็นประธานอนุกรรมการ) โดยมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง 
ไกล่เกลี่ย และประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรหรือผู้ยากจนที่ได้รับความ
เสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเกี่ยวกับหนี้สิน ที่ดินท ากิน และคดีความ ด าเนินการให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สิน ไถ่ถอน ซื้อที่ดินท ากินคืน หรือแก้ปัญหาการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในทางกฎหมายหรือคดีความ ช่วยเหลือในการจัดที่ดินของทางราชการให้แก่
เกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งไม่มีที่ดินท ากิน  

(ค) ส านักบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) นั้น มีการแบ่งส่วนงาน
ภายในออกเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วยกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน กลุ่มติดตามและพัฒนาฟ้ืนฟู
อาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน และ ฝ่ายบริหารทั่วไป อย่างไรก็ดี สกร. ได้รับมอบหมาย
ตามนโยบายโดยใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ในเพ่ือให้ความสนับสนุนแก่นโยบายพิเศษของรัฐบาล เช่น การจัดตั้งศูนย์
การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตร และการจัดเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่ส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประจ า
ทุกวันในวันและเวลาราชการ ศูนย์การแก้ไขปัญหาหนี้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตร เป็นต้น 

ในปัจจุบัน สกร. มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่แยกตามการแบ่งกลุ่มงานภายในดังนี้  

 กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน มีข้าราชการ 7 คน พนักงานข้าราชการ 2 คน 

 กลุ่มติดตามและพัฒนาฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจน มีข้าราชการ 3 คน พนักงานข้าราชการ 1 คน   

 กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน มีข้าราชการ 3 คน พนักงานข้าราชการ 1 คน 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีข้าราชการ 2 คน พนักงานข้าราชการ 2 คน 

อนึ่ง เนื่องจากได้มีค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 923/2558 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 มอบหมาย
ให้ผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกร
เพ่ิมเติมโดยมีข้าราชการ 5 คนสนับสนุนการด าเนินภารกิจ  นอกจากนั้น ยังมีงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายตาม
นโยบายโดยใช้อัตราก าลังที่มีอยู่ ซึ่งนับเป็นการสร้างภาระงานเพ่ิมขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่ของ สกร. เช่น (ก) การจัดตั้ง
ศูนย์การช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือให้มีหน้าที่ในการเชื่อมโยงข้อมูล แนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน 
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เช่น ด้าน
การเกษตร ด้านการตลาด มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐ โดยในทางปฏิบัติ สกร. ได้ใช้บุคลากรในส่วน
ของกลุ่มรับเรื่องร้องเรียน และ กลุ่มติดตามและพัฒนาฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรและผู้ยากจนเพ่ือปฏิบัติงานศูนย์ฯ 
ควบคู่กับการท างานหน้าที่ปกติ แบ่งเป็น ข้าราชการ 1 คน พนักงานข้าราชการ 1 คน และพนักงานจ้างเหมาะ
บริการ 3 คน (ข) การจัดส่งเจ้าหน้าที่เดินทางไปรับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาขั้นต้นตามค าสั่งของ
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นายกรัฐมนตรี ณ ส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประจ าทุกวันในวันและเวลาราชการ โดยใช้บุคลากรที่มีอยู่ของกลุ่ม
รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะของการหมุนเวียนและสลับสับเปลี่ยนไปปฏิบัติงาน แบ่งเป็นข้าราชการ 1 คน และ
พนักงานจ้างเหมาบริการอีก 1 คน 

โดยรวมแล้ว แม้ว่ามีการกระจายอ านาจการท างานในระดับพ้ืนที่ผ่าน อชก. คณะต่างๆ  แต่ในทาง
ปฏิบัติยังมีข้อจ ากัดการปฏิบัติงานพอควร เนื่องจากมีการแบ่งภาระหน้าที่ แต่กลับไม่สามารถจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการท างานได้ เป็นผลท าให้ต้องให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืนๆ ด าเนินการแทน เช่น กรมส่งเสริม
การเกษตรผ่านเกษตรอ าเภอ และเกษตรจังหวัด ซึ่งนับเป็นการสร้างภาระงานเพ่ิมเติมให้กับผู้รับผิดชอบงานใน
พ้ืนที่ในขณะที่ผลงานที่หน่วยงานเหล่านี้ด าเนินการแทนกองทุนฯ ไม่นับเป็นผลงานที่สามารถน าไปใช้
ประกอบการประเมินผลงาน 

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีของกองทุน ให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีคู่ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด อนึ่ง การปิดบัญชี
ให้กระท าปีละครั้ง และให้กองทุนฯ จัดท างบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบส่งส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเพ่ือตรวจสอบรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ตรวจสอบรับรองแล้วให้ส่งงบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบต่อไป 

ทิศทางการด าเนินงานกองทุนฯ 

ในช่วงที่ผ่านมา ส านักบริหารกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ปี 2558 – 2560  อย่างไรก็ดีส าหรับการด าเนินงานของกองทุนฯ ก่อน
ปี 2558 นั้น คณะผู้วิจัยไม่พบว่ามีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ แต่พบว่ามีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
แต่อย่างใด  อนึ่งในช่วง 3 ปีข้างหน้า สกร. มุ่งหวังท าให้ “กองทุนหมุนเวียนฯ เป็นกองทุนที่เข้มแข็ง ยั่งยืน 
เกษตรกรและผู้ยากจนให้การยอมรับในการเป็นที่พ่ึงส าคัญที่ช่วยสงวนรักษาที่ดินไว้เพ่ือใช้ท ากินและอยู่อาศัย” 
โดยยังมุ่งเน้นให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้น าที่ดินไปขายฝาก จ านอง หรือไปเป็นหลักประกันสัญญา
กู้ยืมเงินแก่เจ้าหนี้ โดยมีพฤติการณ์ว่าจะเสียสิทธิ เสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินไปเป็นของเจ้าหนี้หรือบุคคลอ่ืน การให้
กู้ยืมเงินเพ่ือสนับสนุนการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 
2558-2560 ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การขยายความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกองทุนหมุนเวียนฯ โดยเน้นการเพ่ิมช่องทางเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเกษตรกร
และผู้ยากจนได้โดยตรง สร้างฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายการให้บริการให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนา
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎเกณฑ์และระเบียบกองทุนหมุนเวียนฯ 
และสร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ให้บริการด้วยใจ ตลอดจนเสาะหาแหล่งเงินทุนเพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การฟ้ืนฟูสร้างความเข้มแข็งในอาชีพ และด ารงชีวิตอย่างพอเพียงของผู้กู้ยืมเงินของกองทุน
หมุนเวียนฯ โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การสร้างการฟ้ืนฟูที่เข้มแข็งให้แก่เกษตรกรผู้กู้ยืม
เงิน การจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนาฟ้ืนฟูด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน
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หมุนเวียน และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ และท างานร่วมกันในการฟ้ืนฟูลูกหนี้
กองทุนหมุนเวียนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเน้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่
ส าคัญ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การ
บริหารจัดการบุคลากร เป็นต้น และการปรับปรุงกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์  

การด าเนินงานโครงการต่างๆ: 

กองทุนหมุนเวียนฯ มีภารกิจหลัก 2 ด้าน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนหมุนเวียน
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 ได้แก่ 

1) การให้กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนในกรณีต่างๆ เช่น เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินของ
ตนเองและปรับปรุงคุณภาพดิน เพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพของผู้กู้ยืมให้มีรายได้สูงขึ้น เพ่ือไถ่หรือไถ่
ถอนที่ดินคืนจากการขายฝากหรือจ านอง เพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งผู้กู้ยืมได้น าที่ดินหรือหนังสือแสดง
สิทธิ์ในที่ดินให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันก่อนหรือขณะท าสัญญากู้ยืมเงิน เพ่ือซื้อที่ดินที่ได้สูญเสียสิทธิหรือ
กรรมสิทธิ์เนื่องจากการขายฝาก จ านองหรือการกู้ยืมเงิน และเพ่ือซื้อที่ดินตามสิทธิแห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่า
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2) การให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กรณีมีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์หรือ
สิทธิการเช่าที่ดิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการด าเนินคดี 

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมเพ่ือกิจการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้
ยากจน (กชก.) ได้มอบอ านาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนหมุนเวียนฯ ให้คณะอนุกรรมการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจน (อชก.) เป็นผู้อนุมัติเงินกู้แทน กชก. โดยแบ่งขอบเขตอ านาจในการพิจารณาเงินกู้ ดังนี้ 

 อชก.ส่วนอ าเภอ และ อชก.เขต:  มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ภายใน
กรอบวงเงินรายละไม่เกิน 300,000 บาท 

 อชก.ส่วนจังหวัด และ อชก.กทม.: มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ที่เกิน
ขอบเขตอ านาจของ อชก.ส่วนอ าเภอ และ อชก.เขต แต่มีอ านาจอนุมัติค าขอกู้เงินรายละไม่เกิน 500,000 บาท 

 อชก.ส่วนกลาง: มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค าขอกู้เงินกองทุนหมุนเวียนฯ ที่เกินขอบเขตอ านาจของ 
อชก.ส่วนอ าเภอ อชก.เขต อชก.ส่วนจังหวัด และอชก.กทม. แต่มีอ านาจอนุมัติค าขอกู้เงินรายละไม่เกิน 
2,500,000 บาท 

การแบ่งอ านาจการอนุมัติโครงการเช่นนี้ท าให้เกิดความคล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ แต่
เนื่องจากการด าเนินงานของกองทุนหมุนเวียนฯ จ าเป็นต้องพ่ึงหน่วยงานอ่ืนในการพิจารณาอนุมัติและติดตาม
หนี้เงินกู้ โดยที่หน่วยงานเหล่านั้นมีภารกิจของตนเองอยู่แล้ว จึงอาจเป็นเหตุท าให้การด าเนินตามภารกิจของ
กองทุนหมุนเวียนฯ ไม่ได้รับความส าคัญเท่าที่ควร 

ผลการด าเนินงานและภาวะหนี้สินของกองทุนฯ 

กองทุนสะสมทุนจากเงินงบประมาณที่ได้รับสมทบทุกปีอย่างไรก็ตามแม้จะได้เงินทุนเพ่ิมเข้ามา แต่
กองทุนก็ได้รับการโอนหนี้สินเข้ามาด้วยเช่นกัน 
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หากพิจารณารายรับของกองทุนหมุนเวียนฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา พบว่า แหล่งรายรับส าคัญของ
กองทุนหมุนเวียนฯ ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจ าปี และ รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน โดยมีสัดส่วนรวมกันประมาณร้อยละ 99 ของรายรับทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ  
อย่างไรก็ดี เป็นที่สังเกตว่า รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนหมุนเวียนฯ สูงกว่าปกติ เป็นผลท าให้
กองทุนหมุนเวียนฯ มีรายรับเพ่ิมขึ้นก้าวกระโดดในบางปี เช่นในปี 2556 รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้สูงถึง 
190 ล้านบาทจากช่วงปีก่อนๆ จัดสรรให้เพียง 50 ล้านบาทเท่านั้น   

รูปภาคผนวกที ่4  สัดส่วนรายรับของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  
แยกตามประเภทรายรับ 

 

แม้ว่ากองทุนหมุนเวียนฯ มีรายรับโดยรวมเพ่ิมขึ้น แต่กลับยังไม่สามารถปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกร
และผู้ยากจนได้ตามแผนการใช้จ่ายเงินเป้าหมาย  

รูปภาคผนวกที ่5 สัดส่วนรายจ่ายของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน  
แยกตามประเภทรายจ่าย 
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งบประมาณสนับสนุน ทุนจากการรับบริจาค รายได้จากการให้กู้ยืม 

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินรับคืนค่าใช้จ่ายจดจ านอง เงินรับคืนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี ค่าใช้จ่ายจดทะเบียนจ านอง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
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ประเด็นค าถามส าคัญ คือ การที่กองทุนหมุนเวียนฯ มีเงินทุนเพ่ิมขึ้น ท าให้สามารถอนุมัติให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้มากขึ้นหรือไม่  

รูปภาคผนวกที่ 6 ต้นเงินกู้คงเหลือและมูลค่าหนี้ต่อสัญญา 

 
รูปภาคผนวกที่ 7 มูลค่าหนี้เฉลี่ยต่อรายและจ านวนลูกหนี้เกิดใหม่ )ราย( 
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มูลค่าหนี้เฉลี่ยต่อราย จ านวนลูกหนี้ท่ีเกิดใหม่ (ราย) 
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ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

ในเชิงหลักการ กองทุนฯ ได้ช่วยให้เกษตรกรที่ประสบกับปัญหาการถูกยึดที่ดินท ากินอันเนื่องมาจาก
การใช้ที่ดินเป็นหลักประกันการช าระคืนหนี้เงินกู้กับแหล่งเงินกู้อ่ืน แต่วิธีปฏิบัติอาจไม่ได้ช่วยสนับสนุนให้
เกษตรกรมีศักยภาพในการท ากินสูงขึ้นนัก แต่เป็นเพียงการโอนถ่ายความเป็นลูกหนี้เงินกู้ยืมจากแหล่งหนึ่งมา
เป็นลูกหนี้เงินกู้ของกองทุนฯ โดยผ่านการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ซึ่งท าหน้าที่ประเมินค าขอและการติดตาม
ช าระหนี้เงินกู้ฯ   

อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สินเชื่อของสาขา ธ.ก.ส. หลายแห่ง พบว่า ลูกหนี้กองทุนฯ 
ประมาณร้อยละ 50 ประสบกับปัญหาในการช าระคืนหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยคืนแก่ ธ.ก.ส. ซึ่งสะท้อนปัญหา
ส าคัญ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง กระบวนการคัดเลือกเกษตรกรที่ควรได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนฯ 
อาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงเป็นเหตุท าให้ ธ.ก.ส. ไม่สามารถติดตามหนี้ได้ครบตามก าหนด  ประการที่
สอง เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือไปแล้วนั้นอ่อนแอหรืออ่อนไหวเกินกว่าที่จะช่วยเหลือตนเองให้สามารถ
ประกอบอาชีพมีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้คืน 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุนฯ 

1) ปัญหาขาดแคลนก าลังคน ซึ่งมีสอดรับการภาระหน้าที่ จึงเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ประสบ
กับภาวะ “งานล้นมือ” และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการท างานเพ่ือให้ทันต่อกรอบเวลาและตอบสนอง
ความต้องการของลูกหนี้แต่ละคน  

2) โครงสร้างทางการเงินที่ไม่ยืดหยุ่น ไม่ตอบสนองความต้องการของงานในปัจจุบัน ท าให้มีข้อจ ากัดใน
การด าเนินงานหลายส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด าเนินงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้องค์กรอ่ืน
เป็นตัวแทน 

3) การกระจายอ านาจการท างานในระดับพ้ืนที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพนัก เนื่องจากมีการแบ่งงานและ
ภาระหน้าที่ลงไป แต่ไม่สามารถแบ่งทรัพยากรที่จะสนับสนุนการท างานได้ ท าให้การใช้ผู้ปฏิบัติงานจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรผ่านเกษตรอ าเภอ และเกษตรต าบล เป็นงานที่สร้างภาระให้กับผู้รับผิดชอบงานในพ้ืนที่ เกิด
การชะลอการท างาน เพราะถูกมองว่าเป็นงานฟรี ซึ่งเกิดผลเสียหายต่อการแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร 

4) การบริหารผลงาน โดยเฉพาะการประเมินผลงานที่ถูกตั้งเกณฑ์การประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง
กรมบัญชีกลาง โดยบริษัท FPRI ซ่ึงใช้เกณฑ์การประเมินตามธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามกองทุนนี้มี
วัตถุประสงค์เป็นกิจการเพ่ือสังคมซึ่งแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ การใช้เกณฑ์ร่วมกันจึงไม่เหมาะสม ท าให้ผล
การประเมินการท างานออกมาไม่น่าพึงพอใจ เสี่ยงที่จะไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีผลต่อ
การถูกยุบกองทุนได้  นอกจากนั้น ยังไม่มีการประเมินผลลัพธ์ที่จะช่วยชี้ให้เห็นว่าเกษตรกรได้ประโยชน์จริง
จากการช่วยเหลือแต่ละครั้ง 

5) แม้ว่ากองทุนหมุนเวียนฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ที่ประสบกับปัญหาหนี้สิน แต่ก็ไม่ได้
มีฝ่ายที่จะช่วยพัฒนาและฟ้ืนฟูอาชีพของลูกหนี้  โดยรวมจึงไม่สามารถช่วยยกระดับสถานะของเกษตรกรให้ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืนหลังจากได้รับโอนหนี้มาจากเจ้าหน้าที่รายเดิม 
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6) นโยบายรัฐบาลเฉพาะกิจต่างๆ ที่ออกมาให้กองทุนต้องปฏิบัติตามอย่างเร่งด่วน แทรกแซงและเพ่ิม
ภาระกับงานประจ า ซึ่งมีมากอยู่แล้ว เช่น นโยบายจ าหน่ายหนี้สูญของกองทุนภายใต้กระทรวงเกษตรฯ ของ
รัฐบาลปัจจุบัน 

7) การกระจายอ านาจหน้าที่การด าเนินงานในพ้ืนที่ โดยไม่สามารถกระจายทรัพยากรในการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับภาระงาน ซึ่งต้องพ่ึงผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ เกษตรอ าเภอ ซึ่งอยู่ภายใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร และ ฝ่ายเลขาฯ มีภาระหน้าที่ในงานประจ ามากเพียงพออยู่แล้ว จึงเป็นอุปสรรคให้เกิด
การชะลองานแก้ไขปัญหาหนี้สินในพื้นท่ีให้เกษตรกร และผู้ยากจนในระดับพ้ืนที่  

8) นอกจากนี้ ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังมีทัศนคติด้านลบและขาดแรงจูงใจต่อการท างานด้านกองทุนฯ 
เนื่องจากมองว่าเป็นงานฝาก เพ่ิมภาระงานโดยไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านงบประมาณในการด าเนินงาน 
และค่าตอบแทนที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามแม้จะมีการออกค าสั่งให้ผลงานในการท างานด้านกองทุนสามารถ
น ามาประเมินผลเพ่ือเลื่อนต าแหน่งได้ แต่กระบวนการสื่อสารด้วยหนังสือราชการท าให้ไม่ทราบข้อมูลอย่าง
ทั่วถึง จึงท าให้ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลง 

9) ความเข้าใจของเกษตรกรที่ถูกบิดเบือนวัตถุประสงค์ของความช่วยเหลือ จนเกิดเป็นมุมมองว่าเงินที่
กู้จากกองทุนเป็นลักษณะเงินให้เปล่าที่ไม่จ าเป็นต้องคืน อีกทั้งยังมีความคาดหวังว่ารัฐบาลจะยกหนี้ให้ใน
ท้ายที่สุด 

ข้อเสนอแนะ  

หากพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาของกองทุนฯ จะเห็นได้ว่า 
กองทุนฯ มุ่งเน้นสนับสนุนเงินทุนให้แก่เกษตรกรเป็นหลัก โดยมี ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานกลางที่ช่วยในการ
ประเมินค าขอสินเชื่อของเกษตรกรที่ต้องการไถ่ถอนที่ดินและขอกู้เงินกองทุนฯ  แม้ว่าปัจจุบัน ธ.ก.ส. มีความ
พร้อมในเรื่องของการประเมินและติดตามลูกหนี้ รวมทั้งมีบุคลากรจ านวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่
ในทางปฏิบัติ การปฏิบัติงานด้านการประเมินค าขอเงินกู้นั้นมีข้อจ ากัดเชิงสังคมซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงาน ท าให้มีการผ่อนปรนหลักการปฏิบัติส าหรับกรณีที่เป็นการขอความช่วยเหลือผ่านกองทุนฯ ฉะนั้น 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของ ธ.ก.ส. ในฐานะตัวกลางและบทบาทของกองทุนฯ จึงควร 

 ให้ความส าคัญกับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและคัดเลือกเกษตรกรที่ควรได้รับความช่วยเหลือ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันการเงินชั้นน าทั่วไปใช้ปฏิบัติ โดยเน้นความสามารถการช าระหนี้
ในอนาคตของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลง ส าหรับเกษตรกรที่ไม่ผ่าน
หลักเกณฑ์ที่ควรได้รับความช่วยเหลือนั้น กองทุนฯ ควรวางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือใน
ลักษณะอ่ืนใดที่เหมาะสมและตรงจุดมากกว่าการให้สินเชื่อเพ่ือต่อลมหายใจเพียงเท่านั้น 

 ควรสร้างกระบวนการปรับทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายและการก่อหนี้ รวมถึงสนับสนุนการ
สร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งเป็นผู้กู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนฯ ซึ่งจะ
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรและผู้ยากจนให้มีองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและหนี้สิน  

 ควรบูรณาการแผนงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือพัฒนาอาชีพและ
ศักยภาพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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3. กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมบัญชีกลาง และ ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.  2519 ซึ่งอยู่
ในช่วงสมัยของรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กองทุนนี้เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงการคลัง แต่การด าเนินการหลักต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้รับการก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่หรือความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม เพ่ือใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  โดยมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมฯ ก าหนดให้รายได้ที่ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้รับจากการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ให้น าส่งเข้าบัญชีกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
และการใช้จ่ายเงินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมให้กระท าได้เฉพาะการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

การบริหารกองทุน 

การด าเนินงานด้านการปฏิรูปที่ดินสามารถแบ่งอ านาจและหน้าที่ออกเป็น 4 ระดับ โดยมี  

(ก)  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (คปก.) ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย มาตรการ ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการ
ปฏิรูปที่ดิน และการควบคุมการบริหารงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

(ข)  คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะกรรมการฯ ท า
หน้าที่ก าหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. จังหวัด ในปัจจุบัน มีส านักงานการปฏิรูปที่ดินระดับจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 72 แห่งทั่วประเทศเป็นตัวกลางในการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรในพ้ืนที่โดยตรง โดยมีคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจ าจังหวัดท าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการ และค่าใช้จ่าย
ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของส านักงานฯ ตลอดจนพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงแผนงานโครงการ งบค่าใช้จ่าย และวิธีการปฏิบัติงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 

 (ค) คณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง) ซึ่งแต่งตั้ง
โดย คปก. โดยมีเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานอนุกรรมการฯ มีหน้าที่วิเคราะห์โครงการ พิจารณาค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ปฏิบัติตามที่ คปก. มอบหมาย  
อนึ่ง คณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้มีเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธาน ผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุนเป็น
อนุกรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุนเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

(ง) ส านักบริหารกองทุน (สบท.) ในก ากับของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ท าหน้าที่ศึกษา
และวิเคราะห์เพื่อก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและมาตรการ รวมถึงระเบียบ กฎเกณฑ์ และวิธี
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ปฏิบัติ  นอกจากนั้น ยังให้บริการด้านสินเชื่อเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร บริหารเงินกองทุน สินทรัพย์ ระบบ
บัญชี ตรวจสอบและติดตามเงินกองทุน เป็นต้น  อนึ่ง ส านักบริหารกองทุนฯ มีการแบ่งส่วนงานภายในออกเป็น 
9 ส่วนหลัก ประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มแผนงานและพัฒนากองทุน กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี
กองทุน กลุ่มตรวจสอบบัญชีกองทุน กลุ่มระบบหนี้และทรัพย์สินกองทุน กลุ่มกองทุนภาคเหนือ กลุ่มกองทุน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มกองทุนภาคกลาง และกลุ่มกองทุนภาคใต้  โดยมี เลขาธิการ ส.ป.ก. รอง
เลขาธิการ ส.ป.ก. และผู้อ านวยการส านักบริหารกองทุนเป็นผู้บริหารสูงสุดของกองทุน ตามล าดับ 

การด าเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมขึ้นอยู่กับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย โดยมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. การปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้อ านาจแต่งตั้งพนักงาน
เจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
กระทรวง  นอกจากนั้น การด าเนินงานในรูปของคณะกรรมการและอนุกรรมการต่างๆ ยังมีเจ้าหน้าที่จากหลาย
หน่วยงาน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของความเห็นที่หลากหลายขึ้นเนื่องจากกรรมการและอนุกรรมการแต่ละ
ท่านมาจากหลายหน่วยงาน แต่มักพบปัญหาการนัดประชุมซึ่งมีความล าบากพอควร ในบางกรณีที่เป็นงาน
เร่งด่วน เช่น งานเร่งด่วนเพ่ือพิจารณาตัดหนี้สูญ ต้องใช้เวลานานกว่าจะสามารถนัดประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน 

นอกจากนั้น แม้ว่าคณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ ข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการปฏิรูปที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรมตลอดจนการควบคุมการบริหารงานของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  และอ านาจ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  แต่ปรากฏว่าไม่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนแต่อย่างใด คงมีเพียงอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวการ
กูย้ืมเงิน ซึ่งปัจจุบันได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ 

ดังนั้น การบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุนฯ จึงเป็นไปตามมาตรา 10 วรรคสาม ที่ก าหนดให้การ
ใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้กระท าได้เฉพาะการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดย
ความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง  ในการนี้ จึงได้มีการออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย
การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ  .ศ .  2537 และ
ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงโดยออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
และการเก็บรักษาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2550 ยกเลิกระเบียบฉบับเดิม 

ส าหรับประเด็นด้านอัตราก าลังนั้น หากเปรียบอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของส านักบริหารกองทุนฯ ปี 2553 
และ 2557 พบว่า สบท. มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ลดลง 9 ราย (ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว) (ตารางภาคผนวกท่ี 2)  
อนึ่ง หากพิจารณาอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ (เฉพาะข้าราชการ) ตามอายุข้าราชการ พบว่า อายุเฉลี่ยของข้าราชการ
ในส านักบริหารกองทุนอยู่ที่ประมาณ 47 ปี และคาดว่าจะมีข้าราชการที่ท างานในปัจจุบันจะเกษียณอายุในช่วง 
10 ปีข้างหน้า ระหว่างปี 2557-2566 รวม 35 ราย ซึ่งจะส่งผลต่อการรับช่วงท างานต่อหากส านักบริหารกองทุน
ไม่เตรียมแผนรองรับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ และจะส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านการปฏิรูป
ที่ดินของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ได้ในอนาคต  แม้ว่าที่ผ่านมามีความพยายามที่จะจ้างลูกจ้างประจ าและ
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ลูกจ้างชั่วคราวเพิ่มข้ึน แต่ก็เป็นพียงการช่วยให้วิกฤตการขาดแคลนอัตราก าลังบุคลากรได้เพียงบางส่วน เพราะ
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวมักมีการเข้า-ออกบ่อยครั้ง รวมทั้งไม่ได้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่ถูก
ว่าจ้างเข้ามาเพ่ือให้บริการพื้นฐานและไม่ได้รับการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ และไม่ได้รับค่าตอบแทนสูง
มากนักซึ่งท าให้ขาดแรงจูงใจในการท างาน 

ตารางภาคผนวกที่ 2 อัตราก าลังของส านักบริหารกองทุน กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า รวม 

2553 69 3 7 79 

2557 63 2 5 70 

หมายเหต:ุ โครงสร้างอัตราก าลังไม่รวมลูกจ้างชั่วคราว 

นอกจากอัตราก าลังที่มีการจัดสรรให้กับส านักบริหารกองทุนนั้น พบว่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มี
ความจ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวให้กับ ส.ป.ก. จังหวัด อีกจังหวัดละไม่เกิน 2 คน เพ่ือท า
หน้าที่และรับผิดชอบงานที่เก่ียวกับกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมด้วย 

การจัดท างบการเงิน 

ส.ป.ก. จะต้องจัดท าบัญชีและรายงานการเงินของเงินกองทุน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดท าบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้น
ปีงบประมาณ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท างบการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้ ส.ป.ก. จัดส่งข้อมูลทางบัญชี
ของกองทุน เข้าสู่ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ 

ส านักบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ระยะเวลา 3 ปี ส าหรับ ปี 2557 – 2559 ซึ่งมุ่งเน้น “กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม
เป็นทุนหมุนเวียนชั้นน าเพ่ือสนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน คุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรอย่างยั่งยืน” อนึ่ง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น (ได้แก่ การเป็นทุนหมุนเวียนเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิรูปที่ดิน การคุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน) ส านักบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ได้เพ่ิมบทบาทของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในส่วนของการ
คุ้มครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมนอกจากจะเป็นการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือการกระจายสิทธิในที่ดินและสร้างมูลค่า
ที่ดินแก่เกษตรกร โดยมีเป้าประสงค์ซึ่งเน้นที่การสร้างประโยชน์แก่เกษตรกร กล่าวคือ หลังจากการขอใช้
ประโยชน์จากเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เกษตรกรจะต้องมีที่ดินท ากินและใช้ประโยชน์ที่ดินในการสร้าง
มูลค่า ความมั่นคง และความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ตนเอง รวมถึงสามารถพ่ึงพาตนเองได้  อย่างไรก็ดี กองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของกองทุนในภารกิจด้านการปฏิรูปที่ดินและช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตของพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการ
ปฏิบัติงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การจัดหาเงินทุนและเพ่ิมรายได้กองทุน โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการจัดหาเงินทุนเพ่ือสนับสนุน
งานปฏิรูปที่ดิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บหนี้สินและรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้าง
ช าระ และการเร่งรัดการพัฒนาสิทธิการเช่าไปสู่การเช่าซื้อ 



 

ภาคผนวก ก-21 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร โดยเน้นที่การเร่งรัดการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร และ การพัฒนา
ศักยภาพพ้ืนที่และการผลิตในเขตปฏิรูปที่ดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยเน้นกลยุทธ์การสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือการ
ผลิตและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรซึ่งรวมถึงการท าให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ได้มากขึ้น และ การพัฒนาเกษตรกรด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน โดยให้ความส าคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ (เช่น การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน การพัฒนาทักษะของบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน เป็นต้น) และ การปรับปรุงงานด้านการบริการ (เช่น การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การเพ่ิมช่องทางการช าระเงิน เป็นต้น) 

การด าเนินงานโครงการต่างๆ: 

กองทุนการปฏิรูปที่ดินมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 

1) การจัดซื้อที่ดินเอกชนเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม : หากพิจารณาตามค าสั่ง ส.ป.ก. ที่ 
510/2555 หน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อการปฏิรูปที่ดินประกอบด้วย 

 ส.ป.ก. จังหวัด มีหน้าที่ประกาศพ้ืนที่เพ่ือการจัดซื้อที่ดิน ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบ
สภาพแปลงที่ดิน เจรจาต่อรองราคา 

 คปจ. พิจารณาการจัดซื้อที่ดินเอกชน หาก คปจ. มีความเห็นชอบและอนุมัติ ก็ต้องเสนอตรา 
พรฎ. ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ในกรณีท่ีไม่เห็นชอบการจัดซื้อที่ดิน ถือเป็นอันยุติ   

 อกก.คง. ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติเงินเพ่ือการจัดซื้อที่ดิน 

 ในการท าสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและท าบัญชีอนุมัติวงเงินจัดซื้อ หากราคาเสนอขายที่ดินต่ า
กว่าราคาประเมินของกรมธนารักษ์บวกราคาอัตราขั้นสูงรายภาค ให้เป็นอ านาจด าเนินการของ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ปทจ.) หากเป็นกรณีที่ราคาเสนอขายที่ดินสูงกว่าราคาประเมินของกรมธนา
รักษ์บวกราคาอัตราขั้นสูงรายภาคแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ก็ให้เป็นอ านาจด าเนินการของ คปจ.  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดท าหน้าที่อนุมัติจัดซื้อที่ดิน 

2) การให้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทั้งท่ีเป็นที่ดินของรัฐและท่ีดินที่ ส.ป.ก. จัดซื้อ 

 คปจ. มีหน้าที่ออกประกาศประเภทที่ดินที่เปิดให้เกษตรกรยื่นค าร้องขอเช่าที่ดิน ส.ป.ก. และ
ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตให้เช่าที่ดิน  นอกจากนั้น มีอ านาจพิจารณาอนุมัติค า
ร้องของเกษตรกรในการขอเปลี่ยนการเช่าเป็นเช่าซื้อตามที่ คปจ. ประกาศ 

 ส.ป.ก. จังหวัด รวบรวมค าร้องของเกษตรกร และยื่นให้ คปจ. พิจารณา 

3) การให้เช่าซื้อท่ีดินในที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดซื้อ 

 ส.ป.ก. จังหวัด มีหน้าที่จัดท าแผนงานการเช่าซื้อที่ดิน เพ่ือเสนอให้ คปจ. พิจารณาเห็นชอบ 
รวมถึงมีหน้าที่ต้องชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราและระยะเวลาการเช่าซื้อ
ที่ดินและรายละเอียดอ่ืนๆ ตลอดจนท าหน้าที่ออกใบรับค าร้องขอเช่าซื้อที่ดินแก่เกษตรกรที่ยื่น
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ค าร้องขอเช่าซื้อที่ดิน 

 คปจ. มีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบแผนงานการเช่าซื้อที่ดิน เพ่ือเสนอให้ อกก.คง. พิจารณา
เห็นชอบ ในกรณีที่ คปก. อนุมัติแผนแล้ว คปจ. มีหน้าที่ต้องพิจารณาอนุมัติให้เกษตรกรเช่าซื้อ
ที่ดินได้ตามระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการเช่าซื้อที่ดินและเหตุผลอ่ืนๆ 
ตามค าร้อง 

 อกก.คง. มีหน้าที่พิจารณาเห็นชอบแผนงานการเช่าซื้อที่ดินที่เห็นชอบโดย คปจ. และส่งให้ 
คปก. พิจารณาอนุมัติแผนการเช่าซื้อที่ดิน 

อนี่งในการให้เช่าซื้อที่ดินนั้น ระเบียบ คปก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้กู้ยืม
เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้ก าหนดขอบเขตอนุมัติการ
กู้ยืมแต่ละประเภทการกู้ยืมเป็นชั้นๆ กล่าวคือ (ก) การให้กู้ยืมรายบุคคล ก าหนดให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอ านาจ
อนุมัติการกู้ยืมวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หากการกู้ยืมเกิน 50,000 บาทแต่ไม่เกิน 100,000 บาท ให้ คปจ. เป็น
ผู้มีอ านาจอนุมัติ ในกรณีที่มีการขอกู้ยืมสูงกว่า 100,000 บาทแต่ไม่เกิน 200,000 บาท ให้คณะอนุกรรมการฯ 
อนุมัติ นอกจากนั้นให้ คปก. พิจารณาอนุมัติ (ไม่รวมถึงการกู้ยืมเพ่ือเป็นค่าชดเชย) (ข) การให้กู้ยืมรายโครงการ 
ก าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ านาจอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ถ้าสูงกว่า 5 ล้านบาทให้ 
คปก. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (ค) กรณีสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ขอกู้ยืม ให้อ านาจเช่นเดียวกับกรณีการให้กู้ยืมราย
โครงการ 

ผลการด าเนินงานและภาวะหนี้สินของกองทุนฯ 

หากพิจารณารายได้ของกองทุนในช่วงปี พ.ศ. 2519-2556 จะเห็นได้ว่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ มี
รายรับรวมทั้งสิ้น 16,110 ล้านบาท โดยมีเงินรับคืนและรายได้ตามมาตรา 10 (4) มากที่สุดหรือประมาณร้อยละ 
55.83 รองลงมาเป็นงบประมาณแผ่นดินสมทบ (ร้อยละ 34.36) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (ร้อยละ 7.6) เงิน
รับจากกองทุนที่ดิน (ร้อยละ 1.18) เงินสมทบโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ (ร้อยละ 0.8) และรายรับอื่นๆ (ร้อยละ 
0.26) ตามล าดับ (ตารางภาคผนวกที่ 2)   อย่างไรก็ดี ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินสมทบนั้น รัฐบาลไม่ได้
จัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ เป็นประจ าทุกปี โดยจะเห็นได้ว่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ 
ได้รับงบประมาณในช่วงปี 2519 - 2541 เท่านั้น จนกระท่ังในปี 2553 รัฐบาลด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จึงจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจ านวน 1,000 ล้านบาทเพ่ือจัดหาที่ดินให้แก่
เกษตรกรที่เข้าหลักเกณฑ์  ส าหรับแหล่งเงินที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรนั้น ในช่วงเริ่มแรกปี 2519-
2520 กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ได้รับเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจ านวน 100 ล้านบาท และได้
ทยอยจ่ายคืนเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรในปี 2530-2539  อย่างไรก็ดี มีความ
จ าเป็นต้องขอเงินสนับสนุนรวมจ านวน 1,124 ล้านบาท จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรอีกครั้งในช่วงปี 2550-
2552 โดยที่ยังไม่มีการช าระคืนเงินยืมดังกล่าว 
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ตารางภาคผนวกที่ 3 รายรับของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ  

ปี 
งบประมาณ

แผ่นดินสมทบ 

กองทุน
สงเคราะห์
เกษตรกร 

เงินสมทบ
โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพ 

เงินรับจาก
กองทุนที่ดิน 

รับคืนเงินทุน
และรายได้ตาม
มาตรา 10(4) 

รายรับอ่ืนๆ รวม 

2519-2520 453.73 100.00 - - 0.08 - 553.81 

2521 188.87 - - - 1.05 - 189.92 

2522 41.27 - - - 2.08 - 43.35 

2523 9.65 - - - 5.85 - 15.50 

2524 27.08 - - - 8.41 - 35.49 

2525 102.66 - - - 8.44 - 111.10 

2526 89.63 - - - 12.53 - 102.16 

2527 147.07 - - - 13.54 - 160.61 

2528 170.60 - - - 23.38 - 193.98 

2529 82.88 - - - 21.48 - 104.36 

2530 83.32 - - - 26.05 - 109.37 

2531 131.49 - - - 46.25 - 177.74 

2532 39.21 - - - 54.38 - 93.59 

2533 150.51 - - - 57.58 1.13 209.22 

2534 13.58 - - - 43.39 0.03 57.00 

2535 250.25 - - - 79.32 0.63 330.20 

2536 77.26 - - - 79.67 6.50 163.43 

2537 990.91 - - - 78.56 0.04 1,069.51 

2538 414.10 - - - 85.28 0.04 499.42 

2539 472.23 - - - 91.90 0.05 564.18 

2540 498.37 - - - 127.32 1.66 627.35 

2541 100.00 - - - 86.16 18.17 204.33 

2542 - - 129.75 - 105.41 0.03 235.19 

2543 - - - - 141.63 0.03 141.66 

2544 - - - - 127.05 0.52 127.57 

2545 - - - - 208.46 0.09 208.55 

2546 - - - - 232.87 3.01 235.88 

2547 - - - 190.13 264.89 0.77 455.79 

2548 - - - - 316.38 4.63 321.01 

2549 - - - - 403.16 1.64 404.80 

2550 - 347.64 - - 447.17 0.41 795.22 

2551 - 711.94 - - 621.94 0.11 1,333.99 

2552 - 64.24 - - 920.19 0.21 984.64 

2553 1,000.00 -5.14 - - 1,074.27 0.65 2,069.78 

2554 - - - - 1,118.71 0.33 1,119.04 

2555 - - - - 1,078.89 0.43 1,079.32 

2556 - - - - 979.90 1.06 980.96 

รวม 5,534.67 1,218.68 129.75 190.13 8,993.62 42.17 16,109.02 
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จากการวิเคราะห์องค์ประกอบรายจ่ายของกองทุนในช่วงที่ผ่านมา พบว่า บทบาทดั้งเดิมของกองทุน
การปฏิรูปที่ดินฯ ในการจัดหาที่ดินให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรเริ่มมี
ข้อจ ากัดมากขึ้น จึงท าให้ไม่สามารถบริหารเงินกองทุนให้บรรลุเป้าหมายด้านการปฏิรูปที่ดินได้ โดยจะเห็นได้
ว่า กองทุนฯ เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือซื้อที่ดินเอกชนได้ต่ ากว่าแผนการใช้จ่ายถึงร้อยละ 66 และร้อยละ 85 ใน
ปี 2545 และ 2556 ตามล าดับ ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะที่ดินที่ต้องการจัดซื้อส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่นอกเขต
ปฏิรูปที่ดิน ฉะนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินการให้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินก่อนที่ 
ส.ป.ก. จะจ่ายเงินซื้อที่ดินนั้นได้ ซึ่งเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดซื้อที่ดิน นอกจากนั้น ในช่วงที่ผ่านมา 
ราคาที่ดินมีแนวโน้มสูงขึ้น ฉะนั้น หากกองทุนฯ ซื้อที่ดินในราคาที่สูง ย่อมท าให้ ยากต่อการจัดที่ดินให้
เกษตรกรเข้าท าประโยชน์ ในขณะที่สามารถเบิกจ่ายสินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรได้สูงถึงร้อยละ 
99 ในปี 2556 เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 42 ในปี 2545 (ตารางภาคผนวกท่ี 3)   

ตารางภาคผนวกที่ 4 เปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายและผลการเบิกจ่ายจริง ปี พ.ศ. 2545 และ 2556 

รายการ 
2545 2556 

วงเงิน
อนุมัติ 

เบิกจ่าย
จริง 

% การ
เบิกจ่าย 

วงเงิน
อนุมัติ 

เบิกจ่าย
จริง 

% การ
เบิกจ่าย 

1)  รายจ่ายหมุนเวียน 387.56 157.17 40.55 1,574.00 803.08 51.02 

1.1)  สินเชื่อแก่เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร 313.17 132.21 42.22 680.00 673.67 99.07 

1.2)  ซ้ือที่ดินเอกชน 74.39 24.96 33.55 894.00 129.41 14.48 

1.3)  รายจ่ายหมุนเวียนอื่น - - - - - - 

2)  รายจ่ายขาด 59.61 6.98 11.71 41.00 34.05 83.05 

2.1)  ภาษีบ ารุงท้องท่ี (ส.ป.ก. เรียกเก็บจาก
เกษตรกรในภายหลัง) 

2.97 2.86 96.30 3.50 2.56 73.14 

2.2)  ค่าออกเอกสารสิทธิ์ โดยกรมท่ีดิน 48.87 0.17 0.35 4.20 1.49 35.48 

2.3)  ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและค่าใช้จ่ายในการ
บริหารกองทุน 

- - - 30.00 28.26 94.20 

2.4)  ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพพื้นท่ี - - - 0.50 - - 

2.5)  ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานกองทุน 

- - - 0.50 - - 

2.6)  ค่าชดเชยการสูญเสียโอกาส - 1.94 - - - - 

2.7)  ค่าใช้จ่ายการบริหารงานโครงการมิยาซาวา 
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทาน 

- 0.01 - - - - 

2.8)  รายจ่ายขาดอื่นๆ 7.77 2.00 25.74 2.30 1.74 75.65 

3)  งบส ารองเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลจ่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาท่ีดินท ากิน 

7.15 4.13 57.76 - - - 

รวม 454.32 168.28 37.04 1,615.00 837.13 51.83 

 

  



 

ภาคผนวก ก-25 

 การจัดหาที่ดิน  

ที่ดินในโครงการปฏิรูปที่ดินที่ ส.ป.ก. จัดซื้อ (ช าระราคา) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย (ก) 
ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์หรือที่ดินพระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จเพราะเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้  
ส.ป.ก. น ามาปฏิรูปที่ดิน (ข) ที่ดินเอกชนซึ่งเป็นที่ดินที่ ส.ป.ก. ซื้อจากเอกชนที่มีความประสงค์ขายให้กับ ส.
ป.ก. หรือเอกชนที่มีที่ดินเกินกว่ากฎหมายปฏิรูปที่ดินก าหนด และ (ค) ที่ดินที่ได้รับบริจาคซึ่งเป็นที่ดินที่ผู้มีจิต
ศรัทธายกให้ ส.ป.ก. น ามาปฏิรูปที่ดิน หากพิจารณาผลการจัดหาที่ดินในช่วงปี 2519-2557 พบว่า การจัดหา
ที่ดินชะลอตัวในช่วงปี 2551-2552 โดยกองทุนฯ ไม่สามารถจัดหาที่ดินเพ่ิมเติมมากเท่าใดนัก อย่างไรก็ดี
ภายหลังรัฐบาลออกนโยบายเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรสภาประชาชน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินแก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาคในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน 19 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 255216 โดยจัดสรรงบประมาณ 1 พันล้านบาทแก่ ส.ป.ก. ส าหรับใช้ด าเนินการจัดซื้อที่ดินเอกชน
เพ่ือน ามาจัดให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน ผลปรากฏว่า กองทุนการปฏิรูปที่ดินเริ่มมีที่ดินสะสมเติบโตขึ้นอีก
ครั้งนับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา ทั้งๆ ที่ในช่วงก่อนหน้านั้นพบสัญญาณการซื้อที่ดินเอกชนชะลอตัวลงอย่าง
มากในช่วงปี 2541-2551  

รูปภาคผนวกที่ 8  จ านวนเนื้อที่ทีด่ินสะสมที่กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ได้รับบริจาคหรือซื้อจากที่ดินเอกชน 
)หน่วย: ไร่( 

 
  

                                           
16  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบหลักการแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมอบให้ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2519 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2532 โดยการ
จัดซ้ือที่ดินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค จ านวน 1,889 รายๆ ละไม่เกิน 15 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 60,000 บาท เพื่อน ามาจัดให้
เกษตรกรเช่าซ้ือ ก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 25 ปี โดยปลอดดอกเบี้ยในระยะเวลา 5 ปีแรก เริ่มช าระหน้ีในปีท่ี 6-25 อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 1 ของราคาท่ีดินท่ีจัดซ้ือ 
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ภาคผนวก ก-26 

รูปภาคผนวกที่ 9  จ านวนเนื้อที่ท่ีดินเอกชนที่กองทุนซื้อเพื่อน าไปจัดสรรให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ 
)หน่วย: ไร่ต่อปี( 

 

 ราคาที่ดินเอกชนที่ซ้ือโดยกองทุนฯ:  

จากการวิเคราะห์ราคาที่ดินเฉลี่ย 5 ปีใน 2 ช่วงเวลา พบว่า ราคาที่ดินเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก 
จากราคาที่ดินเฉลี่ย 13,000 บาทในปี 2541-2545 เพ่ิมขึ้นเป็น 54,000 บาทต่อไร่ ในปี 2552-2556  การที่
ราคาที่ดินสูงขึ้นจึงน่าจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ท าให้กองทุนฯ ไม่สามารถหาที่ดินราคาถูกเพ่ือจัดให้เกษตรกรใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งส่งผลท าให้กองทุนฯ ต้องปรับไปให้ความส าคัญกับการพัฒนาอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินโดยการให้สินเชื่อแก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเป็นหลัก 

รูปภาคผนวกที่ 10  ราคาที่ดินในที่ดินเอกชนที่กองทุนซื้อเพื่อน าไปจัดสรรให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ 
)หน่วย: บาท/ไร่( 

 
ท่ีมา: ค านวณโดยใช้ข้อมูลจากรายงานกองทุนการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2545 และ 2556 ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม  
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ภาคผนวก ก-27 

 ภาวะหนี้สินของกองทุนฯ 

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา ความสามารถของเกษตรกรในการช าระหนี้แก่กองทุนการปฏิรูปที่ดินมีแนวโน้มแย่
ลงแม้ว่าปรับดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2557 โดยจะเห็นได้จากอัตราการรับช าระหนี้โดยรวมลดลงจากประมาณร้อย
ละ 75 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 57 ของหนี้ถึงก าหนดในปี 2557  อย่างไรก็ดี หากจ าแนกตามประเภทหนี้ 
ปรากฏว่าในปี 2557 ลูกหนี้เงินกู้เป็นกลุ่มที่มีอัตราการช าระหนี้แย่ลง ในขณะที่ลูกหนี้ค่าเช่าซื้อที่ดินมีแนวโน้ม
ที่จะสามารถช าระหนี้ได้ดีขึ้นและอยู่ในอัตราท่ีสูงถึงร้อยละ 66 ส่วนลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินนั้น อัตราการช าระหนี้ค่า
เช่ามีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ต่ าเพียงร้อยละ 35 เท่านั้น 

รูปภาคผนวกที่ 11  อัตราการรับช าระหนี้แต่ละประเภท )หน่วย: ร้อยละของหนี้ถึงก าหนดในแต่ละปี( 

 

อนึ่ง จากยอดหนี้ค้างช าระโดยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 พบว่า กองทุนฯ มีหนี้ค้างช าระทั้งสิ้น 
40,098 ราย แบ่งเป็นหนี้ค้างช าระสินเชื่อเงินกู้ของเกษตรกรจ านวน 30,446 ราย (ร้อยละ76 ของจ านวน
ลูกหนี้ค้างช าระทั้งหมด) มูลค่า 880 ล้านบาท (ร้อยละ 78 ของหนี้ค้างช าระทั้งหมด) หนี้ค้างช าระค่าเช่าที่ดิน
ของเกษตรกรจ านวน 5,944 ราย (ร้อยละ 15) มูลค่า 69 ล้านบาท (ร้อยละ 6) หนี้ค้างช าระค่าเช่าซื้อของ
เกษตรกรจ านวน 2,317 ราย (ร้อยละ 6) มูลค่า 45 ล้านบาท (ร้อยละ 4) และหนี้ค้างช าระค่าเช่าซื้อกองทุน
ที่ดินของเกษตรกรจ านวน 1,391 ราย (ร้อยละ 3) มูลค่า 140 ล้านบาท (ร้อยละ 12) หากพิจารณาหนี้ค้าง
ช าระตามระยะเวลาที่มีการค้างช าระ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ค้างช าระสินเชื่อเงินกู้ยืม ค่าเช่า
ที่ดิน และค่าเช่าซื้อที่ดินไม่เกิน 3 ปี แต่ถ้าพิจารณามูลค่าหนี้ค้างช าระ พบว่า หนี้เงินกู้ยืมส่วนใหญ่หรือร้อยละ 
62 ค้างช าระไม่เกิน 3 ปี ในขณะที่หนี้ค้างช าระประเภทอ่ืนเกินร้อยละ 60 ค้างช าระยาวนานกว่า 3 ปีขึ้นไป  
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ภาคผนวก ก-28 

รูปภาคผนวกที่ 12  สัดส่วนหนี้ค้างช าระของกองทุนการปฏิรูปท่ีดินฯ ในปี 2557  
จ าแนกตามประเภทหนี้ค้างช าระ 

 ก) จ านวนราย ข) มูลค่าหนี้ค้างช าระ 

  
รูปภาคผนวกที่ 13  จ านวนรายลูกหนี้ค้างช าระของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 
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ภาคผนวก ก-29 

รูปภาคผนวกที่ 14  ลูกหนี้ค้างช าระของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 

 
 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

ที่ผ่านมา ส.ป.ก. ได้มีการจัดหาที่ดินเพ่ือให้เกษตรกรได้เช่าหรือเช่าซื้อที่ดินส าหรับใช้ในการท า
การเกษตร ทั้งนี้จากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับเกษตรกรผู้เช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ในจังหวัด
ฉะเชิงเทราและสุพรรณบุรี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่นี้มาดั้งเดิม เริ่มเช่าที่ท ากินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า 
แต่ก่อนพ้ืนที่บริเวณนี้เป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่า ส.ป.ก. ได้ซื้อที่ดินจากเอกชน และน าที่ดินมาจัดสรรให้ผู้ที่ท า
กินอยู่แล้วดั้งเดิมเช่าต่อ แต่การจัดสรรให้เกษตรกรท ากินนั้น ไม่ได้มีกระบวนการใดที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพ
หรือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะช่วยสนับสนุนการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์เต็มที่ ฉะนั้น ผลผลิตที่เกษตรกรท า
ได้ในพ้ืนที่จึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ยกเว้นในกรณีที่เกษตรกรรายนั้นลงทุนปรับที่ดินเอง ก็จะส่งผลต่อ
ผลิตภาพการเพาะปลูกของเกษตรกรรายนั้น 

เกษตรกรหลายราย ที่เช่าที่ดิน ส.ป.ก. ได้เปลี่ยนมาเป็นการเช่าซื้อ เพ่ือให้ได้กรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง 
ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็นการเช่าซื้อ พบว่าเกษตรกรมีแรงจูงใจที่จะลงทุนปรับที่ดินให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
เมื่อลงทุนมาก ผลผลิตได้มากขึ้น (จากเมื่อก่อนได้ไร่ละ 10 ถัง ก็ได้เพ่ิมขึ้นเป็นไร่ละ 1 เกวียน) แต่ค่าใช้จ่ายก็
เพ่ิมมากข้ึนด้วย 

เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ไม่ได้มาติดตามหนี้ เกษตรกรจะไปช าระหนี้ตามใบทวงหนี้ที่ ส.ป.ก. จังหวัด ซึ่ง
เกษตรกรแสดงความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ต้องตามมาก เพราะ 1) ส.ป.ก. มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากเกษตรกร
ไม่ช าระหนี้ก็มีสิทธิ์ยึดคืน 2) ยังไงเกษตรกรก็ต้องกลับไปหา ส.ป.ก. เพราะต้องการกู้เงินเพ่ิมเติม 
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ภาคผนวก ก-30 

หากพิจารณาในแง่ของภาวะหนี้สินของเกษตรกรที่เช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. ในจังหวัดข้างต้น พบว่า 
เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี มีทรัพย์สิน มีรถ มีบ้าน แต่ขณะเดียวกันก็มีหนี้เพ่ิมขึ้นมากเช่นกัน มีกองทุน
จ านวนมากที่เสนอให้เกษตรกรกู้  ซึ่งเกษตรกรเองก็ชอบที่มีแหล่งเงินกู้ และหากเกษตรกรรายใดเป็นลูกหนี้ชั้น
ดี ช าระหนี้คืนตรงเวลา ก็จะมีเงินกู้มาเสนอให้กู้เสมอ 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 ราคาที่ดินเอกชนมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้ยากต่อการจัดหาและจัดสรรให้เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อ 
ในขณะทีท่ี่ดินเอกชนที่กองทุนฯ ต้องการจัดซื้อมักเป็นที่ดินเอกชนที่อยู่นอกเขตปฏิรูปที่ดิน จึงท าให้ต้องรอตรา
พระราชกฤษฎีกาก่อนที่จะสามารถด าเนินการจัดซื้อได้ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้การใช้จ่ายเงินกองทุนในภารกิจด้าน
การจัดหาที่ดินท ากินแก่เกษตรกรเช่าหรือเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่ ากว่าแผนการใช้จ่ายค่อนข้างมาก  

 ในระยะหลัง การด าเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ไม่ได้ตอบโจทย์ภารกิจหลักด้านการปฏิรูป
ที่ดินดีเท่าที่ควร  แม้ว่ากฎหมายจะเปิดช่องให้กองทุนฯ สามารถด าเนินงานได้หลายอย่าง แต่ในปัจจุบัน
กองทุนฯ มีบทบาทน้อยลงในการด าเนินการปฏิรูปที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์เริ่มแรกที่ต้องการแก้ไขปัญหา
ที่ดินท ากินของเกษตรกร  อนึ่ง หากพิจารณาข้อมูลการแจกที่ดินแก่เกษตรกร พบว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา   
ส.ป.ก. ได้จัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 34 ล้านไร่ แต่ปรากฏว่ามีการใช้ที่ดินผิดประเภทหรือผิด
วัตถุประสงค์ในหลายพ้ืนที่ ในขณะเดียวกันโครงสร้างประชากรเริ่มมีความเปลี่ยนแปลง เกษตรกรเริ่มเข้าสู่
ภาวะสังคมผู้สูงอายุและลูกหลานเกษตรกรเริ่มให้ความส าคัญกับการท าเกษตรน้อยลง   

 เนื่องจากการจัดหาที่ดินแก่เกษตรกรมีข้อจ ากัดเพ่ิมขึ้น จึงท าให้กองทุนฯ หันไปให้สินเชื่อเงินกู้ยืม
แก่เกษตรกรแทน โดย ส.ป.ก. จังหวัดมีหน้าที่ติดตามให้ผู้กู้ช าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และข้อปฏิบัติที่ ส.ป.ก. ก าหนด  ประเด็นค าถามส าคัญ คือ ส.ป.ก. จังหวัดมีความเชี่ยวชาญด้าน
สินเชื่อมากน้อยเพียงใด จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องด าเนินภารกิจในลักษณะที่ซ้ าซ้อนกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านสินเชื่อ มีการพัฒนาระบบการพิจารณาสินเชื่อและการติดตาม
ช าระหนี้มาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีส านักสาขากระจายทั่วทั้งประเทศ   

 โครงสร้างอัตราก าลังเริ่มมีความน่าเป็นห่วง เนื่องจากจะมีข้าราชการที่ท างานอยู่ในปัจจุบันจะทยอย
เกษียณอายุในช่วง 10 ปีข้างหน้า นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า ขนาดอัตราก าลังของฝ่ายต่างๆ และ
คุณสมบัติของเจ้าหน้าทีย่ังไม่เหมาะสมกับภารกิจด้านสินเชื่อ และมักมีการโยกย้ายเปลี่ยนสายงานของบุคลากร
ในระดับต่างๆ ท าให้งานเกิดความไม่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการย้ายออกของบุคลากรฝ่ายการเงิน ไป
ท างานทางด้านยุทธศาสตร์ หรือ กฎหมาย 

 ความสามารถในการช าระหนี้คืนกองทุนขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตและราคาของผลผลิตที่สามารถ
ขายได้  อย่างไรก็ดี ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและความไม่แน่นอนของราคาสินค้าเกษตรเป็นปัจจัย
เสี่ยงส าคัญที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่จะกระทบต่อรายไดแ้ละความสามารถในการช าระหนี้ของเกษตรกร  

 เนื่องจากกองทุนฯ ปล่อยสินเชื่อเงินกู้โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ต่ ากว่าอัตราตลาดค่อนข้างมาก จึงมัก
เป็นแหล่งเงินทุนที่เกษตรกรขอกู้ยืมเงิน หากกองทุนฯ ขาดระบบหรือกลไกการติดตามหนี้และตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ย่อมจะประสบกับความเสี่ยงเนื่องจากเกษตรกรผู้กู้เงินอาจน าเงินกู้ไปใช้
ผิดวัตถุประสงค์ 
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 นโยบายรัฐบาลมีส่วนท าให้พฤติกรรมทางการเงินของเกษตรกรบิดเบือน รวมทั้งท าให้กองทุนไม่
สามารถจัดเก็บเงินกู้ที่ปล่อยให้เกษตรกรได้ เช่น (ก) โครงการพักช าระหนี้ให้เกษตรกร 3 ปี ซึ่งท าให้ ส.ป.ก.ถูก
เกษตรกรเรียกร้องให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินคืนออกไปอีก 1 ปีด้วยเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าของกองทุน
ไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. จึงไม่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันภาระหนี้สินด้วย (ข) นโยบายการตัดหนี้สูญในรัฐบาล คสช. ท า
ให้กองทุนต้องสูญเสียลูกหนี้ทั้งสิ้น 1,127 ล้านบาท จากการตัดยอดหนี้ให้กับลูกหนี้ออกไป ซึ่งกองทุนมีความ
คิดเห็นว่านโยบายนี้จะบิดเบือนพฤติกรรมของเกษตรกรในระยะยาว เพราะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่มี
พฤติกรรมทางการเงินไม่ดีให้สามารถปลดหนี้ได้ ขณะที่เกษตรกรที่จ่ายหนี้มาโดยตลอดกลับต้องจ่ายหนี้ต่อไป 
โดยไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือมาตรการจูงใจใดๆ ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการช าระหนี้ที่ซื่อสัตย์  

 ในการแก้ไขระเบียบต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เวลานาน เนื่องจากต้องผ่านการอนุมัติจากกระทรวงทั้ง 3 
กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรละสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย 

 การประเมินผลการด าเนินงานโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งว่าจ้างบริษัท TRIS มาด าเนินการอีกต่อหนึ่ง 
ไม่ได้สะท้อนการด าเนินงานที่แท้จริงของกองทุน วัดเพียงมุมมองทางด้านการเงิน ซึ่งไม่ครอบคลุมกิจกรรมใน
การด าเนินงานของกองทุนทั้งหมด อีกทั้งยังเพ่ิมภาระในการปฏิบัติงานเนื่องจากต้องท าให้กองทุนมีค่าคะแนน
ที่เหมาะสมเพื่อความอยู่รอดของกองทุนอีกด้วย  

 ปัจจุบันยังไม่มีระบบการติดตามและประเมินผลที่จะช่วยชี้ให้เห็นได้ว่า เกษตรกรได้รับประโยชน์
มากน้อยเพียงไรจากการให้ความช่วยเหลือของกองทุนฯ  

 บทบาทหน้าที่การพัฒนาการเกษตรภายใต้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมขาดการบูรณาการ
บทบาทหน้าที่ต่างๆ เข้าด้วยกัน ท าให้การท างานเกิดความซ้ าซ้อน กองทุนเห็นว่ายังไม่ได้ใช้ศักยภาพที่
ส านักงานฯ มีอย่างสูงสุดเพ่ือพัฒนาการเกษตรอย่างที่ควรจะเป็น 

ข้อเสนอแนะ 

ภารกิจในช่วงแรกของกองทุนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม มุ่งกระจายโอกาสและสิทธิ์ในการถือครอง
ที่ดินแก่เกษตรกร โดยด าเนินงานซื้อที่ดินทั้งจากประชาชนและที่ราชพัสดุ เพ่ือจัดสรรให้เกษตรกรมีที่อยู่อาศัย 
และที่ท ากิน ต่อมาในภายหลังเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านความเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจที่ท าให้ราคาที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้น และที่ดินมีจ านวนลดลงอย่างมาก ประกอบกับการปฏิรูปที่ดินที่ท าไป
แล้วกว่า 34 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรโดยส่วนใหญ่มีพ้ืนที่ประกอบอาชีพเพียงพอกับความต้องการ อีกทั้งยังมี
ความสามารถซื้อหาที่ดินท ากินด้วยตนเอง  บทบาทการปฏิรูปที่ดินให้เกษตรกรจึงลดน้อยลงมาก อนึ่งความ
ขาดแคลนที่ดินเพื่อการเกษตรของเกษตรกรจึงเป็นมายาคติ ที่บิดเบือนความเป็นจริงของเกษตรกรไทย กองทุน
ได้เพ่ิมบทบาทในการปล่อยสินเชื่อเพ่ือการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากขึ้น ซึ่งแม้จะยังคงเป็นไปตาม
ข้อก าหนดใน พรบ. การจัดตั้งกองทุนและวัตถุประสงค์ในการด าเนินกิจกรมของกองทุน แต่บทบาทการให้
สินเชื่อนี้ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น ธ.ก.ส. ซึ่งมีการปล่อยสินเชื่อเพ่ือระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
เพ่ือวัตถุประสงค์ต่างๆ อยู่แล้ว และกองทุนหมุนเวียนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนซึ่งปล่อยกู้แก่
เกษตรกรรายย่อยเช่นกัน 

เนื่องจากการด าเนินงานของกองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ ในช่วงที่ผ่านมาเน้นบทบาทด้านการให้สินเชื่อแก่
เกษตรกร แต่ก็ไม่ได้มีการประเมินและติดตามที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อความเสี่ยงทางการเงินให้กับกองทุน  
ฉะนั้นในทางปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการประเมินโครงการและศักยภาพของลูกหนี้ รวมถึง
ระบบการติดตามและตรวจสอบลูกหนี้โครงการ ควรทบทวนรูปแบบการให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนการ
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ปฏิรูปที่ดินฯ โดยพิจารณาทบทวนแนวคิดการสร้างธนาคารที่ดินที่มีระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใส มีความ
คล่องตัว มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี  อย่างไรก็ดีในปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐที่ท าหน้าที่ในการจัดการที่ดินเ พ่ือ
การเกษตรหลายแห่ง เช่น ธ.ก.ส. ส.ป.ก. ฉะนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องทบทวนรูปแบบเสียใหม่เพ่ือให้เกิดการ
เชื่อมโยงกับการปฏิรูปที่ดินอย่างครบวงจร  ทั้งนี้ หน่วยงานกองทุนฯ หรือให้ ส.ป.ก. ยังคงต้องท าหน้าที่
สนับสนุนงานพัฒนาและปฏิรูปที่ดินเกษตรกรรมให้มีศักยภาพ (ตามความหมายแบบกว้างของการปฏิรูปที่ดิน) 
เพราะที่ผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่ท ากินในที่ดินท ากินเหล่านั้นมาก่อนแล้ว งานปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมาจึงเป็น
เพียงการจัดสรรการกระจายการถือครองที่ดินเพ่ือผลประโยชน์ของเกษตรกรรายเล็กรายน้อย และเกษตรกรที่
ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง โดยมีจุดมุ่งหมายในการลดช่องว่างทางฐานะความเป็นอยู่ของคนในสังคม
โดยรวม แต่กองทุนฯ ควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูปที่ดินในความหมายแบบกว้าง ซึ่งครอบคลุมไปถึงการ
ปรับปรุงและบ ารุงดิน การจัดระบบการตลาดเกษตร การจัดระบบชลประทาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้ยั่งยืนกว่า  ในทางปฏิบัติตามความหมายแบบกว้างนั้น กองทุนฯ จ าเป็นต้อง
บูรณาการบทบาทและกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ส าหรับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่ในปัจจุบัน กองทุนฯ ควร 

 พัฒนาระบบการพิจารณา ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสินเชื่อให้
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ การประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนควรถูกออกแบบในลักษณะ
เฉพาะเจาะจง ให้ตรงกับเนื้องานและผลลัพธ์ของการด าเนินงานกองทุนปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมอย่าง
แท้จริง 

 เนื่องจากศักยภาพของเกษตรกรไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีที่ดินท ากินและเงินทุนเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับ
อีกหลายปัจจัยที่จะมาเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน  ฉะนั้น จึงควรบูรณาการภารกิจ
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้ในระยะยาว เช่น การจัดหาที่ดินเพ่ือพัฒนา
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคควบคู่ไปด้วย 

 หากจะมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ควรจะประเมินลูกหนี้เป็นรายบุคคล ไม่ใช้มาตรการเหมารวม
ทั้งหมด เพราะพฤติกรรมของลูกหนี้แต่ละประเภทแตกต่างกันมาก 

4. กองทุนจัดรูปที่ดิน  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

การจัดตั้ง: กองทุนจัดรูปที่ดินจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 50 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2534 โดยจัดตั้งขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน  แต่
ไม่ได้ก าหนดให้กองทุนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ซึ่งแต่เดิมมีการจัดตั้งมาตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2517 ใน
สมัยรัฐบาลของนายสัญญา  ธรรมศักดิ์ โดยมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีระเบียบก าหนดการด าเนินงาน 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  
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วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนจัดรูปที่ดินที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 50 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2534 เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน  โดยมาตรา 50 ยังได้ก าหนดเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินไว้ว่า ให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือการจัดรูปที่ดิน หรือเพ่ือการช่วยเหลือทางการเงิน 
หรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของที่ดิน โดยผ่านสถาบันการเงินภายในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน หรือเขตที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็นท้องที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 25  ทั้งนี้ ตามระเบียบ
หรือข้อบังคับท่ีคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 

ส าหรับกองทุนจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.  2558 นั้น มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียน และค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินและ
การใช้จ่ายเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินให้กระท าได้เฉพาะเพ่ือการจัดระบบน้ า เพ่ือเกษตรกรรมและการจัดรูป
ที่ดิน หรือเพ่ือการช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่บรรดาเจ้าของที่ดินในเขตส ารวจการจัดระบบน้ าเพ่ือ
เกษตรกรรมหรือเขตการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรม เขตส ารวจการจัดรูปที่ดินหรือเขตโครงการจัดรูปที่ดิน  
โดยผ่านสถาบันการเงิน  ทั้งนี้  ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนด 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ทั้งนี้ กองทุนจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2558  ประกอบด้วย 

1) เงินที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน 

2) เงินที่ได้รับจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

3) เงินหรือทรัพย์สินอ่ืนที่ได้รับจากรัฐบาล หรือแหล่งต่างๆ ภายในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลอื่น 

4) เงิน ดอกผล หรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับเกี่ยวกับการด าเนินการจัดรูป
ที่ดิน รวมทั้งเงินค่าใช้จ่ายในการจัดระบบน้ าเพ่ือเกษตรกรรมหรือการจัดรูปที่ดินที่เจ้าของที่ดินหรือ
ผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน แล้วแต่กรณี ช าระหรือค้างช าระตามมาตรา 26 หรือมาตรา 53 

5) เงินค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมาตรา 68 

การบริหารกองทุน 

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ให้มี “คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง” 
ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ อธิบดีกรมการปกครอง อัยการสูงสุด อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดีกรมทาง
หลวง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และให้หัวหน้าส านักงานจัดรูปที่ดินกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ   
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คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางมีอ านาจหน้าที่วางระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการใช้จ่ายเงิน การเบิก
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนจัดรูปที่ดินตามมาตรา 50 ทวิ  โดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง ซึ่งได้ออกระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
และการเก็บรักษาเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้การใช้จ่ายเงินกองทุนได้เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

1) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้างงานจัดรูปที่ดิน 

2) เพ่ือช่วยเหลือทางการเงินหรือให้สินเชื่อแก่เจ้าของที่ดินใน เขตโครงการจัดรูปที่ดินหรือเขตที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็นท้องที่ท่ีจะส ารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน 

3) เพ่ือซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบชลประทาน และการระบายน้ า ถนน หรือทางล าเลียงในไร่นา และ
สาธารณูปโภคอย่างอ่ืนอันเกิดจากภัยธรรมชาติ 

4) เพ่ือปรับปรุงระบบชลประทาน และการระบายน้ า ถนน ทางล าเลียงในไร่นา และสาธารณูปโภค
อย่างอ่ืนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ในกรณีที่ส่วนราชการอ่ืนไม่สามารถด าเนินการได้ 

5) เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ดังนี้ 

 ประกาศพระราชกฤษฎีกาก าหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 24 
 ประกาศก าหนดท้องที่ที่จะส ารวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 25  
 จัดซื้อท่ีดินหรือการเวนคืนที่ดินในกรณีท่ีเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมให้จัดรูปที่ดิน ตามมาตรา 32 
 ไถ่ถอนจ านองที่ดิน กรณีเจ้าของที่ดินไม่สามารถไถ่ถอนจ านองได้ ตามมาตรา 35 
 การไถ่ทรัพย์สินซึ่งขายฝาก กรณีผู้มีสิทธิไถ่ทรัพย์สินไม่สามารถไถ่ทรัพย์สินนั้นได้ ตามมาตรา 36 
 การจ่ายค่าทดแทนในมูลค่าของที่ดินส่วนที่เกินร้อยละ 7 ให้เจ้าของที่ดิน ตามมาตรา 39 
 การออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ตามมาตรา 41 

6) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเก่ียวกับการจัดรูปที่ดิน 

7) เพ่ือจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์ที่จ าเป็นโดยเร่งด่วน 

8) เพ่ือจ่ายคืนค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ให้แก่เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดิน  

9) การใช้เงินกองทุนจัดรูปที่ดินในกรณีอ่ืนนอกจากที่ก าหนดใน 1 – 8 ให้เสนอคณะอนุกรรมการ
อนุมัติโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง และรายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการ
ทราบ 

ระดับจังหวัด: 

ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดทั้ง 28 จังหวัด ได้แก่ ล าปาง พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุดรธานี 
หนองคาย สกลนคร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ลพบุรี สระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 
นครศรีธรรมราช และปัตตานี โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกรุงเทพมหานคร (มาตรา 7) ซึ่งมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการ  มีหน้าที่ในการจัดให้มีการส ารวจบริเวณที่ดินที่เห็นสมควรจะก าหนด
เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และสอบถามความสมัครใจของเจ้าของที่ดินว่าจะให้ด าเนินการจัดรูปที่ดินหรือไม่ 
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และให้จัดท าบันทึกแสดงความยินยอมหรือไม่ยินยอมไว้เป็นหลักฐาน ท าการประเมินราคาที่ดิน และทรัพย์สิน
อ่ืนในที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน
แต่ละโครงการ เพ่ือเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง พิจารณาวางแผนผังการจัดแปลงที่ดิน ระบบ
ชลประทาน และการระบายน้ า การสร้างถนน หรือทางล าเลียงในไร่นา การปรับระดับพ้ืนที่ดิน เป็นต้น 

คณะอนุกรรมการ 

นอกจากนี้ตามมาตรา 15 ยังก าหนดให้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางหรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด มีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาศึกษา หรือวิจัย หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด ตามที่
คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง หรือคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดมอบหมายด้วย จากการสัมภาษณ์พบว่า
ปัจจุบัน โครงสร้างการบริหารระดับอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางทั้งสิ้น 5 คณะ (ด้าน
กฎหมาย ด้านการพิจารณาแผนงานด้านกองทุน ด้านการก าหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าจัดรูปที่ดิน การ
ก าหนดหลักเกณฑ์การเก็บเงินค่าจัดรูปที่ดิน ด้านการพิจารณาโครงการเกษตร และด้านการพิจารณางบการใช้
เงิน) โดยคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง และคณะอนุกรรมการมีการประชุมร่วมกันปีละ 1 ครั้ง เพ่ือหารือ
ร่วมกันกับกรมบัญชีกลางเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนการประชุมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีข้ึนทุก 2 เดือน  

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีให้จัดท าตามหลักบัญชีคู่ เกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและนโยบายบัญชี ส าหรับภาครัฐ ผัง
บัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศก าหนด 

การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีงบประมาณ และให้จัดท างบการเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดส่งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นงวดบัญชี เมื่อส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้ส่งส าเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณเพ่ือ
ทราบต่อไป 

ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ 

กองทุนการจัดรูปที่ดินได้ก าหนดทิศทางการพัฒนากองทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม ปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพพ้ืนที่จัดรูปที่ดิน สนับสนุนให้เกษตรกรมีวิถีชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนบริหารจัดการ
กองทุนจัดรูปที่ดินให้มั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าประสงค์ส าคัญดังนี้ 

1)  ด้านผลการด าเนินงานด้านการเงิน: การบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพ 

2)  ด้านการสนองประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย: 

 เจ้าของที่ดินที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ 

 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ 

3)  ด้านผลการด าเนินงานด้านปฏิบัติการ: 

 การด าเนินงานจัดรูปที่ดินเป็นไปตามแผนงาน 

 มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

4)  ด้านการพัฒนากองทุนฯ  

 ระบบบริหารกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ 



 

ภาคผนวก ก-36 

 บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญก าลังใจในการท างาน 

 ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 มีกฎ ระเบียบ และกฏหมายที่ทันสมัย 

การด าเนินโครงการจัดรูปท่ีดิน 

ความเปลี่ยนแปลงด้านการด าเนินงานกองทุนจัดรูปที่ดินพบว่าระยะเริ่มแรก การจัดรูปที่ดินจะ
ด าเนินการตามโครงการชลประทานโดยการสั่งการ จากส่วนกลางลงไป (top–down) ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุมหลาย
จังหวัด เช่น โครงการเจ้าพระยา โครงการแควน้อย ต่อมาในปัจจุบัน การจัดรูปที่ดินส่วนมากเป็นความต้องการ
ของประชาชนที่รวมตัวกัน และยื่นค าร้องให้ส านักงานเข้าไปด าเนินการให้ (bottom-up) ซึ่งกระบวนการนี้
เกษตรกรต้องรวมตัวกันไม่น้อยกว่า 50 คน เพื่อยื่นค าร้องผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และผ่านการอนุมัติ
ที่ส่วนกลาง อย่างไรก็ตามในการปฏิรูปที่ดินนั้นจ าเป็นต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากเจ้าของที่ดินก่อน หาก
ที่ดินผืนใดในเขตจัดรูปที่ดินไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดิน กฏหมายอ านาจส านักงานฯ สามารถ
ด าเนินการเวนคืนที่ดินมาจัดรูปได้  แต่ในทางปฏิบัติที่ดินแปลงนั้นจะถูกเว้นว่างไว้ไม่ด าเนินการใดๆ  

ตามกฏหมาย หรือระเบียบ ก าหนดให้การจัดสรรที่ดินที่จัดรูปแล้ว ต้องให้อยู่บนที่ดินเดิมของเจ้าของ
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องรับผิดชอบดูแลและใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรบนที่ดินที่ได้รับ
จัดรูปต่อไป อย่างน้อย  5 ปี (มาตรา 26) จึงจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินได ้ 

กองทุนได้มกีารศึกษาและการประเมินขนาดความคุ้มค่าของการจัดรูปที่ดิน พบว่าในการจัดรูปที่ดินแต่
ละครั้ง จะต้องมีขนาดที่ดินอย่างน้อย 300 ไร่จึงจะคุ้มค่าในการจัดรูปที่ดิน โดยเกษตรกรต้องถือครองที่ดิน
อย่างต่ าคนละ 5 ไร่  

ปัจจุบัน ณ กรกฎาคม 2558 กองทุนได้ออกแบบการจัดรูปที่ดินค้างไว้ทั้งสิ้น 300,000 ไร่ อย่างไรก็ตาม 
ศักยภาพในการจัดรูปที่ดินแต่ละปี มีเพียง 50,000 ไร่ เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด การด าเนินงานจัดรูปที่ดิน
จึงต้องหยุดรอกระบวนการก่อสร้างเป็นเวลานานกว่าจะได้ด าเนินการ 

 การเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปท่ีดิน 

1) คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางก าหนดอัตราการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดิน ตาม
พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 มาตรา 46 ก าหนดให้รับอุดหนุน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
10 ของค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดิน และตามมติของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ครั้ งที่ 2/2535 วันที่ 16 
กันยายน 2535 มีมติให้รัฐอุดหนุนร้อยละ 80 เกษตรกรจ่ายร้อยละ 20 ของค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดิน เมื่อได้
ด าเนินการจัดรูปที่ดินส าเร็จตามโครงการแล้ว เกษตรกรเจ้าของที่ดินจะปลอดค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บ 2 ปี 
จะเรียบเก็บค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินในปีที่ 3  

นอกจากนี้การจัดรูปที่ดินจะไม่เปลี่ยนแปลงขนาดการถือครองที่ดินที่มีอยู่เดิม แต่เจ้าของที่ดินจะต้อง
สละที่ดินไม่เกินร้อยละ 7 ของมูลค่าท่ีดินเดิมเพ่ือใช้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาธารณะ อันได้แก่ คูส่งน้ า คูระบายน้ า 
ถนน และสาธารณูปโภคอ่ืน 

2) ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด แจ้งให้เกษตรกรทราบถึงวิธีการช าระ (สจก.90) ซึ่งเกษตรกร สามารถ
เลือกวิธีการช าระได้ 3 วิธี คือ ช าระครั้งเดียวหมด ผ่อนช าระเป็นรายปี 15 ปี หรือ ผ่อนช าระเป็นรายงวดไม่
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เกิน 5 ปี หากเกษตรกรเจ้าของที่ดินรายใดไม่มาแจ้งความประสงค์ว่าจะช าระเงินค่าใช้จ่ายฯ โดยวิธีใด ให้ถือว่า
มีความประสงค์ช าระเงินโดยวิธีผ่อนช าระเป็นรายปี 

3) ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบันทึกข้อตกลงการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินวิธีใดวิธีหนึ่งใน 
3 วิธี ตามความประสงค์ของเกษตรกรเจ้าของที่ดิน (สจก.89) แล้ว จึงออกหนังสือแจ้งให้ช าระเงินค่าใช้จ่ายใน
การจัดรูปที่ดิน (สจก.86) ให้เจ้าของที่ดินน าไปช าระที่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
สาขา ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดจะต้องส่งส าเนาหนังสือแจ้งให้ช าระ
ค่าใช้จ่ายฯ ให้ ธ.ก.ส.สาขา ทราบด้วย 

4) สิทธิของเจ้าของที่ดิน ตามมาตรา 46 จะต้องช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินอย่างช้าในปีที่ 3 
นับตั้งแต่ปีที่ได้ด าเนินการจัดรูปที่ดินเสร็จสิ้นตามโครงการแล้ว ในกรณีนี้ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดมีสิทธิ์ที่
จะแจ้งหนี้ ก่อนครบก าหนด 3 ปี ได้ และเจ้าของที่ดินมีสิทธิ์ที่จะไม่ช าระเงินได้จนกว่าจะถึงปีที่ 3 เช่นนี้ยังไม่
ถือว่าเจ้าของที่ดินผิดนัด ถ้าส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดบันทึกข้อตกลงการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูป
ที่ดิน (สจก.89) แล้ว ถึงแม้จะยังไม่ครบ 3 ปี เจ้าของที่ดินจะต้องมาช าระเงินค่าใช้จ่ายฯ ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดโดยให้บันทึก สจก.89 เจ้าของที่ดินทุกรายเก็บไว้เป็นหลักฐานที่ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัด  

ถ้าเจ้าของที่ดินไม่น าเงินไปช าระตามก าหนดระยะเวลาระเบียบคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ข้อ 8 
ให้ ธ.ก.ส. สาขาแจ้งให้ส านักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดทราบ เพ่ือรายงานให้ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางพิจารณา
ด าเนินคดีต่อไป 

กรณีท่ีเกษตรกรไม่สามารถจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินตามก าหนดได้ สามารถยื่นหนังสือชี้แจง 
เหตุผลและความจ าเป็นเพื่อขอผัดผ่อนได้ โดย ธ.ก.ส. สาขา พิจารณาผัดผ่อนได้ 1 ปี คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน
จังหวัด ผัดผ่อนได้ 1 ปี และคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางผัดผ่อนได้อีกตามที่เห็นสมควร  

ในการช าระค่าจัดรูปที่ดินเกษตรกรจะจ่ายเงินผ่าน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    
(ธ.ก.ส.) ซึ่ง ธ.ก.ส.เก็บค่าบริการ 2% ของเงินที่เก็บได้จ่ายเกษตรกร  

ผลการด าเนินงานและภาวะหนี้สินของกองทุนฯ 

จากเงินงบประมาณ  กองทุนจัดรูปที่ดินได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2535 ถึง 
ปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,071,469,400 ล้านบาท ส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืน กองทุนจัดรูปที่ดิน ได้รับเงิน 
ดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ส านักงานจัดรูปที่ดินกลางได้รับเกี่ยวกับการด าเนินงานจัดรูปที่ดิน รวมทั้งเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดรูปที่ดินที่เจ้าของที่ดินหรือผู้ได้รับสิทธิในที่ดินช าระหรือค้างช าระ ตามมาตรา 46 ตั้งแต่เริ่ม
ก่อตั้งกองทุนจัดรูปที่ดิน ปี 2535 ถึง ปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 744,629,296.82 ล้านบาท  

พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ผ่านการจัดรูปที่ดินทั้งหมด 1,947,963 ไร่ ในจ านวนนี้แบ่งออกเป็นงานด้านส ารวจ
ร้อยละ 50 งานออกแบบร้อยละ 32 งานก่อสร้าง ร้อยละ 12 และงานปรับปรุง ร้อยละ 6 จากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างพบว่ากระบวนการจัดรูปที่ดินมีข้อจ ากัดเป็นคอขวด เพราะจ าเป็นต้อง
ด าเนินการเป็นขั้นตอน ซึ่งต้องขออนุมัติงบประมาณเป็นรายปีท าให้เกิดความล่าช้าในการจัดรูปที่ดิน เมื่อ
พิจารณาภาพรวมทั้งหมดจะใช้เวลา 5 - 7 ปี ในการจัดรูปที่ดินจนจบกระบวนการ   
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ตารางภาคผนวกที่ 5 พื้นที่จัดรูปท่ีดินที่ได้ด าเนินการไปแล้วในพื้นที่ 27 จังหวัด 

ล าดับที่ จังหวัด 
ประเภทการจัดรูปที่ดิน ) ไร่ ( 

รวมทั้งหมด )ไร่( 
พัฒนาสมบูรณ์แบบ พัฒนากึ่งสมบูรณ์แบบ  

1 พิจิตร 1,400 335,453 336,853 

2 สุพรรณบุรี 83,707 122,675 206,382 

3 ชัยนาท 181,088 6,454 187,542 

4 พิษณุโลก 54,191 122,943 177,134 

5 ราชบุรี  -  169,072 169,072 

6 สกลนคร 8,514 161,620 170,134 

7 กาญจนบุรี 2,390 111,065 113,455 

8 สิงห์บุรี 99,727 8,550 108,277 

9 ขอนแก่น 33,265 40,416 73,680 

10 อ่างทอง 43,712 21,830 65,542 

11 มหาสารคาม  -  77,365 77,365 

12 เพชรบุรี  -  53,373 53,373 

13 นครสวรรค์ 43,525 10,350 53,875 

14 ลพบุรี 17,600 19,126 36,726 

15 สระบุรี 25,660 10,524 36,184 

16 นครศรีธรรมราช 660 26,824 27,484 

17 นครปฐม  -  4,560 4,560 

18 อุดรธานี  -  10,075 10,075 

19 สุรินทร์  -  2,940 2,940 

20 หนองคาย  -  6,422 6,422 

21 อุบลราชธานี  -  2,509 2,509 

22 บุรีรัมย์  -  1,980 1,980 

23 พระนครศรีอยุธยา 1,119  -  1,119 

24 ปัตตานี  -  1,000 1,000 

25 ล าปาง 650 330 980 

26 ปทุมธานี 334  -  334 

27 เลย 250  -  250 

รวม 597,792 1,327,455 1,925,247 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 03 กันยายน 2555    
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จากข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 พบว่า กองทุนฯ มีลูกหนี้จัดรูปที่ดินรวมทั้งสิ้น 4,249 ราย คิด
เป็นมูลค่าลูกหนี้ทั้งสิ้น 34.6 ล้านบาท แต่เป็นที่น่าเป็นห่วงว่า กองทุนฯ ก าลังประสบกับปัญหาลูกหนี้มีปัญหา
คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 82 ของจ านวนลูกหนี้ทั้งหมดของกองทุนจัดรูปที่ดิน ซึ่งมูลหนี้ผิดนัดช าระมีค่าสูง
ถึง 27.5 ล้านบาท 

ตารางภาคผนวกที่ 6 ลูกหนี้คงเหลือกองทุนจัดรูปที่ดิน )ณ 30 กันยายน 2558) 

  จ านวน )ราย( สัดส่วน มูลค่า 

ลูกหนี้คงเหลือรวม 4,249 100% 34,608,606.14 

 ลูกหนี้ผดินัด 3,467 82% 27,503,866.28 

 ลูกหนี้ครบก าหนดช าระในปีน้ี 564   4,246,344.76 

 ลูกหนี้ยังไม่ถึงก าหนดช าระในปีนี ้ 218   2,858,395.10 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

จากการลงพ้ืนที่ส ารวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินในช่วง 20-30 ปีก่อนหน้า พบว่า เกษตรกร
ส่วนใหญ่พอใจกับการจัดรูปที่ดิน เนื่องจากโครงการจัดรูปที่ดินมีส่วนช่วยท าให้เกษตรกรซึ่งเคยประสบปัญหา
ขาดแคลนแหล่งน้ าหรือเข้าไม่ถึงแหล่งน้ า สามารถมีน้ าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้งได้ ตลอดจนมีการปรับระดับ
ที่ดินให้สม่ าเสมอ  แม้ว่าการจัดรูปที่ดินยังคงมีประโยชน์ แต่การด าเนินกระบวนจัดรูปที่ดินนั้นมีต้นทุนธุรกรรมที่
ค่อนข้างสูง เนื่องจากจ าเป็นต้องมีกระบวนการเจรจาและติดต่อประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนั้น 
ยังต้องได้รับความเห็นชอบจากเกษตรกรอย่างน้อย 70% รวมถึงเกิดค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสียหายให้กับผู้ที่
สูญเสียผลประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่นกรณีเจ้าของที่ดินที่ต้องเสียพื้นที่เป็นทางน้ าไหลผ่าน ทั้งที่ตนเองอยู่ติดกับ
คลองส่งน้ าหลัก ท าให้เกิดผู้เสียผลประโยชน์ขึ้นในพ้ืนที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน ในส่วนนี้กองทุนยังไม่มีแผน
ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  

นอกจากนี้ เนื่องจากความจ าเป็นและประโยชน์ของการจัดรูปที่ดินมีมาก แต่ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกองทุนยังคงมีข้อจ ากัด ไม่สามารถจัดรูปที่ดินได้ในในทุกที่ที่มีความต้องการ  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1)  การด าเนินงานที่ได้ประสิทธิผลต่ า: ขั้นตอนการจัดรูปที่ดินต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. จัดรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งเป็นขั้นตอนการด าเนินงานหลายขั้นตอนที่แยกส่วนกัน ทั้งการส ารวจ ประกาศพระ
ราชกฤษฎีกา ออกแบบ และก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ซึ่งต้องด าเนินงานโดยอนุมัติงบประมาณรายปี ท าให้ต้องใช้
ระยะเวลานานในการด าเนินการ 

 2) มูลค่าหนี้คงเหลือ และสัดส่วนลูกหนี้ผิดนัดสูง: ทัศนคติการท างานของคนในกองทุนในอดีตมองว่า
บทบาทของกองทุนเป็นการท างานกับประชาชน ซึ่งต้องดึงประชาชนมาเข้าร่วมโครงการ หากกองทุนจะฟ้อง
ประชาชนแล้วใครจะมาร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีมุมมองว่าหนี้ที่เกษตรกรก่อกับกองทุนเป็นเพียงหนี้ขนาด
เล็กเท่านั้น จึงไม่ควรเอาความผิดกับเกษตรกร ผลท าให้การด าเนินงานด้านลูกหนี้ค่อนข้างมีความหละหลวม 
ขาดการติดตามหนี้จริงจัง ท้ายที่สุดจะท าให้เกิดพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบในการรับการสนับสนุนจากรัฐ
ของเกษตรกร  
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3) จ านวนบุคลากรที่จ ากัด ในการท างานระดับพ้ืนที่กองทุนต้องเพ่ิมอัตราก าลังพนักงานกองทุน 
เนื่องจากไม่เพียงพอต่อการติดตามหนี้ ในส่วนของส านักงานจัดรูปที่ดินกลางมีหน้าที่เพียงดูแลภาพรวมด้าน
การอนุมัติแผน และจัดเก็บเงิน  ดังนั้น อัตราก าลังบุคลากรที่ท างานในระดับพ้ืนที่และภูมิภาคจึงเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนงานระดับพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพด้านการติดตามเงินกู้ 

4) งบประมาณจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้ในทุกพ้ืนที่ที่ขอรับการจัดรูปที่ดินภายในเวลาที่
เหมาะสม ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ที่ออกแบบส ารวจแล้วประมาณ 100,000 ไร่ แต่ยังด าเนินการได้เพียง 1.3 หมื่นไร่ 
ท าให้การด าเนินงานจัดรูปที่ดินเป็นไปได้ช้า 

5)  ขาดการประเมินผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของโครงการจัดรูปที่ดินและการด าเนินงานของ
กองทุนจัดรูปที่ดิน 

6)  กระบวนการอนุมัติให้จัดเก็บเงินจากผู้ที่ขอรับการจัดรูปที่ดินจ าเป็นต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ท าให้มีโครงการเป็นจ านวนมากที่ยังไม่สามารถเก็บเงินได้ ปัจจุบันมีทั้งหมดประมาณ 20 โครงการที่ไม่สามารถ
เก็บเงินได้ การโอนที่ดินซึ่งต้องอาศัยกรมที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกด าเนินการให้จึงใช้เวลามาก 

7) นโยบายรัฐบาล เช่น นโยบายการตัดหนี้สูญของรัฐบาล คสช. ซึ่งท าให้กองทุนขาดทุนประมาณ 30 
ล้านบาท การประกาศเขตเศรษฐกิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ท าให้พ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไป จากการ
เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม อย่างไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งเกษตรกรมีสิทธิ์โอนที่ดินหลังจากการปฏิรูปแล้ว 5 ปี จึง
ท าให้เกิดความไม่สอดคล้องกันในการใช้พ้ืนที่ และการปฏิรูปที่ดินไม่ถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ควรจะเป็น 
(หน่วยงานราชการไม่ได้บูรณาการแผนการพัฒนาในพื้นที่) 

8) อุปสรรคต่อการด าเนินงาน Operational Threat ซึ่งท าให้เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานกับกองทุน ได้แก่ เกษตรกรต้องเสียค่าที่ดิน 7% ของพ้ืนที่เพ่ือเป็นคูคลองให้น้ าผ่าน มีความเสี่ยง
ต้องสูญเสียพื้นที่ท่ีอุดมสมบูรณ์ไป เกษตรกรมีทัศนคติขัดแย้งกับแนวทางการด าเนินงานว่าไม่สมควรต้องเสียค่า
จัดรูปที่ดินอีก เพราะต้องเสียพ้ืนที่การเกษตรให้ถูกจัดรูปแล้ว ไม่สามารถโอนย้ายที่ดินได้ภายใน 5 ปี ไม่
สามารถท าการเกษตรได้ในช่วงที่อยู่ระหว่าการปฏิรูปที่ดิน ดังนั้นหากเจ้าของที่ดินไม่มีอาชีพเสริมนอกภาค
เกษตรรองรับ จะท าให้เกษตรกรขาดรายได้เข้าในช่วงเวลาดังกล่าว 

9)  ทัศนคติของเกษตรกรต่อการจัดรูปที่ดิน ทั้งในด้านความกลัวต่อการเสียผลประโยชน์จากที่ดินที่อุดม
สมบูรณ์ และทางน้ าที่ได้ประโยชน์จากต าแหน่งที่ตั้งที่ใกล้แหล่งน้ าอยู่แล้วโดยไม่ต้องรับการจัดรูปที่ดิน ซึ่งต้อง
เกิดภาระผูกพันในการใช้หนี้คือกองทุนเป็นเวลานาน เกษตรกรมักจะรอดูตัวอย่างก่อนจึงจะกล้าลงมือท าตาม  

10)  กระบวนการสร้างความยอมรับกับเจ้าของที่ดิน ต้องใช้กระบวนการทางสังคมในการโน้มน้าว และ
ประนีประนอมข้อพิพาทในชุมชนมาก ท าให้การตกลงด าเนินงานจัดรูปที่ดินต้องใช้เวลาในการสร้างความ
ไว้วางใจและตกลงกันในชุมชน 6. ฤดูกาลบางโครงการ ไม่สามารถเข้าด าเนินการก่อสร้างได้ทันที ต้องรอ
ราษฎรเก็บเก่ียวผลผลิต ก่อนจึงจะด าเนินการก่อสร้างโครงการได้ 

11)  ความไม่สอดคล้องของนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล : บางพ้ืนที่ที่ได้รับการจัดรูปแล้วได้รับการ
ประกาศจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจตามคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน Board of Investment (BOI) ท าให้
พ้ืนที่โดยรอบเปลี่ยนแปลงไปเป็นนิคมอุตสาหกรรม เกษตรกรจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการจัด
รูปได้ หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามกฏหมายเกษตรกรขาดที่ดินที่ได้รับการจัดรูปและเลิกกิจกรรมทาง
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การเกษตร ท าให้เกิดความสูญเปล่าในการจัดรูปที่ดิน และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพียงระยะสั้น ไม่สามารถ
รักษาที่ดินนั้นเพื่อการเกษตรได ้

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาการด าเนินงาน ณ ปัจจุบันของกองทุนและจุดประสงค์เมื่อก่อตั้งพบว่ากองทุนยังคง
ด าเนินงานตามเจตนารมณ์การก่อตั้งในการจัดสรรปัจจัยการผลิต ในรูปของที่ดินให้กับเกษตรกร ซึ่งครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ เนื่องจากมีส านักงานจัดรูปที่ดินกระจายอยู่ในจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ อีกทั้งมีการจัดรูป
ที่ดินตามความต้องการของเกษตรกรเป็นการปรับรูปแบบการท างานที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร 

ส าหรับประเด็นเรื่องสินทรัพย์ส่วนบุคคลนั้น กองทุนฯ เคยมีการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานในอดีต ศึกษาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเบื้องต้นพบว่าท าให้เกิดประโยชน์ทางตรงและ
ทางอ้อม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับการจัดรูปที่ดิน ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน การจัดเก็บเงิน
ค่าจัดรูปที่ดิน ความเปลี่ยนแปลงของที่ดินที่เกิดขึ้น ทั้งด้านการให้ผลผลิตที่มากขึ้น (โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน) สภาพเศรษฐกิจ และสังคมในระดับพ้ืนที่  

อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณของกองทุนจัดรูปที่ดิน ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานได้
ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ยังมีความต้องการ 

นอกจากนี้กองทุนควรมีการประเมินผลการด าเนินงานควรต้องประเมินผลลัพท์ ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร 
ก่อนและหลังการจัดรูปที่ดิน ในส่วนของผลผลิตต่อไร่ที่เปลี่ยนแปลงไป ต้นทุนการผลิตต่อไร่ และราคาที่ดินที่
เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสะท้อนประสิทธิภาพการผลิตของที่ดินนั้น รวมถึงระหว่างพ้ืนที่ที่รับการจัดรูปและไม่รับการจัดรูป 
เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร มิใช่เพียงการด าเนินงานของกองทุน  

ในเบื้องต้นกองทุนได้ยกตัวอย่างเกณฑ์การวัดผลสัมฤทธิ์ เช่น ท านาได้หลายครั้งต่อปี อัตราการส่งลูก
เรียนในระดับต่างๆ การไปมาหาสู่ของประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ (การเข้า -ออกพ้ืนที่) จ านวนอุปกรณ์
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆในบ้าน ระดับความตั้งใจในการพัฒนาการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนที่จัดรูป 
และนอกพ้ืนทีจ่ัดรูปที่ดิน 

ส าหรับแนวทางการปรับปรุงการท างานนั้น กองทุนจัดรูปที่ดินฯ ควร  

1)  แก้ไข/ปรับปรุง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.2517 ให้ทันสมัยและมีความคล่องตัวในการ
ด าเนินการจัดรูปที่ดินยิ่งขึ้น  

2)  มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามเร่งรัดผลการด าเนินงาน ผลการเบิกจ่าย รวมทั้งแก้ไข
ปัญหา/อุปสรรค  เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

3)  ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ชี้แจงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเข้าใจ เห็น
ความส าคัญ และทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดรูปที่ดิน 

4)  ส่งเสริมบทบาทและการเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรในกระบวนงานจัดรูปที่ดินมากขึ้น 

5. กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยรัฐบาล
ของนายชวน  หลีกภัย โดยมีนายปองพล  อดิเรกสาร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ต่อมาพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นทุนส่งเสริมกิจการของสหกรณ์   

การบริหารกองทุน 

มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ก าหนดให้มี “คณะกรรมการบริหาร กพส.” ประกอบด้วย 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรม
ปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง กรรมการอ่ืนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์ประเภทละหนึ่งคน และผู้แทนกลุ่มเกษตรกร
หนึ่งคน เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบริหาร กพส. ดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่บริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลงานของสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในระเบียบกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  ส าหรับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์ การจัดการ และ
การจ าหน่ายทรัพย์สินของ กพส . จะเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

เงิน กพส. ให้จ่ายได้ ส าหรับกรณีดังต่อไปนี้ 

1) จ่ายเป็นเงินกู้ให้สหกรณ์ 

2) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของ กพส. 

3) จ่ายเป็นเงินอุดหนุนจ่ายขาดให้สหกรณ์ 

4) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาอบรมทางสหกรณ์  

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตาม 3.และ 4. ให้จ่ายจากดอกผลของ กพส.  

นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดให้สามารถน า เงิน กพส. ไปจัดหาผลประโยชน์ได้ในกรณีดังนี้ 

1) ให้สหกรณ์กู้ยืมตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 2542 

2) ฝากในธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

3) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล 

4) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน 

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีให้จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสม เพ่ือใช้บันทึกรายการเงินอันจะแสดงผลการด าเนินงานและ
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ฐานะการเงินของ กพส. ที่เป็นอยู่ตามจริง และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี การปิดบัญชีให้กระท าปีละ
ครั้งตามปีงบประมาณและจัดท างบการเงินโดยมีบัญชีรายได้ รายจ่าย และงบดุล พร้อมรายละเอียดอ่ืนๆ ส่ง
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเพื่อทราบ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ทิศทางการด าเนินงาน 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ พ.ศ. 2555-2559 และ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2558-2562 ขึน้ โดยมุ่งเน้นท าให้กองทุนมีความม่ันคง มุ่งส่งเสริม 
และสนับสนุนกิจการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี้   กองทุน กพส. มีภารกิจหลัก ได้แก่ การขยายการให้บริการและสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมทุน กพส. 
ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การสร้างความมั่นคง ความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

ทั้งนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์การด าเนินงานของกองทุน กพส. ประกอบด้วย 

1) การขยายโอกาสการให้บริการของ กพส.  
2) การสร้างนวัตกรรมการเพ่ิมทุน กพส. 
3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงินกองทุน 
4) การสร้างระบบการสรรหาและพัฒนาบุคลากรของกองทุนฯ 
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศเงินกองทุนฯ 
6) การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้องให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของ กพส.  
7) การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ภาคีเครือข่าย) 
8) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการหนี้เสีย 
9) การสร้างภาพลักษณ์ของกองทุนฯ 

ผลการด าเนินงานและภาวะหนี้สินเกษตรกรของกองทุน 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์นับเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าที่เปิดโอกาสให้สหกรณ์ต่างๆ สามารถขอใช้เงิน
เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ในภาคการเกษตร  ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สหกรณ์เพ่ือเป็นทุน
หมุนเวียนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ เงินกู้ยืมเพ่ือการรวบรวมผลผลิต (เช่น ข้าวเปลือก 
ยางพารา ข้าวโพด ปาล์มน้ ามัน น้ านมดิบ) การจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย (เช่น วัสดุการเกษตร อาหารสัตว์ 
สินค้าอุปโภคบริโภค) การให้สมาชิกกู้ยืม การลงทุนในโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาธุรกิจ 
ตลอดจนการให้เงินกู้ยืมโครงการพิเศษดอกเบี้ยต่ า เช่น โครงการเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ขนาด
เล็ก โครงการเพ่ือพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ขนาดเล็ก โครงการขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ 
โครงการบริหารจัดการธุรกิจรวบรวมผลไม้ของสถาบันเกษตรกร โครงการฟ้ืนฟูสหกรณ์ที่ได้รับอุปกรณ์
การตลาด เป็นต้น   

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้ กพส. ชี้ให้เห็นว่า กพส. ค่อนข้างให้น้ าหนักกับ
การอุดหนุนการด าเนินโครงการพิเศษต่างๆ ที่ กพส. คิดอัตราดอกเบี้ยต่ า ทั้งๆ ที่วัตถุประสงค์ของโครงการ
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พิเศษหลายโครงการไม่ต่างจากการสนับสนุนสินเชื่อปกติ แต่อาจมีเป้าหมายเฉพาะเพ่ือให้ความช่วยเหลื อแก่
สหกรณ์ขนาดเล็กหรือลดต้นทุนของสมาชิก และยังมีบางโครงการที่อาจมีวัตถุประสงค์ทับซ้อนกับบทบาท
หน้าที่ของกองทุนอ่ืน เช่น การด าเนินโครงการเพ่ือปรับโครงสร้างภาคเกษตรของสหกรณ์ เป็นต้น  โดยรวม 
พบว่า กพส. ให้สินเชื่อโครงการพิเศษประมาณร้อยละ 38 และ 34 ในปี 2557 และ 2558 ตามล าดับ ในขณะ
ที่สนับสนุนเงินทุนแก่สหกรณ์เพ่ือใช้ในการจัดหาสินค้ามาจ าหน่ายมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 36 ในปี 2558  ส่วน
การสนับสนุนเงินทุนเพื่อโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานที่จ าเป็นมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 1.5  

ตารางภาคผนวกที่ 7 ผลการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จ าแนกตามวัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 

2557 2558 

สัญญา 
%  

ของสัญญา 
เงินอนุมัต ิ 
(ล้านบาท( 

%  
ของเงิน
อนุมัต ิ

สัญญา 
%  

ของสัญญา 
เงินอนุมัต ิ 
(ล้านบาท( 

%  
ของเงิน
อนุมัต ิ

รวบรวมผลผลิต 254.00 14.51 682.00 17.55 110.00 11.64 251.85 12.12 
จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย 522.00 29.83 1,140.62 29.36 326.00 34.50 756.84 36.43 
ให้สมาชิกกู ้ 341.00 19.49 488.80 12.58 241.00 25.50 340.96 16.41 
โครงการพิเศษ 613.00 35.03 1,498.29 38.56 258.00 27.30 698.02 33.60 
ปัจจัยพื้นฐาน 20.00 1.14 75.44 1.94 10.00 1.06 29.83 1.44 

รวม 1,750.00 100.00 3,885.15 100.00 945.00 100.00 2,077.49 100.00 

  

จากการที่ กพส. ปล่อยสินเชื่อจ านวนหลายพันล้านบาทในช่วงที่ผ่านมา ประเด็นวิเคราะห์ส าคัญคือ 
กพส. ประสบกับปัญหาลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้ในระดับที่รุนแรงเพียงใด  จากข้อมูลในช่วงปี 2548-2556 ที่ผ่าน
มา กพส. มีลูกหนี้คงเหลือเพ่ิมขึ้นจาก 3,209 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 4,251 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็น
อัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3.6 ในขณะที่จ านวนเงินที่ลูกหนี้ที่ค้างช าระก็ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเช่นกันจาก 359 ล้าน
บาทในปี 2548 เป็น 647 ล้านบาทในปี 2556 โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 7.6 ต่อปี  อย่างไรก็ดี หากวัดด้วย
สัดส่วนจ านวนเงินลูกหนี้ค้างช าระต่อจ านวนเงินลูกหนี้รวมในช่วงที่ผ่านมา พบว่า แม้ว่ากพส. สามารถดูแล
คุณภาพฐานลูกหนี้ของกองทุนฯ ได้ดีขึ้น โดยสัดส่วนดังกล่าวลดลงมากจากร้อยละ 29 ในปี 2550 เหลือเพียง
ร้อยละ 15 ในปี 2556 แต่ก็มีค่าสูงเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินเอกชน 

รูปภาคผนวกที่ 15  สัดส่วนลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
)หน่วย: ร้อยละของจ านวนเงินลูกหนี้ทั้งหมด( 
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ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

จากการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกับสมาชิกของสหกรณ์ในหลายจังหวัด พบว่า เกษตรกรสมาชิกมัก
ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหมุนเวียนและมักต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ อยู่แล้ว ในขณะที่จ านวนเกษตรกร
ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์มีแนวโน้มเติบโตลดลงในช่วงที่ผ่านมาและมีเกษตรกรสมาชิกจ านวนหนึ่งที่ไม่ได้ท าธุรกิจกับ
สหกรณ์ ซึ่งจะมีผลต่อการด าเนินธุรกิจและความยั่ งยืนของสหกรณ์ การที่กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเงินทุนดอกเบี้ยต่ าแก่สหกรณ์จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่ สหกรณ์และ
เกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์   ส าหรับโครงการพิเศษต่างๆ นั้น กองทุนพัฒนาสหกรณ์นับเป็นแหล่งเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ าที่เปิดโอกาสให้สหกรณ์ต่างๆ ท าเรื่องเสนอโครงการเพ่ือขอใช้เงินในกิจกรรมต่างๆ เช่น การน าเงินกู้
มาจ่ายให้กับเกษตรกรสมาชิกท่ีน าผลผลิตมาขายให้กับสหกรณ์ การน าเงินไปซื้อปัจจัยการผลิตเพ่ือมาจ าหน่าย
ให้แก่สมาชิก เป็นต้น อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน สหกรณ์พ่ึงแหล่งเงินกู้ยืมจากหลายแหล่งอยู่แล้วโดยเฉพาะ ธ.ก.ส. 
เพ่ือน ามาใช้ในการลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของสหกรณ์ กพส. จึงเป็นเพียงแหล่งเงิน
ดอกเบี้ยต่ าส าหรับสหกรณ์ ประเด็นส าคัญอยู่ที่ระบบการคัดกรองหรือเลือกโครงการที่ กพส. ควรให้ความ
สนับสนุน โดยเฉพาะต้องระมัดระวังในการให้เงินไปใช้ในกิจกรรมที่ต้องเสี่ยงกับภาวะตลาด   

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

1)  กพส. ประสบกับหนี้คงค้างเดิมของเงินทุนหมุนเวียนอ่ืนๆ ก่อนมีการจัดตั้ง กพส. ซึ่งเป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานโดยรวมของกองทุนฯ 

2)  กพส. มีงบประมาณจ ากัดในการจัดสรรเงินให้แก่สหกรณ์ที่มีอยู่จ านวนมาก โดยในระยะหลัง กพส. 
ให้น้ าหนักกับการด าเนินโครงการพิเศษท่ีคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างต่ ากว่าตลาดมาก 

3)  ในการพิจารณาโครงการที่ยื่นเรื่องเสนอเข้ามาต้องใช้เวลานาน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะมีหลักเกณฑ์
การกู้และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ กพส. ยังไม่ทันสมัยเมื่อเทียบกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ  

4)  ระบบการติดตามและตรวจสอบสหกรณ์ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ท าให้ยากต่อการตรวจสอบ
การใช้เงินกู้ของสหกรณ์  

5)  แม้ว่าโครงการพิเศษหลายโครงการมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ขนาดเล็ก แต่สหกรณ์ขนาด
ใหญ่ที่มีทุนมากและมีศักยภาพอยู่แล้วยังคงได้รับการสนับสนุนผ่านโครงการพิเศษซึ่งคิดดอกเบี้ยต่ า ในขณะที่
สหกรณ์ขนาดเล็กต้องเสียดอกเบี้ยตามชั้นคุณภาพหนี้และอาจไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยรวม การ
ให้ความช่วยเหลือของ กพส. ยังคงมีความเหลื่อมล้ าระหว่างสหกรณ์ขนาดเล็กกับสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 

ข้อเสนอแนะ 

1)  กพส. ควรทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือสหกรณ์เสียใหม่เพ่ือให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระยะ
ยาวและเหมาะสมกับแนวโน้มของตลาดหรือธุรกิจที่สหกรณ์ด าเนินการอยู่ การให้เงินทุนสนับสนุนดอกเบี้ยต่ า
เป็นเพียงการช่วยเสริมสภาพคล่องให้แก่สหกรณ์เพ่ือน าเงินกู้ไปหมุนเวียนด าเนินธุรกิจและก่อให้เกิดปริมาณ
ธุรกิจ ในขณะเดียวกันเกษตรกรสมาชิกสามารถลดต้นทุนลงได้บ้าง แต่ประโยชน์ส่วนนี้เป็นเพียงอานิสงค์ที่ได้
จากการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเท่านั้น  แต่ไม่ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ได้ในระยะยาว  

2)  ปัจจุบัน กพส. ท าหน้าที่เหมือนสถาบันการเงินในการพิจารณาประเมินโครงการและให้เงินกู้ยืม
สหกรณ์ต่างๆ ผ่านหน่วยงานของรัฐ  หากจะยังคงด าเนินกองทุนฯ ต่อไป ควรต้องปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์
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การให้กู้ ศักยภาพของบุคลากรในการพิจารณาเงินกู้ ติดตามและประเมินผลให้มีความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3)  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการจัดชั้นสหกรณ์หลายระดับและมีความพยายามพัฒนาระบบธรรมาภิบาล
ของสหกรณ์ให้ดีขึ้น กพส. ควรบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานรัฐอ่ืนๆ ที่ก ากับดูแลการด าเนินงานของสหกรณ์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกับการพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ส าหรับสหกรณ์ 
เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ธุรกิจเพ่ือสร้างแหล่งรองรับผลผลิตและเพ่ิมอ านาจต่อรองกับเอกชน  

6. กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ  .ศ  .  2548 ในสมัย
รัฐบาลของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร และนายวันมูหะมัดนอร์  มะทา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 อนุมัติให้มีการจัดตั้ง โดยในการบริหาร
กองทุนได้มีการออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พ .ศ .  2548 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
พัฒนาคุณภาพ ตลอดจนการแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและอาหารและช่วยเหลือให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าที่ไม่มีศักยภาพสู่สินค้าที่มีศักยภาพ รวมทั้งประกอบอาชีพอ่ืนด้วย 

การบริหารกองทุน 

ในการบริหารจัดการ มี “คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ”  ท าหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้อ านวยการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เลขาธิการส านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  ผู้แทน
เกษตรกร จ านวน 4 คน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ และเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  
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ตามระเบียบฯ คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1) พิจารณาอนุมัติงบประมาณ แผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรที่เกษตรกร หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตามมติ
ของคณะกรรมการปฏิรูปผลิตผลการเกษตร หรือตามท่ีคณะกรรมการก าหนด  

2) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เงินกองทุน 

3) ติดตามผลการด าเนินการของกิจการที่ได้รับอนุมัติตามข้อ 1  

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการจ่ายเงินกองทุนให้จ่ายได้ตามมติของคณะกรรมการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยจ่ายใน
ลักษณะหมุนเวียนหรือจ่ายขาด ดังต่อไปนี้ 

1) สนับสนุนสินเชื่อ ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี 

2) สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา 

3) ให้ความรู้ จัดฝึกอบรม และดูงาน 

4) ให้การสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร 

5) ปรับเปลี่ยนอาชีพ 

6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนในแต่ละปีงบประมาณตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อนุมัติ 
ส าหรับค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ เห็นชอบ 

7) รายจ่ายอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

นอกจากนี้  ระเบียบฯ ยังได้ก าหนดให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดบัญชี เงินฝากไว้ที่
กระทรวงการคลังเรียกว่า “บัญชีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ” และให้เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีอ านาจสั่งจ่ายเงินกองทุนให้แก่
เกษตรกร หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ขอรับการสนับสนุนและเพ่ือใช้จ่ายในกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุน   

ส่วนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการ
พัสดุ นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด   

ส าหรับการขอรับเงินสนับสนุนนั้น ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับการ
สนับสนุนเงินจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ดังนี้  

1) การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุน  

เจ้าของโครงการที่ประสงค์จะขอรับเงินสนับสนุนจะต้องยื่นความจ านงพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่
แสดงเกี่ยวกับชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ขอบเขตการด าเนินงาน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
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2) องค์ประกอบในการพิจารณาขอรับเงินจากกองทุน 

2.1 โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เสนอโดยเกษตรกร สถาบันเกษตรกร หรือองค์กรเกษตรกรและ
ภาคเอกชน จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการเปิดเสรีทางการค้า และเสนอ
ในนามสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ  และหากเป็นเกษตรกรต้อง
เสนอในนามของสถาบันเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรที่ได้รับการยอมรับจากส่วนราชการ โดยผู้เสนอ
โครงการจะต้องขอรับการสนับสนุนผ่านส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ 

2.2 โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่เสนอโดยหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นโครงการ งาน หรือกิจกรรมที่
ด าเนินการปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าและเป็นโครงการที่เกิดจาก
ความต้องการหรือการมีส่วนสร่วมของเกษตรกร 

2.3 กรณีเป็นการวิจัยจะต้องเป็นการวิจัยประยุกต์หรือการวิจัยด้านการตลาด โดยมีระยะเวลาการ
วิจัยไม่เกิน 1 ปี และต้องไม่เป็นโครงการวิจัยขั้นพื้นฐาน 

2.4 พ้ืนที่ด าเนินโครงการ ต้องอยู่ในพื้นท่ีกิจกรรม  

2.5 การขอรับเงินสนับสนุนในรูปแบบเงินทุนหมุนเวียนจะต้องระบุเงื่อนไขและแผนการคืนเงินให้
ชัดเจน 

ทั้งนี้ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีหน้าที่รวมรวบข้อมูลและเอกสารต่างๆ ของเจ้าของโครงการเสนอ
ต่อคณะกรรมการ โดยให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการ ติดตามการ
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ และจัดท าบัญชีลูกหนี้กองทุน 

ในกรณีที่ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบโครงการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือด าเนินการไม่ส าเร็จ ให้คณะกรรมการมีค าวินิจฉัยเพ่ือส่งคืนเงินกองทุน 

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีการออกระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ว่าด้วยการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและ
การพัสดุ พ.ศ. 2548 ก าหนดเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การน าส่งเงินกองทุนและการพัสดุไว้ด้วย แต่วิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การพัสดุ และวิธีปฏิบัติอ่ืนใด 
นอกจากที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยอนุโลม 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริหารฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 2 คณะประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเสนอขอรับเงินสนับสนุนกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรซึ่งมีรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานอนุกรรมการ  ท าหน้าที่และมีอ านาจวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่
เสนอขอใช้เงินกองทุนฯ  เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติการ
สนับสนุนต่อไป ส่วนคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศซึ่งมีโฆษกหรือรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานอนุกรรมการนั้น ท าหน้าทีก่ าหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ  ก ากับดูแลและให้ความเห็นชอบการจัดท าแผนปฏิบัติงานการ
ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ  รวมทั้งก าหนดแนวทางและมอบหมายหน่วยงานเพื่อจัดจ้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
และช านาญด้านการประชาสัมพันธ์  และเสนอแนะการเลือกใช้สื่อต่างๆ อย่างครบวงจร  เพื่อกระจายข่าวสารไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
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การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีจะต้องจัดท าตามหลักบัญชีคู่เกณฑ์คงค้าง ตามหลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ ผังบัญชีมาตรฐานและมาตรฐานรายงานการเงินส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศ
ก าหนด โดยถือรอบระยะเวลาบัญชีตามปีงบประมาณ และให้จัดส่งรายงานการเงินให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

นอกจากนี้  ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะต้องจัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงินกองทุน
ประจ าเดือนส่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนถัดไป เมื่อส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบและรับรองแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ พร้อมทั้งให้
ส่งส าเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณเพ่ือทราบต่อไป 

ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ 

การด าเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ในปัจจุบันอยู่ในช่วงการปฏิบัติงานตาม
แผนยุทธศาสตร์กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ พ.ศ. 2557-2559 ซึ่งได้รับการทบทวนและปรับปรุง
จากแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พ.ศ. 2556-2559 เพ่ือให้การด าเนินงานของกองทุนฯ สอดรับกับสถานการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 
2558 โดยมุ่งเน้นลดผลกระทบของสินค้าเกษตรจากการเปิดเสรีทางการค้า ผ่านการสนับสนุนเงินทุนเพ่ือ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าในการปรับโครงสร้างการผลิต 
ปฏิรูปผลิตผลทางการเกษตร เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพ การแปรรูป การสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนอาชีพจากสินค้าที่ไม่มีศักยภาพไปสู่สินค้าที่มีศักยภาพ ทั้งนี้ 
กองทุนฯ มีเป้าหมายการด าเนินการ 4 ประการหลัก คือ (ก) ช่วยเหลือเกษตรกรในการสนับสนุนเงินทุนเป็น
ค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานราชการและสถาบันเกษตรกรรับไปด าเนินโครงการเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้าทุกข้อตกลง และสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของสินค้าเกษตรไม่น้อยกว่า 10 โครงการ (ข) ผู้
ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (Stakeholders) ได้รับประโยชน์และเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอีก 3 ปี
ข้างหน้า ไม่น้อยกว่า 10,000 ราย (ค) การบริหารจัดการกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ เป็นที่
ยอมรับและเกิดความพึงพอใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า และ (4) กองทุนปรับโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตรเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชนและเกษตรกร 

จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ปี 2556-2559 สถานการณต์่างๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญ 4 ด้านดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการเบิกจ่ายเงินให้เกิดประโยชน์กับหน่วยราชการ
และสถาบันเกษตร เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเพ่ือลดผลกระทบ
จากการเปิดเสรีทางการค้าฯ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาขีดความสามารถในการก ากับ ติดตามและควบคุมการด าเนินโครงการและการใช้
จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ และเป้าหมายของโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยเน้นการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ การปรับปรุง
แก้ไขระเบียบกองทุนฯ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน โดยให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ
กองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยน าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความ
เสี่ยง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ 

ผลการด าเนินงานและภาวะหนี้สินเกษตรกรของกองทุน 

นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งกองทุนฯ กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตฯ ได้อนุมัติเงินทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือ
การปรับโครงสร้างการผลิตของ 8 กลุ่มสินค้า (รวมโครงการที่อยู่ระหว่างการขอพิจารณาอนุมัติ) ได้แก่  

กลุ่มสินค้ำโคเนื้อ 

 โครงการคัดเลือกพ่อพันธุ์ก าแพงแสน เพ่ือใช้ผลิตน้ าเชื้อ 

 โครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์ก าแพงแสน 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโคเนื้อ 

 โครงการเพ่ิมมูลค่าเนื้อโคขุนเกรดคุณภาพ (Premium) เพ่ือรองรับตลาดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

กลุ่มสินค้ำโคนม 

 โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีปฏิบัติได้และเห็นผลจริง 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการเพ่ิมมูลค่าโคนมและผลิตภัณฑ์นมของ
สหกรณ์โคนมบ้านบึง จ ากัด 

 โครงการน าร่องการเลี้ยงโคนมทดแทนในระบบชีวภาพ (วัวหลุม) 

 โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมเพ่ือรองรับเขตการค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ 

 โครงการพัฒนาศักยภาพฟาร์มโคนมของสมาชิก (Smart Farm) เพ่ือรองรับการแข่งขันจากการเปิด
การค้าเสรี FTA 

 โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1  

กลุ่มสินค้ำชำ 

 โครงการปรับโครงสร้างสินค้าชา 

กลุ่มสินค้ำปำล์มน้ ำมัน 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปาล์มน้ ามัน 

 โครงการส่งเสริมปลูกปาล์มน้ ามันพันธุ์ดีทดแทนส่วนเก่า 

กลุ่มสินค้ำสุกร 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก 
จ ากัด 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรอุตรดิตถ์ จ ากัด 
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กลุ่มสินค้ำกำแฟ 

 โครงการปรับโครงสร้างสินค้ากาแฟแบบครบวงจร 

กลุ่มสินค้ำข้ำว 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวและสร้างความเข้มแข็งให้ชาวนาเพ่ือรองรับผลกระทบจากการ
เปิดเสรีการค้าอาเซียน (AFTA) 

 โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของสหกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันข้าวไทยสู่
สากล 

 โครงการเพิ่มคุณภาพข้าวเปลือกและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือรองรับ AEC 

กลุ่มสินค้ำผัก 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพผักวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพ่ือรองรับการเปิด
เสรีทางการค้า 

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกไทย เพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) 

กลุ่มสินค้ำไม้ยืนต้น 

 โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่าเพ่ือลดผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า AFTA 

กองทุนฯ ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไปแล้วทั้งสิ้น 818 ล้านบาท โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 60 ล้านบาท เพ่ือใช้ด าเนินกิจกรรมและโครงการของกองทุน  และ
ล่าสุดได้คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติเงินสนับสนุนแก่โครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารหยาบ
ให้กับโคนมด้วยหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1   

ส าหรับสถานการณ์ด้านลูกหนี้ของกองทุนฯ นั้น พบว่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กองทุนฯ มีลูกหนี้
คงเหลือรวมทั้งสิ้น 177.20 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้ปกติที่ยังไม่ครบก าหนดจ านวน 175.59 ล้านบาท ส่วน
ลูกหนี้ครบก าหนดแล้วมีเพียง 1.61 ล้านบาทเท่านั้น  อย่างไรก็ดีจากการด าเนินการที่ผ่านมา หลายโครงการต้อง
พบกับปัญหาซึ่งเป็นผลท าให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจ าเป็นต้องขอขยายเวลาการช าระคืนเงินงวดแก่กองทุน 
เช่น ปัญหาโรคระบาดในโคเนื้อ ลมพายุที่สร้างความเสียหายแก่โรงเรือนปลูกผัก เป็นต้น 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

จากการสัมภาษณ์และประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินโครงการต่างๆ ในสินค้าสุกร ผัก
ปลอดสารพิษ และโคเนื้อ พบว่า โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญที่ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตและพยายามผลักดันให้สินค้าผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานและสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคที่
ต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพ ตัวอย่างเช่น โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพพืชผัก
วังน้ าเขียวฯ เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์ในแง่ของการสร้างโรงเรือนเพ่ือใช้ปลูก
ผักซึ่งช่วยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดความสูญเสียของผลผลิตในช่วงฤดูฝนได้ ในขณะที่เกษตรกร
ร่วมจ่ายค่าก่อสร้างโรงเรือนเพียงกึ่งหนึ่งของค่าก่อสร้างทั้งหมด  ส่วนโครงการจัดตั้งตลาดกลางโคเนื้อพันธุ์
ก าแพงแสนนั้น ช่วยท าให้เกิดตลาดกลางที่มีมาตรฐาน มีระบบการด าเนินงานที่โปร่งใส  และมีบริการที่ช่วย
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สร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพโคเนื้อที่น ามาประมูลและราคาที่มีการตกลงกันอย่างโปร่งใส่ผ่านระบบการ
ประมูล เป็นต้น  ฉะนั้นโดยรวมแล้ว หลายๆ โครงการได้สร้างประโยชน์โดยอ้อมให้กับเกษตรกร 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 กองทุนฯ ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและการด าเนินงานเชิงรุก จึงท าให้หน่วยราชการ 
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรจ านวนมากยังไม่รู้จักกองทุนฯ (แม้กระทั่งเกษตรกรบางส่วนที่เข้าร่วมโครงการ
ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนฯ ยังไม่รู้ว่าเป็นเงินที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุน)  นอกจากนั้น หน่วย
ราชการ เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วัตถุประสงค์ รวมทั้งวิธีการ
ขอรับการช่วยเหลือ 

 ปัญหาการเขียนข้อเสนอโครงการ เนื่องจากสถาบันเกษตรกรผู้เสนอขอรับเงินสนับสนุนไม่ได้มี
ทักษะและความช านาญในการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอรับเงินจากกองทุนฯ จึงท าให้ต้องมีการปรับแก้
ข้อเสนอโครงการบ่อยครั้งและต้องใช้เวลานานกว่าที่จะมีการส่งฉบับแก้ไขมาให้กองทุนฯ พิจารณาอีกครั้ง 

 การด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ 

 งบประมาณมีค่อนข้างจ ากัด โดยในแต่ละปี กองทุนฯ จ าเป็นต้องท าเรื่องเสนอของบประมาณจาก
รัฐบาล และไม่ได้มีดอกผลจากการด าเนินงาน โดยจะเห็นได้ว่า การสนับสนุนเงินทุนเป็นไปในลักษณะของเงิน
จ่ายขาด และ เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย 

 กองทุนฯ ยังไม่มีระบบการติดตามและประเมินที่มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพ่ึงหน่วยงานอ่ืนใน
ส านักงานฯ ในการด าเนินการ แต่หน่วยงานติดตามและประเมินฯ มักมีภารกิจหลักของตนเองอยู่และก าลัง
ประสบกับโครงสร้างอัตราก าลังที่ไม่สอดรับกับภารกิจ จึงท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัวเท่าที่ควร 

 ส าหรับด้านการกลั่นกรองโครงการนั้น กองทุนฯ ต้องอาศัยกรรมการและอนุกรรมการที่มาจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ซึ่งมักมีข้อจ ากัดด้านเวลาและไม่มีข้อผูกพันเชิงสัญญา (No Commitment) ที่บังคับให้
กรรมการหรืออนุกรรมการต้องทุ่มเทเวลาและความสามารถให้กับงานของกองทุนฯ 

 กองทุนฯ ยังไม่ได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ชี้วัดผลส าเร็จ (ผลลัพธ์) ของการให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร รวมถึงไม่มีข้อปฏิบัติการประเมินผลส าเร็จของโครงการภายหลังอายุโครงการสิ้นสุดลง 
จึงท าให้ยากต่อการติดตามประเมินผลความส าเร็จของโครงการและศักยภาพของเกษตรกรในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าในระยะยาว  

 คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ มีโครงสร้างขนาดใหญ่  
ในขณะที่กรรมการหรืออนุกรรมการไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบใดๆ   และส่วนใหญ่เป็นข้าราชการประจ า
จากหน่วยราชการต่างๆ ซึ่งมีภาระงานประจ าอยู่แล้ว ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนฯ 
โดยรวม  นอกจากนั้น กองทุนฯ เป็นองค์กรที่อยู่ในระบบราชการ ท าให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ต้องอิงกฎ 
ระเบียบของทางราชการที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้การปฏิบัติงานในบางครั้งเกิดความล่าช้า เพราะต้องผ่าน 
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ จ านวนมาก และในบางครั้งไม่มีความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน  

 ส านักงานกองทุนฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และไม่มีส านักงานสาขาในส่วนภูมิภาค จึงท าให้ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าที่มีอยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว  ในขณะเดียวกัน
มีบุคลากรจ านวนจ ากัดจึงท าให้ขาดความความใกล้ชิดกับเกษตรกร  
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ข้อเสนอแนะ 

 ควรปรับแนวทางการพิจารณาโครงการเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมอบ
อ านาจให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ สามารถพิจารณาอนุมัติโครงการได้โดยไม่ต้องผ่านคณะ
กรรมการบริหารกองทุนฯ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวในการพิจารณาอนุมัติโครงการ  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ต้องก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ให้ชัดเจน เช่น ประเภทโครงการและเพดานวงเงินอนุมัติสูงสุดที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
สามารถด าเนินการและตัดสินใจแทนคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้ 

 เพ่ือสนับสนุนการปรับโครงสร้างเพ่ือลดผลกระทบฯ กองทุนฯ ควรแบ่งโครงการที่จะสนับสนุน
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการที่จะให้การสนับสนุนเร่งด่วนซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบพิจารณาพิเศษที่
รวดเร็ว (Fast Track System) ภายใต้กรอบการร่วมลงทุนระหว่างกองทุนฯ กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
และหรือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกัน  และ กลุ่ม
โครงการ  /สินค้าทั่วไปที่สามารถขอรับเงินทุนสนับสนุนแต่ยังคงพิจารณาตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์
เบื้องต้นที่ระบุไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารฯ   

 มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบประเมินผลส าเร็จของการจัดตั้ง
กองทุนฯ โดยใช้ผลลัพธ์ (Outcome) ของแต่ละโครงการเป็นตัวตั้ง โดยการจัดท าตัวชี้วัดผลส าเร็จเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพ่ือช่วยให้กองทุนฯ สามารถประเมินประโยชน์ที่เกษตรกรได้ รับในระยะกลาง ไม่ใช่เป็นเพียง
ประโยชน์ที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับในช่วงเวลาของการด าเนินโครงการ  แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้คือ
การท าข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการในการจัดท าฐานข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกตลอดระยะเวลา
ที่ด าเนินโครงการและภายหลังโครงการสิ้นสุดอีก 3-5 ปี  

 ควรปรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้มีความครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น 

 เนื่องจากการด าเนินหลายโครงการที่ผ่านมาประสบกับปัญหาหลายด้านท าให้แผนปฏิบัติการล่าช้า
หรือได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  กองทุนฯ จึงควรให้ความส าคัญกับประเด็น
แนวทางจัดการความเสี่ยง  

 ควรพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ เพ่ือช่วยยกระดับศักยภาพของเกษตรกรที่
ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ อนึ่ง การจัดอบรมเนื้อหาควรเหมาะสมกับพ้ืนฐานความรู้ของเกษตรกร และ
ความต้องการของเกษตรกร  

7. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตและขยายพันธุ์พืช 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมการข้าว 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2537 ในสมัย
รัฐบาลของนายชวน  หลีกภัย และนายนิพนธ์  พร้อมพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยในการด าเนินงานได้มีการออกระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและ
ขยายพันธุ์พืช พ.ศ. 2536 ใช้บังคับ โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  ซึ่งต่อมาได้มีการยกเลิกระเบียบ
ดังกล่าว โดยออกระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืช พ.ศ. 2549 ขึ้นใช้
บังคับแทน เนื่องจากได้มีการโอนอ านาจหน้าที่ในเรื่องนี้ให้แก่กรมการข้าว  
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ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2537 มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย
แก่เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืช ได้จ านวน 130 ล้านบาท และในปี  2539 (สมัยนายบรรหาร  
ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี และนายมนตรี พงษ์พานิช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) อีก 
100 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 230 ล้านบาท  ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2544 อนุมัติให้
กรมส่งเสริมการเกษตร รวม ก) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตามโครงการผลิตและขยายพันธุพืช 
ภายใต้เงินกู้จากญี่ปุ่น และ ข) เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช 
ภายใต้เงินกู้จากสหรัฐอเมริกา ระยะที่ 2 เข้ากับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พื ช และโอนไป 
สังกัดกรมการข้าว  ดังนั้น เงินทุนหมุนเวียนเ พ่ือผลิตและขยายพันธุ์ พืชในความรับผิดชอบของ  
กรมการข้าว จึงเริ่มด าเนินการตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2544 (สมัย พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี และ
นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชก็เพ่ือน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนใน
การผลิตและขยายพันธุ์พืชคุณภาพสูง ไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ โดยมีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตและการจัดการเมล็ดพันธุ์พืช ก าหนดแผนและด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์
พืชเศรษฐกิจ ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและสถาบันเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน และ
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

การบริหารกองทุน 

ระเบียบกรมการข้าว ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืช พ.ศ. 2549 ได้ก าหนดให้มี 
“คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืช” ประกอบด้วยอธิบดีกรมการข้าว เป็น
ประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมการข้าวที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
ส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักบริหารกลาง กรมการข้าว เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักเมล็ดพันธุ์ข้าว 
กรมการข้าว เป็นกรรมการและเลขานุการ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการฯ ท าหน้าที่บริหารงานเงินทุน เงินทุนหมุนเวียนนี้ ให้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยเป็นการ
ช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจชั้นดี   รวมทั้งด าเนินการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 
แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการผลิตและขยายพันธุ์ พืช ก าหนดปรับปรุงราคาจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ให้
ข้อเสนอแนะและค าปรึกษาด้านต้นทุนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์พืช  

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ ก ากับดูแลส านักเมล็ดพันธุ์ข้าว และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 ศูนย์  
โดยมีอัตราก าลังรวมทั้งสิ้น 1,025 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 402 คน ลูกจ้างประจ า 546 คน พนักงาน
ราชการ 53 คน และพนักงานเงินทุนฯ 24 คน 

ส าหรับแหล่งเงินทุนส าคัญของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

1) เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2) เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช และเชื้อไรโซเบียม 

3) เงินที่ได้รับจากการบริการลดความชื้น ปรับปรุงสภาพและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 
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4) เงินจากรายได้อ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้ 

โดยอธิบดีกรมการข้าวมีอ านาจอนุมัติใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังต่อไปนี้ 

1) เป็นค่าด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการผลิต ขยาย และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ 

2) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต ขยาย และจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช 

3) เป็นรางวัลและค่าตอบแทนในการด าเนินการและบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

4) เป็นค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ทั้งนี้ โดยให้
เบิกจ่ายในอัตราที่ก าหนดตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุม พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีของทุนหมุนเวียนให้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่
กระทรวงการคลังก าหนด  

ให้น าข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนเข้าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

ให้ปิดบัญชีและจัดท ารายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนประจ าปีให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ และส่งรายงานการเงินดังกล่าวให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือตรวจสอบและ
รับรอง พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนเสนอคณะกรรมการและกรมบัญชีกลางทราบ 

เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบและรับรองรายงานการเงินของเงินทุนหมุนเวียนแล้ ว 
ให้น าเสนอคณะกรรมการทราบ พร้อมทั้งส่งส าเนาให้กรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณเพ่ือทราบต่อไป 

ทิศทางการด าเนินงานของกองทุนฯ 

เงินทุนหมุนเวียนฯ มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรผลิตและกระจำยเมล็ดพันธุ์  ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำร
เงินทุนหมุนเวียนที่ดีอย่ำงยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลัก 4 ประการ คือ (ก) ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ข) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เข้มแข็ง (ค) 
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  และ (ง) ศึกษา 
วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์  โดยมีเป้าประสงค์หลักเพ่ือผลิตและขยายพันธุ์พืช
คุณภาพสูง ไปสู่เกษตรกรในท้องถิ่นต่างๆ  อนึ่ง เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจและให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์
ดังกล่าว เงินทุนหมุนเวียนฯ วางกรอบการด าเนินงานโดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพ 

 เป้าหมาย: ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

 เป้าหมาย: กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมีการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มท่ีขึ้นทะเบียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า 

 เป้าหมาย: บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เพียงพอและมีสภาพคล่องในการด าเนินงาน
ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ 

 เป้าหมาย: มีการน างานศึกษาวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ในการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวเผยแพร่ได้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 

ผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 

การด าเนินงานของเงินทุนฯ เป็นกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวต่อจากเมล็ดพันธุ์ที่วิจัยโดยส านักวิจัย
เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว โดยส านักวิจัยฯ มีหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ( foundation seed)17 จ านวน
ประมาณ 3,000 ตันต่อปี โดยใช้เงินงบประมาณ  ส านักเมล็ดพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเงินทุนฯ มีหน้าที่
วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย (รวมถึงชั้นพันธุ์จ าหน่ายคุณภาพดีส่วนหนึ่ง) จากเมล็ดพันธุ์หลัก โดยปีหนึ่ง
จะมีความสามารถในการผลิตประมาณ 85 ,000 ตัน18 จ านวนสายพันธุ์ประมาณ 17 สายพันธุ์ โดยจะ
มอบหมายให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ (23 ศูนย์ทั่วประเทศ) ท าการซื้อเมล็ดพันธุ์หลักจากศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าว 
(27 ศูนย์ทั่วประเทศ) ประมาณปีละ 2,000 กว่าตัน และขายให้เกษตรกรผู้จัดท าแปลง (เกษตรกรลูกไร่ของ
เงินทุนฯ ประมาณ 10,000 กว่าราย) ในราคาเดียวกับที่ซื้อมา  หลังจากนั้นศูนย์เมล็ดพันธุ์แต่ละศูนย์จะท า
หน้าที่ควบคุมการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลผลิต รวมถึงปริมาณการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด
โดยส านักเมล็ดพันธุ์โดยทั่วไปจะวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์หัวเชื้อให้ได้ปีละประมาณ 85 ,000 ตัน (อัตราการ
ขยายพันธุ์: เมล็ดพันธุ์หลัก 1 กก.จะผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย ได้ 30-40 กก.) โดยเฉลี่ยแต่ละศูนย์ต้องผลิตให้ได้
ประมาณ 4,000 ตันต่อศูนย์ ทั้งนี้ การควบคุมคุณภาพจะท าอย่างเข้มงวด เกษตรกรลูกไร่จะต้องได้รับการ
ประเมินความพร้อมความสามารถในการปฏิบัติตามค าแนะน า รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของผลผลิต เมื่อได้
เมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว ศูนย์เมล็ดพันธุ์จะรับซื้อคืนจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าราคาตลาดประมาณร้อยละ 10-20 
ตามคุณภาพ การซื้อคืนจะมีเพดานราคาการซื้อคืน ส่วนเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อเข้ามาจะต้องผ่านโรงงานปรับปรุง
สภาพ คัดเมล็ดสิ่งเจือปนก่อนที่จะท าการบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

ความต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรภาคกลางจะมีมากเนื่องจากมีการเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทุกรอบการ
ผลิต (ข้าวมีระยะพักตัวประมาณ 4 สัปดาห์ไม่สามารถใช้ข้าวที่พ่ึงเก็บเกี่ยวในการปลูกต่อได้ทันที) โดยจะเป็น
ข้าวไม่ไวแสงเป็นส่วนใหญ่ แต่ส าหรับภาคอีสานและภาคเหนือ ปลูกปีละครั้งสามารถใช้ข้าวจากไร่นาของตน
เป็นเมล็ดพันธุ์ โดยจะเปลี่ยนพันธุ์ประมาณ 3 ปีครั้ง และจะเป็นข้าวไวแสง อย่างไรก็ตามเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วน
ใหญ่ที่ผลิตออกมาจะขายหมดการตั้งราคาจะพิจารณาจากต้นทุนการผลิตในโรงงาน รวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่ต้องมี
การคัดออกประมาณ 5% แล้วมีการประกาศราคาขายที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการเงินทุนฯ บาง
พันธุ์ขายได้ก าไร บางพันธุ์ขายขาดทุนเนื่องจากความต้องการน้อย แต่ในภาพรวมเป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร
เพราะหากตั้งราคาสูงเกินไปในที่สุดจะเป็นภาระแก่เกษตรกร 

                                           
17  ชั้นพันธุ์หลัก (foundation seed) ชั้นพันธุ์ขยาย (extension seed) และชั้นพันธุ์จ าหน่าย (commercial seed) ต่างกันตรง
จ านวนพันธุ์ปนและข้าวแดงที่ยอมให้มีได้ 
18  เป็นเมล็ดพันธุ์ขยายจริง ๆ ประมาณ 60-70% ท่ีเหลือจัดเป็นเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย แต่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร เมล็ด
พันธุ์ท้ังสองประเภท ท่ีผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์น้ีมีคุณภาพใกล้เคียงกัน โดยในปี 2558 พึ่งเริ่มมีการก าหนดราคาของเมล็ดพันธุ์ท้ังส อง
ประเภทต่างกัน (ก่อนหน้าน้ีราคาเท่ากัน)  
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หากพิจารณาในแง่ความต้องการเมล็ดพันธุ์ของพ้ืนที่ปลูกข้าวทั้งประเทศซึ่งมีประมาณ 70-80 ล้านไร่ 
ต้องการเมล็ดพันธุ์ประมาณ 1 ล้านกว่าตัน (เมล็ดพันธุ์จ าหน่ายและเมล็ดพันธุ์ขยายรวมกัน) แต่ความต้องการ
ซื้อขายจริงๆ ประมาณ 800,000 ตันเนื่องจากเกษตรกรในภาคต่างๆ มีความต้องการในแต่ละข่วงเวลาแตกต่าง
กันการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายเพ่ือจ าหน่ายนี้ส่วนใหญ่จะด าเนินการโดยภาคเอกชน โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่
จะซื้อหัวเชื้อจากศูนย์เมล็ดพันธุ์เพ่ือมาปลูกท าเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายอีกต่อหนึ่ง  ทั้งนี้ ส านักเมล็ดพันธุ์ได้
สนับสนุนภาคเอกชนให้มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว (ภายใต้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช 
2518) ซึ่งประกอบไปด้วยเกษตรกรผู้ผลิต สหกรณ์ โรงสี พ่อค้าในท้องถิ่นประมาณ 100 ราย สามารถผลิตได้
ประมาณ 400,000 ตัน ชมรมเหล่านี้มีตราสินค้าของตัวเอง  อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังมีเอกชนรายย่อยอีก
ประมาณ 200-300 รายที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายที่สนับสนุนโดยส านักเมล็ดพันธุ์ 

ภาพรวมสถานภาพทางการเงินของเงินทุนฯ 

ในปี 2556 เงินทุนหมุนเวียนฯ มีสินทรัพย์รวมมูลค่า 1,800 ล้านบาท มีรายได้ประมาณ 2,300 ล้านบาท
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการขายเมล็ดพันธุ์ รายจ่ายประมาณ 2,150 ล้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายการซื้อ
เมล็ดพันธุ์คืนจากเกษตรกร ก าไรประมาณ 150 ล้านบาท ช่วงที่ราคาข้าวขึ้นสูงเกษตรกรจะขายข้าวเร็ว ท าให้
ต้องมาซื้อพันธุ์ข้าวซึ่งจะท าให้ขายดี แต่หากราคาข้าวตก เกษตรกรมักจะเก็บข้าวแล้วใช้พันธุ์ของตัวเองเงินทุนฯ 
จะมีการใช้เงินงบประมาณประมาณปีละ 40 กว่าล้านบาท (425 บาทต่อตัน) โดยน ามาใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส านักงาน เช่น ค่าล่วงเวลาของคนขับรถ ฯลฯ ซึ่งไม่สามารถใช้เงินของเงินทุนฯได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่
เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์จึงไม่สามารถเบิกงบฯจากเงินทุนฯ มาใช้ได้ตามกฎหมาย ในระยะหลังมี
การของบฯ วิจัยเช่นหาวิธีการลดความชื้นให้ต้นทุนถูกลง แต่งบส่วนนี้ยังน้อยมาก 

ในปี 2552 มีโครงการเพ่ิมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จาก 70,000 ตัน เป็น 100,000 ตัน จึงมีการกู้ยืมเงิน
ปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจ านวน 400 ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2556 ได้มีการปรับลดการ
ผลิตลงเหลือ 85,000 ตัน และเงินท่ีกู้ยืมมาได้ใช้คืนไปหมดแล้ว  

หากประเมินในภาพรวม ตั้งแต่มีการจัดตั้งเงินทุนฯ ในปี 2537 มา ได้มีการใช้งบประมาณในการก่อตั้ง
ช่วง 3 ปีแรก จ านวน 230 ล้านบาท โดยในแต่ละปีต้องมีการใช้งบประมาณประมาณ ปีละ 40 ล้านบาทเพ่ื อ
เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเบิกจากเงินทุนได้ รวมเป็นเงินประมาณ 840 ล้าน (จนถึงปี 2557) และในปี 2552 
ได้มีการกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรจ านวน 400 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 
1470 ล้านบาท ทั้งนี้การด าเนินงานแต่ละปีจะใช้เงินของเงินทุนฯ เองเป็นหลัก และสามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
(รายได้มากกว่ารายจ่าย) โดยมีอัตราผลก าไรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาอยู่ในช่วงร้อยละ 5-15 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

การผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายที่มีคุณภาพเป็นหัวใจส าคัญในการผลิตข้าวของประเทศ การมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายที่สามารถรับรองคุณภาพได้ทุกเมล็ดและเกษตรกรโดยทั่วไปให้ความ
เชื่อถือจึงถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ โดยเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จะมีสองกลุ่ม กล่าวคือ 

1) เกษตรกรลูกไร่ของเงินทุนฯ: เกษตรกรกลุ่มนี้จะมีหลักประกันในการผลิตและการขาย ระดับหนึ่งคือ
สามารถซื้อเมล็ดพันธุ์คุณภาพได้จากเงินทุนฯ เมื่อผลิตแล้วสามารถขายในราคาสูงกว่าราคาตลาดประมาณ 10-
20%  โดยต้องได้รับการตรวจสอบการผลิตทุกขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ของเงินทุนฯ ซึ่งจากการสัมภาษณ์
เกษตรกรลูกไร่ พบว่า การผลิตจะยากและมีความเสี่ยงสูงในช่วงเริ่มต้น แต่หลังจากที่มีความช านาญในการ
ผลิตแล้ว ความเสี่ยงต่างๆ จะลดลง และเกษตรกรมีความต้องการที่จะเป็นเกษตรกรลูกไร่ของเงินทุนฯ ต่อไป 
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2) เกษตรกรทั่วไปที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จากเงินทุนฯ: เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ในแง่ของการซื้อเมล็ด
พันธุ์ที่มีคุณภาพมาขยายการผลิตต่อ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยเงินทุนจะเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในแง่คุณภาพ 
และราคามากกว่าเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตโดยภาคเอกชน 

ตารางภาคผนวกที่ 8 แสดงผลการส ารวจเกษตรกรที่ใช้เมล็ดพันธุ์ของเงินทุนฯ ทั้งที่เป็นเกษตรกรลูก
ไร่และเกษตรกรทั่วไป โดยได้ท าการเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ์ของเงินทุนฯ และเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชนในแง่
ต่างๆ จะเห็นว่า เกษตรกรมีความมั่นใจในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ของเงินทุนฯ โดยเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน
ได้เปรียบในเรื่องของความเพียงพอ ความหลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายที่ดีกว่า 

ตารางภาคผนวกที่ 8  ผลการส ารวจความเห็นของเกษตรกรเรื่องความแตกต่างของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต 
โดยภาครัฐและเอกชน 

ประเด็นในการพิจารณา 

ระดับความพึงพอใจในการซื้อเมลด็พันธ์ุจากเงินทุนฯ 
เมื่อเทียบกับการซื้อจากเอกชน รวม 

แย่กว่า เท่ากัน ดีกว่า 

1. คุณภาพเมลด็พันธ์ุข้าวของเงินทุนฯ เมื่อเทียบกับ
ภาคเอกชน 

 25% 75% 100% 

2. ความเพียงพอของเมล็ดพันธ์ุข้าวของเงินทุนฯ เมื่อเทียบ
กับภาคเอกชน (หากมเีพียงพอดีกว่าใส่  ในช่องดีกว่า) 

 62.5% 37.5% 100% 

3. ชนิดของเมล็ดพันธ์ุข้าวของเงินทุนฯ มีความหลากหลาย
มากกว่าของเอกชน (หากมีหลากหลายกว่าใส่   
ในช่องดีกว่า) 

50% 50%  100% 

4. การเข้าถึงแหล่งขาย/ตัวแทนจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าวของ
เงินทุนฯ เมื่อเทียบกับภาคเอกชน 

 62.5% 37.5% 100% 

5. บริการเสรมิหลังการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวของเงินทุนฯ เมื่อ
เทียบกับเอกชน 

 50% 50% 100% 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเงินทุนฯ 

1) KPI ทีไ่ม่เหมาะสมต่อลักษณะการด าเนินงานของเงินทุนฯ เช่นการวัดต้นทุนต่อหน่วย เนื่องจากเป็น
องค์กรไม่แสวงหาก าไรการวัดการปิดงบฯ ท าได้ยากเพราะมี 23 หน่วยหากหน่วยเดียวปิดช้าก็จะตก KPI นี้ทั้ง
องค์กร รวมถึงการยกระดับ KPI หลายๆ ตัวขึ้นทุกปีท าไม่ไดเ้นื่องจากการปฏิบัติงานมีลักษณะเดิม 

2) ศูนย์เมล็ดพันธุ์ 23 ศูนย์ (ส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง) มีภารกิจหลักด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์แต่จะมี
ภาระของกรมการข้าวอย่างอ่ืนด้วย ทั้งนี้แต่เดิมศูนย์เมล็ดพันธุ์อยู่ภายใต้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสามารถท า
หน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวโดยมีเกษตรต าบล เกษตรอ าเภอท างานส่วนอ่ืนของกรมส่งเสริมฯ ต่อมาเมื่อมี
การแยกตัวมาอยู่กับกรมการข้าว ท าให้ศูนย์เหล่านี้ต้องท าหน้าที่อ่ืนๆ ของกรมการข้าวด้วย เนื่องจากไม่มี
เกษตรต าบล อ าเภอเป็นแขนขาในการท างานด้านอื่นๆ เหมือนเดิม 

3) ค่าใช้จ่ายบางส่วน เช่นค่าใช้จ่ายในส านักงาน ค่าล่วงเวลาของคนขับรถ ฯลฯ ต้องใช้เงินงบประมาณ 
เนื่องจากไม่สามารถเบิกจากเงินทุนฯ ได้ จึงต้องท าสองบัญชีและมีความยุ่งยาก 
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ข้อเสนอแนะ 

ภาครัฐควรมีบทบาทหลักในการท างานวิจัยและพัฒนาเรื่องสายพันธุ์ข้าว โดยหน้าที่ในการผลิตเมล็ด
พันธุ์ควรมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลิตเป็นหลัก (โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวไม่ไวแสงที่มีความ
ต้องการสูง) ทั้งนี้ในปัจจุบันภาคเอกชนเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายเป็นหลักอยู่แล้ว ในส่วนเมล็ดพันธุ์ขยาย 
ควรมีการเพ่ิมบทบาทของภาคเอกชนให้มากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ (รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรลูกไร่
เดิม ศูนย์ข้าวชุมชน และสหกรณ์ต่างๆ ที่มีความพร้อม)  สามารถซื้อเมล็ดพันธุ์หลักจากศูนย์วิจัยข้าวเพ่ือน าไป
ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยายด้วยตนเอง ภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนับสนุนในแง่ของการถ่ายทอดเทคนิคการผลิต
เมล็ดพันธุ์ขยายตั้งแต่การปลูก การเก็บเก่ียว รวมถึงการอบแห้ง  คัดเมล็ดพันธุ์ และการบรรจุถุง การสนับสนุน
ดังกล่าวนอกจากการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ยังต้องมีการลงทุนในเบื้องต้นให้ด้วย เช่น เครื่องอบแห้ง เครื่อง
คัดเมล็ดพันธุ์ เทคโนโลยีการบรรจุถุง เป็นต้น เป็นที่น่าสังเกตว่าจากการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรลูกไร่ที่จังหวัด
ราชบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ของจังหวัด มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรลูกไร่ ท าการ process เมล็ดพันธุ์
เองอยู่แล้ว แต่ยังขาดการลงทุนในเครื่องจักรต่างๆ อย่างเพียงพอ  

 ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยภาครัฐควรเน้นที่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไวแสง ที่มีความต้องการ
น้อย ซึ่งภาคเอกชนอาจจะไม่มีความสนใจเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุน 

 อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีบทบาทมากขึ้นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายดังกล่าว มีข้อควร
ระวังคือภาครัฐต้องสามารถควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตโดยภาคเอกชนได้ อย่างเช่นการใช้ระบบ post 
auditing เพ่ือตรวจสอบและรับประกัน (certification) คุณภาพเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน    

8. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืน ๆ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมประมง 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2523 ซึ่งอยู่
ในช่วงสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ โดยมีนายบรรหาร  ศิลปอาชา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  และได้มีการออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ พ.ศ. 2523  ก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการด าเนินงานของเงินทุน
หมุนเวียนนี้ 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

เงินทุนหมุนเวียนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่ได้ท าการผลิตขึ้นเองและที่ได้จากการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าจากธรรมชาติ โดยส่วนราชการ
ของกรมประมงเพ่ือจ าหน่ายให้แก่ราษฎร  ทั้งนี้ ราคาจ าหน่ายพนัธุ์สัตว์น้ าให้เป็นไปตามท่ีกรมประมงก าหนด 

ในการด าเนินงาน กรมประมงมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบในการด าเนินการผลิตพันธุ์สัตว์
น้ า โดยมีเป้าหมายเพื่อเพ่ิมผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ าให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ าที่หา
ยากจากแหล่งน้ าน ามาผสมเทยีมขยายพันธุ์จ าหน่าย ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ าสายพันธุ์ใหม่จ าหน่ายให้แก่เกษตรกร 
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การบริหารกองทุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน มีดังนี้ 

1) กรมประมง ก าหนดนโยบายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 

2) คณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ มีทั้งหมด 16 คน ซึ่งมอีธิบดีกรมประมงเป็นประธาน มีหน้าที่ก าหนด
แนวทางการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงาน 

3) ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารฯ มีคณะท างานเงินทุนหมุนเวียนฯ อีก 17 คน 
พร้อมด้วยผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเป็นประธานในการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
โดยคณะท างานเงินทุนฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ปฏิบัติงานและระบบประเมินผลการด าเนินงาน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประมาณการรายจ่าย 
และการจัดสรรงบประมาณ วิเคราะห์และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนฯ รวมทั้ง
พิจารณาและทบทวนราคาจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด 

4) ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด มีหน้าที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย 

5) ส านักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีหน้าที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่าย 

6) สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า มีหน้าที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย 

7) กองคลัง รับผิดชอบด้านการบัญชี การเงิน การจัดท างบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน 

8) กรมบัญชีกลาง รับผิดชอบด้านการอนุมัติงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนนั้น ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
ในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ พ.ศ. 2523 ได้ก าหนดให้เงินที่จะน าเข้าบัญชีเงินทุน
หมุนเวียน ประกอบด้วย เงินรับจากงบประมาณ เงินรับจากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ า และเงินรับอ่ืนๆ ซึ่งเกิด
จากกิจการที่ใช้เงินทุนหมุนเวียน  อนึ่ง การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้ใช้จ่ายได้เฉพาะกิจการตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
และรายจ่ายอื่นตามท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง  ในส่วนของวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่าย การเก็บ
รักษา การน าส่งเงิน และการพัสดุให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีคู่  และปิดบัญชีปีละครั้ง เพ่ือท างบการเงิน โดยมีงบรายได้ 
ค่าใช้จ่าย และงบดุล พร้อมทั้งรายละเอียดเท่าที่จ าเป็นส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในหกสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีงบประมาณ 

ทิศทางการด าเนินงาน 

เงินทุนหมุนเวียนฯ ก าหนดวิสัยทัศน์องค์กร โดยมุ่งเน้น “ผลิตและจ ำหน่ำยพันธุ์สัตว์น้ ำที่มีคุณภำพ” 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ (ก) เพ่ือผลิตและจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน (ข) เพ่ือน า
งานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า (ค) เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพ่ิมประสิทธิภาพงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และ (ง) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ระบบสวัสดิการและผลตอบแทนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร 
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ทั้งนี ้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ พ.ศ. 2558-2560  
มีประเด็นยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ เพียงพอ และทันต่อความต้องการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: เสริมสร้างการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ มีเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ คือ การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน การพัฒนาการตลาดสินค้าสัตว์น้ า การสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร /
องค์กรเกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

นอกจากนี้การด าเนินงานของทุนหมุนเวียนการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ยังมี
เป้าหมายทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมประมง ปี พ.ศ. 2558 ในส่วนของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพสินค้าให้มีความเป็นเลิศและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สากล การเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าให้แหล่งเพาะเลี้ยง
และทุกแหล่งทรัพยากร การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการพัฒนางานวิจัยและ
เทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา 

ผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ 

ในแต่ละป ีกองทุนหมุนเวียนฯ มีแหล่งรายได้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางในการ
ใช้เป็นผลตอบแทนให้กับข้าราชการและลูกจ้างของรัฐ  อีกส่วนหนึ่งคือเงินที่มาจากเงินทุนหมุนเวียน โดยเฉลี่ย
จะดึงงบประมาณจากกองทุนประมาณ 74 ล้านบาทต่อปี (ค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายเงินทุนฯ ปี 2552-2556) 
ค่าใช้จ่ายหลักคือต้นทุนในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าและใช้เป็นค่าจ้างของลูกจ้างเงินทุน  ในส่วนของก าไรเฉลี่ยอยู่ที่ 
3 ล้านบาทต่อปี (ค่าเฉลี่ยก าไรของเงินทุนฯ ปี 2552-2556) ในปี 2556 เงินทุนหมุนเวียนฯ มีสินทรัพย์สุทธิ 83 
ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 94 ล้านบาทในปี 2555 และ 100 ล้านบาทในปี 2554  โดยมีสาเหตุส าคัญคือ เงินทุน
หมุนเวียนฯ ต้องลงทุนท าบ่อเลี้ยงใหม่ทดแทนบ่อเก่าที่เสื่อมสภาพไป  หากพิจารณาโครงสร้างรายได้จ านวน 
82 ล้านบาท และรายจ่ายจ านวน 79 ล้านบาท ในปี 2554 พบว่า รายได้ส่วนใหญ่มาจากการจ าหน่ายพันธุ์สัตว์
น้ า ค่าใช้จ่ายหลักเกิดจากค่าวัสดุซึ่งคือค่าใช้จ่ายในการหาพ่อแม่พันธุ์ อาหาร ยา (28 ล้าน) และค่าจ้างชั่วคราว 
(16 ล้าน) เป็นที่น่าสังเกตว่าค่าใช้จ่ายเรื่องบุคลากรรวมทั้งสิ้นคิดเป็นประมาณ 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่ง
เป็นภาระที่หนักมาก ทั้งนี้เกิดจากการปรับเงินเดือนและถ้าลูกจ้างประจ า เงินทุนเกษียณต้องมีการจ่ายเงิน
บ านาญด้วย  

การจัดสรรงบประมาณ 

แต่ละศูนย์ฯ ที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจะได้รับจัดสรรงบประมาณตามที่ได้เสนอข้อมูลความต้องการพันธุ์สัตว์
น้ าไปที่ส่วนกลาง โดยแต่ละศูนย์ฯ จะต้องท าการส ารวจว่า ลูกค้ามีความต้องการพันธุ์สัตว์น้ าอะไร จ านวน
เท่าใด ซึ่งเป็นการประมาณความต้องการล่วงหน้าแบบปีต่อปีและรายงานต่อส่วนกลาง  ทางส่วนกลางจะได้รับ
ข้อมูลความต้องการพันธุ์สัตว์น้ าของทั้งประเทศ และท าการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ ตามจ านวน
ที่ได้แจ้งไว้ โดยจะค านวณการแจกจ่ายงบประมาณจากการคิดต้นทุนของการเลี้ยงสัตว์น้ าแต่ละชนิดคูณด้วย
จ านวนสัตว์น้ าชนิดนั้นๆ ต้นทุนของการผลิตสัตว์น้ าแต่ละชนิดและราคาขายจะถูกก าหนดโดยคณะท างาน
เงินทุนฯ ซึ่งราคาเหล่านี้จะถูกใช้เป็นราคาอ้างอิงของเอกชนรายย่อย ในส่วนของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขาย
ต้องส่งกลับมาที่ส่วนกลาง โดยส่วนใหญ่แต่ละปีจะได้ก าไรประมาณ 3 ล้านบาท หากศูนย์ฯ ที่ตัดงบไปแล้วใช้
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งบไม่หมด ต้องส่งเงินงบประมาณส่วนที่เหลือคืนมาท่ีส่วนกลางและจะมีผลต่อการพิจารณาจัดสรรงบในปีถัดไป 
นอกจากนี ้หากผลประกอบการเกิดการขาดทุนจะส่งผลต่อการได้รับงบประมาณในปีถัดไปเช่นกัน 

การด าเนินงานของกองทุน 

กิจกรรมหลักของเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ คือ การผลิตพันธุ์
สัตว์น้ าเพ่ือจ าหน่าย โดยทั่วไป หน้าที่หลักของกรมประมง คือ การผลิตสัตว์น้ าเพ่ือปล่อยในแหล่งน้ าธรรมชาติ  
ไม่มีโครงการอ่ืนๆที่เป็นในลักษณะเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด  แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเกษตรกรหันมาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
มากขึ้น  ความนิยมในการจับสัตว์น้ าตามแหล่งธรรมชาติลดลง เงินทุนหมุนเวียนนี้จึงเกิดขึ้นมาเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในการเป็นแหล่งขายพันธุ์สัตว์น้ าที่มีราคาถูกและคุณภาพดี  โดยราคาและต้นทุนของพันธุ์สัตว์น้ าแต่ละ
ชนิดนั้น จะถูกก าหนดโดยคณะท างานเงินทุนฯ โดยค านวณจากต้นทุนและบวกเพ่ิมประมาณ 10-15% ราคาจะ
แตกต่างกันไปตามชนิดและขนาดของพันธุ์สัตว์น้ า  

การด าเนินการของเงินทุนเริ่มจากการประมาณการจ านวนสัตว์น้ าที่ต้องผลิตในปีงบประมาณถัดไป โดย
มอบหมายให้ ส านักฯ (ปัจจุบันเป็นกอง) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด ประมงชายฝั่ง ชายฝั่ง และ
พันธุกรรมสัตว์น้ าในจังหวัดต่างๆ รวบรวมข้อมูลการขายพันธุ์สัตว์น้ าประเภทต่างๆ จากปีก่อน รวมถึง
ประมวลผลจากการส ารวจความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ของตน แล้วส่งมายังคณะท างานเงินทุน
หมุนเวียนในส่วนกลาง เพ่ือเสนอต่อไปยังคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ส าหรับการขอกรอบเงิน
งบประมาณ โดยการตั้งงบประมาณจะขอเป็นจ านวนตัวคูณค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อตัว ตัวอย่างเช่นแต่ละปีจะ
มีการผลิตประมาณ 330 ล้านตัว เฉลี่ยตัวละ 26 สตางค์ คิดเป็นวงเงิน 86 ล้านบาท เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว
จะมีการโอนเงินไปยังหน่วยงานในจังหวัดต่างๆ รูปภาคผนวกที่ 16 แสดงสัดส่วนพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตประจ าปี
งบประมาณ 2554  

รูปภาคผนวกที่ 16   สัดส่วนพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตประจ าปีงบประมาณ 2554 

 
จากนั้นส านักฯ ต่างๆ ในส่วนภูมิภาคจะต้องจัดหาพ่อแม่พันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะได้จากธรรมชาติ (การซื้อ

จากภาคเอกชนหรือน าเข้ามีราคาแพง) แล้วท าการผลิตตามจ านวนที่ก าหนด จากนั้นเกษตรกรที่สนใจจะติดต่อ
จองพันธุ์และจ านวนของสัตว์น้ าที่ต้องการ การขายในแต่ละปีมักจะขายหมด บางปีอาจจะไม่เพียงพอ ทั้งนี้  
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พันธุ์สัตว์น้ าแต่ละพันธุ์จะมีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละปี ระบบการขายของกองทุนจะใช้วิธีการเปิดจอง
ให้ลูกค้ามาแจ้งชื่อ พันธุ์สัตว์น้ าและจ านวนพันธุ์สัตว์น้ าที่ต้องการไว้  เมื่อทางศูนย์ผลิตได้จะแจ้งให้ลูกค้ามารับ  
บางสายพันธุ์ที่มีความต้องการสูงอาจจะมีการจองข้ามปี 

งานในส่วนของการผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือขายนั้นจะดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ซึ่งถือเป็นภารกิจ
รองจากการผลิตสัตว์น้ าเพ่ือปล่อยตามธรรมชาติ  โดยการผลิตสัตว์น้ าในแต่ละศูนย์ฯ จะแตกต่างกันไปในแต่
ละพ้ืนที่และตามความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุรี  จะผลิตปลา
นิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศและกบ (เฉพาะหน้าฝน)  ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งเพชรบุรีผลิต
อาร์ทีเมีย (ไรทะเล) และสาหร่ายเป็นหลัก ขณะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าเพชรบุรีจะเน้นผลิต
ปลานิลจิตรลดา 3 และกุ้งก้ามกราม ซึ่งโดยทั่วไปการผลิตของศูนย์ฯ พันธุกรรมจะเป็นการผลิตแบบมีการ
พัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์ เป็นต้น  

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

1)  พันธุ์สัตว์น้ าบางชนิดเอกชนไม่ผลิตเพราะมีต้นทุนสูง ไม่คุ้มในการผลิตเพ่ือขาย เอกชนจะเลือกผลิต
เฉพาะพันธุ์สัตว์น้ าที่มีความคุ้มค่าและสามารถส่งออก ในขณะที่เงินทุนฯ จะผลิตพันธุ์ปลาที่เกษตรกรมีความ
ต้องการ เช่น ปลานิลจิตรลดา 1 2 3 ปลาหมอชุมพร หรือบางพันธุ์เกษตรกรมีความต้องการเลี้ยงแม้ว่าจะสูญ
พันธุ์ไปแล้ว (การเพาะพันธุ์เองโดยเกษตรกรใช้เวลาหลายปี) เช่น ปลายี่สกไทย ปลาเหล่านี้มักจะมีราคาดีเป็นที่
นิยมของเกษตรกร 

2)  การประกาศราคาพันธุ์สัตว์น้ าของเงินทุนฯ ช่วยให้ราคาของพันธุ์สัตว์น้ าที่มีอยู่ในตลาดไม่สูงมากนัก 
เนื่องจากภาคเอกชนที่ท าการเพาะพันธุ์สัตว์น้ าขายจะใช้เป็นราคาอ้างอิงในระดับหนึ่ง โดยส่วนมากเอกชนราย
ใหญ่จะตั้งราคาสูงกว่าของกองทุนเกือบเท่าตัว ขณะที่เอกชนรายเล็กจะใช้ราคาของกองทุนอ้างอิงเป็นหลักและ
จะขายถูกกว่ากองทุนนิดหน่อย  

3)  คุณภาพสัตว์น้ าของเงินทุนฯ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรว่าดีกว่าของเอกชนหลายรายโดยเฉพาะ
รายเล็ก มีความน่าเชื่อถือสูงและมีบริการหลังการขายในการให้ค าแนะน าในการเลี้ยง 

4)  เกษตรกรรายเล็กที่ต้องการซื้อพันธุ์สัตว์น้ าปริมาณน้อยๆ ก็สามารถสั่งซื้อได้จากกองทุน หากเป็น
การซื้อจากเอกชนมักจะต้องซื้อในปริมาณมาก  

5)  การเข้าถึงแหล่งจ าหน่ายพันธุ์สัตว์น้ าท าได้สะดวก เนื่องจากกองทุนมีศูนย์ฯ กระจายอยู่ทั่วประเทศ  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเงินทุนฯ 

1) การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพื่อจ าหน่าย  บางสายพันธุ์เป็นที่ต้องการของเกษตรกรและเอกชนไม่ได้ขายท า
ให้การผลิตของกองทุนฯ ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร  เนื่องจากข้อจ ากัดด้านแรงงานและ
สถานที่  ปัจจุบันบ่อเลี้ยงที่ใช้ในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ านั้นมีอยู่อย่างจ ากัดและเริ่มเสื่อมโทรม  ขณะที่เจ้าหน้าที่
ผู้ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าที่ประจ าอยู่แต่ละศูนย์มีเพียง 2-3 คนเท่านั้น  การขออนุมัติงบประมาณจากเงินทุนเพ่ือมา
ปรับปรุงระบบการผลิตหรือการน ามาจ้างลูกจ้างกองทุนเพ่ิมนั้นท าได้ยาก   

2) ปัญหาในการตีความกฎหมาย เช่น กฎหมายก าหนดให้ขาย “พันธุ์สัตว์น้ า” แต่เนื่องจากโครงสร้าง
การผลิตเปลี่ยนไป ปัจจุบันเกษตรกรต้องการในรูปไข่ หรือกฎหมายก าหนดให้ขายให้ “ราษฎร” แต่ตอนนี้มี
หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. มาซื้อเป็นจ านวนมาก 
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3) ปัจจุบันมีการประเมินเงินทุนโดยใช้ KPI ในหลายๆ เรื่อง ซึ่งเป็นภาระมากในการด าเนินการของ
เงินทุนฯ เช่น การท าแผนพัฒนาบุคลากร แผนควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง และแผน IT ซึ่งในระบบ
งบประมาณปกติ แต่ละศูนย์ฯจะมีการประเมินในส่วนนี้อยู่แล้ว แต่การก าหนดให้เงินทุนต้องท าอีกจึงเป็นงาน
ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ KPI บางตัวไม่เหมาะสมกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร เช่น ค่าใช้จ่ายรวมต่อรายได้ เป็นต้น 

4) ศูนย์วิจัยฯ ในจังหวัดต่างๆ เป็นหน่วยปฏิบัติงานของกรมประมงซึ่งมีภารกิจหลักอ่ืนๆ ที่จะต้องดูแล
และรับผิดชอบ  ทั้งการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์  การผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือปล่อย  การให้ค าแนะน าและองค์
ความรู้แก่เกษตรกร ฯลฯ  ตัวอย่างการท างานของแต่ละศูนย์ฯ อาทิ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ ามี
หน้าที่หลักในการผลิตพันธุ์สัตว์น้ า โดยเน้นไปที่การพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ าและคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือใช้ปล่อย
ตามแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแจกจ่ายให้หน่วยงานต่างๆ น าไปปล่อยตามแหล่งน้ าสาธารณะ  ส่วนงานภายใต้
เงินทุนหมุนเวียนจะเป็นงานที่เพ่ิมเติมออกมาจากภารกิจหลัก  โดยจะเป็นงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือการ
จ าหน่าย  เจ้าหน้าที่ต้องดูแลเรื่องระบบบัญชี  การส่งเงินเข้ากองคลัง การจัดสรรพ้ืนที่บ่อเลี้ยงที่มีอยู่มาเพ่ือ
ผลิตพันธุ์สัตว์น้ าจ าหน่าย เป็นต้น  ซึ่งถือเป็นภาระพอสมควรส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
รัฐที่ไม่ได้ผลตอบแทนใดๆ จากเงินทุนหมุนเวียนฯ เลย  

ข้อเสนอแนะ 

คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ยุบเงินทุนฯ โดยภารกิจหลักของเงินทุนฯ ในปัจจุบันที่ท าหน้าที่ผลิตพันธุ์สัตว์น้ า
ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์เพ่ือจ าหน่ายให้เกษตรกรรายย่อยให้ใช้งบประมาณแผ่นดินของกรมประมง เนื่องจาก
ความต้องการสัตว์น้ ากลุ่มนี้ในตลาดอาจจะมีไม่สูงพอที่ภาคเอกชนจะสนใจเข้ามาผลิต โดยงบประมาณส่วนนี้
ควรเป็นงบกลางที่มีความยืดหยุ่น หน่วยงานฯ สามารถปรับแผนการผลิตได้สอดรับกับความต้องการของ
เกษตรกรรายย่อยในแต่ละฤดูกาลเลี้ยงของแต่ละปี ส าหรับพันธุ์สัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่มีความต้องการในตลาดสูงและ
เอกชนสามารถผลิตได้เพียงพออยู่แล้ว เงินทุนฯ ไม่มีความจ าเป็นต้องผลิตเอง คณะผู้วิจัยมีความเห็นเพ่ิมเติม
ส าหรับกรมประมงว่า ยุทธศาสตร์หลักส าหรับพันธุ์สัตว์น้ าที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ควรเป็นเรื่องการเก็บสาย
พันธุ์พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ าเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสายพันธุ์ (diversity) รวมถึงการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์
และเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยง เช่น การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น อัตราการรอดสูงขึ้น  สาย
พันธุ์มีความแข็งแรงทนทาน ลดระยะเวลาในการเลี้ยงให้สัตว์น้ าโตและได้ขนาดเร็วขึ้น โดยกรมประมงควรมี
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานเช่นบุคลากร โรงเลี้ยง ห้องปฏิบัติการทดลอง เพ่ือเก็บสายพันธุ์ระยะยาว โดยเมื่อ
พันธุ์สัตว์น้ าประเภทใดมีความต้องการในตลาดเพียงพอ กรมประมงควรถ่ายทอดเทคโนโลยีเรื่องสายพันธุ์และ
เทคนิคการเพาะเลี้ยงให้ภาคเอกชนเป็นผู้ผลิต โดยภาครัฐมีบทบาทหลักเรื่องการรับประกันเรื่องคุณภาพ  

9. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจ าหน่าย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมปศุสัตว์ 

การจัดตั้ง: เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2524 โดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ให้กรมปศุสัตว์
ได้รับงบประมาณจัดตั้ง 15 ล้านบาท ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ ซึ่งมีนายบรรหาร ศิลปอาชา 
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  
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วัตถุประสงค์ 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย พ.ศ. 2524 ก าหนดวัตถุประสงค์
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ไว้ว่า เงินทุนหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายในการผลิตวัคซีนชนิดต่างๆ ส าหรับ
จ าหน่ายใช้ป้องกันก าจัดโรคระบาดสัตว์ และด าเนินการตามแผนการป้องกันการก าจัดโรคของกรมปศุสัตว์ 

การบริหารกองทุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนฯ ประกอบด้วย  

1) กรมปศุสัตว์: ก าหนดนโยบายการควบคุมโรคระบาดสัตว์ภายในประเทศ 
2) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย ซึ่งมีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็น

ประธาน: พิจารณาแผนงานนโยบาย, โครงการ, งบประมาณ ที่ต้องใช้ในแต่ละป ี
3) ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.): มีหน้าที่ผลิตวัคซีน เพ่ือป้องกันโรคระบาดสัตว์  โดยส านัก

เทคโนโลยีฯ มีการแบ่งงานภายในออกเป็น กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ กลุ่มทดสอบคุณภาพชีวภัณฑ์ กลุ่ม
วิจัยและพัฒนา กลุ่มสัตว์ทดลอง ส่วนบริหารจัดการชีวภัณฑ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพ 
ฝ่ายการตลาดและจัดส่งวัคซีน 

4) กองคลัง: ดูแลด้านการบัญชี การเงิน จัดท างบการเงิน อนุมัติการจ่ายเงิน 
5) กรมบัญชีกลาง: ดูแลเงิน, อนุมัติการใช้จ่ายเงิน 
6) สคบ.: ลูกค้า (น าวัคซีนไปใช้ในพ้ืนที่), ผู้น านโยบายการควบคุม ป้องกันโรค จากกรมปศุสัตว์ไป

ปฏิบัติ 
7) สสอ.: รวบรวมความต้องการในพื้นท่ี (วัคซีนเพ่ือจ าหน่าย), คลังสินค้า 
8) ปศุสัตว์จังหวัด (ปศจ.), ปศุสัตว์อ าเภอ (ปศอ.): ตัวแทนจ าหน่ายและหน่วยบริการ, น าวัคซีนไป

จ าหน่ายแก่เกษตรกร 

โดยรวม โครงสร้างอัตราก าลังของส านักฯ รวม 423 คน ประกอบด้วยข้าราชการ 92 คน ลูกจ้างประจ า 
(เงินงบประมาณ) 148 คน ลูกจ้างประจ า (เงินทุนหมุนเวียนฯ) 108 คน พนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 58 คน 
ลูกจ้างชั่วคราว 17 คน 

ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวนั้น กรมปศุสัตว์ได้มีการออกระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่าย พ.ศ. 2524 โดยได้ก าหนดให้เงินที่จะต้องน าเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน ได้แก่  

1) เงินรับจากงบประมาณรายจ่าย 

2) เงินรับจากการจ าหน่ายวัคซีน 

3) เงินรับอื่นๆ ซึ่งเกิดจากกิจการที่ใช้ทุนหมุนเวียน 

ในการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนให้จ่ายเป็นค่าตอบแทน ค่าใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ 
และรายจ่ายอ่ืนตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ซึ่งในการเบิกจ่ายรายการดังกล่าวให้เบิกตามรายการ
และภายในวงเงินประมาณการรายจ่ายประจ าปี  ส าหรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายจากคลัง การเก็บรักษา
เงิน และการน าส่งคลัง การซื้อและการสั่งจ้างในกิจการของเงินทุนหมุนเวียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทาง
ราชการโดยอนุโลม 
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การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีของเงินทุนหมุนเวียน ให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีคู่ตามที่ ได้รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลัง อนึ่ง การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีงบประมาณ และให้ท างบการเงินโดยมีบัญชีรายได้
และค่าใช้จ่าย กับงบดุล พร้อมทั้งรายละเอียดเท่าที่จ าเป็น ส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายใน
หนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองแล้ว ให้ส่ง
ส าเนางบการเงินดังกล่าวให้ส านักงบประมาณและกรมบัญชีกลางทราบ 

ทิศทางการด าเนินงาน 

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือผลิตวัคซีนจ าหน่ายจัดตั้งขึ้นเพ่ือที่จะน ารายได้ที่ได้รับจากขายวัคซีนน าไปเป็น
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือขยายการผลิตวัคซีนให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร โดยมุ่งหวังที่จะ 
“เป็นผู้น ำในกำรผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในภูมิภำคอำเซียน” และมีพันธกิจในการด าเนินงาน คือ (ก) ผลิตชีวภัณฑ์
สัตว์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ส าหรับจ าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ (ข) เสริมสร้างการเพ่ิมศักยภาพ
และสมรรถนะบุคลากรขององค์กร ให้มีความเชี่ยวชาญพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ค) 
เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิชาการเก่ียวกับชีวภัณฑ์สัตว์ (ง)  วิจัยและพัฒนาชีวภัณฑ์สัตว์ 

ส าหรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานนั้น เงินทุนหมุนเวียนฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนฯ ปี 
2556-2560 โดยครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: พัฒนากระบวนการผลิตวัคซีนตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค:์  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนทั้งกระบวนการ ให้
สอดคล้องและได้มาตรฐานสากลตรงตามเงื่อนไขประเทศคู่ค้า เช่น หลักเกณฑ์ 
GMP เป็นต้น รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:   พัฒนาการตลาด ระบบการผลิต การจัดเก็บ และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามปริมาณเวลาที่
ต้องการ 

เป้าประสงค์: พัฒนาปรับปรุงระบบการผลิตทั้งระบบ ตั้งแต่การวางแผนการผลิต จนถึงการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการบริหารการตลาด เพ่ือให้องค์กรมีความสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกระดับทั้งภาครัฐ เอกชนและ
เกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาด้านชีวภัณฑ์สัตว์ 

เป้าประสงค:์ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านชีวภัณฑ์สัตว์ โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการชีวภัณฑ์ในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค:์  แสวงหาโอกาสจากการร่วมมือด้านชีวภัณฑ์สัตว์ภายใต้ AEC จากศักยภาพและ
ความพร้อมที่มีอยู่ เดิม ทั้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างการผลิต องค์ความรู้  
หน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับการปศุ สั ตว์ ทั้ งภาครั ฐ  ภาค เอกชน และ
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สถาบันการศึกษา รวมไปถึงโอกาสที่จะเกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิก AEC เพ่ือ
ขึ้นสู่การเป็นผู้น าด้านชีวภัณฑ์สัตว์ของอาเซียน 

ยุทธศาตร์ที่ 5: พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 

เป้าประสงค์: มุ่ ง พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้ของส านักฯ ให้ เป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล การให้บริการของบุคลากร การจัดการระบบ
สารสนเทศที่ครบถ้วน ทันสมัยและง่ายต่อการเข้ าถึ ง ตลอดจนการ
ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ อย่างบูรณาการ เพ่ือให้การด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมและป้องกันด้วยชีวภัณฑ์สัตว์เกิดประสิทธิผล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6: พัฒนาทุนมนุษย์ (human capital development) 

เป้าประสงค:์  มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในทุกมิติให้แก่บุคลากรของส านักฯ ในทุกๆด้าน 
เพ่ือพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยงจากข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ การเปิดเสรีทางการค้า ตลอดจนการเป็นสมาชิกของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี และนวัตกรรมในเชิงบูรณาการ รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีความคาดหวังต่ออาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7: พัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค:์  พัฒนาและปรับโครงสร้างกระบวนการผลิตวัคซีนทั้งกระบวนการ โดยค านึงถึง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก พร้อมปรับโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 8: พัฒนาการบริหารจัดการชีวภัณฑ์สัตว์ 

เป้าประสงค:์  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริหารทั่วไป ด้าน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการเงินและการบัญชี ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านแผนยุทธศาสตร์ ด้านบริหารข้อมูลส าคัญและด้าน
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ผลการด าเนินงาน 

ในปัจจุบัน เงินทุนหมุนเวียนฯ นี้มีเงินทุนอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท จากเงินก่อตั้งกองทุน 15 ล้าน
บาท ถือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการเงินทุน ท าให้เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถที่
จะอยู่ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพางบประมาณเพ่ิมเติมจากรัฐ แต่ละปีเงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถสร้างรายได้
ประมาณ 500 ล้านบาท  โดยรายได้จ านวน 100 ล้านบาท มาจากการจ าหน่ายวัคซีนป้องกันโรคให้แก่กรมปศุ
สัตว์ และรายได้ส่วนที่เหลือประมาณ 400 ล้านบาทมาจากส่วนของการจ าหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไป  อนึ่ง แนวโน้ม
รายได้ของกองทุนเพ่ิมข้ึนทุกป ี

แต่ละปีกองทุนจะจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย  โดยหลักแล้ว วัคซีนที่ถูกผลิต
ขึ้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ใช้แจกเพ่ือป้องกันโรค ซึ่งดูแลโดยส านักควบคุมป้องกันและบ าบัด
โรคสัตว์และ ส่วนที่สอง ใช้เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีจะพิจารณาจาก
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ความต้องการในการใช้วัคซีนจากท้ัง 2 ส่วน โดยส่วนที่ใช้แจกส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์จะเป็นผู้
รวบรวมปริมาณความต้องการโดยพิจารณาจากจ านวนสัตว์ในแต่ละพ้ืนที่  ในส่วนที่ใช้จ าหน่าย ปศุสัตว์เขตทั้ง 
9 เขตจะเป็นผู้รวบรวมยอดความต้องการจากปศุสัตว์จังหวัดแล้วส่งยอดไปที่ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ซึ่ง
จัดเป็นแหล่งผลิตวัคซีนเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย  เนื่องจากภาคเอกชนยังไม่มีการผลิตวัคซีนเพ่ือ
จ าหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นการน าเข้าจากต่างประเทศ  ซึ่งราคาวัคซีนส่วนใหญ่จะสูงกว่าของกองทุน เนื่องจาก
ราคาวัคซีนของกองทุนจะถูกก าหนดโดยกรมปศุสัตว์และไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงราคามาประมาณ 10 -20 ปี
แล้ว ท าให้ราคาวัคซีนของกองทุนนั้นไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง   

กิจกรรมหลักของกองทุนคือการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่ายและแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ในส่วนที่ใช้ในการ
แจกจ่าย ทางกรมปศุสัตว์จะเป็นผู้ซื้อในราคาที่ถูกกว่าที่กองทุนฯ ขายให้กับลูกค้าทั่วไปประมาณ 50%  และ
ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์มีหน้าที่น าวัคซีนที่ได้รับไปกระจายตามพ้ืนที่ต่างๆ ผ่านทางปศุสัตว์เขต
ทั้ง 9 เขต ปศุสัตว์จังหวัด 77 แห่ง ปศุสัตว์อ าเภอและอาสาปศุสัตว์ซึ่งจะมีประจ าอยู่ทุกหมู่บ้าน  ในส่วนของ
การจ าหน่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบคือปศุสัตว์จังหวัด  ลูกค้าที่เป็นรายใหญ่จะมาสั่งซื้อที่ปศุสัตว์จังหวัด  
ในขณะที่ลูกค้ารายเล็กจะใช้วิธีสั่งซื้อวัคซีนผ่านทางปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือมาซื้อวัคซีนที่ปศุสัตว์จังหวัดอีกทอดหนึ่ง  
การสั่งจองนั้นจะต้องท าล่วงหน้าก่อนประมาณ 1 เดือน 

เงินทุนหมุนเวียนฯด าเนินงานโดยหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของกรมปศุสัตว์ทั้งหมด  ในส่วนของ
กระบวนการผลิตจะดูแลโดยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ การจ าหน่ายจะดูแลโดยปศุสัตว์จังหวัด  ซึ่งงานหลัก
ของเจ้าหน้าที่คือการแจกจ่ายวัคซีน  ส่วนงานจ าหน่ายจะอยู่ในรูปแบบของงานฝาก  ทั้งการดูแลในการสั่ง
วัคซีน การจ าหน่ายและการจัดท าบัญชี  การน าส่งเงินรายได้จากการขายไปที่ส่วนกลางเพ่ือน าเข้ากองทุน การ
จัดเก็บสินค้า ปศุสัตว์จังหวัดสามารถสั่งวัคซีนมาส ารองไว้ได้โดยมูลค่าต้องไม่เกิน 250,000 บาท  ในส่วนของ
การจ าหน่ายบางครั้งปริมาณการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ  ท าให้ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละแห่ง
จ าเป็นต้องใช้วิธีในการกระจายวัคซีนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็น  ตัวอย่างเช่น ปศุสัตว์จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน
จากส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์มาร้อยละ 85 จากยอดสั่งซื้อ  ลูกค้าแต่ละรายที่มาสั่งซื้อท่ีปศุสัตว์จังหวัดก็จะ
ได้รับวัคซีนเพียงร้อยละ 85 จากยอดการสั่งซื้อเช่นกัน  วัคซีนในส่วนของการจ าหน่ายหลักๆจะเป็นวัคซีนที่ใช้
ในสุกร เป็ด ไก่และสัตว์ใหญ่  ลูกค้าหลักๆ จะเป็นเอกชนรายใหญ่ที่มาสั่งซื้อที่ปศุสัตว์จังหวัด  ส่วนรายเล็กๆ
อาจจะเข้าถึงได้ยาก การสั่งซื้ออาจจะใช้วิธีฝากซื้อกับปศุสัตว์อ าเภอ  

ในส่วนของการแจกจ่ายวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคจะวางนโยบายโดยกรมปศุสัตว์ การแจกจ่ายจะดูแลโดย
สคบ. และส านักควบคุมป้องกันและก าจัดโรคสัตว์ การแจกวัคซีนจะแจกในพ้ืนที่ที่อยู่ในบริเวณป้องกันโรค
ระบาด  นโยบายการแจกจะต้องสามารถครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณร้อยละ 80  ส่วนใหญ่วัคซีนที่ใช้แจกจ่ายจะ
เป็นวัคซีนที่ใช้ในโคกระบือ  ส่วนวัคซีนส าหรับสุกรและไก่ ไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่จะต้องซื้อฉีดเอง  
เกษตรกรที่ได้รับแจกจะมีแค่บางกลุ่ม  

แนวโน้มความต้องการวัคซีนในปัจจุบันเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเฉพาะวัคซีนที่ใช้ในสุกร เช่น วัคซีน FMV ที่
เกิดปัญหาการขาดแคลนทุกปี เอกชนมีการน าเข้าวัคซีนชนิดนี้แต่ส่วนใหญ่ราคาจะแพงกว่ามากอีกทั้งคุณภาพ
ไม่สามารถสู้กับผลิตภัณฑ์ของกองทุนได้  เนื่องจากกองทุนได้มีการพัฒนาวัคซีนโดยใช้สายพันธุ์ในท้องถิ่น ท า
ให้วัคซีนมีประสิทธิภาพมากกว่าวัคซีนที่น าเข้า จากแผนการผลิตวัคซีนและแอนติเจนของส านักเทคโนลีชีว
ภัณฑ์สัตว์ ประจ าปีงบประมาณ  2558 พบว่าความต้องการวัคซีนแทบทุกชนิดสูงกว่าแผนการผลิตที่กองทุนฯ
สามารถผลิตได้ อาทิ วัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยส าหรับสุกร (FMV) มีความต้องการใช้ 24.06 ล้านโด๊ส 
(ท้ังงบป้องกันโรคและงบเพื่อจ าหน่าย)  ขณะที่แผนการผลิตสามารถท าได้เพียง 19.68 ล้านโด๊ส วัคซีนอหิวาต์
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สุกร (10 โด๊ส) มีความต้องการใช้ 24.07 ล้านโด๊ส ขณะที่แผนการผลิตท าได้ 19.68 ล้านโด๊ส วัคซีนรวมนิวคาส
เซิลสเตรนลาโซต้าและหลอดลมอักเสบติดต่อในไก่มีความต้องการใช้ 104.86 ล้านโด๊ส และกองทุนวางแผน
ผลิตได้เพียง 86.40 ล้านโด๊ส เป็นต้น ในส่วนของความต้องการวัคซีนที่กองทุนไม่สามารถครอบคลุมได้หมด 
เอกชนต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการน าเข้าวัคซีนจากต่างประเทศ  

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

การผลิตวัคซีนของกองทุนที่ใช้ในงบป้องกันหรืองบจ าหน่าย ช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
จากโรคระบาด อีกทั้งการผลิตวัคซีนของกองทุนฯ ช่วยให้เกษตรกรได้เข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพและมีราคาถูก 
โดยเฉพาะวัคซีนบางชนิดที่กองทุนได้พัฒนาจากสายพันธุ์ในท้องถิ่น เหมาะกับการใช้กับสัตว์ในท้องที่มากกว่า
วัคซีนที่น าเข้าจากต่างประเทศ ในส่วนของวัคซีนป้องกันโรคที่แจกในพ้ืนที่โรคระบาด ช่วยลดความเสี่ยงการ
กระจายของโรคไปในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ตารางภาคผนวกที่ 9 แสดงผลการส ารวจลูกค้าที่ซื้อวัคซีนจากเงินทุนฯ จ านวน 23 ราย ที่อยู่ในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่จะเป็นตัวแทนจากบริษัทเอกชน โดยแบบสอบถามได้ท าการ
เปรียบเทียบวัคซีนในแง่ต่างๆ จากการวิเคราะห์พบว่าวัคซีนของกองทุนจะดีกว่าในแง่ของราคา ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญในการเลือกซื้อวัคซีนของลูกค้า ส่วนในแง่ของความเพียงพอและความหลากหลายของชนิดวัคซีน 
ภาคเอกชนทั่วไปสามารถท าได้ดีกว่า ในส่วนของคุณภาพจะไม่แตกต่างกันมากเนื่องจากการวัดผลท าได้
ค่อนข้างยาก  

ตารางภาคผนวกที่ 9  ลูกหนี้ที่ถึงก าหนดช าระแล้วได้รับการปรับโครงสร้างหนี้โดยได้รับการขยายเวลา
จนกว่าจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี )หน่วย: บาท( 

ประเด็นในการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจในการซ้ือวัคซีนจาก
กองทุน เมื่อเทียบกับการซ้ือจากเอกชน 
แย่กว่า เท่ากัน ดีกว่า 

1) ราคาวัคซีนของเงินทุนหมุนเวียนฯ (ราคาถูกกว่า ใส่  ในช่องดีกว่า)  
โปรดระบุชนิดของวัคซีนท่ีซื้อจากกองทุน FMV 

 4% 96% 

2) คุณภาพวัคซีนของกองทุน เมื่อเทยีบกับภาคเอกชน 4% 57% 39% 
3) ความเพียงพอของวัคซีนท่ีผลิตโดยกองทุน เมื่อเทียบกับการน าเข้าของ

ภาคเอกชน (หากมีมากกว่าใส่  ในช่องดีกว่า) 
48% 30% 22% 

4) ชนิดของวัคซีนจากกองทุนมีความหลากหลายมากกว่าของเอกชน  
(หากมีหลากหลายกว่าใส่  ในช่องดีกว่า) 

43% 30% 26% 

5) การเข้าถึงแหล่งขาย/ตัวแทนจ าหน่ายวัคซีนของกองทุน เมื่อเทียบกับ
ภาคเอกชน 

30% 43% 26% 

6) บริการเสรมิหลังการขายวัคซีนของรัฐ เมื่อเทียบกับเอกชน 43% 35% 22% 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเงินทุนฯ 

 การผลิตวัคซีนบางชนิดไม่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น วัคซีนโรคปากเท้าเปื่อย (FMV) ซึ่งเป็น
วัคซีนที่เอกชนมีความต้องการมากที่สุด โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโรคประมาณปลายฝนต้นหนาว ความ
ต้องการการใช้วัคซีน FMV จะเพ่ิมขึ้นมากจาก 2 ล้าน dose ต่อเดือนกลายเป็น 3 ล้าน dose ต่อเดือน เกิด
ปัญหาการขาดแคลนโดยเฉพาะกับลูกค้ารายเล็กๆ ที่ไม่ได้มีการส ารองวัคซีนไว้ใช้ ขณะที่ลูกค้ารายใหญ่ๆ
สามารถรับมือกับปัญหาการขาดแคลนได้ดีกว่า เนื่องจากพวกเขาสามารถส ารองวัคซีนไว้ใช้และสามารถบริหาร
จัดการวัคซีนภายในเครือข่ายของบริษัทได้  เช่น การน าวัคซีนจากพ้ืนที่ที่ไม่ได้มีโรคระบาดมาใช้ก่อน เป็นต้น 

 ปัญหาเรื่องการก าหนดราคาวัคซีน เนื่องจากราคาในปัจจุบันที่ถูกก าหนดโดยกรมปศุสัตว์นั้นเป็น
ราคาที่ก าหนดไว้หลายสิบปีและไม่ได้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ท าให้ราคาวัคซีนของกองทุนถูกกว่าเอกชนมาก 
เป็นอุปสรรคส าหรับเอกชนที่จะเข้ามาแข่งขันในตลาด ปัจจุบันทาง สทช. ได้จ้างนักวิจัยมาประเมินต้นทุนที่
แท้จริงแล้ว แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 

 ปัญหาเรื่องโรงงานและกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ GMP  หากจะท าให้ได้มาตรฐานจะต้องลงทุนสร้าง
โรงงานใหม่ ซึ่งทางกองทุนได้วางแผน ท าพิมพ์เขียว และร่างงบแล้วประมาณ 2,000 ล้านบาทแต่ยังไม่ผ่านการ
พิจารณาอนุมัติจากส่วนกลาง ส่วนโรงงานที่มีอยู่ก็มีสภาพที่เสื่อมโทรม ก าลังการผลิตที่ท าได้ไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของลูกค้าซึ่งมีแนวโน้มของความต้องการเพ่ิมข้ึนทุกปี 

 ปัญหาเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ เช่น งานด้านการจ าหน่ ายที่ดูแลโดยปศุสัตว์
จังหวัด  ปัจจุบันใช้ข้าราชการและลูกจ้างของรัฐเข้ามาช่วยดูแลในรูปแบบของงานฝาก  เช่น สัตวแพทย์ต้องมา
ท าหน้าที่จ าหน่ายวัคซีน  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดต้องน าส่งเงินที่ได้จากการจ าหน่ายและท าบัญชี  การดูแล
เรื่องระบบการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน เช่น ตู้เย็น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามันซึ่งเป็นการใช้งบจากส่วนกลาง เป็นต้น 
ส าหรับงานด้านการเงินค่อนข้างเป็นภาระมาก ทั้งระเบียบการส่งเงินเข้าคลังและการรับผิด เพราะเจ้าหน้าที่
ต้องรับผิดชอบเองหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เช่น การเจอธนบัตรปลอม  เจ้าหน้าที่จึงอยากให้กองทุนเข้าม า
ช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนในด้านเหล่านี้ด้วย 

 ข้อเสนอแนะ 

 คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอส าหรับเงินทุนฯ ว่าวัคซีนที่ผลิตเพ่ือป้องกันโรคควรใช้งบประมาณของกรมปศุสัตว์
โดยตรงในการผลิต ส่วนวัคซีนที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายนั้น ในระยะยาวควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาด าเนินการ 
แตใ่นระยะเปลี่ยนผ่านยังคงใช้งบจากเงินทุนฯ ในการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย โดยส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ควรมีการแยกบัญชีงบประมาณระหว่างการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคและการผลิตวัคซีนเพ่ือจ าหน่าย โดย
งบประมาณส าหรับการผลิตวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคควรมาจากงบประมาณประจ าปีของกรมปศุสัตว์โดยตรง ส่วน
การผลิตเพ่ือจ าหน่ายยังคงใช้เงินทุนฯ ในการด าเนินงาน แต่ต้องปรับราคาวัคซีนให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมาก
ขึ้น ในระยะเปลี่ยนผ่านนี้ เงินทุนฯ อาจจะช่วยสนับสนุนหรือสร้างแรงจูงใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการผลิต
วัคซีน อาทิ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน การลดหย่อนภาษีให้กับเอกชนผู้สนใจ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของเงินทุนฯ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเอกชน เป็นต้น เนื่องจาก
ความต้องการวัคซีนภายในประเทศยังมีอีกมาก ถือเป็นโอกาสของเอกชนในการเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ 

เมื่อภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตวัคซีนเพื่อจ าหน่ายมากขึ้นแล้ว ส านักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
ควรปรับตัวไปเป็นองค์กรที่ผลิตวัคซีนเพื่อจ าหน่ายโดยไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐ โดยเน้นที่การท างานวิจัย
และพัฒนา เช่น การพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ จากสายพันธุ์เชื้อในประเทศ การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้วัคซีน 
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การลดต้นทุนในการผลิตวัคซีน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น แล้วขายลิขสิทธิ์ในการผลิตวัคซีนชนิด
ต่างๆ ให้กับเอกชนหลายๆราย เพ่ือให้เอกชนสนใจมาเป็นผู้ผลิตวัคซีนและเกิดการแข่งขันกันในตลาดมากขึ้น 
โดยกรมปศุสัตว์จะมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของวัคซีน 

10. เงินทุนหมุนเวียนยางพารา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร 

การจัดตั้ง: เงินทุนหมุนเวียนยางพาราจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2524 (วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2526) โดยเกิดขึ้นในช่วงสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็น
นายกรัฐมนตรี และนายณรงค์  วงศ์วรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และการบริหาร
เงินทุนเวียนเป็นไปตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยางพารา พ.ศ. 2526  

นอกจากนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (นายยุกติ  สาริกะภูมิ) ยังได้ออกค าสั่งกรมวิชาการเกษตรที่ 
1874/2526 เรื่อง  ระเบียบการเงิน การบัญชี และการบริหารของหน่วยงานที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนยางพารา 
อีกด้วย 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนยางพารา คือ เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง 
รัฐจึงได้มีการสนับสนุนให้เกษตรกรเพาะปลูกมากขึ้น โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนสายพันธุ์ยางพาราที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งท าการวิจัยที่เกี่ยวกับพันธุ์ยางพาราและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางพาราเพ่ือให้มีการน าผลผลิตจาก
ยางพาราไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือให้เกษตรกรที่ปลูกยางให้สามารถ
ขายผลผลิตจากยางพาราได้ในราคาดี  เงินทุนหมุนเวียนดังกล่าวใช้เพื่อการดังนี้ 

1) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพันธุ ์ด ี และส่งเสริมการปลูกพืชบางชนิดแซมในสวนยาง 
ตลอดจนส่งเสริมการท ายางแผ่นและยางอ่ืนๆ 

2) เพ่ือค้นคว้าทดลองและวิจัยเกี่ยวกับยางให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และการค้นคว้าอื่นใดที่เกี่ยว
เนื ่องกัน รวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายพันธุ ์ยาง ยางชนิดต่างๆ หรือผลผลิตที ่ได้มาจากการ
ค้นคว้าทดลองและวิจัยนั้น 

3) เพ่ือจ าหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนยาก าจัดศัตรูพืชและอ่ืนๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางใน
ราคาถูก 

การบริหารกองทุน 

ฝ่ายบริหารการผลิตยาง กลุ่มบริหารโครงการวิจัย สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นผู้
ด าเนินงานด้านการบริหารเงินทุนหมุนเวียนยางพารา มีหน้าที่ในการขอตั้ง และจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน
ยางพาราที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียนยางพารา ตรวจสอบรายงานการ รับ -
จ่าย ใบเสร็จรับเงิน ใบส าคัญที่เกี่ยวข้อง การลงบัญชี และทะเบียนต่างๆ ที่เบิกจ่ายจากเงินทุนหมุนเวียน
ยางพาราให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ตลอดจนปิดบัญชีจัดท างบการเงิน และงบดุลให้ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป 
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ส าหรับการบริหารงานของเงินทุนนั้น กฎหมายก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนยางพาราบริหารงานโดยมี
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน และมีผู้บริหารจากหน่วยอ่ืนๆ ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถาบันวิจัย
ยาง ผู้อ านวยการส่วนการผลิตยาง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยยาง ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและ
ปัจจัยการผลิต ผู้อ านวยการส านักงานตลาดกลางยางพารา ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวน ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน หัวหน้าฝ่ายบริหารการผลิตยาง 

ปัจจุบัน (ปี 2558) เงินทุนหมุนเวียนฯ มีโครงสร้างอัตราก าลังคน 455 คน ประกอบด้วยลูกจ้างประจ า 
9 คน  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 4 คน ลูกจ้างกรีดยาง 272 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 170 คน  

ส าหรับแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ นั้น เงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับเงิน
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 1 ล้านบาทในปี 2495 เมื่อเริ่มก่อตั้งเงินทุนฯ และในปี 2503 ได้รับ
อนุมัติเงินเพ่ิมเติมอีก 1.2 ล้าน รวมเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 2.2 ล้านบาท  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันเงินทุน
หมุนเวียนยางพารามีรายได้จากการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนนี้เอง และเงินรายรับอ่ืน ซึ่งภายใต้
ขอบเขตการใช้เงินทุนหมุนเวียนยางพารา สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เงินทุนยังถูกจัดสรรไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรที่มีงานทดลองวิจัยยางพารา ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยยาง ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ศูนย์วิจัยปาล์มน้ ามัน ศูนย์วิจัยพืชสวน ศูนย์วิจัยพืชไร่ เพ่ือใช้จ่ายในการด าเนินการที่
เกี่ยวข้องกับยาง ได้แก่ ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่า
ครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายจ่ายอื่นๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังอนุมัติ 

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีคู่ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตามปีงบประมาณ  เมื่อปิดบัญชี
แล้วให้จัดท างบการเงินพร้อมรายละเอียดส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ทิศทางการด าเนินงาน 

เงินทุนหมุนเวียนยางพาราด าเนินการมามากกว่า 50 ปี โดยในปัจจุบันอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์เงินทุนฯ ปี 
2556-2558 ซึ่งมุ่ง (ก) สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวสวนยางปลูกยางพันธุ์ดี และปลูกพืชแซมกับยาง ตลอดจน
ท ายางแผ่น และยางอ่ืนๆ (ข) สนับสนุนการค้นคว้าทดลองและวิจัยเกี่ยวกับยางพาราให้เป็นไปตามหลัก
วิชาการ และการค้นคว้าทดลองอ่ืนใดที่เก่ียวเนื่องกัน รวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายยาง พันธุ์ยาง ยางชนิดต่างๆ 
หรือผลผลิตที่ได้มาจากการค้นคว้าทดลองและการวิจัยนั้น  และ (ค) จ าหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจน
สารเคมีก าจัดศัตรูพืช และอ่ืนๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในราคาย่อมเยา 

ส าหรับภารกิจหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประกอบด้วย  

1) เป็นแหล่งขยายและกระจายพันธุ์ยางพันธุ์ดีตามค าแนะน าพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ
เกษตร ไปสู่เกษตรกรชาวสวนยางและแปลงขยายพันธุ์ยางของเอกชน โดยเน้นความถูกต้อง ตรงพันธุ์ รวมทั้ง
เป็นแหล่งส ารองก่ิงตายางพันธุ์ดี กรณีแปลงขยายพันธุ์ของเอกชนขาดแคลนหรือมีราคาแพง 

2)  สนับสนุนงานค้นคว้าทดลอง และงานวิจัยเกี่ยวข้องกับยางพาราของสถาบันวิจัยยาง ทั้งด้านการ
ผลิต เศรษฐกิจและการตลาด และอุตสาหกรรมยาง 

3)  ใช้ประโยชน์จากต้นยางที่เสร็จสิ้นจากงานค้นคว้าวิจัยโดยการกรีด หรือการใช้ประโยชน์ในทางอ่ืนใด 
เพ่ือการจ าหน่ายเป็นรายได้เพ่ือน ามาสนับสนุนภารกิจข้างต้นไป 



 

ภาคผนวก ก-73 

4)  จ าหน่ายเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนสารก าจัดศัตรูพืช และอ่ืนๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางใน
ราคาย่อมเยา 

ทั้งนี้ เงินทุนฯ ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินการ ดังนี้ 

1) เป็นแหล่งผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีที่ได้มาตรฐานและตรงตามพันธุ์ 

2)  จ าหน่ายกิ่งตายางได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนที่ผลิตได้ 

3)  สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 

4)  เพ่ิมคุณภาพและเพ่ิมมูลค่ายาง 

5)  ผลิตกิ่งพันธุ์ยางพันธุ์ดี ไม่น้อยกว่า 2,000,000 กิ่ง/ปี 

6)  ผลิตยางแผ่นดิบ/ยางแผ่นรมควัน/ผึ่งแห้ง ไม่น้อยกว่า 800,000 กิโลกรัม/ปี 

7) ผลิตต้นยางช าถุงและต้นยางในภาชนะเพาะช า (Root Trainer) ไม่น้อยกว่า 300,000 ต้น/ปี 

ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานของเงินทุนฯ เป็นการต่อยอดงานวิจัยของสถาบันวิจัยยาง โดยเมื่อสถาบันวิจัยยาง
พัฒนาสายพันธุ์ยางได้แล้ว จ าเป็นต้องมีการขยายเพ่ือเพ่ิมจ านวนกิ่งตาให้เพียงพอกับความต้องการของ
เกษตรกรและผู้ประกอบการ เงินทุนฯ จะท าการสร้างแปลงกิ่งตา (สวนยางที่มีพันธุ์ดีไปทาบพันธุ์พ้ืนเมือง 
จากนั้นท าการตัดกิ่งเพ่ือให้แตกกิ่งใหม่ ได้จ านวนกิ่งมากขึ้น) เพ่ือท าการผลิตกิ่งตา โดยมีก าลังการผลิตปีละ
ประมาณ 2 ล้านกิ่ง หน่วยงานที่ท าการผลิตคือ ศูนย์วิจัยยางตามจังหวัดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันมี 3 ศูนย์ใหญ่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา (พ้ืนที่ 2,000 กว่าไร่) หนองคาย (พ้ืนที่ประมาณ 1,500 ไร่) บุรีรัมย์ (พ้ืนที่ประมาณ 200 
ไร่) นอกจากนี้ยังมีสถานีเครือข่าย 22 สถานีในภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 25 สถานี 19 ทุกศูนย์จะมีแปลงกิ่งตาและ
แปลงปลูก ในแต่ละปีศูนย์วิจัยยางจะประมาณการว่าจะผลิต/ขายได้เท่าไหร่20 เมื่อได้กิ่งตาแล้ว ผู้ประกอบการ
รายเล็กมักจะซื้อกิ่งตาเพ่ือไปขยายขายต่อ ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ (ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติจึง
จะสามารถท าขายก่ิงตาได้) มักจะมีแปลงกิ่งตาของตนเองและใช้กิ่งของตัวเอง ยกเว้นเวลาต้องการเปลี่ยนพันธุ์ 
ในปัจจุบันผู้ประกอบการมีความสามารถสูงขึ้นมาก โดยหากเป็นพันธุ์ใหม่  ผู้ประกอบการและเกษตรกรจะซื้อ
กิ่งตาจากเงินทุนท้ังหมดแต่ถ้าเป็นพันธุ์เก่า เกษตรกรจะซื้อจากผู้ประกอบการภาคเอกขนเนื่องจากราคามักจะ
ถูกกว่า นอกจากนี้ศูนย์ยังมีรายได้จากยางแผ่น ยางก้นถ้วยที่ผ่านการทดลองแล้ว21 รวมถึงไม้จากต้นยางซึ่งถือ
เป็นผลพลอยได้ แต่เป็นรายได้หลักมากกว่ากิ่งตา กรณีศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทราในปี 2556 มีรายได้จากการ
ขายก่ิงตาประมาณ 6 แสนบาท (ขายได้ 2 แสนกิ่ง ราคากิ่งละ 3 บาท) ในขณะที่ขายยางแผ่นได้ประมาณ 7 -8 
ล้านบาท รายได้ทั้งหมดของศูนย์ส่งเข้าส่วนกลาง ก าลังการผลิตกิ่งตาในปัจจุบันประมาณปีละ 2 ล้านกิ่ง 

หากมองในภาพรวมแล้ว เงินทุนฯ เป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยยางซึ่ง
งบประมาณหลักมาจากเงิน cess (เงินเก็บจากผู้ส่งออกยางโดยเก็บ 5% ของมูลค่าส่งออก) สถาบันวิจัยยางจะ
ท าการวิจัยเรื่อง วิธีการปลูก ปุ๋ย การคัดพันธุ์ให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ การจัดการสวนยาง ฯลฯ แต่เมื่อได้

                                           
19  สถานีภาคใต้น้ีต่อมาได้เปลี่ยนเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรซึ่งไม่ได้ขึ้นกับสถาบันวิจัยยางโดยตรงจึงมีงานอื่นๆ ด้วย 
20  หากขายไม่ได้ตามเป้าต้องตัดล้างแปลง (กิ่งตามีอายุใช้งาน หากปล่อยให้แก่คุณภาพจะเสีย ขายไม่ได้) 
21  ศูนย์ใหญ่ ๆ จะมีโรงงานแปรรูปยางด้วย โดยจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพ่ือท ายางแผ่น 
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พันธุ์ยางใหม่แล้ว ต้องท าการทดสอบ กล่าวคือต้องท าการปลูกในแปลงปลูก โดยงบประมาณที่ใช้ในการวิจัย
จนกระทั่งปลูกรวมถึงการดูแลรักษาแปลงปลูกจะใช้จากเงิน cess โดยเมื่อปลูกส าเร็จแล้วจะเริ่มเปิดกรีด เงิน
ทุนฯ จะเข้ามามีบทบาทตั้งแต่ตอนนี้ กล่าวคือ จะใช้เงินทุนฯ ในการจ้างแรงงานกรีดยาง โดยหากเงินทุนไม่พอ
ก็จะใช้เงิน cess (สัดส่วนประมาณ 50% เช่นต้องการแรงงาน 6 คน แบ่งใช้เงินจากงบฯ cess 3 คน และ
เงินทุนฯ 3 คน) เมื่อได้น้ ายางหรือยางก้นถ้วยที่ผ่านการทดลองแล้ว เงินทุนฯจะมีบทบาทในการผลิตยางแปร
รูป โดยต้องบริหารเครื่องจักรและแรงงานในโรงงานเอง และมีรายได้จากการขายน้ ายางและไม้ยาง 

 เดิมเงินทุนฯ ท าการผลิตทั้งกิ่งตาและยางช าถุง (เกษตรกรภาคใต้สามารถใช้กิ่งตาได้เลยในขณะที่
เกษตรกรภาคเหนือต้องใช้ยางช าถุง) ต่อมาเอกชนท ายางช าถุงได้ถูกกว่า จึงเลิกท าตั้งแต่ 2542 แต่เอกชนและ
เกษตรกรก็มาซ้ือกิ่งตาของเงินทุนไปยางช าถุงเพ่ือจ าหน่ายต่อ 

ส าหรับการจ าหน่ายอุปกรณ์ต่างๆ แต่เดิมเกษตรกรยังไม่มีความช านาญจึงต้องมีการสอนกรีดยาง และ
ต้องมีอุปกรณ์จ าหน่ายด้วยแต่ปัจจุบันไม่มีแล้ว  

ภาพรวมสถานภาพทางการเงินของเงินทุนฯ 

ณ ปี 2557 สินทรัพย์ 440 ล้าน รายได้  44 ล้าน ต้นทุน 57 ล้าน ขาดทุน 13 ล้าน ทั้งนี้ผลการ
ประกอบการก าไร ขาดทุนจะข้ึนกับราคายางเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น ปี 2552 ก าไร 4.7 ล้าน ปี 2553 ก าไร 37 
ล้าน ปี 2554 ก าไร 82 ล้าน ปี 2555 ก าไร 64 ล้าน ปี 2556 ก าไร 25.5 ล้าน การประมาณการรายจ่าย ตาม
ระเบียบวิธีของกรมบัญชีกลาง ในปี 2558 ของบบุคลากร 41 ล้าน งบด าเนินงาน 19 ล้าน งบลงทุน 2 ล้าน 
และงบรายจ่ายส่วนกลาง 9 แสน โดยต้องน าเสนอผลผลิตว่าจะผลิตกิ่งตายาง 1.5 ล้านกิ่ง ยางแผ่นกี่ 7 แสน
กก. การเปลี่ยนแปลงพันธุ์กิ่งตา 30000 ต้น การสนับสนุนงานวิจัย 2 โครงการ ในเรื่องงานวิจัยนี้ สถาบันวิจัย
ยางเป็นหน่วยงานหลักในการท าวิจัย โดยจะใช้เงิน cess เป็นหลัก แต่ในบางปีหากไม่มีการเก็บเงิน cess 
เนื่องจากราคายางตกต่ า ก็จะมีการขอเงินทุนฯ เพื่อ ใช้งานวิจัยด้วย  (วช. มักจะให้งบฯวิจัยปีหนึ่งประมาณ 10 
ล้านแต่มีโครงการวิจัยของสถาบันประมาณ 70-80 ล้าน)  

หากประเมินในภาพรวม ตั้งแต่มีการจัดตั้งเงินทุนฯ ในปี 2495 มา ได้มีการใช้งบประมาณในการก่อตั้ง
ช่วงแรก จ านวน 2.2 ล้านบาทเพียงเท่านั้น ทั้งนี้การด าเนินงานแต่ละปีจะใช้เงินของเงินทุนฯ เองเป็นหลัก โดย
ก าไร ขาดทุน จะค่อนข้างแกว่งตัว ขึ้นกับราคายางในปีนั้น ๆ ภาพที่ 2 แสดงรายได้ รายจ่าย และก าไรจากการ
ด าเนินงานของเงินทุนฯ   

  
  



 

ภาคผนวก ก-75 

รูปภาคผนวกที่ 17 ผลการประกอบการของเงินทุนหมุนเวียนยางพาราช่วง 2540-2557 

 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

การผลิตกิ่งตาที่มีคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตยางของประเทศ การมีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การผลิตกิ่งตาที่รัฐรับรองคุณภาพและเกษตรกรโดยทั่วไปให้ความเชื่อถือจึงถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ โดย
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จะมีสองกลุ่มกล่าวคือ 

1)  เกษตรกรท าแปลงกิ่งตาของเงินทุนฯ: เกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นเกษตรกรที่เงินทุนฯจ้างมาดูแลแปลง
กิ่งตาทั้งหมด รวมถึงเป็นแรงงานในการกรีดยางของแปลงปลูกด้วย ในภาวะที่ราคายางตกต่ าและความต้องการ
แรงงานกรีดยางของภาคเอกชนมีน้อย เกษตรกรกลุ่มนี้จะมีหลักประกันในการประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็น
ลูกจ้างของเงินทุน ซึ่งจะมีการจ้างงานค่อนข้างสม่ าเสมอเมื่อเทียบกับภาคเอกชน โดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะต้อง
ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่ เนื่องจากต้องใช้ทักษะการกรีดยางที่สูงกว่าการกรีดยางทั่วไป จึงจัดเป็นแรงงาน
กรีดยางที่มีฝีมือ 

2) เกษตรกรทั่วไปที่ซื้อกิ่งตาจากเงินทุนฯ: เกษตรกรกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์ในแง่ของการซื้อกิ่งตาที่มี
คุณภาพมาขยายการผลิตต่อ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบยางช าถุง หรือต้นกล้ายาง โดยกิ่งตาท่ีผลิตโดยเงินทุนจะเป็น
ที่ยอมรับของเกษตรกรในแง่คุณภาพ และราคามากกว่ากิ่งตาที่ผลิตโดยภาคเอกชน โดยเฉพาะพันธุ์ยางใหม่ 
(สถาบันวิจัยยางจะเผยแพร่ยางพันธุ์ใหม่ทุก 4 ปี) เกษตรกรจะซื้อจากเงินทุนฯ ทั้งหมด โดยหากเป็นพันธุ์เก่า
เอกชนสามารถท าได้ถูกกว่าและเข้าถึงได้ง่ายกว่า ทั้งนี้ความต้องการกิ่งตาจะขึ้นกับราคายางในปีนั้น ๆ หาก
ราคาดี กิ่งตาท่ีผลิตจะไม่มีความเพียงพอกับความต้องการ แต่หากราคายางตก ก็จะผลิตเกินกว่าความต้องการ 
ส าหรับราคาก่ิงตายางก็ขึ้นอยู่กับราคายางเช่นกันโดยหากปีไหนราคายางดี ราคากิ่งตาภาคเอกชนก็จะแพงกว่า
ราคากิ่งตายางของเงินทุนฯ ซึ่งก าหนดที่ 3 บาทต่อกิ่งมาระยะหนึ่งแล้ว หากปีไหนราคายางตกต่ า ราคากิ่งตา
ภาคเอกชนก็จะถูกกว่าราคาก่ิงตายางของเงินทุนฯ  



 

ภาคผนวก ก-76 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเงินทุนฯ 

1) เงินทุนฯ ไม่เพียงพอกับการจ้างแรงงานกรีดยาง ต้องใช้เงิน cess ช่วยเกือบทุกปี  

2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยางโดยเฉพาะในปีที่ยางราคาดี เนื่องจากเอกชนจะให้ค่าจ้างกรีด
ยางสูงกว่าค่าจ้างของเงินทุนฯ เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและตามศูนย์มีความเห็นตรงกันว่าควรปรับการจ้าง
แรงงานกรีดยางจากการจ้างรายวัน เป็นการจ้างรายเดือน และมีการให้สวัสดิการเพ่ือดึงดูดแรงงานมีฝีมือ
เหล่านี้ไว้ 

3) เจ้าหน้าที่เงินทุนมีน้อย โดยศูนย์วิจัยยางจะมีภารกิจหลักอยู่แล้ว งานการผลิตกิ่งตาจึงมีลักษณะเป็น
งานฝากที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน 

4) KPI ต้องประหยัดต้นทุน โดยก าหนดเพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะที่ต้นทุนในการบริหารจัดการแปลงกิ่งตา
ค่อนข้างสูงเท่ากันทุกปี  

5) งบฯ ลงทุนยังไม่เพียงพอส าหรับ การเปลี่ยนเครื่องจักรในโรงงานผลิตยางแปรรูปซึ่งสภาพค่อนข้าง
เก่า ไม่คุ้มกับค่าซ่อม ควรมีการซื้อเครื่องใหม่ที่สามารถรีดแผ่นได้ขนาดมาตรฐาน หรือการปรับปรุงระบบการ
ให้น้ าในแปลงกิ่งตาซึ่งปัจจุบันระบบ sprinkler และท่อส่งน้ าเก่ามากแล้ว มีการสูญเสียมาก 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับเงินทุนหมุนเวียนยางพารา คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอให้ยุบเงินทุนฯ โดยหลักการภาครัฐไม่มีความ
จ าเป็นที่จะต้องเป็นผู้ผลิตกิ่งตายางจ าหน่ายเอง ควรส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาท า โดยตนเองมีบทบาทในการ
รับประกันคุณภาพและราคาของก่ิงตายางเป็นหลัก ทั้งนี้ แม้จะเป็นยางพันธุ์ใหม่ ก็สามารถกระจายพันธุ์ยางให้
เอกชนน าไปผลิตเป็นกิ่งตายางเองได้ เรื่องการรับประกันคุณภาพกิ่งตายางนี้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญเนื่องจาก
ต้นยางใช้เวลานานก่อนจะเริ่มเปิดกรีดได้ หากกิ่งตาที่เกษตรกรซื้อไปไม่มีคุณภาพ จะท าให้เกิดความเสียหาย
มากเนื่องจากต้องลงทุนระยะยาว จึงจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านพันธุกรรม เพื่อให้สามารถรับประกัน
คุณภาพได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ในปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเอกชนที่ท าการผลิตกิ่งตาและมีการตรวจสอบ
ปีละครั้งอยู่แล้ว ควรมีการปรับปรุงระบบตรงนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น    

11. เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมวิชาการเกษตร 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2523 โดยมี
การตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม จ านวน 250,000 บาท ซึ่งอยู่ในช่วง
ในสมัยรัฐบาลของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรี 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งก็เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน และส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ให้มากขึ้น ซึ่งปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมนี้สามารถเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมคุณภาพของถั่วต่างๆ ทั้งที่เป็นพืช
เศรษฐกิจ ได้แก่ ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถ่ัวอ่ืนๆ เนื่องจากไรโซเบียมสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้ 
50 – 100% แล้วแต่ชนิดของถั่วนั้น ๆ อีกทั้งลดต้นทุน ซึ่งเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม  
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อนึ่งในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมโดยเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียมนั้นเป็นการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม ซึ่งด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน กลุ่มวิจัย
ปฐพีวิทยา ส านักวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยจัดตั้งโรงงานต้นแบบใน
การผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียม 

ขอบเขตของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือน ามาใช้จ่ายเป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตจ าหน่าย และตรวจสอบ
คุณภาพเชื้อไรโซเบียมที่ได้ท าการผลิตขึ้นเอง เพ่ือจ าหน่ายให้แก่องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และกรมส่งเสริม
การเกษตรตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการเงินกู้จากสหรัฐอเมริกา และหน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอ่ืน ๆ ตลอดจนบริษัทห้างร้านของเอกชนและเกษตรกร เพ่ือน าไปใช้จ่ายและใช้เพ่ิม
ผลผลิตให้แก่พืชตระกูลถั่ว 

การบริหารกองทุน 

เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ด าเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนใน
การผลิตเชื้อไรโซเบียม ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธาน รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคกลาง (ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 
5) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ผู้อ านวยการส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก (สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน
พลังงาน)  และผู้อ านวยการกองคลัง เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา (ส านักวิจัยพัฒนา
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) ท าหน้าที่เลขานุการและกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน 
(ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรมวิชาการเกษตรได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารเงินทุนหมุนเวียนนี้ โดยการเบิกจ่ายเงินทุน
หมุนเวียนนี้ เพ่ือใช้จ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ รายจ่าย
อ่ืน ตามท่ีได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีคู่ การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้งตาม
ปีงบประมาณ และให้จัดท างบการเงินโดยมีบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายกับงบดุล พร้อมทั้งรายละเอียดเท่าที่
จ าเป็นส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

ทั้งนี้ ทุก 4 เดือน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนต่ออธิบดี
กรมวิชาการเกษตร เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการด าเนินงานโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้โครงการ
เงินกู้จากสหรัฐอเมริกาต่อไป พร้อมทั้งส าเนาส่งกระทรวงการคลัง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และส านัก
งบประมาณ 

ทิศทางการด าเนินงาน 

เงินทุนหมุนเวียนฯ มีภารกิจหลัก (ก) เพ่ือบริหารเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด และ (ข) เพ่ือผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในการผลิตพืชตระกูลถั่ว  ภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์ของ
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เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม ประจ าปีบัญชี 2558 – 2560 ซึ่งครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยด าเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ ด้านการส่งเสริมเพ่ือ
สร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพไรโซเบียมในการผลิตพืชให้กับ
เกษตรกร และการจัดท าฐานข้อมูล รวบรวมองค์ความรู้  เ พ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ โดยการเสริมสร้างนโยบายขับเคลื่อนการตลาดปุ๋ย
ชีวภาพไรโซเบียมที่มีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายการตลาดให้เชื่อมโยงกับผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ ผลิตภัณฑ์ และเครื่องจักรกลการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา โดยจัดให้มีกลไกระดับนโยบายในการบริหารจัดการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างเป็นเอกภาพ รวมถึงบูรณาการและประสานการปฏิบัติ
กับทุกภาคส่วนในทุกระดับ และติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ยุทธศาสตร์ภาครัฐ ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และจัดการ
สินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร และการสนับสนุนให้เกษตรกรได้พันธุ์พืชและปัจจัย
การผลิตที่ดีที่มีคุณภาพตรงมาตรฐานการผลิต 

ผลการด าเนินงาน 

แรกเริ่มเงินทุนฯ ได้รับงบประมาณในการจัดตั้ง 2.25 ล้านบาท โดยเงินทุนฯ ได้เปิดบัญชีที่ชื่อว่า 
“บัญชีเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม” ไว้ที่กรมบัญชีกลาง โดยเงินที่จะต้องน าเข้าบัญชี 
ประกอบด้วย เงินที่รับจากงบประมาณรายจ่าย เงินที่รับจากการจ าหน่ายเชื้อไร โซเบียมและเงินรับอ่ืนๆ 
ปัจจุบันกองทุนมีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 18 ล้านบาท   

ในแต่ละป ีคณะกรรมการจะท าการวางแผนการเบิกจ่ายและแผนการผลิต โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ปลูก
ในการปลูกพืชตระกูลถั่ว ยอดการจ าหน่ายปุ๋ยไรโซเบียมย้อนหลัง  แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ของพืชไร่ 
โดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วที่ศูนย์วิจัยพืชไร่แต่ละแห่งจะผลิต  อนึ่ง กองทุนฯ เป็นผู้ผลิตปุ๋ยไรโซเบียมเองโดยได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดิน เพ่ือจ าหน่ายให้กับลูกค้าที่มีทั้งหน่วยราชการ
และเอกชน โดยเฉลี่ยแล้วจะดึงเงินทุนมาหมุนเวียนปีละ 3 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ในงบด าเนินงาน เช่น ค่าวัสดุ 
สารเคมี เป็นต้น และต้นทุนหลักอีกอย่างหนึ่งคือค่าจ้างพนักงานกองทุน โดยมีการขึ้นเงินเดือนทุกปี เฉลี่ยปีละ 
4%  ในปี 2558 ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ 1 แสนบาทต่อตัน และแนวโน้มปี 2559 จะเพ่ิมไปเป็น 1.3 แสนบาทต่อ
ตัน  ขณะที่ราคาขายถูกก าหนดตายตัวไว้ที่ 20 บาทต่อถุง (ถุงละ 200 กรัม)  

ปัจจุบัน ลูกค้าหลักของเงินทุนหมุนเวียนฯ คือ กรมวิชาการเกษตร (หน่วยงานเดียวกันกับที่ดูแลเงินทุน
หมุนเวียนฯ) ซึ่งมียอดซื้อปริมาณ 60% ของผลผลิตทั้งหมด เป็นการซื้อเพ่ือน าไปกระจายตามศูนย์วิจัยพืชไร่
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในจังหวัดต่างๆ เพ่ือแจกจ่ายให้กับลูกค้าที่มาซื้อเมล็ดพันธุ์  เพราะฉะนั้น
ลักษณะของรายได้ท่ีกองทุนได้รับจึงเสมือนกับการได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านโครงการการแจกจ่ายปุ๋ย
ไรโซเบียมให้เกษตรกร  เช่น ข้อมูลในปี 2558 (ถึงเดือนพฤษภาคม) ผลิตได้ 166,910 ถุง ขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 
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คือ กรมวิชาการเกษตร จ านวน 134,730 ถุง คิดเป็น 80% ขณะที่รายย่อยที่เป็นเกษตรกร บริษัทและร้านค้า 
ซื้อปุ๋ยไรโซเบียม 32,180 ถุง คิดเป็น 20% เท่านั้น 

ภาพรวมสถานภาพทางการเงินของเงินทุนฯ 

ข้อมูลจากรายงานแสดงฐานะการเงินของปี 2557 พบว่ากองทุนฯ มีสินทรัพย์สุทธิประมาณ 18 ล้าน
บาท ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 5.05% และจากข้อมูลย้อนหลังพบว่าสินทรัพย์สุทธิของเงินทุนฯ ลดลงทุกปี 
จากงบรายได้และค่าใช้จ่ายของเงินทุนฯ ปี 2553 - 2557 พบว่าค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้ โดยรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 
2.5 ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.8 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายหลักในการด าเนินงานของกองทุนคือ
ค่าจ้างประจ าและค่าครองชีพซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี ขณะที่ราคาขายถูกตรึงอยู่ที่ 20 บาทต่อถุง  

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

การใช้ปุ๋ยไรโซเบียมช่วยให้เกษตรกรสามารถประหยัดต้นทุนในการผลิต โดยเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่
มีราคาสูง ซึ่งราคาปุ๋ยเคมีโดยทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 ,000 บาทต่อกระสอบ (กระสอบละ 50 กิโลกรัม) 
ขณะที่ปุ๋ยไรโซเบียมที่กองทุนฯ ผลิตมีราคา 20 บาทต่อถุง 200 กรัม เมื่อคิดเทียบต่อหน่วยจะพบว่าปุ๋ยเคมีมี
ราคาสูงกว่าปุ๋ยไรโซเบียมของกองทุนถึง 5 เท่า ขณะที่คุณภาพของปุ๋ยไรโซเบียมเมื่อเทียบกับปุ๋ยเคมีนั้นไม่ได้
แตกต่างกันมาก อีกท้ังการใช้ปุ๋ยไรโซเบียมที่เป็นปุ๋ยชีวภาพยังเป็นการช่วยรักษาและฟ้ืนฟูสภาพของดิน 

ส าหรับส่วนของผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยไรโซเบียมนั้น จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1)  กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับปุ๋ยไรโซเบียมจากการแจกจ่ายของกรมวิชาการเกษตร ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ
เป็นลูกค้าเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยพืชไร่ ที่เป็นเกษตรกรลูกไร่ของศูนย์ฯ ท าหน้าที่น าเมล็ดพันธุ์หลักไปเพาะพันธุ์
ให้เป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย หรือน าเมล็ดพันธุ์ขยายไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จ าหน่าย และทางศูนย์ฯ จะรับซื้อคืน 
เกษตรกรในกลุ่มนี้จะได้รับปุ๋ยไรโซเบียมควบคู่กับการซื้อเมล็ดพันธุ์ โดยการซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่ว 15 กิโลกรัม จะ
ไดร้ับปุ๋ยไรโซเบียม 1 ถุง ซึ่งจะเพียงพอต่อการใช้เพาะปลูกถ่ัว 1 ไร่   

2) กลุ่มลูกค้าที่ซื้อปุ๋ยไรโซเบียมจากเงินทุนฯ โดยตรง ประกอบด้วยหน่วยงานราชการเป็นหลักและ
ลูกค้าที่เป็นเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทมากกว่าเกษตรกรรายย่อยๆ เมื่อพิจารณาข้อมูลจากบัญชีผลิตและ
จ าหน่ายเชื้อไรโซเบียม พบว่า จากปี 2553 - 2557 ปริมาณการจ าหน่ายปุ๋ยไรโซเบียมเฉลี่ยอยู่ที่ 128,085 ถุง 
เป็นการซื้อโดยหน่วยงานของรัฐ 60% และ 40% เป็นการซื้อโดยภาคเอกชน  

ตารางภาคผนวกที่ 10 แสดงผลการส ารวจเกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยไรโซเบียมที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรลูกไร่ของศูนย์วิจัยพืชไร่และได้รับปุ๋ยไรโซเบียมฟรี โดยแบบสอบถามได้ท าการ
เปรียบเทียบปุ๋ยจากกองทุนฯ และปุ๋ยของเอกชนในแง่ต่างๆ จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกรต่อราคาปุ๋ยไรโซเบียมของกองทุนนั้นสูงมาก ขณะที่ความพึงพอใจในแง่คุณภาพนั้นอาจจะไม่แตกต่าง
กันมาก ส าหรับความสะดวกสบายในการซื้อและบริการหลังการขายนั้นเอกชนท าได้ดีกว่า เป็นเพราะการขาย
ปุ๋ยเคมีของเอกชนนั้นสามารถเข้าถึงเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง มีการเข้าไปขายปุ๋ยเคมีถึงไร่ของเกษตรกร แต่การ
ซื้อปุ๋ยไรโซเบียมนั้นลูกค้าต้องสั่งซื้อเองจากส่วนกลาง วิธีการขนส่งและจัดเก็บต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ ไม่
สะดวกเหมือนการซื้อปุ๋ยเคมีจากเอกชน 
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ตารางภาคผนวกที่ 10  ผลการส ารวจความเห็นของเกษตรกรเรื่องความแตกต่างของปุ๋ยไรโซเบียมของ
เงินทุนหมุนเวียนฯและปุ๋ยเคมีของภาคเอกชน 

ประเด็นในการพิจารณา 
ระดับความพึงพอใจในการซื้อปุย๋จากกองทุน เม่ือเทียบกับ

การซื้อจากเอกชน 
แย่กว่า เท่ากัน ดีกว่า 

1)  ราคาปุ๋ยไรโซเบียมของเงินทุนหมนุเวียนฯ เทียบกับราคาปุ๋ยยูเรียของเอกชน (ราคาถูกกว่า 
ใส่  ในช่องดกีว่า) 

  100% 

2) คุณภาพปุ๋ยไรโซเบียมของกองทุน เมือ่เทียบกับปุ๋ยยูเรียของเอกชน 12.5% 75% 12.5% 
3) ความเพียงพอของปุ๋ยไรโซเบียมทีผ่ลิตโดยกองทนุ เมื่อเทียบกับปริมาณปุ๋ยยูเรียในตลาด 

(หากมีมากกว่าใส่  ในช่องดีกว่า) 
100%   

4) ความสะดวกสบายในการซ้ือปุ๋ยของกองทนุ เมื่อเทียบกับการซ้ือจากภาคเอกชน 87.5% 12.5%  
5)  บริการเสรมิหลังการขายปุ๋ยของรัฐ เมือ่เทียบกับเอกชน 50% 25% 25% 

 

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเงินทุนฯ 

 ปัญหาจากนโยบายของรัฐ ปัจจุบันมีการปลูกพืชตระกูลถั่วน้อยลงมากจากการปรับแผนยุทธศาสตร์
ชาติในการลดพ้ืนที่ปลูกพืชตระกูลถั่วและการลดมาตรการกีดกันการน าเข้าถั่วเหลือง  ท าให้เอกชนหลายราย
หันมาน าเข้าถั่วมากขึ้น  การปลูกถั่วส่วนใหญ่จะเป็นการท าเกษตรเสริมจากการท านา  โดยจะปลูกพืชตระกูล
ถั่วหลังจากฤดูการท านาซึ่งหนึ่งปีจะมีการปลูกถั่วประมาณ 2 รอบเท่านั้น  ส่วนใหญ่เกษตรกรทั่วไปจะไม่ได้ใช้
ปุ๋ยไรโซเบียมของเงินทุน เนื่องจากการปลูกถั่วหลังการท านาปริมาณไนโตรเจนในดินนั้นจะค่อนข้างสูงอยู่แล้ว  
เพราะการปลูกข้าวเกษตรกรต้องใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเช่นกัน  อีกแง่หนึ่งการใส่ปุ๋ยให้กับถั่วนั้น
เกษตรกรมักจะใช้ปุ๋ยที่เกษตรกรมีอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นปุ๋ยเคมี   

 ปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนของงบประมาณ เนื่องจากการที่เงินทุนฯ มีกรมวิชาการเกษตรเป็นลูกค้า
รายใหญ่ เสมือนการได้รับเงินอุดหนุนจากภาครัฐในทางอ้อม ผ่านการซื้อปุ๋ยไรโซเบียมภายใต้งบประมาณของ
กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นการซื้อไปเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่มาซื้อเมล็ดพันธุ์กับศูนย์พืชไร่ 

 ปัญหาการแจกจ่ายปุ๋ยไรโซเบียมไม่ทั่วถึง (ในส่วนที่แจกจ่ายโดยกรมวิชาการเกษตร) เนื่องจากการ
แจกจ่ายจะให้เฉพาะกับเกษตรกรที่มาซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วที่ศูนย์ฯ เท่านั้น หากเกษตรกรรายใดที่ซื้อเมล็ดพันธุ์จาก
ที่อ่ืนก็จะไม่ได้รับ ทางศูนย์วิจัยพืชไร่พยายามที่จะแจกจ่ายปุ๋ยไรโซเบียมให้กับเกษตรกรเหล่านี้ แต่ท าได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากปัญหาในการจัดส่งปุ๋ยให้กับเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล การให้เกษตรกรเข้ามารับที่ศูนย์ฯ 
มีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะไม่คุ้มค่าปุ๋ย 

 ปัญหาเรื่องการท าการตลาด ปัจจุบันมีเกษตรกรที่รู้จักปุ๋ยไรโซเบียมน้อยมาก หากกองทุนฯ 
สามารถให้องค์ความรู้และสามารถจูงใจให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยไรโซเบียมมากขึ้น จะเป็นการเพ่ิมความ
ต้องการท าให้กองทุนฯ สามารถใช้ก าลังการผลิตของโรงงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในอดีตกองทุนฯ เคย
ผลิตได้ถึง 1 ล้านถุง แต่ปัจจุบันผลิตประมาณ 1 แสนกว่าถุงเท่านั้น อีกทั้งการสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาใช้
ปุ๋ยไรโซเบียมมากขึ้น ช่วยให้กองทุนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่อยากจะให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง 

 ราคาของปุ๋ยไรโซเบียมถูกตรึงอยู่ที่ 20 บาทต่อถุง ขณะที่ค่าจ้างของพนักงานเงินทุนเพ่ิมขึ้นทุกปี  
จากข้อมูลพบว่าเงินทุนฯ มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้แทบทุกปี โดยค่าใช้จ่ายหลักคือค่าจ้างท่ีเพ่ิมข้ึน 

 ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดในการใช้เงินทุนฯ เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ระบุว่าให้ผลิตเชื้อไรโซเบียมเพ่ือใช้ใน
การผลิตพืชตระกูลถั่ว เป็นการจ ากัดขอบเขตในการท างานของเงินทุนฯ ให้ท าเฉพาะแต่ปุ๋ยที่ใช้ในพืชตระกูลถั่ว



 

ภาคผนวก ก-81 

เท่านั้น ปัจจุบันทางกองทุนฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนาเชื้อแบคทีเรียตัวอ่ืนๆที่สามารถใช้กับพืชไร่อ่ืนๆที่
นอกเหนือจากพืชตระกูลถั่ว เช่น ข้าว หรืออ้อย แต่ไม่สามารถที่จะน าเงินทุนฯ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในด้านนี้
ได้เนื่องจากติดวัตถุประสงค์ของเงินทุนฯ 

ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตเชื้อไรโซเบียม คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอว่าควรยุบเงินทุนฯ โดย
งบประมาณในการผลิตปุ๋ยไรโซเบียมควรใช้งบประมาณประจ าปีร่วมกับงบประมาณในการผลิตถั่วเหลือง 
เนื่องจากผลผลิตปุ๋ยไรโซเบียมในปัจจุบัน ส่วนใหญ่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ซื้อเพ่ือใช้ในการแจกจ่ายแก่
เกษตรกรที่มาซื้อถั่วเหลืองจากศูนย์วิจัยพืชไร่ในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว  ในประเด็นเกี่ยวกับปุ๋ยชีวภาพที่มี
ศักยภาพในการใช้ทดแทนปุ๋ยเคมี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะส าหรับกรมวิชาการเกษตรว่าภาครัฐควรมีบทบาท
หลักในการท างานวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มงานวิจัยจุลินทรีย์ดินที่ในปัจจุบันเริ่มมีการค้นพบสาย
พันธุ์เชื้อราหรือแบคทีเรียที่สามารถน าไปใช้กับพืชเศรษฐกิจหลักอ่ืนๆ เช่น ข้าวหรืออ้อยได้ เมื่อมีการทดสอบ
ภาคสนามแล้ว ควรท าการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เอกชนท าการผลิตเพ่ือขาย โดยภาครัฐเป็นผู้ควบคุมคุณภาพ
และราคาปุ๋ยชีวภาพที่ผลิตโดยภาคเอกชน 

12. เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมชลประทาน 

การจัดตั้ง: จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 
ภายใต้รัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ โดยมีหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

ให้น าค่าชลประทานที่เรียกเก็บได้ตามตามกฎหมายว่าด้วยชลประทาน อันได้แก่ ค่าชลประทานที่จะเรียก
เก็บจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตชลประทานหรือจากผู้ใช้น้ าเพ่ือเกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 
และค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนในหรือนอกเขต
ชลประทาน น าส่งเข้าบัญชีทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน เพ่ือใช้จ่ายเฉพาะการชลประทานตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าในขณะที่มีการจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนนี้ กิจการชลประทานได้
ขยายตัวกว้างขึ้น นอกจากการใช้น้ าเพ่ือเกษตรกรรมแล้วยังมีการใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพ่ือกิจการ
โรงงาน การประปา อุตสาหกรรม และกิจการอ่ืนด้วย  แต่ปรากฏว่าบทบัญญัติบางมาตราแห่งกฎหมายว่าด้วย
การชลประทานหลวงที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ไม่อาจเรียกเก็บค่าชลประทานจากผู้ประกอบการกิจการโรงงาน 
การประปา และกิจการอ่ืนเป็นการตอบแทนได้กับเพ่ือประโยชน์แก่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการชลประทาน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
การชลประทาน พ.ศ.2545 เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ก าหนดให้เงินทุน



 

ภาคผนวก ก-82 

หมุนเวียนเพื่อการชลประทานมีวัตถุประสงค์ เพื่อด าเนินการกัก เก็บ รักษา ควบคุม ส่ง ระบาย หรือแบ่งปันน้ า
เพ่ือเกษตรกรรม การพลังงาน การสาธารณูปโภค การอุตสาหกรรม และการป้องกันความเสียหายแก่การ
เพาะปลูกอันเกิดจากน้ า รวมตลอดถึงการซ่อมเสริมพนัง คันกั้นน้ า อาคารชลประทาน และการขุดลอกทางน้ า
ชลประทาน  

การบริหารกองทุน 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานฯ ก าหนดให้มี
คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนนี้ 
โดยประกอบด้วย อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และ
กรรมการอ่ืนไม่น้อยกว่า 4  คน โดยให้มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการใช้เงิน ก าหนดระเบียบและวิธีการ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของทุนหมุนเวียนนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และควบคุมตรวจสอบการรับและ
การจ่ายเงินทุนหมุนเวียนนี้ ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

นอกจากนั้น คณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือการชลประทานขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการเกิดความคล่องตัว โดยคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีรอง
อธิบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานอนุกรรมการ มีหน้าที่พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ตรวจสอบ กลั่นกรอง และให้ข้อเสนอแนะ ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการฯพิจารณาอนุมัติ พิจารณาและจัดท าแผนบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติงานประจ าปี รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการดังกล่าวได้มีการออกระเบียบคณะกรรมการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการ
ชลประทาน ว่าด้วยการด าเนินงานทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทาน พ.ศ. 2547 ซึ่งก าหนดให้เฉพาะค่า
ชลประทานที่เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ าจากทางน้ าชลประทานเพ่ือกิจการโรงงาน การประปา หรือกิจการอ่ืนในหรือ
นอกเขตชลประทานที่จะต้องน าส่งเงินค่าชลประทานดังกล่าวตามที่ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ก าหนด  อีกท้ังยังก าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินในงานเร่งด่วนพิเศษตามนโยบาย ไม่อาจรอการตั้งงบประมาณ
หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือการนั้นได้ หรือเป็นงานหรือโครงการที่มีแผนงาน ประมาณการ ที่ได้
ตรวจสอบรับรองความเหมาะสมแล้ว 

ทั้ งนี้  การอนุมัติ ให้ ใช้ เงินต้องเป็นการอนุมัติ ให้ ใช้ เ งินภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่
กระทรวงการคลังอนุมัติ ส่วนการเบิกจ่าย การก่อหนี้ผูกพัน การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ การอนุมัติ การ
รับเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน และการฝากเงิน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

การจัดท างบการเงิน 

การบัญชีให้ปฏิบัติตามระบบบัญชีคู่  การปิดบัญชีให้กระท าปีละครั้ง โดยให้ถือปีงบประมาณเป็นรอบปี
บัญชี เมื่อปิดบัญชีแล้วให้ท ารายงานการรับจ่ายเงินของทุนหมุนเวียนนี้เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทานหลวง พร้อมทั้งให้จัดส่ง
รายงานดังกล่าว ส่งให้กรมบัญชีกลางทราบด้วย 
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ทิศทางการด าเนินงาน 

ปัจจุบัน การด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียนฯ อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ปี 2558-
2560 ซึ่งให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทุนหมุนเวียนเพ่ือการชลประทานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดเก็บ คาชลประทานในการใชน้ า เพ่ือกิจการโรงงาน การประปา การอุตสาหกรรม หรือกิจการอ่ืน ใหเปนไป
ตามที่กฎหมายก าหนด ตามศักยภาพของแหลงน้ า และรักษาสมดุลในการบริหารจัดการน้ าอยางยั่งยืน อนึ่ง 
แผนยุทธศาสตร์ฯ วางกรอบแนวทิศทางโดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ด้าน คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  การบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2:  การจัดเก็บค่าชลประทานอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเป้าประสงค์ 4 ด้าน ประกอบด้วย (ก) ดานผลการด าเนินงานดานการเงิน เพ่ือท าให้เงินทุน
หมุนเวียนฯ มีความมั่นคง (ข) ด้านการสนองประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือให้ผูใชน้ าชลประทานและ
ชุมชนใกลเคียงมีความพึงพอใจ (ค) ด้านผลการด าเนินงานปฏิบัติการ โดยเน้นการจัดเก็บคาชลประทานมี
ประสิทธิภาพ การติดตั้งมาตรวัดน้ าครอบคลุมทุกผู ใชบริการ การปรับปรุงกระบวนการประกาศทางน้ า
ชลประทาน และอนุญาตการใช้น้ ามีประสิทธิภาพ และการพัฒนาและบริหารจัดการน้ าอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องและทั่วถึง (ง) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน ซึ่งครอบคลุมระบบ
การบริหารเงินทุน ศักยภาพบุคลากร การปรับใช้อุปกรณ เครื่องจักรเครื่องมือ ระบบฐานขอมูลและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสม รวมถึงการปรับกฎระเบียบและกฎหมายให้ทันสมัย 

ผลการด าเนินงาน 

ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถจัดเก็บรายได้ค่าชลประทานโดยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นจากเมื่อปี 2543 สามารถจัดเก็บได้เพียง 131 ล้านบาท แต่เพ่ิมขึ้นเป็น 666 ล้านบาทในปี 2557 ใน
ขณะเดียวกันผลการด าเนินการมีแนวโน้มดีขึ้นโดยจะเห็นได้ว่า เงินทุนฯ ลูกหนี้การค้าลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่าน
มาจากที่เคยสูงถึง 400 ล้านบาทในปี 2551 แต่ปรับลดลงเหลือเพียง 103 ล้านบาทในปี 2557 ซึ่งหมายความ
ว่าเงินทุนฯ สามารถรับรู้รายได้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก  อย่างไรก็ดี  เดือนมีนาคม 2558 เงินทุนฯ มีลูกหนี้ค้าง
ช าระจ านวนประมาณ 42 ล้านบาท ซึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่เคลื่อนไหวอยู่ระหว่างด าเนินการตามกฎหมาย 

รูปภาคผนวกที่ 18   สัดส่วนพันธุ์สัตว์น้ าที่ผลิตประจ าปีงบประมาณ 2554 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 เงินทุนฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถติดตั้ง ตรวจสอบ และบ ารุงรักษามิเตอร์ วัดน้ าได้
อย่างทั่วถึง รวมทั้งขาดแคลนอุปกรณ์ในการตรวจสอบมาตรฐานวัดน้ า ตลอดจนมิเตอร์วัดน้ าเสียบ่อย เป็นผล
ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บค่าน้ าได้ครบถ้วน  

 ปัญหาในส่วนของผู้ใช้น้ าเพราะเคยชินกับการใช้น้ าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท าให้บางรายไม่ยอมช าระ
ค่าน้ า 

 แม้ว่ากรมชลประทานมีส านักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค แต่เงินทุนหมุนเวียนฯ อยู่ที่ส่วนกลางเท่านั้น 
ฉะนั้น เงินทุนฯ จึงมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานเงินทุนฯ ในส่วนภูมิภาค  

 แม้ว่าจะมีการพัฒนาระบบส่งน้ ามาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่สามารถประกันปริมาณน้ าให้กับ
ผู้รับบริการได้ รวมทั้งยังขาดประสิทธิภาพในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ าในบางพ้ืนที่ 

 ขาดการประสานงาน/ประชาสัมพันธ ใหผูเกี่ยวของเขาใจกฎระเบียบและการขออนุญาตการใช้น้ า
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 

 ขาดการตรวจสอบติดตามประเมินการการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
 ขาดความสะดวกในการช าระเงิน ระเบียบเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือการชลประทานก าหนดใหช าระที่

หนวยงาน 
 มักมีการขอใช้เงินจากหน่วยงานภายในของกรมชลประทาน เพ่ือน าไปเป็นค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์ต่างๆ 

เพ่ือน าไปใช้ในโครงการก่อสร้างระบบชลประทานในพ้ืนที่ต่างๆ แต่โดยหลักการแล้ว เงินที่ได้จัดเก็บได้ควร
น าไปใช้ท านุบ ารุงระบบน้ าที่ผู้ใช้น้ าต้องเสียค่าบริการ 

ข้อเสนอแนะ 

โดยรวมแล้ว เงินทุนหมุนเวียนฯ ประสบความส าเร็จในแง่ของการบริหารเงินทุนโดยสามารถจัดเก็บค่า
น้ ามากกว่า 600 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ผ่านมาและมีรายได้สูงกว่ารายจ่ายเพ่ิมขึ้นทุกปี จึงท าให้เงินทุนฯ มี
สถานะเงินทุนสะสมเพ่ิมขึ้นและสามารถด าเนินการโดยไม่ต้องขอรับงบประมาณเพ่ิมเติม อย่างไรก็ดี เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บค่าน้ าและรักษาคุณภาพของน้ า เงินทุนฯ ควรเร่งติดตั้ ง ตรวจสอบ และให้
ความส าคัญกับการบ ารุงรักษามิเตอร์ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บค่าน้ าได้ครบถ้วน ตลอดจนพัฒนาระบบบริการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการช าระเงินของผู้ใช้น้ า  ส าหรับการสนับสนุนเงินทุนให้แก่หน่วยงานภายในกรม
ชลประทานเพ่ือเป็นค่าครุภัณฑ์โครงการต่างๆ นั้น เงินทุนฯ ควรจัดท ารายงานและเปิดเผยข้อมูลให้ชัดเจนว่า
ได้สนับสนุนเงินทุนค่าครุภัณฑ์ให้กับโครงการใดบ้าง เพ่ือให้สามารถตรวจสอบการใช้เงินว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ และควรวางกรอบแนวทางในการช าระคืนเงินกองทุนฯ ให้ชัดแจ้ง  

13. กองทุนเพื่อพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

การจัดตั้ง: ไม่ปรากฏการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแต่
ประการใด หากได้มีการออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 
พ.ศ. 2535   โดยก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นในส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณ์ (สมัยนายอานันท์  ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรี และนายโฆษิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

ในเวลาต่อมา ได้มีการออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ 1) พ .ศ . 2537 และระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่ว
เหลือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบฉบับดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

สถานะทางกฎหมาย: ไม่เป็นนิติบุคคล  

วัตถุประสงค์ 

กองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การตลาด การแปรรูปถั่วเหลือง การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งเร่งรัดการขยายการผลิตถั่วเหลือง
ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ 

การบริหารกองทุน 

ในการบริหารจัดการกองทุนนั้น ในปัจจุบันตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยกองทุน
เพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฯ ซึ่งมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี พ.ศ. 2544 นั้น ได้ก าหนดให้มี  “คณะกรรมการ
บริหารกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายกสมาคมผู้ผลิตน้ ามันถั่วเหลืองและร า
ข้าว นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ผู้แทนสถาบันเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง
สองคน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็น
กรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตรแต่งตั้งหนึ่งคน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

คณะกรรมการดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ
พัฒนาการผลิตถั่วเหลืองที่ส่วนราชการหรือภาคเอกชนเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากกองทุน พิจารณา
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ
ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ บริหาร
กองทุน จัดสรรเงินกองทุนและควบคุมดูแลการใช้จ่ายและทรัพย์สินของกองทุน ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยกองทุนเพ่ือพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฯ 

ส าหรับการอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกองทุนได้
เฉพาะค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง การแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการ งาน หรือกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติ โดย
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) การศึกษา การวิเคราะห์ การวิจัย หรือการติดตามภาวการณ์ผลิตหรือการตลาดเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลือง และเพ่ือลดต้นทุนการผลิต ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

2) ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
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รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐาน รูปแบบ ตลอดจนการควบคุมหรือจัดระเบียบการผลิตและการตลาด
ถั่วเหลืองเพ่ือการส่งออก 

3) การฝึกอบรม การดูงาน การประชุมหรือการสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง 

4) การจัดหา การประมวล และการให้ข้อมูลสนเทศและข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตและการค้า
ถั่วเหลืองแก่เกษตรกรผู้ผลิต 

5) ค่าใช้จ่ายอ่ืนอันจ าเป็นเกี่ยวกับการบริหารของกองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

กองทุนไม่มีโครงสร้างการด าเนินงานของกองทุนเอง ท าให้ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานของกองทุนโดน
ตรง แต่อยู่ภายใต้โครงสร้างของกลุ่มงานวิจัยด้านครัวเรือน ส านักเศรษฐกิจการเกษตร ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการกลุ่ม และ เจ้าหน้าที่ 4 คน รับผิดชอบงานทุกกิจกรรมของกองทุนร่วมกันเมื่อมีโครงการยื่น
ข้อเสนอของบประมาณสนับสนุนจากกองทุน 

การจัดท างบการเงิน 

ให้ผู้อ านวยการส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จัดท าบัญชีแสดงฐานะการเงิน และรายงานผลงานต่อ
ประธานกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งจัดท ารายงานการรับจ่ายเงินกองทุนประจ าเดือน  พร้อมทั้ง
รวบรวมใบส าคัญคู่จ่ายและเอกสารอื่นอันเป็นหลักฐานแห่งหนี้ ส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ
เป็นประจ าภายในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป  ส่วนการปิดบัญชีนั้น ให้ปิดปีละครั้งตามปีงบประมาณ แล้วส่ง
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นงวดการบัญชี 

ผลการด าเนินงาน 

กองทุนฯ มีเงินทุนตั้งต้นประมาณ 46 ล้านบาท โดยมีรายได้จากเงินที่ผู้น าเข้าถั่วเหลืองส่งเข้ากองทุน
ตามเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีก าหนดในการอนุญาตให้น าเข้าถ่ัวเหลืองในแต่ละคราว เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่
ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาค ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของ
กองทุน  ปัจจุบัน (ณ เดือนมีนาคม 2558) กองทุนฯ มีเงินต้นคงเหลือรวมดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย 2 
บัญชี ได้แก่ (ก) เงินฝากออมทรัพย์ 2.9 ล้านบาท และเงินฝากประจ า 30 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 32.96 ล้านบาท 

ในช่วงปี 2539-2556 กองทุนฯ ได้ใช้จ่ายเงินกองทุนไปในการสนับสนุนด าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่อไปนี้ 

1)  โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับถั่วเหลือง ประกอบด้วย โครงการศึกษาและพัฒนาระบบข้อมูลถั่วเหลือง
และพืชน้ ามันอ่ืน (6 ล้านบาท) โครงการพัฒนาและขยายพันธุ์ถั่วเหลือง (2 ล้านบาท) โครงการพัฒนาพันธุ์ถั่ว
เหลือง (17.17 ล้านบาท) โครงการเร่งรัดการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองอายุปานกลางและยาว (13.57 ล้านบาท) 
โครงการรณรงค์ไม่เผาฟางและลดการไถพรวนดินในการปลูกถั่วเหลือง (0.44 ล้านบาท) และโครงการศูนย์
ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช (12.25 ล้านบาท) 

2) การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับถั่วเหลือง เช่น การจัดงานวันเกษตร
แห่งชาติ การจัดประชุมวิชาการถั่วเหลืองแหล่งชาติ  การจัดนิทรรศการถั่วเหลืองในงานวันเกษตรภาคอีสาน 
เป็นต้น 

ส าหรับการด าเนินงานล่าสุดนั้น กองทุนฯ ได้สนับสนุนเงินทุนจ านวน 12.25 ล้านบาทในการพัฒนา 
“โครงการศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช” โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก 
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ภายใต้การด าเนินงานของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือน าไปใช้พัฒนาห้องทดลองเมล็ดพันธุ์ พืช (Seed 
Laboratory) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553  

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นต้นแบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่ได้มาตรฐาน โดยมี
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้องรองรับ ในระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี 
( เดือนมีนาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2556) มีเป้าหมายในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยาย และ
สนับสนุนทางวิชาการในกลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ผลิตพันธุ์จ าหน่าย จ านวนไม่ต่ าว่า 1,000 ตัน เพ่ือน าไปปลูกใน
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคอ่ืนๆ ไม่ต่ ากว่าปีละ 70,000 ไร่ อนึ่งโครงการนี้ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก 
คือ 1) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ 2) การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือขยายผลให้เกษตรกร 3) การตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ 4) การฝึกอบรมและให้ค าแนะน าในการผลิตเมล็ดพันธุ์ไปสู่เกษตรกรเครือข่าย 

ผลการด าเนินงานโครงการระหว่างปี 2553 – 2555 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือขยายพันธุ์ถั่วเหลือง
เชียงใหม่ 60 และกระจายไปยังเครือข่ายผู้ผลิตชั้นพันธุ์จ าหน่ายในปี 2554 และ 2555 จ านวน 22 กลุ่ม ใน
พ้ืนที่รวม 14 จังหวัด ปริมาณทั้งหมด 337.5 ตัน เครือข่ายสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์รวมทั้งสิ้น 
2,856 ตัน โดยเมล็ดพันธุ์เหล่านี้สามารถน าไปใช้ในพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลือง 142,750 ไร่ โครงการประเมินว่าเป็น
การกระจายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพให้เกษตรกรเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 24 ของพ้ืนที่การปลูกถั่ว
เหลืองทั้งประเทศในปี 2555 ซึ่งท าให้เกษตรกรได้ผลผลิตถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.5 คิดเป็นมูลค่ารวม 240 
ล้านบาท  

ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน เกษตรกรที่ประสงค์จะจ าหน่าย
เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพ่ือการค้า สามารถน าเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้วมาตรวจสอบคุณภาพที่ห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช พิษณุโลก จากนั้นจึงน าใบรายงานผลไปขึ้น
ทะเบียนผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์  ซึ่งท าให้สามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ พืชได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย 
ห้องปฏิบัติการนี้เริ่มให้บริการเมื่อปี 2554 สามารถตรวจคุณภาพเมล็ดพันธุ์จ านวน 8,402 ตัวอย่าง สามารถ
ให้บริการได้กับทุกภาคส่วนในระดับภูมิภาค  

นอกจากนี้ศูนย์ต้นแบบยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านเมล็ดพันธุ์ และเกษตรกรเครือข่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองรวมทั้งสิ้น 2,981 คน ในระยะเวลา 
3 ปี หลังจากนั้นศูนย์ได้มีการติดตามประเมินผล และให้ค าแนะน าเพื่อพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในระยะต่อไป  

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของกองทุน 

 ด้านงบประมาณ: กองทุนมีงบประมาณจ ากัดมาก โดยต้องอาศัยเงินทุนจากดอกผลของเงินฝาก
ธนาคารมาจัดสรรให้โครงการที่เสนอเข้ามาและงบประมาณตามปกติของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
โดยรวมจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองได้อย่างต่อเนื่อง และไม่
คล่องตัวในการบริหารจัดการกิจกรรมของกองทุนเอง  

 ด้านโครงสร้างและอัตราก าลัง: กองทุนไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานส่วนของกองทุนโดยเฉพาะ แต่
เป็นการใช้บุคลากรของส่วนงานวิจัยด้านครัวเรือน 

 อุตสาหกรรมนิยมน าเข้าถั่วเหลืองและกากจากต่างประเทศ (อเมริกา แคนาดา อาเจนตินา และ 
บราซิล)  ซึ่งมีต้นทุนที่ถูกกว่าในประเทศ ท าให้ยากต่อการขยายการผลิตภายในประเทศ เพราะเกษตรกรไม่มี
แรงจูงใจ แม้ความต้องการถั่วเหลืองและกากภายในประเทศจะสูง อย่างไรก็ตามท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการใช้
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ผลผลิตที่เป็นพืช GMO มาเข้าสู่กระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งอาจจะถูกปฏิเสธการน าเข้าจากประเทศแถบยุโรป
ผู้ซื้อท่ีมีมาตรฐานด้าน GMO 

 นโยบายรัฐบาลที่บั่นทอนการปลูกถั่ว เช่น โครงการรับจ าน าข้าว ที่ท าให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าว
แทนพืชอ่ืน ส่งผลให้นโยบายการปลูกถ่ัวเหลืองที่หลังนาไม่ได้รับความนิยม  

 ทัศนคติการปลูกพืชของเกษตรกรที่มองว่า ถั่วเหลืองจ าเป็นต้องดูแลมาก แต่ได้ราคาถูก  

ข้อเสนอแนะ 

แม้ว่าประเทศไทยยังคงมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองเป็นจ านวนมาก แต่ด้วยเหตุที่ต่างประเทศสามารถ
ผลิตและจ าหน่ายได้ในราคาถูกกว่า จึงท าให้ผู้ประกอบการนิยมน าเข้าจากต่างประเทศมากกว่า ส่งผลให้ไม่มี
แรงจูงใจการปลูกถั่วเหลืองเพ่ิมข้ึน เพราะเกษตรกรหันไปปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงกว่า ปัจจัยเหล่านี้เป็นกลไกตลาด
ที่ยากจะหยุดยั้ง การที่ภาครัฐพยายามที่จะไปอุดช่องว่างการตลาดนี้เองด้วยการผลิตและจ าหน่าย ไม่น่าจะท า
ได้ในระยะยาว  หากรัฐและเอกชนยังคงเห็นถึงความจ าเป็นในการผลิตเชิงพาณิชย์ รัฐก็ควรสร้างกลไกในการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่ท าให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นแก่ภาคเอกชน เพ่ือให้เอกชนด าเนินการสานต่อและ
เป็นผู้ผลิตเมล็ดถั่วเหลืองเป็นหลัก  โดยกรมวิชาการเกษตรควรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลมาตรฐานและ
คุณภาพของผลผลิตถั่วเหลือง ในขณะเดียวกันยังคงต้องท างานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีคุณภาพดี
ยิ่งขึ้น โดยอาจใช้ศูนย์ต้นแบบการวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเป็นศูนย์กลางในการกระจายเมล็ดพันธุ์หลักที่ได้
ท าการวิจัยและพัฒนา  

ส าหรับการผลิตเมล็ดถั่วเหลือง ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรท าหน้าที่ในการการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด 
พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยาย รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพอยู่แล้ว ฉะนั้น จึงอาจ
มีความเหมาะสมมากกว่าหากจะโอนภารกิจของกองทุนเพ่ือการผลิตถั่วเหลืองให้กรมวิชาการเกษตรเป็น
ผู้ด าเนินการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ส าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์จ าหน่ายนั้น ควรสนับสนุนและสร้างความ
พร้อมให้แก่กลุ่มเกษตรกรของสหกรณ์การเกษตรหรือผู้ประกอบการเข้ามาผลิตเป็นหลัก โดยกรมวิชาการ
เกษตรควรท าหน้าที่ในการถ่ายทอดเทคนิคการผลิต ก าหนดมาตรฐานและรับรองมาตรฐานคุณภาพของเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองที่ผลิตโดยเกษตรกร  

ทั้งนีก้องทุนฯ ควรบูรณาการบทบาทหน้าที่ร่วมกับเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือการผลิตเชื้อไรโซเบียม ซึ่ง ใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ซื้อปุ๋ยไรโซเบียมเพ่ือใช้ในการแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มาซื้อถั่วเหลือง
จากศูนย์วิจัยพืชไร่ในจังหวัดต่างๆ อยู่แล้ว จึงควรใช้งบประมาณแผ่นดินจากกรมวิชาการเกษตรในการผลิตปุ๋ย
ไรโซเบียมและถ่ัวเหลืองไปพร้อม ๆ กัน  
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แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามภาวะหนี้สินของเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านกองทุนใน
ก ากับของกระทรวงฯ 

- กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

- กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

- กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

- กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

- กองทุนจัดรูปที่ดิน 

- กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ 

 

 

 

 

 





วันที่สัมภาษณ์......................... ผู้สัมภาษณ์.................................. ผู้ตรวจ............................. แบบสอบถามชุดที่…..……………. 

แบบสอบถามเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน จาก  
“กองทุนพัฒนาสหกรณ์” ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ค าสั่ง: ให้สัมภาษณ์ถามเพ่ือตรวจสอบประวัติเกษตรกรสมาชิก โดยแบบสอบถามชุดนี้ใชส้ัมภาษณ์  
เฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ที่ได้รับเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
(หากเกษตรกรไมไ่ด้เป็นสมาชกิของสหกรณ์ในโครงการนี้  ให้ใช้ “แบบสอบถามเกษตรกรทั่วไป”) 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อสหกรณ์ที่ท่านเปน็สมาชิก.......................................................................................................จังหวัด............................................ 
 ท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้มาตั้งแต่ปีใด.................................... (หรือประมาณกี่ปี..................ปี) 
1.2 ชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................................อายุ..................ปี 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของเกษตรกร:  บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 

1.3 เพศ  ชาย  หญิง  
1.4 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล: 
 1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา (ไม่ได้เรียน)  2) ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.   5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

1.5  อาชีพหลักของท่าน:..................................(รหัส.......) อาชีพรองของท่าน:........................................(รหัส........) (ใช้เลขรหัสในตาราง) 
 
 
 
 

1.6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด........................... คน  (รวมตัวท่าน) 

 เป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 15 ปี จ านวน........................ คน สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน............................คน 

 เป็นสมาชิกที่ชว่ยท าการเกษตร จ านวน................................ คน สมาชิกทีท่ างานนอกบ้าน จ านวน...................คน 

 มีสมาชิกผู้มีรายได้มทีั้งหมด..........................................คน 

1.7 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “ฝากเงิน” กับองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  6) บริษัทประกันชีวิต 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ฌาปนกิจศพ 

รหัสแสดง อาชีพหลัก (ใช้เวลาท างานมากท่ีสุด) และ อาชีพรอง: 
 1 = ท านา   2 = ปลูกอ้อย  3 = ปลูกมันส าปะหลัง   4 = ปลูกข้าวโพด  5 = ปลูกพืชไร่อื่นๆ 6 = ปลูกไม้ยืนต้น  7 = เลีย้งปลา 
 8 = เลีย้งหมู  9 = เลีย้งไก่   10 = เลี้ยงวัว     11 = ท าปศุสัตว์อื่น  12 = ให้เช่าทรัพย์สิน  13 = รับจ้างเกษตร    14 = รับจา้งนอกเกษตร     
 15 = รับเหมาก่อสรา้ง  16 = ขับรถรับจ้าง   17 = ลูกจ้าง  18 = ค้าขาย 19 = รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 20 = แม่บ้าน 21 = ไมไ่ด้ท างาน 22 = อื่นๆ (ให้ระบุด้วย) 
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1.8 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “กู้ยืมเงิน” จากองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  7) นายทุนนอกระบบ 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ญาติพี่น้อง 

1.9 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีเนื้อที่ท าการเกษตรรวมทัง้สิ้น จ านวน.........................แปลง รวมทั้งหมด........................ ไร่ 
โดยในจ านวนนี้ เปน็ ที่ดนิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน (มีโฉนด, น.ส.3, น.ส. 3 ก) จ านวน...........................ไร่ 
  การ “เช่าที่ดิน”............................................ไร่ ในอัตราค่าเช่า......................บาท/ไร่/ปี 

1.10 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีการเลี้ยงสัตว์/ท าประมงเพื่อการค้า ระบุชื่อสัตว์....................................จ านวน...................ตัว 

ส่วนที่ 2: การใช้ประโยชน์เงินกู้ยืมจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า สหกรณ์ไดร้ับเงินสนบัสนุนจาก กองทุนพฒันาสหกรณ์ เป็นจ านวนเทา่ใด 
 1) ไม่ทราบ  2) ทราบ ไม่รู้จ านวนเงิน  3) ทราบ รู้จ านวน................................. บาท 
ถ้า “ทราบ” สหกรณ์น าเงินมาท าโครงการอะไร........................................................................................................................... 
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดังกล่าวหรือไม่   1)  เข้าร่วม  2)  ไม่ได้เข้าร่วม 

2.2 สหกรณ์ที่ท่านเปน็สมาชิกอยู่นี้ เคยจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกของสหกรณ์หรือ หรือไม่ 

 1) ไม่ทราบ  3) เคยมีจัดอบรม และได้เข้าร่วมอบรมความรู้ ในปี............................ 
 2) เคยมีจัดอบรม แต่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมความรู้  4) ยังไม่เคยมีการจัดอบรมในช่วงที่ผ่านมา 

2.3 หากข้อ 2.3 ท่านได้เข้าร่วมอบรมความรู้ที่จัดขึ้นโดยสหกรณ์หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่านได้เรียนรู้เนื้อหาอะไรบ้าง ระบุ................. 
............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................... 
ท่านได้ประโยชน์จากการเข้าอบรมความรู้ครั้งนั้นเพียงใด    1) มีประโยชน์มาก  2)  ปานกลาง  3) มีประโยชนน์้อย 

2.4 สหกรณ์ที่ท่านเปน็สมาชิกอยู่นี้ ให้บริการอะไรแก่สมาชิกและตวัท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก  3) ขายปัจจัยการผลิต (ตอบข้อ 2.6) 
 2) รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  4) รับฝากเงิน  5) อื่นๆ................................................................. 

2.5 (หากในข้อ 2.5 ระบุว่า สหกรณ์ขายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกด้วย) ท่านเคยซื้อปัจจัยการผลติอะไร จากสหกรณ์นี้หรือไม่  

ชื่อวัสดุการผลิต 
ท่านซื้อจากสหกรณ์ หรือไม่ 

(ถ้าสหกรณ์ฯ ไม่ได้ขาย ให้ตอบไมม่ีขาย) 
ซ้ือจาก “ร้านค้าทั่วไป” ได้ในราคาที ่
ถูกกว่า/แพงกว่า ของ “สหกรณ์” 

สินค้าของ “สหกรณ์ฯ” มีคุณภาพ 
ดีกว่า/แย่กว่าของ “ร้านค้าทั่วไป” 

เมลด็พันธุ์.........................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ปุ๋ย....................................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

พันธุ์สัตว์...........................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ยาปราบศตัรูพืช...............  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

อื่นๆ.................................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 
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2.6 ในฐานะสมาชิกของสหกรณ์ ท่านขายผลิตผลทางการเกษตรของท่านให้กับ “สหกรณ์” หรือไม่  
 1) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้สหกรณ์ทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด     (  ) แบ่งขายให้ทั้งสหกรณ์และพ่อค้า 

 ขายให้สหกรณ์ได้ในราคาสูงกวา่ขายให้พ่อค้าหรือไม่ 

  (  ) ขายให้สหกรณ์ได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า (  ) ขายให้สหกรณ์ได้ราคาต่ ากว่า      (  ) ได้ราคาเท่ากัน 
 2) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้สหกรณ์ทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด     (  ) แบ่งขายให้ทั้งสหกรณ์และพ่อค้า 

 ขายให้สหกรณ์ได้ในราคาสูงกวา่ขายให้พ่อค้าหรือไม่ 

  (  ) ขายให้สหกรณ์ได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า (  ) ขายให้สหกรณ์ได้ราคาต่ ากว่า      (  ) ได้ราคาเท่ากัน 
 3) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้สหกรณ์ทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด     (  ) แบ่งขายให้ทั้งสหกรณ์และพ่อค้า 

 ขายให้สหกรณ์ได้ในราคาสูงกวา่ขายให้พ่อค้าหรือไม่ 

  (  ) ขายให้สหกรณ์ได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า (  ) ขายให้สหกรณ์ได้ราคาต่ ากว่า      (  ) ได้ราคาเท่ากัน 

ส่วนที่ 3: ผลทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจจากการใช้ปัจจัยการผลิต 

2.1 ผลต่อรายได-้รายจ่าย ภายหลังมีโครงการสนบัสนนุฯ จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการสนับสนนุฯ แก่สหกรณ์ 

รายได้ภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายได ้“เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายได ้“ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายได ้“ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 

รายจ่ายภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายจ่าย “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายจ่าย “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายจ่าย “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 

ปริมาณผลผลิตของพืช/สตัว์หลักที่
ปลูก/เลี้ยง (ระบุพืช/สัตว์หลัก
............................................................) 

..................................กก./ไร ่
................................ตัวต่อรุ่น 
.....................................รุ่น/ป ี

 ผลผลิต “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 ผลผลิต “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 ผลผลิต “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนมีโครงการ 
หรือ ระบุจ านวน.................. กก./ไร่ ..................... ตัว/รุ่น...............รุ่น/ป ี

2.2 รายได้จากการเกษตรในรอบ 1 ปี ...............................................................................................................บาท/ปี (รวมทุกฤดูที่ปลูก) 

2.3 รายได้นอกภาคเกษตรในรอบ 1 ปี...............................................................................................................บาท/ปี  
(รวมรายได้จากการรับจ้างภาคเกษตร รับจ้างนอกเกษตร รายได้ประจ า รบัเหมาก่อสร้าง เงินโอนจากญาติพีน่้อง เบี้ยคนชรา) 

2.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทา่น เท่ากบั........................................................... บาท/ไร่/ฤดู (ระบุชนิดพืช.......................................) 

2.5 รายจ่ายในครัวเรือนในรอบ 1 เดือน........................................................................................................................บาท/เดือน 
(รวมรายจ่ายคา่อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้ในครัวเรือน ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น) 
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ส่วนที่ 4: ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 

4.1 ปัจจุบนั ท่านมีหนี้เงินต้นคงเหลอื เท่าใด  
 1) ไม่มีหนี้สิน (ข้ามไปตอบข้อ 4.4)  2) มีหนี้เงินต้น แตไ่ม่ทราบจ านวน  3) มีหนี้เงินต้นคงเหลือ......................บาท 

4.2 ปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีหนี้สินคงเหลือกับแหล่งใดต่อไปนี ้

)รหัสวัตถุประสงค์:  ชื้อ/เช่าซื้อบ้านที่ดิน  ซื้อยานพาหนะ  ซื้อปัจจัยการผลิต  ต้นทุนด าเนินการเกษตร  ใช้จ่ายประจ าวัน 
 

องค์กรการเงิน มี/ไม่มี 
วัตถุประสงค ์

)ใส่รหัส( 

เงินกู้เพ่ิม ระหว่าง 
มี.ค.57 – เม.ย.58 

)บาท( 

เงินกู้คงเหลือ 
30 เม.ย. 58 

)บาท( 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(% ต่อปี( 

รูปแบบ 
การค้ าประกัน

เงินกู้ 

1) ธ.ก.ส. (สินเชื่อเพื่อการผลติ) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

2) ธ.ก.ส. (สินเชื่อระยะกลาง-ยาว) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

3) ธนาคารออมสิน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4) กองทุนหมู่บ้านฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

5) สหกรณ ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

6) กลุ่มเกษตรกรฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

7) กลุ่มออมทรัพย/์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

8) ญาติ/เพื่อน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

9) นายทุนเงินกู้นอกระบบ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

10)  ธนาคารพาณิชย ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

11)  อื่นๆ เช่น อิออน เฟิร์สช้อยส์ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืมรอบถัดไป ท่านตอ้งจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืม (พร้อมดอกเบี้ย) เป็นเงินจ านวนเท่าใด 

 หนี้ในระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้

 หนี้นอกระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้
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4.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรของท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม) 
ก) ท่าน/ครอบครัวของท่านมีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินในระบบ หรือไม่  

(  ) ไม่มีปัญหา   (  ) มีปัญหากับสถาบัน........................................................................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  )  ยืมหรือขอเงินจากญาติ   (  ) กู้จากนอกระบบ  (  )  หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  )  ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

ข) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้ของนายทุนนอกระบบ  
(  ) ไม่มีปญัหา  (  ) มปีัญหากับใคร................................................ 
 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  ) ยืมหรือขอเงินจากญาติ  (  )  กู้จากนอกระบบ  (  ) หางานท า  

 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  ) ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

4.5 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยประสบปัญหาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย  ราคาผลผลิตตกต่ า 
  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากเกินรายได้  มีภาระค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 
 ขายผลผลติไมไ่ด้ ไม่มีตลาดรองรับ   ชราภาพ เจ็บป่วย 
  ผลผลติตกต่ า  มีภาระหนี้สินหลายแห่ง  อื่นๆ..................................................... 

4.6 ถ้ามีปัญหาต้องใช้เงินเพิ่มเติม ท่านจะต้องท าอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ขอกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงนิ   ขอกู้เงินเพิ่มจากญาติพี่น้อง  ขอกู้เงินเพิ่มจากนายทุนนอกระบบ 
  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน   ลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือน  หางานพิเศษท า 
  อื่นๆ (ระบุ........................................................................................) 

ส่วนที่ 5: ความรู้ทางการเงิน 

5.1 หากเพื่อนของท่านขอค าแนะน าจากท่านในการกู้เงินระยะเวลา 1 ปี จากธนาคารแห่งหนึ่ง ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนของท่าน เลือกกู้
เงินในอัตราเท่าใดระหว่าง 2 อัตราต่อไปนี ้
 1) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน   2) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี  3)  ไม่ทราบ 

5.2 สมมติว่า ทา่นกู้ยืมเงนิจาก ธนาคารพาณิชย์ ก. แต่ทา่นผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้นานหลายเดือน ท่านคิดว่า 
ธนาคาร ข. ที่ทา่นจะไปขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนั้น จะรู้หรือไม่ว่าทา่นเคยผิดนัดช าระหนี้กับธนาคาร ก.  
 1) ธนาคาร ข. ไม่มีทางรู้    2) ธนาคาร ข. รู้   3)  ไม่ทราบ 

 

 





วันที่สัมภาษณ์......................... ผู้สัมภาษณ์.................................. ผู้ตรวจ............................. แบบสอบถามชุดที่…..……………. 

แบบสอบถามเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินทุนจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 จาก “กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร” ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ค าสั่ง: ให้สัมภาษณ์ถามเพ่ือตรวจสอบประวัติเกษตรกรสมาชิก โดยแบบสอบถามชุดนี้ใชส้ัมภาษณ์  
เฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเงินทนุสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเท่านั้น  
(หากเกษตรกรไมไ่ด้เป็นสมาชกิกลุ่มในโครงการนี้  ให้ใช้ “แบบสอบถามเกษตรกรทั่วไป”) 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อกลุ่มเกษตรกรที่ท่านเป็นสมาชิก..............................................................................................จังหวัด............................................. 
 ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ปีใด.............................................................(หรือประมาณกี่ปี..................) 
1.2 ชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................................อายุ..................ปี 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของเกษตรกร:  บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 

1.3 เพศ  ชาย  หญิง  
1.4 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล: 
 1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา (ไม่ได้เรียน)  2) ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.   5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

1.5  อาชีพหลักของท่าน:..................................(รหัส.......) อาชีพรองของท่าน:........................................(รหัส........) (ใช้เลขรหัสในตาราง) 
 
 
 
 
 

1.6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด........................... คน  (รวมตัวท่าน) 

 เป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 15 ปี จ านวน........................ คน สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จ านวน............................คน 

 เป็นสมาชิกที่ชว่ยท าการเกษตร จ านวน................................ คน สมาชิกทีท่ างานนอกบ้าน จ านวน...................คน 

 มีสมาชิกผู้มีรายได้มทีั้งหมด..........................................คน 

1.7 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “ฝากเงิน” กับองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  6) บริษัทประกันชีวิต 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ฌาปนกิจศพ 

รหัสแสดง อาชีพหลัก (ใช้เวลาท างานมากท่ีสุด) และ อาชีพรอง: 
 1 = ท านา   2 = ปลูกอ้อย  3 = ปลูกมันส าปะหลัง   4 = ปลูกข้าวโพด  5 = ปลูกพืชไร่อื่นๆ 6 = ปลูกไม้ยืนต้น  7 = เลีย้งปลา 
 8 = เลีย้งหมู  9 = เลีย้งไก่   10 = เลี้ยงวัว     11 = ท าปศุสัตว์อื่น  12 = ให้เช่าทรัพย์สิน  13 = รับจ้างเกษตร    14 = รับจา้งนอกเกษตร     
 15 = รับเหมาก่อสรา้ง  16 = ขับรถรับจ้าง   17 = ลูกจ้าง  18 = ค้าขาย 19 = รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 20 = แม่บ้าน 21 = ไมไ่ด้ท างาน 22 = อื่นๆ (ให้ระบุด้วย) 
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1.8 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “กู้ยืมเงิน” จากองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  7) นายทุนนอกระบบ 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ญาติพี่น้อง 

1.9 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีเนื้อที่ท าการเกษตรรวมทัง้สิ้น จ านวน.........................แปลง รวมทั้งหมด........................ ไร่ 
โดยในจ านวนนี้ เปน็ ที่ดนิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน (มีโฉนด, น.ส.3, น.ส. 3 ก) จ านวน...........................ไร่ 
  การ “เช่าที่ดิน”............................................ไร่ ในอัตราค่าเช่า......................บาท/ไร่/ปี 

ส่วนที่ 2: การได้รับเงินทุนสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพการผลิต  

2.1 ท่านรู้หรือไม่ว่า กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นจ านวนเทา่ใด 
 1) ไม่ทราบ  2) ทราบ ไม่รู้จ านวนเงิน  3) ทราบ รู้จ านวน................................. บาท 

2.2 ครัวเรือนเกษตรของท่านได้รับจดัสรรเงินจากกลุ่มเกษตรกรหรือไม่ 
 1) ไม่ได้รับ (ข้ามไปตอบข้อ 2.5) 
 2)  ได้รับ  เป็นจ านวนเงิน................. บาท อัตราดอกเบี้ย..............ต่อปี กู้เมื่อเดือน/ปี.............ต้องจ่ายคืนภายในเดือน/ปี............... 
   โดยที่สมาชิกแต่ละรายได้รับเงินจัดสรร   1) จ านวนเท่ากันทุกราย  3) ไม่ทราบวิธีการ/เหตุผล 
      2) จ านวนไม่เท่ากัน โดยมีหลักเกณฑ์................................................................ 

2.3 หากข้อ 2.2 ท่านตอบวา่ ได้รับจัดสรรเงินจากกลุ่มเกษตรกรฯ ท่านต้องช าระคนืเงินกู้อย่างไร (ตอบเพียง 1 ข้อ) 
 1) จ่ายคืน รายวัน  3) จ่ายคืน รายเดือน  5) จ่ายคืนเพียงครั้งเดียวเมื่อครบก าหนด 
 2) จ่ายคืน รายสัปดาห์  4) จ่ายคืน รายปี 

2.4 ท่านน าเงนิทุนที่ได้กู้ยืมมาไปใชท้ ากิจกรรมใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ซื้อปัจจัยการผลิต/วัสดุการผลิต   2) ซื้อพาหนะ  3)  ใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน 
 4) จ่ายคืนเงินกู้ยืมแหล่งอื่น ได้แก่..................................................................  5)  อื่นๆ.................................................. 

2.5 กลุ่มเกษตรกรของท่าน ให้บริการอะไร กับสมาชิกและตัวทา่น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก  3) ขายปัจจัยการผลิต (ตอบข้อ 2.6) 
 2) รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  4) รับฝากเงิน  5) อื่นๆ................................................................. 

2.6 (หากในข้อ 2.5 ระบุว่า กลุ่มเกษตรฯ ขายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกด้วย) ท่านเคยซื้อปัจจัยการผลิตอะไร จากกลุ่มเกษตรกรหรือไม่  

ชื่อวัสดุการผลิต 
ท่านซื้อจากกลุม่ฯ หรือไม่ 

(ถ้ากลุ่มฯ ไม่ได้ขาย ให้ตอบไม่มีขาย) 
ซ้ือจาก “ร้านค้าทั่ว” ได้ในราคาที ่
ถูกกว่า/แพงกว่า ของ “กลุ่มฯ” 

สินค้าของ “กลุ่มฯ” มีคุณภาพ 
ดีกว่า/แย่กว่าของ “ร้านค้าทั่วไป” 

เมลด็พันธ์ุ.............................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ปุ๋ย........................................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

พันธุ์สัตว์..............................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ยาปราบศตัรูพืช...................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

อื่นๆ.....................................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 
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2.7 ในฐานะสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร ท่านขายผลิตผลทางการเกษตรของท่านให้กับ “กลุ่มเกษตรกร” หรือไม่  
 1) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้กลุ่มทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด    (  ) แบ่งขายให้ทั้งกลุ่ม และพ่อค้า 

 ขายให้กลุ่มได้ในราคาสูงกว่าขายให้พ่อค้าหรือไม่ 
  (  ) ขายให้กลุ่มได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า     (  ) ขายให้กลุ่มได้ราคาต่ ากว่า      (  ) ได้ราคาเท่ากัน 
 2) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้กลุ่ม     (  ) ขายให้พ่อค้า    (  ) แบ่งขายให้ทั้งกลุ่ม และพ่อค้า 

 ขายให้กลุ่มได้ในราคาสูงกว่าขายให้พ่อค้าหรือไม่ 
        (  ) ขายให้กลุ่มได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า     (  ) ขายให้กลุ่มได้ราคาต่ ากว่า      (  ) ได้ราคาเท่ากัน 
 3) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้กลุ่ม     (  ) ขายให้พ่อค้า    (  ) แบ่งขายให้ทั้งกลุ่ม และพ่อค้า 

 ขายให้กลุ่มได้ในราคาสูงกว่าขายให้พ่อค้าหรือไม่ 
        (  ) ขายให้กลุ่มได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า     (  ) ขายให้กลุ่มได้ราคาต่ ากว่า      (  ) ได้ราคาเท่ากัน 

ส่วนที่ 3: ผลทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจจากการใช้ปัจจัยการผลิต 

2.6 รายได-้รายจ่ายภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรของท่าน ภายหลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกร 

 ก่อนเข้าร่วมเป็นสมาชกิ ปัจจุบนั 

รายได้ภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายได ้“เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
 รายได ้“ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
 รายได ้“ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 

รายจ่ายภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายจ่าย “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
 รายจ่าย “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
 รายจ่าย “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 

ปริมาณผลผลิตของพืช/สตัว์หลักที่
ปลูก/เลี้ยง (ระบุพืช/สัตว์หลัก
............................................................) 

..................................กก./ไร ่
.....................................ตัว/ป ี

 ผลผลิต “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
 ผลผลิต “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
 ผลผลิต “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนเป็นสมาชิก) 
หรือ ระบุจ านวน................................กก./ไร่ ...................................ตัว/ป ี

2.7 รายได้จากการเกษตรในรอบ 1 ปี ...............................................................................................................บาท/ปี (รวมทุกฤดูที่ปลูก) 

2.8 รายได้นอกภาคเกษตรในรอบ 1 ปี...............................................................................................................บาท/ปี  
(รวมรายได้จากการรับจ้างภาคเกษตร รับจ้างนอกเกษตร รายได้ประจ า รบัเหมาก่อสร้าง เงินโอนจากญาติพีน่้อง เบี้ยคนชรา) 

2.9 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทา่น เท่ากบั........................................................... บาท/ไร่/ฤดู (ระบุชนิดพืช.......................................) 

2.10 รายจ่ายในครัวเรือนในรอบ 1 เดือน........................................................................................................................บาท/เดือน 
(รวมรายจ่ายคา่อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้ในครัวเรือน ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น) 
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ส่วนที่ 4: ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 

4.1 ปัจจุบนั ท่านมีหนี้เงินต้นคงเหลอื เท่าใด  
 1) ไม่มีหนี้สิน (ข้ามไปตอบข้อ 4.4)  2) มีหนี้เงินต้น แตไ่ม่ทราบจ านวน  3) มีหนี้เงินต้นคงเหลือ......................บาท 

4.2 ปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีหนี้สินคงเหลือกับแหล่งใดต่อไปนี ้

)รหัสวัตถุประสงค์:  ชื้อ/เช่าซื้อบ้านที่ดิน  ซื้อยานพาหนะ  ซื้อปัจจัยการผลิต  ต้นทุนด าเนินการเกษตร  ใช้จ่ายประจ าวัน 
 

องค์กรการเงิน มี/ไม่มี 
วัตถุประสงค ์

)ใส่รหัส( 

เงินกู้เพ่ิม ระหว่าง 
มี.ค.57 – เม.ย.58 

)บาท( 

เงินกู้คงเหลือ 
30 เม.ย. 58 

)บาท( 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(% ต่อปี( 

รูปแบบ 
การค้ าประกัน

เงินกู้ 

1) ธ.ก.ส. (สินเชื่อเพื่อการผลติ) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

2) ธ.ก.ส. (สินเชื่อระยะกลาง-ยาว) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

3) ธนาคารออมสิน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4) กองทุนหมู่บ้านฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

5) สหกรณ ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

6) กลุ่มเกษตรกรฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

7) กลุ่มออมทรัพย/์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

8) ญาติ/เพื่อน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

9) นายทุนเงินกู้นอกระบบ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

10)  ธนาคารพาณิชย ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

11)  อื่นๆ เช่น อิออน เฟิร์สช้อยส์ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืมรอบถัดไป ท่านตอ้งจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืม (พร้อมดอกเบี้ย) เป็นเงินจ านวนเท่าใด 

 หนี้ในระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้

 หนี้นอกระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้

4.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรของท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม) 

ก) ท่าน/ครอบครัวของท่านมีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินในระบบ หรือไม่  
(  ) ไม่มีปัญหา   (  ) มีปัญหากับสถาบัน........................................................................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  )  ยืมหรือขอเงินจากญาติ   (  ) กู้จากนอกระบบ  (  )  หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  )  ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 
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ข) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้ของนายทุนนอกระบบ  
(  ) ไม่มีปญัหา  (  ) มปีัญหากับใคร................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  ) ยืมหรือขอเงินจากญาติ  (  )  กู้จากนอกระบบ  (  ) หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  ) ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

4.5 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยประสบปัญหาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย  ราคาผลผลิตตกต่ า 
  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากเกินรายได้  มีภาระค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 
 ขายผลผลติไมไ่ด้ ไม่มีตลาดรองรับ   ชราภาพ เจ็บป่วย 
  ผลผลติตกต่ า  มีภาระหนี้สินหลายแห่ง  อื่นๆ..................................................... 

4.6 ถ้ามีปัญหาต้องใช้เงินเพิ่มเติม ท่านจะต้องท าอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ขอกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงนิ   ขอกู้เงินเพิ่มจากญาติพี่น้อง  ขอกู้เงินเพิ่มจากนายทุนนอกระบบ 
  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน   ลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือน  หางานพิเศษท า 
  อื่นๆ (ระบุ........................................................................................) 

ส่วนที่ 5: ความรู้ทางการเงิน 

5.1 หากเพื่อนของท่านขอค าแนะน าจากท่านในการกู้เงินระยะเวลา 1 ปี จากธนาคารแห่งหนึ่ง ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนของท่าน เลือกกู้
เงินในอัตราเท่าใดระหว่าง 2 อัตราต่อไปนี ้
 1) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน   2) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี  3)  ไม่ทราบ 

5.2 สมมติว่า ทา่นกู้ยืมเงนิจาก ธนาคารพาณิชย์ ก. แต่ทา่นผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้นานหลายเดือน ท่านคิดว่า 
ธนาคาร ข. ที่ทา่นจะไปขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนั้น จะรู้หรือไม่ว่าทา่นเคยผิดนัดช าระหนี้กับธนาคาร ก.  
 1) ธนาคาร ข. ไม่มีทางรู้    2) ธนาคาร ข. รู ้   3)  ไม่ทราบ 

 

 

 





วันที่สัมภาษณ์......................... ผู้สัมภาษณ์.................................. ผู้ตรวจ............................. แบบสอบถามชุดที่…..……………. 

แบบสอบถามเกษตรกรที่กู้ยืมเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน/ไถ่ถอนที่ดิน/เพื่อประกอบอาชีพ 
 จาก “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน” ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ค าสั่ง: ให้สัมภาษณ์ถามเพ่ือตรวจสอบประวัติการกู้ยืมเงิน โดยแบบสอบถามชุดนี้ใช้สัมภาษณ์  
เฉพาะเกษตรกรที่กู้ยืมเงินเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน/ไถ่ถอนทีด่ิน/เพื่อประกอบอาชีพ (หากเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรฯ ให้ใช้ “แบบสอบถามเกษตรกรทั่วไป”) 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................................อายุ..................ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของเกษตรกร:  บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 

1.2 เพศ  ชาย  หญิง  
1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล: 
 1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา (ไม่ได้เรียน)  2) ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.   5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

1.4  อาชีพหลักของท่าน:..................................(รหัส.......) อาชีพรองของท่าน:........................................(รหัส........) (ใช้เลขรหัสในตาราง) 
 
 
 
 
 
1.5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด........................... คน  (รวมตัวท่าน) 

 เป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 15 ปี และ สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมจ านวน........................ คน  

 เป็นสมาชิกที่ชว่ยท าการเกษตร จ านวน................................ คน สมาชิกทีท่ างานนอกบ้าน จ านวน...................คน 

 มีสมาชิกผู้มีรายได้มทีั้งหมด..........................................คน 

1.6 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “ฝากเงิน” กับองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  6) บริษัทประกันชีวิต 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ฌาปนกิจศพ 

1.7 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “กู้ยืมเงิน” จากองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  7) นายทุนนอกระบบ 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ญาติพี่น้อง 

รหัสแสดง อาชีพหลัก (ใช้เวลาท างานมากท่ีสุด) และ อาชีพรอง: 
 1 = ท านา   2 = ปลูกอ้อย  3 = ปลูกมันส าปะหลัง   4 = ปลูกข้าวโพด  5 = ปลูกพืชไร่อื่นๆ 6 = ปลูกไม้ยืนต้น  7 = เลีย้งปลา 
 8 = เลีย้งหมู  9 = เลีย้งไก่   10 = เลี้ยงวัว     11 = ท าปศุสัตว์อื่น  12 = ให้เช่าทรัพย์สิน  13 = รับจ้างเกษตร    14 = รับจา้งนอกเกษตร     
 15 = รับเหมาก่อสรา้ง  16 = ขับรถรับจ้าง   17 = ลูกจ้าง  18 = ค้าขาย 19 = รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 20 = แม่บ้าน 21 = ไมไ่ด้ท างาน 22 = อื่นๆ (ให้ระบุด้วย) 
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1.8 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีเนื้อที่ท าการเกษตรรวมทัง้สิ้น จ านวน.........................แปลง รวมทั้งหมด........................ ไร่ 
โดยในจ านวนนี้ เปน็ ที่ดนิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน (มีโฉนด, น.ส.3, น.ส. 3 ก) จ านวน...........................ไร่ 
  การ “เช่าที่ดิน”............................................ไร่ ในอัตราค่าเช่า......................บาท/ไร่/ปี 
  เป็นที่ดินตามสญัญากู้ยืมเงินกบั “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรฯ”..................................... ไร่
    เร่ิมกู้ยืมเมื่อปี...................วงเงินกู้.................................................บาท 

1.9 ปกติมีผู้ขอกู้เงินจาก “กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรฯจ านวนมาก” ท่านท าอยา่งไรจึงได้รับเงินกู้ เชน่ มีคุณสมบัตตรง
กับหลักเกณฑ์กองทุน มีก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน-นักการเมืองรับรอง  ฯลฯ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.10 ปัจจุบนั ท่านใชป้ระโยชน์ในแปลงที่ดินที่ได้รบัการปลดเปลื้อง/ไถ่ที่ดิน/ไถ่ถอนที่ดนิ ผา่นกองทนุหมุนเวียนฯ หรือไม่ 
 1) ยังคงใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง     3) ปล่อยทิ้งว่าง 
 2)  ให้คนอื่นเช่าในอัตรา..........................บาท/ไร่/ปี   4) อื่นๆ...................................................................... 

1.11 ปัจจุบนั ท่านผ่อนช าระเงินกู้ค่าปลดเปลื้องที่ดิน/ไถ่ถอนที่ดิน/ซือ้ที่นาเช่า จบสิน้แล้วหรือไม ่
  1) ผ่อนช าระเงินกู้หมดแล้ว (ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที่ 2)  2) ยังผ่อนช าระเงินกู้ “ไม่หมด”  

1.12 หากในข้อ 1.11 ท่านตอบวา่ “ยังผ่อนช าระเงินกูไ้ม่หมด” ท่านคิดว่า มีรายได้เพียงพอต่อการผอ่นช าระเงนิกู้ยืมหรือไม่ 
  1) เพียงพอ (ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที่ 2) 
  2)  “ไม่”เพียงพอ เพราะ............................................................................................................................................................... 

1.13 หากในข้อ 1.12 ท่านตอบวา่ “ไม่ เพียงพอ” ท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนช าระเงินกู้ซื้อที่ดินหรือไม่ 
  หารายได้นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มเติม   กู้เงินจากแหล่งเงินทนุในระบบ (เช่น ธนาคาร สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน) 
  กู้เงินจากแหล่งนายทุนนอกระบบ   กู้เงินจากญาติพี่น้อง   อื่นๆ...................................................................... 

ส่วนที่ 2: ผลทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2.1 รายได-้รายจ่ายภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรของท่าน ภายหลังการได้รับความชว่ยเหลือจากกองทุนฯ 
 ก่อนขอความช่วยเหลือ ปัจจุบนั 

รายได้ภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายได้ “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ............... ……(เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
 รายได ้“ลดลง”   ร้อยละ......................(เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
 รายได ้“ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 

รายจ่ายภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายจ่าย “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ................... (เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
 รายจ่าย “ลดลง”   ร้อยละ....................(เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
 รายจ่าย “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 

ปริมาณผลผลิตของพืช/สตัว์หลัก 
(ระบุพืช/สตัว์หลัก............................ 
..........................................) ในแปลง
ที่ดินท่ีกองทุนฯ ให้ความช่วยเหลอื 

...............................กก./ไร ่
..................................ตัว/ป ี

 ผลผลิต “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
 ผลผลิต “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
 ผลผลิต “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนขอความช่วยเหลือ) 
หรือ ระบุจ านวน................................กก./ไร่ ...................................ตัว/ป ี

2.2 รายได้จากการเกษตรในรอบ 1 ปี ...............................................................................................................บาท/ปี (รวมทุกฤดูที่ปลูก) 
2.3 รายได้นอกภาคเกษตรในรอบ 1 ปี...............................................................................................................บาท/ปี  

(รวมรายได้จากการรับจ้างภาคเกษตร รับจ้างนอกเกษตร รายได้ประจ า รบัเหมาก่อสร้าง เงินโอนจากญาติพีน่้อง เบี้ยคนชรา) 
2.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทา่น เท่ากบั........................................................... บาท/ไร่/ฤด ู(ระบุชนิดพืช.......................................) 
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2.5 รายจ่ายในครัวเรือนในรอบ 1 เดือน........................................................................................................................บาท/เดือน 
(รวมรายจ่ายคา่อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้ในครัวเรือน ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น) 

ส่วนที่ 4: ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 

4.1 ปัจจุบนั ท่านมีหนี้เงินต้นคงเหลอื เท่าใด  
 1) ไม่มีหนี้สิน (ข้ามไปตอบข้อ 4.4)  2) มีหนี้เงินต้น แตไ่ม่ทราบจ านวน  3) มีหนี้เงินต้นคงเหลือ......................บาท 

4.2 ปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีหนี้สิน และเงินกู้คงคา้ง กับแหล่งใดต่อไปนี้ 
)รหัสวัตถุประสงค์:    ชื้อ/เช่าซื้อบ้านที่ดิน  ซื้อยานพาหนะ  ซื้อปัจจัยการผลิต  ต้นทุนด าเนินการเกษตร  ใช้จ่ายประจ าวัน 

 

องค์กรการเงิน มี/ไม่มี 
วัตถุประสงค ์

)ใส่รหัส( 

เงินกู้เพ่ิม ระหว่าง 
มี.ค.57 – เม.ย.58 

)บาท( 

เงินกู้คงเหลือ 
30 เม.ย. 58 

)บาท( 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(% ต่อปี( 

รูปแบบ 
การค้ าประกัน

เงินกู้ 

1) ธ.ก.ส. (สินเชื่อเพื่อการผลติ) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

2) ธ.ก.ส. (สินเชื่อระยะกลาง-ยาว) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

3) ธนาคารออมสิน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4) กองทุนหมู่บ้านฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

5) สหกรณ ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

6) กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม 
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน 

 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

7) กลุ่มเกษตรกรฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

8) กลุ่มออมทรัพย/์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

9) ญาติ/เพื่อน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

10)  นายทุนเงินกู้นอกระบบ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

11)  ธนาคารพาณิชย ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

12)  อื่นๆ เช่น อิออน เฟิร์สช้อยส์ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

 

4.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืมรอบถัดไป ท่านตอ้งจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืม (พร้อมดอกเบี้ย) เป็นเงินจ านวนเท่าใด 

 หนี้ในระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้

 หนี้นอกระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้
  



 

ภาคผนวก ข-16 

4.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรของท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม) 
ก) ท่าน/ครอบครัวของท่านมีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินในระบบ หรือไม่  

(  ) ไม่มีปัญหา   (  ) มีปัญหากับสถาบัน........................................................................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  )  ยืมหรือขอเงินจากญาติ   (  ) กู้จากนอกระบบ  (  )  หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  )  ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

ข) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้ของนายทุนนอกระบบ  
(  ) ไม่มีปญัหา  (  ) มปีัญหากับใคร................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  ) ยืมหรือขอเงินจากญาติ  (  )  กู้จากนอกระบบ  (  ) หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  ) ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

4.5 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยประสบปัญหาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย  ราคาผลผลิตตกต่ า 
  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากเกินรายได้  มีภาระค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 
 ขายผลผลติไมไ่ด้ ไม่มีตลาดรองรับ   ชราภาพ เจ็บป่วย 
  ผลผลติตกต่ า  มีภาระหนี้สินหลายแห่ง  อื่นๆ..................................................... 

4.6 ถ้ามีปัญหาต้องใช้เงินเพิ่มเติม ท่านจะต้องท าอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ขอกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงนิ   ขอกู้เงินเพิ่มจากญาติพี่น้อง  ขอกู้เงินเพิ่มจากนายทุนนอกระบบ 
  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน   ลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือน  หางานพิเศษท า 
  อื่นๆ (ระบุ........................................................................................) 

ส่วนที่ 5: ความรู้ทางการเงิน 

5.1 หากเพื่อนของท่านขอค าแนะน าจากท่านในการกู้เงินระยะเวลา 1 ปี จากธนาคารแห่งหนึ่ง ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนของท่าน เลือกกู้
เงินในอัตราเท่าใดระหว่าง 2 อัตราต่อไปนี ้
 1) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน   2) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี  3)  ไม่ทราบ 

5.2 สมมติว่า ทา่นกู้ยืมเงนิจาก ธนาคารพาณิชย์ ก. แต่ทา่นผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้นานหลายเดือน ท่านคิดว่า 
ธนาคาร ข. ที่ทา่นจะไปขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนั้น จะรู้หรือไม่ว่าทา่นเคยผิดนัดช าระหนี้กับธนาคาร ก.  
 1) ธนาคาร ข. ไม่มีทางรู้    2) ธนาคาร ข. รู ้   3)  ไม่ทราบ 

 

 



วันที่สัมภาษณ์......................... ผู้สัมภาษณ์.................................. ผู้ตรวจ............................. แบบสอบถามชุดที่…..……………. 

แบบสอบถามเกษตรกรทีเ่ช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. 
 จาก “กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................................อายุ..................ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของเกษตรกร:  บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 

1.2 เพศ  ชาย  หญิง  
1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล: 
 1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา   2) ประถมศึกษา  
 3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.   5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

1.4  อาชีพหลักของท่าน:.............................................อาชีพรองของท่าน:.......................................................... (ใช้เลขรหัสในตาราง) 
 
 
 
 

1.5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด........................... คน  (รวมตัวท่าน) 

 จากจ านวนทัง้หมด เป็นสมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี จ านวน........................ คน สมาชิกที่มีอาย ุ60 ปีขึ้นไป...........................คน 

 จากจ านวนทัง้หมด เป็นจ านวนแรงงานเกษตรในครัวเรือน.......................... คน จ านวนสมาชิกที่ท างานนอกบ้าน...................คน 

 จากจ านวนทัง้หมด สมาชิกผู้มีรายได้มีทัง้หมด..........................................คน 

1.6 สมาชิกครัวเรือนของท่านใชบ้รกิาร “เงินฝาก” ขององค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  6) บริษัทประกันชีวิต 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ  8) อื่นๆ.................................. 

1.7 สมาชิกครัวเรือนของท่านใชบ้รกิาร “เงินกู้” ขององค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  7) นายทุนนอกระบบ 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ  8) อื่นๆ.................................. 

รหัสแสดง อาชีพหลัก และ อาชีพรอง: 
 1 = ท านา   2 = ปลูกอ้อย  3 = ปลูกมันส าปะหลัง   4 = ปลูกข้าวโพด  5 = ปลูกพืชไร่อื่นๆ 6 = ปลูกไม้ยืนต้น  7 = เลีย้งปลา 
 8 = เลีย้งหมู  9 = เลีย้งไก่   10 = เลี้ยงวัว     11 = ท าปศุสัตว์อื่น  12 = ให้เช่าทรัพย์สิน  13 = รับจ้างเกษตร    14 = รับจา้งนอกเกษตร     
 15 = รับเหมาก่อสรา้ง  16 = ขับรถรับจ้าง   17 = ลูกจ้าง  18 = ค้าขาย 19 = รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 20 = แม่บ้าน 21 = ไมไ่ด้ท างาน 22 = อื่นๆ (ให้ระบุด้วย) 

 



 

ภาคผนวก ข-18 

1.8 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีเนื้อที่ท าการเกษตรรวมทัง้สิ้น จ านวน.........................แปลง รวมทั้งหมด...............................ไร่ 
โดยในจ านวนนี้ เปน็ ที่ดนิในกรรมสิทธิ์ของท่านเองจ านวน...........................ไร่ 
  การ “เช่าที่ดิน ส.ป.ก”............................. ไร่ เร่ิมเช่าเมื่อปี................ ในอัตราค่าเช่า.........................บาท/ไร่/ปี 
  การ “เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก”........................ ไร่ เร่ิมเมื่อปี..................ซึ่งคิดค่าเช่าซื้อจ านวน..........................บาท 
  การ “เช่าที่ดินจากแหล่งอื่น”................... ไร่ เร่ิมเช่าเมื่อปี................ ในอัตราค่าเช่า.........................บาท/ไร่/ปี 
  การ “เช่าซื้อที่ดิน จากแหล่งอืน่”............. ไร่ เร่ิมเมื่อปี..................ซึ่งคิดค่าเช่าซื้อจ านวน..........................บาท 

1.9 ปัจจุบนั ท่านใชป้ระโยชน์ในแปลงที่ดิน ส.ป.ก. ที่เช่าซื้อมา หรอืไม่ 
 1) ยังคงใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง     3) ปล่อยทิ้งว่าง 
 2)  ให้คนอื่นเช่าในอัตรา..........................บาท/ไร่/ปี   4) อื่นๆ...................................................................... 

1.10 ปัจจุบนั ท่านผ่อนช าระค่าเชา่ซือ้ที่ดิน ส.ป.ก. จบสิน้แล้วหรือไม่ 
  1) ผ่อนช าระค่าเช่าซื้อหมดแล้ว (ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที่ 2)  2) ยังผ่อนช าระค่าเช่าซื้อ “ไม่หมด”  

1.11 หากในข้อ 1.10 ท่านตอบวา่ “ยังผ่อนช าระค่าเชา่ซื้อไม่หมด” ท่านคิดวา่ มีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนช าระค่าเชา่ซื้อที่ดินหรือไม่ 
  1) เพียงพอ (ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที่ 2) 
  2)  “ไม่”เพียงพอ เพราะ............................................................................................................................................................... 

1.12 หากในข้อ 1.11 ท่านตอบวา่ “ไม่ เพียงพอ” ท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนช าระค่าเชา่ซื้อที่ดิน 
  หารายได้นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มเติม   กู้เงินจากแหล่งเงินทนุในระบบ (เช่น ธนาคาร สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน) 
  กู้เงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ    อื่น........................................................................................................................ 

ส่วนที่ 2: ผลทางเศรษฐกิจและความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2.1 ความเปลี่ยนแปลงด้านรายได้สทุธิและผลผลติทางการเกษตรของครัวเรือนท่าน ภายหลังการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก. 

 ก่อนเช่า/เช่าซ้ือที่ดิน ปัจจุบนั 

รายได้สุทธิภาคเกษตรโดยรวม 
 

 

 รายได้สุทธิ “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ............... (เทียบกับก่อนเช่า/เช่าซือ้ท่ีดิน ส.ป.ก.) 
 รายได้สุทธิ “ลดลง” ร้อยละ..............(เทียบกับก่อนเช่าหรือเช่าซื้อท่ีดิน ส.ป.ก.) 
 รายได้สุทธิ “ไมเ่ปลีย่นแปลง” (เทียบกับก่อนเช่าหรือเช่าซื้อที่ดนิ ส.ป.ก.) 
 อื่นๆ.................... ....................... 

ปริมาณผลผลิตพืช/สัตว์หลัก 
ที่ปลูก/เลี้ยง (ระบุพืช/สัตว์หลัก
..................................................) 
(เฉพาะแปลงที่ดิน ส.ป.ก. เท่านั้น) 

.......................กก./ไร ่

........................ ตัว/ป ี

 ผลผลิต “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ................ (เทียบกับก่อนเช่า/เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.) 
 ผลผลิต “ลดลง”   ร้อยละ................ (เทียบกับก่อนเช่า/เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.) 
 ผลผลิต “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนเช่า/เช่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.) 
 อื่นๆ.................... ....................... 

 
2.2 รายได้จากการเกษตรในรอบ 1 ปี .........................................................................................................................บาท/ป ี

2.3 รายได้นอกภาคเกษตรในรอบ 1 ปี.........................................................................................................................บาท/ปี  
(รวมรายได้จากการรับจ้างภาคเกษตร รับจ้างนอกเกษตร รายได้ประจ า รบัเหมาก่อสร้าง เงินโอนจากญาติพีน่้อง เบี้ยคนชรา) 

2.4 ต้นทุนผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทา่น เท่ากับ...................................................................................................................บาท/ไร่ 

2.5 รายจ่ายในครัวเรือนในรอบ 1 เดือน.......................................................................................................................บาท/เดือน 
(รวมรายจ่ายคา่อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้ในครัวเรือน ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น) 
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2.6 จากการใช้ประโยชน์ที่ดนิ ส.ป.ก. ที่ผ่านมา ท่านมีความเห็นอยา่งไรกับประเด็นต่อไปนี้ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม 

 ดีกว่าของแปลงเกษตรอื่นที่อยูน่อกเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ 

1) คุณภาพที่ดิน ส.ป.ก. (    ) ดีกว่า    (    ) แย่กวา่    (    ) เท่ากัน 

2) โครงสร้างพืน้ฐานที่ ส.ป.ก. พัฒนา (    ) ดีกว่า    (    ) แย่กวา่    (    ) เท่ากัน 

ส่วนที่ 3: ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 

3.1 ปัจจุบนั ท่านมีหนี้เงินต้นคงเหลอื เท่าใด  1) ไม่มีหนี้สิน (ข้ามไปตอบข้อ 3.4)  2) มีหนี้เงินต้นคงเหลือ......................บาท 
3.2 ปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีหนี้สิน และเงินกู้คงคา้ง กับแหล่งใดต่อไปนี้ 
)รหัสวัตถุประสงค์:    ชื้อ/เช่าซื้อบ้านที่ดิน  ซื้อยานพาหนะ  ซื้อปัจจัยการผลิต  ต้นทุนด าเนินการเกษตร  ใช้จ่ายประจ าวัน 

 

องค์กรการเงิน มี/ไม่มี 
วัตถุประสงค์ 

)ใส่รหัส( 

วงเงินกู้
รวม 

)บาท( 

เงินกู้เพ่ิม ระหว่าง 
มี.ค.57 – เม.ย.58 

)บาท( 

เงินกู้คงเหลือ 
30 เม.ย. 58 

)บาท( 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(% ต่อปี( 

รูปแบบ 
การค้ าประกัน

เงินกู้ 

1) ธ.ก.ส. 
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

2) ธนาคารออมสิน 
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

3) กองทุนหมู่บ้านฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4) สหกรณ ์
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

5) กองทุนการปฏิรูปที่ดินฯ  
(ส.ป.ก.) 

 มี   
 ไม่ม ี

 
   

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

6) กลุ่มออมทรัพย/์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

7) ญาติ/เพื่อน 
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

8) นายทุนเงินกู้นอกระบบ 
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

9) ธนาคารพาณิชย ์
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

10)  อื่นๆ 
 มี   
 ไม่ม ี

 
 

 
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

 
3.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในเดือนถัดไป ท่านต้องช าระหนี้เป็นจ านวนเท่าใดต่อเดือน 

  1) ทราบ มีภาระหนี้ในระบบที่ต้องช าระ จ านวน........................ บาท (เงินต้น.................... บาท ดอกเบี้ย..................บาท) 
  2)  ทราบ มีภาระหนี้นอกระบบที่ต้องช าระ จ านวน........................ บาท (เงินต้น.................... บาท ดอกเบี้ย..................บาท) 
  3)  มีภาระหนี้ในระบบ แต่ไม่ทราบจ านวน     4)  มีภาระหนี้นอกระบบ แต่ไม่ทราบจ านวน 
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3.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรของท่านเคยประสบปัญหาหนี้สินต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม) 
ก) ต้องกู้เงินเพิ่ม เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายบางอยา่ง   

(  ) ไม่ต้องกู้   (  )  ต้องกู้จากสถาบนัการเงินเพิ่ม เช่น ธ.ก.ส. สหกรณ์ (  )  ต้องกู้จากนอกระบบ 
ข) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้สถาบนัการเงินในระบบ  

(  ) ไม่มีปัญหา   (  ) มีปัญหากับสถาบัน........................................................................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  )  ยืมหรือขอเงินจากญาติ   (  ) กู้จากนอกระบบ  (  )  หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  )  ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้ 

ค) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้ของนายทุนนอกระบบ  
(  ) ไม่มีปญัหา  (  ) มปีัญหากับใคร................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  ) ยืมหรือขอเงินจากญาติ  (  )  กู้จากนอกระบบ  (  ) หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน      (  ) ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี ้

3.5 หากในข้อ 3.4 ท่านตอบว่า “เคยประสบปัญหา” อะไรเป็นสาเหตุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย  ราคาผลผลิตตกต่ า 
  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากเกินรายได้  มีภาระค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 
 ขายผลผลติไมไ่ด้ ไม่มีตลาดรองรับ   ชราภาพ เจ็บป่วย 
  ผลผลติตกต่ า  มีภาระหนี้สินหลายแห่ง  อื่นๆ..................................................... 

3.6 ถ้ามีปัญหาต้องใช้เงินเพิ่มเติม ท่านจะต้องท าอย่างไร 
  ขอกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงนิ   ขอกู้เงินเพิ่มจากญาติพี่น้อง  ขอกู้เงินเพิ่มจากนายทุนนอกระบบ 
  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน   ลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือน  หางานพิเศษท า 
  อื่นๆ (ระบุ........................................................................................) 

ส่วนที่ 4: ความรู้ทางการเงิน 

4.1 หากเพื่อนของท่านขอค าแนะน าจากท่านในการกู้เงินระยะเวลา 1 ปี จากธนาคารแห่งหนึ่ง ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนของท่าน เลือกกู้
เงินในอัตราเท่าใดระหว่าง 2 อัตราต่อไปนี ้
 1) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน   2) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี  3)  ไม่ทราบ 

4.2 สมมติว่า ทา่นกู้ยืมเงนิจาก ธนาคารพาณิชย์ ก. แต่ทา่นผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้นานหลายเดือน ท่านคิดว่า 
ธนาคาร ข. ที่ทา่นจะไปขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนั้น จะรู้หรือไม่ว่าทา่นเคยผิดนัดช าระหนี้กับธนาคาร ก.  
 1) ธนาคาร ข. ไม่มีทางรู้    2) ธนาคาร ข. รู ้   3)  ไม่ทราบ 



แบบสอบถามชุดที่.................. ผู้สัมภาษณ์.................................. วันที่สัมภาษณ์........................... ผู้ตรวจ............................. 

ร่างแบบสอบถามเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือ “ด้านเงินกู้ยืม” 
จากกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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วันที่สัมภาษณ์......................... ผู้สัมภาษณ์.................................. ผู้ตรวจ............................. แบบสอบถามชุดที่…..……………. 

แบบสอบถามเกษตรกรทีไ่ด้รับการจัดรูปที่ดิน 
 จาก “กองทุนจัดรูปที่ดิน” ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 
ค าสั่ง: ให้สัมภาษณ์ถามเพ่ือตรวจสอบประวัติการได้รับจดัรูปทีด่ิน โดยแบบสอบถามชุดนี้ใช้สัมภาษณ์ เฉพาะเกษตรกรรับ            
            การจัดรูปที่ดิน  (หากเกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้รับการจัดรูปที่ดินใหใ้ช้ “แบบสอบถามเกษตรกรทั่วไป”) 
 
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................................อายุ..................ปี
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของเกษตรกร:  บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..........................................ต าบล..............................................
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 

1.2 เพศ  ชาย  หญิง  
1.3 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล: 
 1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา (ไม่ได้เรียน)  2) ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.   5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

1.4  อาชีพหลักของท่าน:..................................(รหัส.......) อาชีพรองของท่าน:........................................(รหัส........) (ใช้เลขรหัสในตาราง) 
 

 
 
 
 

1.5 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด........................... คน  (รวมตัวท่าน) 

 เป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 15 ปี และ สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมจ านวน........................ คน  

 เป็นสมาชิกที่ชว่ยท าการเกษตร จ านวน................................ คน สมาชิกทีท่ างานนอกบ้าน จ านวน...................คน 

 มีสมาชิกผู้มีรายได้มทีั้งหมด..........................................คน 
1.6 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “ฝากเงิน” กับองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  6) บริษัทประกันชีวิต 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ฌาปนกิจศพ 

  

รหัสแสดง อาชีพหลกั และ อาชีพรอง: 
 1 = ท านา   2 = ปลูกออ้ย  3 = ปลูกมันส าปะหลัง   4 = ปลูกขา้วโพด  5 = ปลูกพืชไร่อื่นๆ 6 = ปลูกไม้ยืนต้น  7 = เล้ียงปลา 
 8 = เล้ียงหมู  9 = เล้ียงไก่   10 = เล้ียงวัว     11 = ท าปศุสัตว์อื่น  12 = ให้เช่าทรัพยส์ิน  13 = รับจ้างเกษตร    14 = รับจ้างนอกเกษตร     
 15 = รับเหมาก่อสร้าง  16 = ขับรถรับจ้าง   17 = ลูกจ้าง  18 = ค้าขาย 19 = รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 20 = แม่บ้าน 21 = ไม่ได้ท างาน 22 = อื่นๆ (ให้ระบุดว้ย) 
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1.7 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “กู้ยืมเงิน” จากองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  7) นายทุนนอกระบบ 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ญาติพี่น้อง 

1.8 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีเนื้อที่ท าการเกษตรรวมทัง้สิ้น จ านวน.........................แปลง รวมทั้งหมด...............................ไร่
โดยในจ านวนนี้ เปน็  ที่ดนิที่ไดร้ับการจัดรูปที่ดนิจ านวน...........................แปลง...........................ไร่   
 ท่านเสียสละที่ดินส่วนตวัไปเท่าไร ....................................ไร่  
 ท่านต้องลงทนุเป็นเงนิทั้งสิน้เทา่ไร ...................................................บาท   

เช่น ค่าก่อสร้างจัดรปูที่ดนิ จ านวน.....................................บาท ค่าปรับระดบัที่ดนิ............................................บาท 
 ภายหลังก าหนด “แปลงที่ดนิใหม่เสร็จสิ้น” ท่าน  

  1) ได้รับส่วนต่างมูลค่าประเมินที่ดิน จ านวน.............................................บาท (เพราะมูลค่าที่ดินใหม่ต่ ำกว่ำที่ดินเดิม) 
  2) จ่ายส่วนต่างมูลค่าประเมินที่ดิน จ านวน.............................................บาท (เพราะมูลค่าที่ดินใหม่สูงกว่ำที่ดินเดิม) 
  3) ไม่ได้รับส่วนต่าง / ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างมูลค่าที่ดิน 

1.9 ปัจจุบนั ท่านผ่อนช าระ “ค่ำจัดรูปที่ดิน” จบสิ้นแล้วหรือไม่ 
  1) หมดแล้ว (ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที่ 2)  
  2)  ยัง “ไม่หมด” โดยต้องผ่อนช าระ จ านวน......................บาท/เดือน หรือ ......................บาท/ป ี

 ระยะเวลาที่ต้องผ่อนช าระคืนกองทุนจัดรูปที่ดิน รวมทั้งสิ้นจ านวน......................เดือน หรือ จ านวน...........................ปี 
 ผ่อนช าระไปแล้ว จ านวนคร้ัง...............................คร้ัง หรือ จ านวนเงิน.............................................บาท 

(หมายเหตุ: หนี้ค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดิน หมายถึง ค่าก่อสร้างจัดรปูที่ดิน ระบบชลประทาน คูระบายน้ า คูส่งน้ า ถนนหรือทางล าเลียง 
เป็นต้น ที่เกษตรกรต้องร่วมจ่ายกับกองทุนจัดรูปที่ดนิ ร้อยละ 20 ของค่าก่อสร้างจัดรูปที่ดิน) 

1.10 หากในข้อ 1.9 ทา่นตอบวา่ “ยังผ่อนช าระค่าจัดรูปที่ดินไม่หมด” ท่านคิดวา่ มีรายได้เพียงพอตอ่การผ่อนช าระคำ่จัดรูปที่ดนินีห้รือไม่ 
  1) เพียงพอ (ข้ามไปตอบค าถามในส่วนที่ 2) 
  2)  “ไม่”เพียงพอ เพราะ............................................................................................................................................................... 

1.11 หากในข้อ 1.10 ท่านตอบวา่ “ไม่ เพียงพอ” ท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไร เพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อการผ่อนช าระค่ำจัดรปูที่ดนิ 
  หารายได้นอกภาคเกษตรกรรมเพิ่มเติม   กู้เงินจากแหล่งเงินทนุในระบบ (เช่น ธนาคาร สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน) 
  กู้เงินจากแหล่งเงินทุนนอกระบบ    อื่น........................................................................................................................ 

1.12 ปัจจุบัน ท่านใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จัดรูปหรือไม่ 
 1) ยังคงใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง     3) ปล่อยทิ้งว่าง 
 2)  ให้คนอื่นเช่าในอัตรา..........................บาท/ไร่/ปี   4) อื่นๆ...................................................................... 

ส่วนที่ 2: ข้อมูลการจัดรูปที่ดินของเกษตรกร 

2.1 ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน ทา่นทราบหลักการของการจัดรูปที่ดินหรือไม่  
  1) ทราบ หลักการคือ..........................................................................................................................   2)  ไม่ทราบ 

2.2 ท าไมจงึตัดสนิใจเข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดิน 
 1)  รูปแปลงทีด่ินเดิมของตนเองบิดเบี้ยว (ไม่เปน็ผนืผ้า)  6)  มีที่ดินหลายแปลงแยกกัน 
 2) ระดับพื้นดนิไมส่ม่ าเสมอ สงูๆ ต่ าๆ  7)  น้ าเข้าไม่ถึง 
 3) มีน้ าท่วมขังเปน็ประจ า  8)  ถนนเข้าไม่ถึง 
 4) คุณภาพของดินไม่ค่อยดี / ไม่อุดมสมบูรณ ์  9)  ผลผลิตไม่ค่อยดี 
 5) ประสบกบักับปญัหาต้นทุนการผลิตสูง  10)  อื่นๆ............................................................................... 
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2.3 วิธีการเลือกแปลงที่ดินใหม่ที่เกิดจากการจัดรูปที่ดนิ (เพื่อออกโฉนด)  ............................................................................................... 

2.4 ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการจดัรูปที่ดิน จ านวน....................เดือน หรือ จ านวน..................ปี  

2.5 ท่านต้องพักนา/ไม่สามารถท ากนิในที่ดนิโครงการจัดรูปที่ดินเปน็ระยะเวลา จ านวน....................เดือน หรือ จ านวน..................ปี 

2.6 จากการที่ท่านต้องพักนา/ไมส่ามารถท ากินในทีด่ินโครงการจัดรูปที่ดินในช่วงจัดรปูที่ดนิ ครัวเรือนท่านต้องหารายได้จากแหล่งใด 
  1) หารายได้ภาคเกษตรจากทีด่ินแปลงอื่น  5) กู้เงินจากแหล่งเงินทนุในระบบ (เช่น ธนาคาร สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน) 
  2) หารายไดน้อกภาคเกษตรกรรม   6) กู้เงินจากแหล่งนายทุนนอกระบบ 
  3) พึ่งเงินโอนจากลูก/หลาน/ญาต ิ  7) อื่นๆ…………………………………………………………………………………………….. 
  4) ไม่ท าอะไร ใช้เงินที่เก็บออม  

2.7 ความพึงพอใจในการจัดรูปทีด่ิน  
  1)  น้อยที่สุด  2) น้อย   3) ปานกลาง    4) มาก   5) มากที่สุด 

2.8 จากการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่จัดรปู ท่านมีความเห็นอย่างไรกับประเด็นต่อไปนี้ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม) 

 ดีกว่า แปลงเกษตรอื่นไม่ได้รับการจัดรูปหรือไม่ 

1)  คุณภาพที่ดินในเขตจัดรูปที่ดิน  (    )  ดีกว่า     (    )  แย่กว่า     (    )  ไม่แตกต่าง 

2)  ความเพียงพอของน้ าในเขตจัดรปูที่ดิน  (    )  ดีกว่า  (    )  แย่กว่า     (    )  ไม่แตกต่าง 
3)  สิ่งก่อสร้างจากการจัดรปูที่ดนิ  

เช่น คูส่งน้ า คูระบายน้ า ถนน อาคารชลประทาน 
 (    )  ดีกว่า    (    )  แย่กว่า     (    )  ไม่แตกต่าง 

4)  จ านวนคร้ัง (รอบ) ทีส่ามารถท าการเกษตร  (    )  มากกว่า (    )  น้อยกว่า (    )  ไม่แตกต่าง 

5)  การจัดรูปที่ดิน คุ้มคา่หรือไม่   (    )  คุ้มค่า    (    ) ไม่คุ้มค่า 
 
ส่วนที่ 3: ผลทางเศรษฐกิจจากการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

3.1 รายได-้รายจ่ายภาคเกษตรของครัวเรือนเกษตรของท่าน ภายหลังการได้รับความชว่ยเหลือจากกองทุนจัดรูปที่ดนิ 
 ก่อนจัดรูปที่ดิน ปัจจุบนั 

รายได้ภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายได้ “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ............... ……(เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดนิ) 
 รายได ้“ลดลง”   ร้อยละ......................(เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดนิ) 
 รายได ้“ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดิน) 

รายจ่ายภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายจ่าย “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ................... (เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดนิ) 
 รายจ่าย “ลดลง”   ร้อยละ....................(เทียบกับก่อนจัดรูปที่ดนิ) 
 รายจ่าย “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดิน) 

ปริมาณผลผลิตของพืช/สตัว์หลัก 
(ระบุพืช/สตัว์หลัก............................ 
..........................................) (เฉพาะ
แปลงท่ีดินจัดรูปเท่าน้ัน) 

...............................กก./ไร ่
..................................ตัว/ป ี

 ผลผลิต “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดนิ) 
 ผลผลิต “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดนิ) 
 ผลผลิต “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนจัดรูปท่ีดิน) 
หรือ ระบุจ านวน................................กก./ไร่ ...................................ตัว/ป ี

มูลค่าที่ดิน ..........................บาท/ไร ่ ............................บาท/ไร ่

 
3.2 รายได้จากการเกษตรในรอบ 1 ปี .........................................................................................................................บาท/ป ี
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3.3 รายได้นอกภาคเกษตรในรอบ 1 ปี.........................................................................................................................บาท/ปี  
(รวมรายได้จากการรับจ้างภาคเกษตร รับจ้างนอกเกษตร รายได้ประจ า รบัเหมาก่อสร้าง เงินโอนจากญาติพีน่้อง เบี้ยคนชรา) 

3.4 ต้นทุนผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทา่น ปัจจุบนั เท่ากับ.........................บาท/ไร่ ก่อนการจัดรูปที่ดนิ ตน้ทุนเทา่กับ .........................บาท/ไร่ 
(ระบุชนิดพชื.......................................) 

3.5 รายจ่ายในครัวเรือนในรอบ 1 เดือน.......................................................................................................................บาท/เดือน 
(รวมรายจ่ายคา่อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้ในครัวเรือน ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น)  

ส่วนที่ 4: ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 
4.1 ปัจจุบนั ท่านมีหนี้คงคา้ง เหลือเท่าใด  1) ไม่มีหนี้สิน (ข้ามไปตอบข้อ 3.4)  2) มีหนี้คงค้างเหลือ......................บาท 
4.2 ปัจจุบัน ครัวเรือนเกษตรของท่านมีหนี้สิน และเงินกู้คงค้าง กับแหล่งใดต่อไปนี้ 
)รหัสวัตถุประสงค์:    ชื้อ/เช่าซื้อบ้านที่ดิน  ซื้อยานพาหนะ  ซื้อปัจจัยการผลิต  ต้นทุนด าเนินการเกษตร  ใช้จ่ายประจ าวัน 

 

องค์กรการเงิน มี/ไม่มี 
วัตถุประสงค์ 

)ใส่รหัส( 

เงินกู้เพ่ิม ระหว่าง 
มี.ค.57 – เม.ย.58 

)บาท( 

เงินกู้คงเหลือ 
30 เม.ย. 58 

)บาท( 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(% ต่อปี( 

รูปแบบ 
การค้ าประกันเงินกู ้

1) ธ.ก.ส. 
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

2) ธนาคารออมสิน 
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

3) กองทุนหมู่บ้านฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

4) สหกรณ ์
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

5) กองทุนจัดรูปท่ีดิน 
 มี   
 ไม่ม ี

 
  

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

6) กลุ่มออมทรัพย/์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

7) ญาติ/เพื่อน 
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

8) นายทุนเงินกู้นอกระบบ 
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

9) ธนาคารพาณิชย ์
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

10)  อื่นๆ 
 มี   
 ไม่ม ี

  
 

  หลักทรัพย์   
 บุคคล  ไม่ม ี

 
4.2  ่     บ     ม่ ่        ่ ย         ิ  ู ย ม  บถ      ่       ่ ย         ิ  ู ย ม (พ   ม    บ  ย)   ็   ิ         ่    

 หนี้ในระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้

 หนี้นอกระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้
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4.3     บ ี  ่ผ ่ ม                ข   ่    ย    บ ัญ    ่          ม่ (  ุณ        ่   ม ย /   ช่    ่  ม   ม) 

ก) ท่าน/ครอบครัวของท่านมีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินในระบบ หรือไม่  
(  ) ไม่มีปัญหา   (  ) มีปัญหากับสถาบัน........................................................................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  )  ยืมหรือขอเงินจากญาติ   (  ) กู้จากนอกระบบ  (  )  หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  )  ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

ข) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้ของนายทุนนอกระบบ  
(  ) ไม่มีปญัหา  (  ) มปีัญหากับใคร................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  ) ยืมหรือขอเงินจากญาติ  (  )  กู้จากนอกระบบ  (  ) หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  ) ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

4.4     บ ี  ่ผ ่ ม   ่    ย    บ ัญ    บ    (  บ   ม    ่  1 ข  ) 
  ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย  ราคาผลผลิตตกต่ า 
  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากเกินรายได้  มีภาระค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 
 ขายผลผลติไมไ่ด้ ไม่มีตลาดรองรับ   ชราภาพ เจ็บป่วย 
  ผลผลติตกต่ า  มีภาระหนี้สินหลายแห่ง  อื่นๆ..................................................... 

4.5 ถ  ม  ัญ       ช    ิ พิ่ม  ิม  ่            ย่     (  บ   ม    ่  1 ข  ) 
  ขอกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงนิ   ขอกู้เงินเพิ่มจากญาติพี่น้อง  ขอกู้เงินเพิ่มจากนายทุนนอกระบบ 
  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน   ลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือน  หางานพิเศษท า 
  อื่นๆ (ระบุ........................................................................................) 

ส่วนที่ 5: ความรู้ทางการเงิน 

5.1 หากเพื่อนของท่านขอค าแนะน าจากท่านในการกู้เงินระยะเวลา 1 ปี จากธนาคารแห่งหนึ่ง ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนของท่าน เลือกกู้
เงินในอัตราเท่าใดระหว่าง 2 อัตราต่อไปนี ้
 1) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน   2) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี  3)  ไม่ทราบ 

5.2 สมมติว่า ทา่นกู้ยืมเงนิจาก ธนาคารพาณิชย์ ก. แต่ทา่นผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้นานหลายเดือน ท่านคิดว่า 
ธนาคาร ข. ที่ทา่นจะไปขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนั้น จะรู้หรือไม่ว่าทา่นเคยผิดนัดช าระหนี้กับธนาคาร ก.  
 1) ธนาคาร ข. ไม่มีทางรู้    2) ธนาคาร ข. รู ้   3)  ไม่ทราบ 

 
 





วันที่สัมภาษณ์......................... ผู้สัมภาษณ์.................................. ผู้ตรวจ............................. แบบสอบถามชุดที่…..……………. 

แบบสอบถามเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์/สมาคมที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก 
 “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ” ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“โครงการศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากับของ กษ.” 
โดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ค าสั่ง: ให้สัมภาษณ์ถามเพ่ือตรวจสอบประวัติเกษตรกรสมาชิก โดยแบบสอบถามชุดนี้ใชส้ัมภาษณ์  
เฉพาะเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์/สมาคมฯ ที่ด าเนนิโครงการซึ่งได้รับเงินทุนสนบัสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างฯ 
(หากเกษตรกรไมไ่ด้เป็นสมาชกิสหกรณ์หรือสมาคมฯ ในโครงการนี้  ให้ใช้ “แบบสอบถามเกษตรกรทั่วไป”) 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป  

1.1 ชื่อสหกรณ์/สมาคมที่ทา่นเปน็สมาชิก...........................................................................................จังหวัด............................................ 
ท่านเปน็สมาชิกสหกรณ์/สมาคมฯ มาตั้งแต่เมื่อปี..........................(หรือประมาณกี่ปี..................ปี) 

1.2 ชื่อเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล (นาย/นาง/นางสาว)..............................................นามสกุล.................................................อายุ..................ปี 
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของเกษตรกร:  บ้านเลขที่.................... หมู่ที่..........................................ต าบล.............................................. 
อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................... 

1.3 เพศ  ชาย  หญิง  
1.4 ระดับการศึกษาของเกษตรกรผู้ให้ข้อมูล: 
 1)  ต่ ากว่าประถมศึกษา (ไม่ได้เรียน)  2) ประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
 3) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า/ปวช.  4) อนุปริญญา/ปวส.   5) ปริญญาตรีขึ้นไป 

1.5  อาชีพหลักของท่าน:..................................(รหัส.......) อาชีพรองของท่าน:........................................(รหัส........) (ใช้เลขรหัสในตาราง) 
 
 
 
 

1.6 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนทั้งหมด........................... คน  (รวมตัวท่าน) 
 เป็นสมาชิกอายุไม่เกิน 15 ปี และ สมาชิกที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมจ านวน........................ คน  
 เป็นสมาชิกที่ชว่ยท าการเกษตร จ านวน................................ คน สมาชิกทีท่ างานนอกบ้าน จ านวน...................คน 
 มีสมาชิกผู้มีรายได้มทีั้งหมด..........................................คน 

1.7 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “ฝากเงิน” กับองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  6) บริษัทประกันชีวิต 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ฌาปนกิจศพ 

1.8 สมาชิกครัวเรือนของท่าน “กู้ยืมเงิน” จากองค์กรใดต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) ธนาคารพาณิชย์  3) ธนาคารออมสิน  5) กลุ่มออมทรัพย์  7) นายทุนนอกระบบ 
 2) ธ.ก.ส.  4) สหกรณ์  6) กองทุนหมู่บ้านฯ (เงินล้าน)  8) ญาติพี่น้อง 

รหัสแสดง อาชีพหลัก (ใช้เวลาท างานมากท่ีสุด) และ อาชีพรอง: 
 1 = ท านา   2 = ปลูกอ้อย  3 = ปลูกมันส าปะหลัง   4 = ปลูกข้าวโพด  5 = ปลูกพืชไร่อื่นๆ 6 = ปลูกไม้ยืนต้น  7 = เลีย้งปลา 
 8 = เลีย้งหมู  9 = เลีย้งไก่   10 = เลี้ยงวัว     11 = ท าปศุสัตว์อื่น  12 = ให้เช่าทรัพย์สิน  13 = รับจ้างเกษตร    14 = รับจา้งนอกเกษตร     
 15 = รับเหมาก่อสรา้ง  16 = ขับรถรับจ้าง   17 = ลูกจ้าง  18 = ค้าขาย 19 = รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 20 = แม่บ้าน 21 = ไมไ่ด้ท างาน 22 = อื่นๆ (ให้ระบุด้วย) 



 

ภาคผนวก ข-28 

1.9 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีเนื้อที่ท าการเกษตรรวมทัง้สิ้น จ านวน.........................แปลง รวมทั้งหมด........................ ไร่ 
โดยในจ านวนนี้ เปน็ ที่ดนิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน (มีโฉนด, น.ส.3, น.ส. 3 ก) จ านวน...........................ไร่ 
  การ “เช่าที่ดิน”............................................ไร่ ในอัตราค่าเช่า......................บาท/ไร่/ปี 

1.10 ในปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีการเลี้ยงสัตว์/ท าประมงเพื่อการค้า ระบุชื่อสัตว์....................................จ านวน...................ตัว 

ส่วนที่ 2: การใช้ประโยชน์เงินทุนสนับสนุนฯ จากกองทุนปรับโครงสร้างฯ 

2.1 ท่านทราบหรือไม่ว่า สหกรณ์/สมาคมได้รับเงนิสนบัสนุนจาก “กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตฯ (กองทุน FTA)” จ านวนเทา่ใด 
 1) ไม่ทราบ  2) ทราบ ไม่รู้จ านวนเงิน  3) ทราบ รู้จ านวน................................. บาท 
ถ้า “ทราบ” สหกรณ์/สมาคมน าเงินมาท าโครงการอะไร...................................................................................................................... 
ท่านเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการดังกล่าวหรือไม่   1)  เข้าร่วม  2)  ไม่ได้เข้าร่วม 

2.2 สหกรณ์/สมาคมที่ทา่นเปน็สมาชิกอยู่นี้ เคยจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก หรือไม่ 

 1) ไม่ทราบ  3) เคยมีจัดอบรม และได้เข้าร่วมอบรมความรู้ ในปี............................ 
 2) เคยมีจัดอบรม แต่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมความรู้  4) ยังไม่เคยมีการจัดอบรมในช่วงที่ผ่านมา 

2.3 หากข้อ 2.3 ท่านได้เข้าร่วมอบรมความรู้ที่จัดขึ้นโดยสหกรณ์/สมาคมฯ ท่านได้เรียนรู้เนื้อหาอะไรบ้าง ระบุ................. 
............................................................................................................................................................................................................... 
ท่านได้ประโยชน์จากการเข้าอบรมความรู้ครั้งนั้นเพียงใด    1) มีประโยชน์มาก  2)  ปานกลาง  3) มีประโยชนน์้อย 

2.4 สหกรณ์/สมาคมที่ทา่นเปน็สมาชิกอยู่นี้ ให้บริการอะไรแก่สมาชกิและตัวท่าน (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
 1) ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก  4) ขายปัจจัยการผลิต (ตอบข้อ 2.5) 
 2) รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก  5) รับฝากเงิน  
 3) สร้างตลาดเพื่อเป็นศูนย์กลางซื้อขายผลผลิต  6) อื่นๆ.......................................................................................... 

2.5 (หากในข้อ 2.4 ระบุว่า สหกรณ์/สมาคมขายปัจจัยการผลิตแก่สมาชิกด้วย) ท่านเคยซื้อปัจจัยการผลิตอะไร จากสหกรณ์/สมาคมนี้หรือไม่ 

ชื่อวัสดุการผลิต 
ท่านซื้อจากสหกรณ์/สมาคม หรือไม่ 

(ถ้าสหกรณ์/สมาคม ไมไ่ด้ขาย  
ให้ตอบไม่มีขาย) 

ซ้ือจาก “แหล่งอื่น........................”  
ได้ในราคาที่ถูกกว่า/แพงกว่า ของ  

“สหกรณ์/สมาคม” 

สินค้าของ “สหกรณ์/สมาคม”  
มีคุณภาพ ดีกว่า/แย่กว่าของ 
“แหล่งอื่น...........................” 

เมลด็พันธุ์.........................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ปุ๋ย....................................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ยาปราบศตัรูพืช...............  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

พันธุ์สัตว์...........................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

อาหารสตัว์......................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

ยารักษาโรค......................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 

อื่นๆ.................................  ซื้อ   ไมไ่ด้ซื้อ  ไม่มีขาย  ถูกกว่า  แพงกว่า  เท่ากัน  ดีกว่า   แย่กว่า   เท่ากนั 
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2.6 ในฐานะสมาชิกของสหกรณ์/สมาคม ท่านขายผลิตผลของท่านให้กับ “สหกรณ์/สมาคมของท่าน” หรือไม่  
 1) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด    (  ) แบ่งขายให้ทั้งสหกรณ์/สมาคมและพ่อค้า 

 ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ในราคาสูงกว่าขายให้พ่อค้าหรือไม่ 

  (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ราคาต่ ากว่า  (  ) ได้ราคาเท่ากัน 
 2) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด    (  ) แบ่งขายให้ทั้งสหกรณ์/สมาคมและพ่อค้า 

 ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ในราคาสูงกว่าขายให้พ่อค้าหรือไม่ 

  (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ราคาต่ ากว่า  (  ) ได้ราคาเท่ากัน 
 3) ผลผลิตชื่อ................................. 
        (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมทั้งหมด     (  ) ขายให้พ่อค้าทั้งหมด    (  ) แบ่งขายให้ทั้งสหกรณ์/สมาคมและพ่อค้า 

 ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ในราคาสูงกว่าขายให้พ่อค้าหรือไม่ 

  (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ราคาสูงกว่าพ่อค้า (  ) ขายให้สหกรณ์/สมาคมได้ราคาต่ ากว่า  (  ) ได้ราคาเท่ากัน 

ส่วนที่ 3: ผลทางเศรษฐกิจ 

3.1 ผลต่อรายได-้รายจ่าย ภายหลังมีโครงการสนบัสนนุฯ จากกองทุนปรับโครงสร้างฯ 

 ก่อนมีโครงการ หลังมีโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ 

รายได้ภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายได ้“เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายได ้“ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายได ้“ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 

รายจ่ายภาคเกษตรโดยรวม 
 บาท/ป ี

 รายจ่าย “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายจ่าย “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 รายจ่าย “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 

ปริมาณผลผลิตของพืช/สตัว์หลักที่
ปลูก/เลี้ยง (ระบุพืช/สัตว์หลัก
............................................................) 

..................................กก./ไร ่
................................ตัวต่อรุ่น 
.....................................รุ่น/ป ี

 ผลผลิต “เพิ่มขึ้น” ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 ผลผลิต “ลดลง”   ร้อยละ.................... (เทียบกับก่อนมีโครงการ) 
 ผลผลิต “ไม่เปลี่ยนแปลง” (เทียบกับก่อนมีโครงการ 
หรือ ระบุจ านวน.................. กก./ไร่ ..................... ตัว/รุ่น...............รุ่น/ป ี

3.2 รายได้จากการเกษตรในรอบ 1 ปี ...............................................................................................................บาท/ปี (รวมทุกฤดูที่ปลูก) 

3.3 รายได้นอกภาคเกษตรในรอบ 1 ปี...............................................................................................................บาท/ปี  
(รวมรายได้จากการรับจ้างภาคเกษตร รับจ้างนอกเกษตร รายได้ประจ า รบัเหมาก่อสร้าง เงินโอนจากญาติพีน่้อง เบี้ยคนชรา) 

3.4 ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของทา่น เท่ากบั........................ บาท/ไร่/ฤดู .......................บาท/ตัว (ระบุชนิดพชื/สัตว์................................) 

3.5 รายจ่ายในครัวเรือนในรอบ 1 เดือน........................................................................................................................บาท/เดือน 
(รวมรายจ่ายคา่อาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าของใช้ในครัวเรือน ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น) 

 

  



 

ภาคผนวก ข-30 

ส่วนที่ 4: ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 

4.1 ปัจจุบนั ท่านมีหนี้เงินต้นคงเหลอื เท่าใด  
 1) ไม่มีหนี้สิน (ข้ามไปตอบข้อ 4.4)  2) มีหนี้เงินต้น แตไ่ม่ทราบจ านวน  3) มีหนี้เงินต้นคงเหลือ......................บาท 

4.2 ปัจจุบนั ครัวเรือนเกษตรของท่านมีหนี้สินคงเหลือกับแหล่งใดต่อไปนี ้

)รหัสวัตถุประสงค์:  ชื้อ/เช่าซื้อบ้านที่ดิน  ซื้อยานพาหนะ  ซื้อปัจจัยการผลิต  ต้นทุนด าเนินการเกษตร  ใช้จ่ายประจ าวัน 
 

องค์กรการเงิน มี/ไม่มี 
วัตถุประสงค ์

)ใส่รหัส( 

เงินกู้เพ่ิม ระหว่าง 
มี.ค.57 – เม.ย.58 

)บาท( 

เงินกู้คงเหลือ 
30 เม.ย. 58 

)บาท( 

อัตรา
ดอกเบี้ย 
(% ต่อปี( 

รูปแบบ 
การค้ าประกัน

เงินกู้ 

1) ธ.ก.ส. (สินเชื่อเพื่อการผลติ) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

2) ธ.ก.ส. (สินเชื่อระยะกลาง-ยาว) 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

3) ธนาคารออมสิน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4) กองทุนหมู่บ้านฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

5) สหกรณ ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

6) กลุ่มเกษตรกรฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

7) สมาคมฯ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

8) กลุ่มออมทรัพย/์ 
กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์

 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

9) ญาติ/เพื่อน 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

10)  นายทุนเงินกู้นอกระบบ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

11)  ธนาคารพาณิชย ์
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

12)  อื่นๆ เช่น อิออน เฟิร์สช้อยส์ 
 มี   
 ไม่ม ี

    
 หลักทรัพย์   
 บุคคล 
 ไม่ต้องใช้ 

4.3 ท่านทราบหรือไม่ว่า ในการจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืมรอบถัดไป ท่านตอ้งจ่ายคืนหนี้เงินกู้ยืม (พร้อมดอกเบี้ย) เป็นเงินจ านวนเท่าใด 

 หนี้ในระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้

 หนี้นอกระบบ  ทราบ จ านวน........................บาท เป็นเงินต้นเทา่ไร...................บาท  ไม่ทราบจ านวน  ไม่มีหนี ้
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4.4 ในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนเกษตรของท่านเคยประสบปัญหาต่อไปนี้หรือไม่ (กรุณาท าเครื่องหมาย / ในช่องที่เหมาะสม) 
ค) ท่าน/ครอบครัวของท่านมีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินในระบบ หรือไม่  

(  ) ไม่มีปัญหา   (  ) มีปัญหากับสถาบัน........................................................................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  )  ยืมหรือขอเงินจากญาติ   (  ) กู้จากนอกระบบ  (  )  หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  )  ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

ง) มีปัญหาการช าระหนี้เงินกู้ของนายทุนนอกระบบ  
(  ) ไม่มีปญัหา  (  ) มปีัญหากับใคร................................................ 

 ท่านแก้ปัญหาอย่างไร  (  ) ยืมหรือขอเงินจากญาติ  (  )  กู้จากนอกระบบ  (  ) หางานท า  
 (  )  ขาย/จ าน าทรัพย์สิน   (  ) ขอผลัดผ่อนหนี้จากเจ้าหนี้  (  ) อื่น................................... 

4.5 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านเคยประสบปัญหาใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ภัยธรรมชาติ ผลผลิตเสียหาย  ราคาผลผลิตตกต่ า 
  ค่าใช้จ่ายครัวเรือนมากเกินรายได้  มีภาระค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก 
 ขายผลผลติไมไ่ด้ ไม่มีตลาดรองรับ   ชราภาพ เจ็บป่วย 
  ผลผลติตกต่ า  มีภาระหนี้สินหลายแห่ง  อื่นๆ..................................................... 

4.6 ถ้ามีปัญหาต้องใช้เงินเพิ่มเติม ท่านจะต้องท าอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ขอกู้เงินเพิ่มจากสถาบันการเงนิ   ขอกู้เงินเพิ่มจากญาติพี่น้อง  ขอกู้เงินเพิ่มจากนายทุนนอกระบบ 
  ขาย/จ าน าทรัพยส์ิน   ลดค่าใช้จา่ยในครัวเรือน  หางานพิเศษท า 
  อื่นๆ (ระบุ........................................................................................) 

ส่วนที่ 5: ความรู้ทางการเงิน 

5.1 หากเพื่อนของท่านขอค าแนะน าจากท่านในการกู้เงินระยะเวลา 1 ปี จากธนาคารแห่งหนึ่ง ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนของท่าน เลือกกู้
เงินในอัตราเท่าใดระหว่าง 2 อัตราต่อไปนี ้
 1) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน   2) กู้เงินอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 24 ต่อปี  3)  ไม่ทราบ 

5.2 สมมติว่า ทา่นกู้ยืมเงนิจาก ธนาคารพาณิชย์ ก. แต่ทา่นผิดนัดช าระหนี้ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แห่งนี้นานหลายเดือน ท่านคิดว่า 
ธนาคาร ข. ที่ทา่นจะไปขอกู้ยืมเงินเพิ่มเติมนั้น จะรู้หรือไม่ว่าทา่นเคยผิดนัดช าระหนี้กับธนาคาร ก.  
 1) ธนาคาร ข. ไม่มีทางรู้    2) ธนาคาร ข. รู ้   3)  ไม่ทราบ 
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ภาคผนวก ค 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประชุมสัมมนาผลงานวิจัย 
วันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัล 

 

1. ข้อคิดเห็นของคุณสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย )ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( 

การจะแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินของภาคการเกษตรหรือครัวเรือนเกษตรกร จ าเป็นต้องเข้าใจถึง
โครงสร้างของคนในครัวเรือนเกษตรก่อน ทั้งนี้  โครงสร้างในครัวเรือนการเกษตรแบ่งได้ เป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย  

ก)  กลุ่มผู้สูงวัยหรือผู้เจ็บป่วยที่ไม่สามารถก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรายได้ในครัวเรือนซึ่ง
เป็นภาระของคนในครัวเรือนซึ่งเหมือนกับสังคมท่ัวไป แต่ว่าเข้าใจว่าโครงสร้างของครัวเรือนการเกษตรอาจจะ
มีภาระในเรื่องนี้มากกว่าสังคมในอาชีพอ่ืน อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปชัดเจนแต่เท่าที่ดูประสบการณ์อาจจะมีแรงงาน
แอบแฝง ผู้ป่วย ผู้สูงวัยอยู่ในกลุ่มนี้ 

ข)  คนในครัวเรือนที่อยู่ในวัยศึกษาซึ่งเป็นภาระครัวเรือนในภาคการเกษตร อย่างไรก็ตามคิดว่าซักวัน
หนึ่งเขาเหล่านี้เมื่อได้รับการศึกษาและเข้าสู่วัยแรงงานก็จะมีรายได้เข้ามาในครัวเรือนภาคการเกษตรได้ 

ค)  คนในครัวเรือนเกษตรที่มีรายได้ทั้งในภาคและนอกภาค  

ทั้งนี ้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจะต้องมองอย่างเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างคนในครัวเรือน
กับโครงสร้างรายได้ โดยที่รายได้แบ่งเป็นรายได้ในภาคและนอกภาคการเกษตร การพิจารณาโครงสร้างรายได้
จะช่วยท าให้เข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกษตรกรก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ภาวะราคา การ
ผลิต  นอกจากโครงสร้างรายได้แล้วต้องประเมินดูว่าค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับรายได้หรือไม่ และท้ายที่สุดต้อง
พิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นเหล่านี้จะท าให้สามารถประเมินได้ว่า
เกษตรกรแต่ละคนสามารถก่อหนี้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ และโอกาสในการช าระหนี้เป็นอย่างไร ในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนหรือหนี้เกษตรกรรายคนหรือสถาบันการเงินต่างๆ ก็จะใช้หลักเดียวกนั  

ประเด็นปัญหาส าคัญของการด าเนินงานของกองทุนและการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ส่วนหนึ่ง
เป็นเพราะการพิจารณาโครงการอาจจะขาดความรอบคอบ แต่ปัญหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ กองทุนต่างๆ
ขาดการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร เช่น ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (financial literacy) ทั้งนี้ 
มีเกษตรกรจ านวนไม่น้อยคิดว่าเงินเหล่านี้เป็นเงินให้เปล่า (ฟรี)  

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารกองทุนนั้น ประธานคณะกรรมการมีความส าคัญและ
ต้องเป็นผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ ต้องมีการก าหนดแผนงาน แผนปฏิบัติ มีการติดตามประเมินผล 
ในโครงการที่ติดตามเป็นหนี้อยู่แล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไร 

หากจะต้องมีการท าโครงการขึ้นใหม ่เสนอให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของแต่ละโครงการ (feasibility 
study) เพ่ือศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ผลลัพธ์ของการด าเนินการ ความคุ้มค่าในการใช้เงิน และมี
เจ้าภาพหลัก รวมทั้งต้องมีความชัดเจนในแง่ของการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อท าให้โครงการด าเนินไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนต้องมีคณะติดตามประเมินผลเพ่ือประเมินผลการด าเนินโครงการเป็นระยะๆ 
หากโครงการด าเนินไม่เป็นไปตามแผนงาน ต้องเร่งทบทวนแนวทางและปรับแก้โครงการฯ ก็จะแก้ไขปัญหาหนี้
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ได้ เพราะส่วนใหญ่เงินกองทุนเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และเป็นเงินให้ไปหมุนเวียนไม่มีดอกเบี้ย แต่ถ้าไม่ช าระตาม
ก าหนดก็จะมีดอกเบี้ยปรับ  

โดยสรุป ความยากจน หนี้สิน การขาดที่ดินท ากินเป็นเรื่องส าคัญมาก จะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีที่ดิน
ท ากินเป็นของตัวเองในอนาคต ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มาก คิดว่าต้องวางแผนระยะยาว ถ้ายังไม่มีจะเป็นระบบเช่า
หรือเช่าซื้ออย่างไรให้เป็นธรรมและไม่สร้างภาระหนี้ อย่างภาคกลางที่งดท านาปรังต่อเนื่องจะพบว่าท าหรือไม่ท า
ก็ตาม ค่าเช่าที่จ่ายไปนั้นสูงมาก 

2. ข้อคิดเห็นของ รศ.ดร.สันติ ถิรพัฒน์ )คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย( 

ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นเรื่องที่รับรู้กันมายาวนานแต่ปัจจุบันก็ยังแก้ไม่ได้ ประเด็นส าคัญคือ 
ความพยายามที่ผ่านมาแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาหรือไม่ ทราบต้นเหตุของปัญหาจริงหรือไม่   ที่ผ่านมา มักมีการ
กล่าวอ้างกันว่า ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเกิดจากการที่เกษตรกรไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาเอง รอเงินอุดหนุน
อย่างเดียว หรืออีกมุมมองหนึ่ง คือ เกษตรกรไม่มีศักยภาพ หรืออาจจะเป็นเพราะกลไกของรัฐไม่มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (financial literacy) นั้น ซ่ึงมักมีการกล่าวกัน
ว่า เกษตรกรไม่มีความรู้ทางการเงิน ท าให้ไม่มีความสามารถตัดสินใจจนตัดสินใจผิดออกไป หลายคนสนับสนุน
การให้ความรู้ด้านการเงินซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศทั่วโลก แต่ประเด็นที่นักวิชาการ
ส่วนใหญ่ค่อนข้างกังวล คือ การให้ความรู้ทางการเงินและการประเมินผลในเรื่องนี้ต้องใช้งบประมาณมากและ
เป็นโจทย์ที่ยากพอสมควร เริ่มตั้งแต่ประเด็นการวัดความรู้ความเข้าใจทางการเงินของคนนั้น ควรท าอย่างไรให้
น่าเชื่อถือและได้ค าตอบที่ชัดเจน 

หลายหน่วยงานในประเทศไทยพยายามให้ความรู้ทางการเงินแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ แต่การด าเนินการ
ที่ผ่านมายังเป็นในลักษณะของต่างฝ่ายต่างท า แนวทางส าคัญ คือ การรวมศูนย์เพ่ือสนับสนุนการให้ความรู้
ทางการเงิน ควรให้ความส าคัญกับการออกแบบแนวทางและระบบ หากจะเชื่อมโยงกับการประเมินว่ากองทุน
ต่างๆ มีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร รัฐบาลต้องให้นโยบายว่าต้องออกแบบการวัดประเมินและติดตามผลตั้งแต่
เริ่มต้นด าเนินการกองทุน 

3. ข้อคิดเห็นของ ดร. กนก คติการ )ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร( 

การศึกษานี้ยังให้ความส าคัญกับประเด็นความเสี่ยงของการลงทุนน้อย ทั้งๆ ที่ความเสี่ยงเป็นเรื่อง
ส าคัญ การที่เกษตรกรไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้ เท่ากับไม่มีองค์ความรู้ในการจัดการความเสี่ยง 
ย่อมท าให้เกษตรกรเสี่ยงที่จะก่อหนี้เพ่ิมเติมได้ 

การศึกษานี้อยากให้เกิดการขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นภาพรวมการแก้ปัญหาของกองทุนควร
เน้นเรื่องการบริหารมากกว่าที่จะลงรายละเอียดในโครงการ การศึกษานี้ควรเน้นที่การแก้ปัญหาในภาพกว้าง
เพราะถ้าลงในรายละเอียดและข้อเสนอแนะไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ เมื่อน าไปใช้ในทางปฏิบัติ จะก่อความ
ขัดแย้งระหว่างหน่วยงานทันที ฉะนั้น ผลการศึกษานี้จึงไม่ควรเน้นที่ประเด็นยุบหรือรวมกองทุน แต่ควรให้
ความส าคัญกับการวางแนวทางในการขับเคลื่อนและค านึงถึงกรอบร่างพระราชบัญญัติการบริหารทุน
หมุนเวียน พ.ศ. .... ด้วย 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ส าคัญ คือ การให้ความส าคัญกับเรื่อง Knowledge Management เพ่ือเสริม
องค์ความรู้ของเกษตรกรในการจัดการความเสี่ยงซึ่งนับว่าเป็นการแก้ไขที่แก่นของปัญหา ต้องเสริมความ
แข็งแกร่งให้เกษตรกร  ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับการยุบกองทุนนั้น แม้จะเกิดการยุบกองทุนนั้นกองทุนนี้ แต่
ในอนาคตก็เกิดกองทุนข้ึนใหม่ได้อีกเช่นกันขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาล  ประเด็นที่ควรให้ความส าคัญมากกว่า 
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คือ  จะท าอย่างไรให้ผู้บริหารกองทุน เช่น รัฐมนตรี อธิบดี ให้ความใส่ใจและสนใจที่จะใช้กองทุนต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์กับเกษตรกรหรือภาคเกษตรโดยรวม ไม่ใช่ให้ความส าคัญแต่กับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  

โดยรวมแล้ว การคงอยู่ของกองทุนจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรง เงินที่สนับสนุนไปให้
เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรจะหมุนเวียนกลับมาให้เกษตรกรรายอื่นๆ ได้ใช้ประโยชน์ในอนาคต เพราะส่วน
ใหญ่ไม่ใช่เงินจ่ายขาด อนึ่ง อยากให้การศึกษานี้น าไปสู่แนวทางที่รัฐมนตรีสามารถน าไปใช้ ขับเคลื่อนการ
พัฒนาภาคเกษตรโดยรวมซึ่งเป็นภาพใหญ่ของกระทรวง ขอให้ยึดหลักการบริหารและมีรายละเอียดที่สามารถ
ปฏิบัติการได้ และสะท้อนให้รัฐมนตรีขับเคลื่อนได้ 

 

 


