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บทคัดย่อ
การวิิจัยั นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาแนวทางในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกรได้้อย่่างเหมาะสมกัับ
พื้้�นที่่� เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ โดยกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�ทำำ�การศึึกษานี้้� แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ 1) เกษตรกร และ
ปราชญ์์ชาวบ้้าน 2) หน่่วยงานภาครััฐ 3) หน่่วยงานภาคเอกชน ใช้้วิิธีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููล มีีดัังนี้้� 1) ข้้อมููล
ปฐมภููมิิ แบ่่งการรวบรวมเป็็น 2 วิิธีี คืือ การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกผู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องจำำ�นวน 10 ราย และการประชุุม
กลุ่่�มสนทนา และ 2) ข้้อมููลทุุติิยภููมิิจากเอกสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลการศึึกษา พบว่่า แนวทางในการแก้้ไข
ปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกรในพื้้�นที่่� คืือ 1) ภาวะผู้้�นำำ� 2) การมีีส่่วนร่่วมและชุุมชนเข้้มแข็็ง 3) การหนุุนเสริิม
ของภาคีี ภาครััฐและภาคเอกชน และ 4) การปรัับบริิบทชีีวิิตใหม่่ให้้มีีความพอเพีียง
คำำ�สำำ�คััญ : หนี้้�สิิน; เกษตรกร
Abstract
The objectives of this research were to propose a suitable approach to solve the debt
problems of agriculturists in the area. This research based on the qualitative methodology.
The three primary focus groups studied were representatives of agriculturists, village
philosophers, government sectors and private sectors. The main source of data collected
were as follows: 1) primary data were accumulated by two methods: in-depth interview of
10 participants and focus groups and 2) secondary data were collected from various related
documents. The result showed that the suitable approaches to solve the debt problem for
agriculturists in the area were: 1) leadership 2) strong community participation and
empowerment 3) reinforcement of public and private sectors and 4) adjusting the context
of life to self-sufficiency.
Keywords : Debt; Agriculturists
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. กรุงทพฯ :
ศนู ย์สง่ เสริมวิจยั และผลิตตำ�รา มหาวิทยาลัยเกริก ได้รบั ทุนสนับสนุนจากศนู ย์สง่ เสริมวิจยั และผลิตตำ�รา มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2552
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บทนำ�
	ปััญหาหนี้้�สิินเป็็นปััญหาที่่�อยู่่�คู่่�กัับสัังคมไทยมาเป็็นระยะเวลายาวนาน ทำำ�ให้้การเจริิญเติิบโตเศรษฐกิิจ
ของประเทศจึึงยัังไม่่ดีีมากนััก ดัังที่่� พสิิษฐ์์ โชติิวััฒนะกุุล และ ชลิิดา แท่่งเพ็็ชร (2556) กล่่าวว่่า การขยายของ
หนี้้�ภาคครััวเรืือนนั้้�น มาจากหลายปััจจััย ทั้้�งความสามารถในการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิินที่่�ดีีขึ้้�นและการกู้้�ยืืม
เพื่่�อซื้้�อที่่�อยู่่�อาศััยและรถยนต์์เพื่่�อลงทุุนและสะสมความมั่่�งคั่่�งย่่อมมีีส่ว่ นช่่วยในการพััฒนาระบบการเงิิน อย่่างไร
ก็็ดีี หากภาคครััวเรืือนมีีการก่่อหนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าการขยายตััวของรายได้้หรืือเศรษฐกิิจในภาพรวม ประกอบ
กัับการที่่�ครััวเรืือนมีีสภาพคล่่องไม่่เพีียงพอย่่อมนำำ�ไปสู่่�สภาวะการก่่อหนี้้�เกิินตััวได้้ จากการศึึกษาของ Bank
for International Settlement : BIS ซึ่่�งได้้ทำำ�การศึึกษากลุ่่�มประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว ในปีี พ.ศ. 2553 จำำ�นวน
ทั้้�งสิ้้�น 18 ประเทศ พบว่่า ระดัับหนี้้�ภาคครััวเรืือนที่่�อาจก่่อให้้เกิิดผลลบต่่อการขยายตััวของเศรษฐกิิจอยู่่�ที่่�
ร้้อยละ 85 ของ GDP ซึ่่�งเมื่่�อเทีียบกัับของไทยที่่�ร้้อยละ 77.5 ของ GDP (Gross Domestic Product) ประกอบ
กัับการขยายตััวที่่�ค่่อนข้้างเร็็วในระยะหลััง จึึงเกิิดข้้อสงสััยว่่าประเทศไทยจะเผชิิญกัับภาวะวิิกฤติิหรืือไม่่ หาก
สััดส่่วนดัังกล่่าวเพิ่่�มขึ้้�นถึึงระดัับร้้อยละ 85 ของ GDP ซึ่ง่� ระดัับของหนี้้�ภาคครััวเรืือนที่่�ปรัับสููงขึ้้�นส่่งผลให้้สภาพ
คล่่องของภาคครััวเรืือนปรัับลดลงและภาระในการชำำ�ระหนี้้�ของภาคครััวเรืือนปรัับเพิ่่�มขึ้้�น แม้้ว่า่ หนี้้�ที่่�เร่่งขึ้้�นใน
ระยะหลัังเป็็นการนำำ�ไปซื้้�อสิินทรััพย์์ เช่่น บ้้านและรถยนต์์ แต่่สิินทรััพย์์เหล่่านี้้�มีีสภาพคล่่องค่่อนข้้างต่ำำ�� ขาย
ได้้ช้้าอีีกด้้วย
เมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิดเกิิดขึ้้�น ภาระหนี้้�สิินที่่�ครััวเรืือนมีีอยู่่�มากอาจส่่งผลให้้การบริิโภคภาคเอกชน
และเศรษฐกิิจชะลอตััวในที่่�สุุดดัังที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วในประเทศสหรััฐอเมริิกาและเกาหลีีใต้้ อีีกทั้้�งประเด็็นที่่�ว่่าประเทศ
ที่่�มีีหนี้้�ครััวเรืือนสููงแต่่มีสิี นิ ทรััพย์์สููงด้้วยก็็ไม่่ใช่่ว่า่ จะไม่่มีปัี ญ
ั หา จากข้้อมููลข้้างต้้นได้้สะท้้อนให้้เห็็นความสััมพัันธ์์
ระหว่่างหนี้้�ภาคครััวเรืือนและการเติิบโตเศรษฐกิิจของประเทศมีีความสััมพัันธ์์กันั อย่่างมาก และย่่อมทำำ�ให้้เกิิด
ปััญหาอีีกมากมายตามมา ทั้้�งนี้้� หากพิิจารณาในประเภทของครััวเรืือน พบว่่า ครััวเรืือนเกษตรกรรมเป็็น
ครััวเรืือนที่่�ประสบปััญหากัับภาระหนี้้�สิินมากที่่�สุุด และภาคเกษตรกรรมก็็เป็็นภาคเศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญในการ
ขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจและการเติิบโตของ GDP จากสำำ�นัักงานสถิิติิแห่่งชาติิ ปีี พ.ศ. 2557 ได้้รายงาน
หนี้้�สิินของครััวเรืือนเกษตร พบว่่า ประชากรส่่วนใหญ่่ของประเทศยัังประกอบอาชีีพเกษตรกรรมเป็็นหลัักถึึง
ร้้อยละ 32.4 หรืือมีีครััวเรืือนเกษตรทั้้�งสิ้้�นประมาณ 5.8 ล้้านครััวเรืือน รายได้้ของครััวเรืือนเกษตรประกอบด้้วย
รายได้้จากผลผลิิตทางการเกษตรในที่่�ถืือครอง ซึ่่�งหมายถึึง มููลค่่าผลผลิิตที่่�ผลิิตได้้ และรายได้้จากแหล่่งอื่่�น
(จากการรัับจ้้าง ประกอบธุุรกิิจอุุตสาหกรรม ค่่าเช่่าทรััพย์์สิิน ฯลฯ) และจากข้้อมููลพื้้�นฐาน รายได้้-รายจ่่าย
เงิินสดทางการเกษตรของครััวเรืือนเกษตร ปีีเพาะปลููก 2559/2560 (หน่่วย : บาท/ครััวเรืือน/ปีี) ซึ่ง่� รายได้้
เงิินสดทางการเกษตรรวม พบว่่า การปลููกข้้าวมีีรายได้้เท่่ากัับ 147,939 บาท ซึ่ง่� มีีรายได้้น้้อยที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบ
กัับการเลี้้�ยงปศุุสัตั ว์์ 193,438 บาท และเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��มีรี ายได้้ 224,473 บาท โดยมีีรายจ่่ายเงิินสดทางการ
เกษตรรวม พบว่่า การปลููกข้้าวมีีรายจ่่ายเท่่ากัับ 91,310 บาท ส่่วนการเลี้้�ยงปศุุสััตว์์ 110,408 บาท และเพาะ
เลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��มีีรายได้้ 135,792 บาท ดัังนั้้�น รายได้้เงิินสดสุุทธิิทางการเกษตร พบว่่า ปลููกข้้าว 56,629 บาท
ต่ำำ��กว่่า การเลี้้�ยงปศุุสััตว์์ 83,029 บาท และเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ�� 88,681 บาท (ข้้อมููลการสํํารวจภาวะเศรษฐกิิจ
สัังคมครััวเรืือนและแรงงานเกษตร ปีีเพาะปลููก 2559/2560 วัันที่่� 1 พ.ค. 59 ถึึง 30 เม.ย. 60) ครััวเรืือน
เกษตรกรรมจึึงเป็็นครััวเรืือนที่่�ประสบปััญหากัับภาระหนี้้�สิินมากที่่�สุุด
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การแก้้ปััญหาหนี้้�สิินของครััวเรืือนจึึงเป็็นหน้้าที่่�ของทุุกภาคส่่วนที่่�จะต้้องเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการรณรงค์์
ส่่งเสริิมให้้เกิิดวิินัยั ทางการเงิินที่่�ดีีแก่่ภาคครััวเรืือน ผู้้�วิจัิ ยั จึึงมีีความสนใจในการกระตุ้้�นให้้ครััวเรืือนลดพฤติิกรรม
ในการใช้้จ่่ายที่่�เกิินตััว และสนัับสนุุนให้้ครััวเรืือนมีีการออมและลดการก่่อหนี้้�ที่่�ไม่่จำำ�เป็็น จึึงได้้เลืือกเกษตรกร
ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเขาค้้อ จัังหวััดเพชรบููรณ์์เป็็นกรณีีศึึกษา เนื่่�องจากพื้้�นที่่�อำำ�เภอเขาค้้อมีีบริิบทและสภาพหนี้้�สิิน
ที่่�แตกต่่างจากพื้้�นที่่�อื่่�นเป็็นอย่่างมาก กล่่าวคืือ อำำ�เภอเขาค้้อเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�รัับการจััดสรรพื้้�นที่่�ทำำ�กิินให้้กัับ
ครอบครััวที่่�เสีียสละมาเป็็นทหารครั้้�งเมื่่�อเกิิดสงครามคอมมิิวนิิสต์์ และหลัังจากเสร็็จสิ้้�นสงครามทางราชการ
จึึงมอบที่่�ดิินให้้กัับครอบครััวทหารคนละ 25 ไร่่ เพื่่�อเป็็นพื้้�นที่่�ทำำ�กิิน และในเวลาต่่อมามีีการสนัับสนุุนให้้
ครอบครััวเกษตรกรปลููกพืืชตามความต้้องการของภาครััฐ อาทิิเช่่น กะทกลก หม่่อนไหม หน่่อไม้้ฝรั่่�ง เป็็นต้้น
โดยการลงทุุนในแต่่ละครั้้�งรััฐบาลให้้มีแี หล่่งเงิินทุุนสนัับสนุุนในลัักษณะของการกู้้�ยืมื จึึงเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นของการ
ก่่อหนี้้�ทางเกษตรด้้วยความไม่่เข้้าใจและการดำำ�เนิินนโยบายของภาครััฐที่่�แก้้ปััญหาด้้วยการปลดหนี้้�ให้้กัับ
เกษตรกร ซึ่่�งรััฐบาลต้้องใช้้เม็็ดเงิินเป็็นจำำ�นวนมากในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิิน และเป็็นงบประมาณที่่�จะต้้อง
จััดสรรเพื่่�อรองรัับปััญหาดัังกล่่าว หลัังจากนั้้�น พบว่่า พื้้�นที่่�อำำ�เภอเขาค้้อมีีการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงบริิบทไปอย่่าง
มาก ได้้กลายมาเป็็นพื้้�นที่่�สำำ�หรัับเป็็นแหล่่งท่่องเที่่�ยว เนื่่�องจากมีีสภาพภููมิิประเทศที่่�สวยงาม และภููมิิอากาศ
เย็็นสบาย โดยเฉพาะในช่่วงฤดููหนาว จึึงทำำ�ให้้ครััวเรืือนเกษตรกรบางรายที่่�มีีภาระหนี้้�สิินเป็็นจำำ�นวนมากตััดสิิน
ใจขายที่่�ดิินให้้กัับนายทุุนเพื่่�อสร้้างเป็็นที่่�พัักอาศััยหรืือรีีสอร์์ทเพื่่�อรองรัับนัักท่่องเที่่�ยว แต่่เนื่่�องจากพื้้�นที่่�ของ
อำำ�เภอเขาค้้อเป็็นพื้้�นที่่�จััดสรรทำำ�กินิ ที่่�ไม่่ได้้มีโี ฉนดในการซื้้�อขายแลกเปลี่่�ยนได้้ ดัังนั้้�น ปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกร
ในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเขาค้้อ จึึงยัังวนเวีียนและไม่่สามารถหลุุดพ้้นได้้ รวมทั้้�งปััญหาในการขายพื้้�นที่่�ทำำ�กินิ จึึงไม่่มีแี หล่่ง
ทำำ�มาหากิิน ทำำ�ให้้ภาระหนี้้�สิินใหญ่่โตและลุุกลามไปมากยิ่่�งขึ้้�น ด้้วยบริิบทที่่�แตกต่่างจากชุุมชนอื่่�นๆ และปััญหา
การขยายตััวของนายทุุนในพื้้�นที่่�อำำ�เภอเขาค้้อ จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�น่่าสนใจและศึึกษาเพื่่�อหาแนวทางในการแก้้ไข
ปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกร เพื่่�อให้้เกษตรกรหลุุดพ้้นจากภาวะหนี้้�สิินได้้ด้้วยตนเอง และมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดียิ่่�ี งขึ้้�น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่่�อศึึกษาประวััติิความเป็็นมา บริิบทของชุุมชน และปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกรอำำ�เภอเขาค้้อ
2. เพื่่�อศึึกษาแนวทางในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกรได้้อย่่างเหมาะสมกัับพื้้�นที่่�
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียง ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� จึึงมีีการนำำ�กรอบแนวคิิดหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงของ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว รััชกาลที่่� 9 มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพิิจารณาประเด็็นโดยกรอบแนวคิิดเศรษฐกิิจ
พอเพีียงที่่�เป็็นแนวทางให้้ประชาชนคำำ�นึึงถึึง “ความพอประมาณ ความมีีเหตุุมีีผล การสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันในตััว
ตลอดจนใช้้ความรอบรู้้� และคุุณธรรม เป็็นพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต การป้้องกัันให้้รอดพ้้นจากวิิกฤต และให้้
สามารถดำำ�รงอยู่่�ได้้อย่่างมั่่น� คง และยั่่ง� ยืืนภายใต้้กระแสโลกาภิิวัตั น์์และความเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ” นอกจาก
นี้้�ยัังส่่งเสริิมให้้ประชาชนปฏิิบััติิตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียงอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ (สุุเมธ ตัันติิเวชกุุล,
2542 : 15) กล่่าวว่่า ประการแรก ยึึดความประหยััด ตััดทอนค่่าใช้้จ่า่ ยในด้้านที่่�ไม่่จำำ�เป็็น ลดละความฟุ่่�มเฟืือย
ในการดำำ�รงชีีวิิตอย่่างจริิงจััง ดัังพระราชดำำ�รััสที่่�ว่่า ความเป็็นอยู่่�ต้้องฟุ้้�งเฟ้้อต้้องประหยััดในทางที่่�ถููกต้้อง
ประการที่่�สอง ยึึดกิิจการประกอบอาชีีพที่่�ถููกต้้อง สุุจริิตแม้้จะตกอยู่่�ในภาวะขาดแคลนในการดำำ�รงชีีพก็็ตาม
ถึึงพระราชดำำ�รัสั ที่่�ว่่าความเจริิญของคนทั้้�งหลายย่่อมเกิิดจากความประพฤติิชอบและการหาเลี้้�ยงชีีพชอบเป็็น
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หลัักที่่�สำำ�คััญ ประการที่่�สาม ละเลิิกการแก่่งแย่่งผลประโยชน์์และการแข่่งขัันในทางการค้้าขายประกอบการ
ต่่อสู้้�กัันอย่่างรุุนแรงดัังอดีีต ซึ่่�งมีีพระราชดำำ�รััสในเรื่่�องนี้้�ว่่าความสุุขความเจริิญอัันแท้้จริิงนั้้�น หมายถึึง
ความสุุขความเจริิญที่่�บุุคคลแสวงหามาได้้ด้ว้ ยความเป็็นธรรมทั้้�งในเจตนาและการกระทำำ�ไม่่ใช่่ได้้มาด้้วยความ
บัังเอิิญ หรืือการแก่่งแย่่งเบีียดบัังมาจากผู้้�อื่่�น ประการที่่�สี่่� ไม่่หยุุดนิ่่�งที่่�จะหาทางใช้้ชีวิี ติ หลุุดพ้้นจากความทุุกข์์
ยากครั้้�งนี้้�โดยต้้องขวนขวายใฝ่่หาความรู้้ใ� ห้้เกิิดรายได้้เพิ่่�มพููนขึ้้�นพอเพีียงเป็็นหมายสำำ�คัญ
ั ประการที่่�ห้้า ปฏิิบัติั ิ
ตนในแนวทางที่่�ดีี ลดละสิ่่�งชั่่�วทั้้�งหมดสืืบไป นอกจากนั้้�นการผลิิตและการบริิโภคต้้องอยู่่�ในหลัักของความพอดีี
รู้้�จัักพอ ในการผลิิตและการบริิโภค ลัักษณะการดำำ�เนิินชีีวิิตแบบเศรษฐกิิจพอเพีียงมีีหลััก 4 ประการ ดัังนี้้�
ประการแรก ต้้องพึ่่�งตนเองให้้มากที่่�สุุด ประการที่่�สอง ใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดผลคุ้้�มค่่าที่่�สุุด ประการที่่�สาม
ไม่่ผลิิตและบริิโภคเกิินกำำ�ลััง แสวงหาความพอเหมาะพอดีีได้้คุุณภาพ ประการที่่�สี่่� ต่่างมีีส่่วนร่่วมช่่วยเหลืือ
กัันและกััน ไม่่ต่่างอยู่่�โดยไม่่เหลีียวแล (บุุญเสริิม บุุญเจริิญผล, 2543, หน้้า 3 อ้้างถึึงใน ชุุติิมา บริิสุุทธิ์์�, 2553,
หน้้า 13)
เศรษฐกิิจพอเพีียงในการศึึกษาครั้้�งนี้้� หมายถึึง การดำำ�รงชีีวิิตอย่่างพอมีีพอกิิน ทั้้�งการอุุปโภคบริิโภคที่่�
พอประมาณ โดยพึ่่�งตนเองหากบริิโภคเหลืือจึึงจะนำำ�ไปขาย โดยการขายเป็็นไปตามวิิถีีชีีวิิตที่่�ไม่่ดิ้้�นรนไม่่อยู่่�
ในรููปของธุุรกิิจจนเกิินไป ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�มีอี ยู่่�อย่่างมีีเหตุุมีผี ลตั้้�งตนอยู่่�ในความไม่่ประมาท เลืือกที่่�จะ
รัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ซึ่ง่� การแยกแยะบนพื้้�นฐานของภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�นที่่�มีีอยู่่�ในธรรมชาติิ มีีการรวมกลุ่่�มในชุุมชน
ที่่�เข้้มแข็็ง ชุุมชนสามารถอยู่่�ได้้ด้้วยตนเอง มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีเห็็นประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นที่่�ตั้้�ง มีีความเพีียร ความ
อดทน ความรอบคอบ และความซื่่�อสััตย์์ โดยแนวทางการส่่งเสริิมเกษตรกรเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�แผนปฏิิบััติิการในการ
แก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่่�
แนวคิิดเกี่่�ยวกัับการมีีส่ว่ นร่่วม จิินตวีีร์์ เกษมศุุข (2554) ได้้อธิิบาย เรื่่�อง การสร้้างกระบวนการมีีส่ว่ นร่่วม
ความหมายของการมีีส่่วนร่่วม การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน และรููปแบบของการมีีส่่วนร่่วม ซึ่่�งการมีีส่่วนร่่วม
ของประชาชน มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อให้้หน่่วยงานภาครััฐ ประชาชนในท้้องถิ่่�น และหน่่วยงานภาคเอกชน ผู้้�มีส่ี ว่ น
ได้้ส่่วนเสีีย ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในโครงการเพื่่�อการพััฒนาตั้้�งแต่่เริ่่�มดำำ�เนิินงานโครงการอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
ได้้มีีโอกาสร่่วมรัับทราบข้้อมููลและแสดงความคิิดเห็็น อัันจะทำำ�ให้้โครงการนั้้�นๆ เกิิดประโยชน์์สููงสุุดและ
ส่่งผลกระทบทางสัังคมให้้น้้อยที่่�สุุด นอกจากนี้้� กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนนั้้�นๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นระดัับ
ครอบครััว ระดัับชุุมชน หรืือระดัับประเทศนั้้�น ถืือเป็็นกระบวนทััศน์์ที่่�มีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งต่่อการพััฒนา
ประเทศในปััจจุุบััน เพราะจะช่่วยให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดทิิศทางของการพััฒนา วางแผน
โครงการพััฒนาต่่างๆ ซึ่่�งจะก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกความเป็็นเจ้้าของและยิินยอมปฏิิบััติิได้้อย่่างสมััครใจ และเป็็น
ส่่วนสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้การพััฒนาเป็็นไปในแนวทางที่่�สนองต่่อความต้้องการของประชาชนอย่่างแท้้จริิง
โดย สมศัักดิ์์� สามััคคีีธรรม (2550 : 103) ได้้กล่่าวถึึง มีีข้้อควรคำำ�นึึงดัังต่่อไปนี้้� หนึ่่�ง หน่่วยงานเจ้้าของ
โครงการจะต้้องให้้ความสำำ�คััญกัับการจััดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน และจะต้้องจััดการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชนด้้วยความจริิงใจ มีีเป้้าหมายเพื่่�อเปิิดเวทีีรับั ฟัังประชาชน และการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล/ความคิิด อย่่าง
แท้้จริิง ดำำ�เนิินการอย่่างเปิิดเผย กระทำำ�อย่่างทั่่�วถึึง ให้้ความเคารพต่่อประชาชน และจะต้้องนำำ�ความคิิดเห็็น
ของประชาชนไปใช้้ประกอบการพิิจารณาเพื่่�อการตััดสิินใจอย่่างแท้้จริิง (มิิใช่่จััดการมีีส่่วนร่่วมในลัักษณะพอ
เป็็นพิิธีีตามขอกำำ�หนดของกฎหมายเท่่านั้้�น) สอง ควรมอบหมายให้้ผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถ และมีีความ
เชี่่�ยวชาญด้้านการมีีส่่วนร่่วมเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบในการจััดการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน (ไม่่ควรมอบหมายให้้
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ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม หรืือวิิศวกรของบริิษััทที่่�ปรึึกษาเป็็นผู้้�จััดการมีีส่่วนร่่วม ทั้้�งๆ ที่่�เป็็นผู้้�เข้้าใจในเรื่่�อง
การมีีส่่วนร่่วมแต่่ประการใด) สาม ควรจััดการมีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่ริิเริ่่�มโครงการ เพื่่�อแสดงให้้เห็็นถึึงความจริิงใจ
การเปิิดเผยข้้อมููลของเจ้้าของโครงการ รวมทั้้�งการให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วม สี่่� การมีีส่่วนร่่วมไม่่
ควรจััดเพีียงครั้้�งเดีียว โดยใช้้เพีียงรููปแบบเดีียว แต่่จะต้้องจััดอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นกระบวนการที่่�มีีพลวััต โดยเลืือก
ใช้้เทคนิิคและวิิธีกี ารหลายๆ แบบผสมกััน ห้้า ผู้้�ที่่�จัดั การมีีส่ว่ นร่่วม จะต้้องให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการเลืือกรููปแบบ
และวิิธีกี ารมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างจริิงจััง เนื่่�องจากหากเลืือกรููปแบบและวิิธีกี ารไม่่สอดคล้้องกัับโครงการ ก็็อาจทำำ�ให้้
เกิิดความขััดแย้้งรุุนแรงมากขึ้้�น จนเป็็นความล้้มเหลวในที่่�สุุดได้้ โดยที่่� ประเวศ วะสีี (2532 : 22) กล่่าวถึึง
การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนว่่า เป็็นความคิิดริิเริ่่�มของท้้องถิ่่�นในการทำำ�ให้้เกิิดการจััดองค์์กร และเกิิดการปรากฏ
ขึ้้�นของผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิ ผู้้�นำำ�ของชุุมชน ผู้้�นำำ�ที่่�ทางราชการแต่่งตั้้�ง อาจจะไม่่ใช่่ผู้้�นำำ�จริิงๆ ที่่�ชาวบ้้านยอมรัับ
นัับถืือ ผู้้�นำำ�ทางธรรมชาติิ อาจจะเป็็นชาวบ้้าน เป็็นพระ เป็็นผู้้�ใหญ่่บ้้าน เป็็นกำำ�นััน เป็็นครูู เป็็นใครก็็แล้้วแต่่
ตามสถานการณ์์ซึ่่�งไม่่เหมืือนกัันในแต่่ละแห่่ง อัันนี้้�คืือการปรากฏขึ้้�นตามธรรมชาติิซึ่่�งเป็็นที่่�มาของการมีีส่่วน
ร่่วมของชุุมชนเกิิดการเรีียนรู้้�ทำำ�ให้้สามารถวิิเคราะห์์ปััญหา ดัังนั้้�น การเข้้าร่่วมของประชาชนในการพััฒนาจึึง
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
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กรอบแนวความคิด
	ผู้้�วิิจััยดำำ�เนิินการวิิจััยด้้วยการศึึกษาประวััติิความเป็็นมาและบริิบทของชุุมชน รวมทั้้�งปััญหาหนี้้�สิินของ
เกษตรกรอำำ�เภอเขาค้้อในอดีีตจนถึึงปััจจุุบันั และสุุดท้้ายทำำ�การระดมความคิิดเห็็นของทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกรอำำ�เภอเขาค้้อที่่�เหมาะสมต่่อบริิบทของชุุมชน
ดัังแผนภาพที่่� 1 ต่่อไปนี้้�
ประวััติิความเป็็นมา/
บริิบทของชุุมชน

ปััญหาหนี้้�สิินของ
เกษตรกรอำำ�เภอเขาค้้อ

แนวทางในการแก้้ไข
ปััญหาหนี้้�สิินเกษตรกร
อำำ�เภอเขาค้้อ

แผนภาพที่่� 1 กรอบแนวความคิิด
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััยเชิิงคุุณภาพ โดยมีีผู้้�ให้้ข้้อมููลที่่�สำำ�คััญ คืือ เกษตรกร ปราชญ์์ชาวบ้้าน
หน่่วยงานภาครััฐ และหน่่วยงานภาคเอกชน โดยใช้้วิิธีีการรวบรวมข้้อมููล 2 วิิธีี คืือ โดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
ผู้้�ที่่�มีส่ี ว่ นเกี่่�ยวข้้อง โดยการสััมภาษณ์์จากบุุคลากร 3 กลุ่่�ม คืือ เกษตรกรและปราชญ์์ชาวบ้้าน หน่่วยงานภาครััฐ
และหน่่วยงานภาคเอกชน จำำ�นวน 10 คน โดยการเลืือกบุุคคลผู้้�ให้้ข้้อมููลสำำ�คััญโดยใช้้เทคนิิค Snow Ball ใน
การสััมภาษณ์์ ใช้้เครื่่�องมืือแบบสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งมีีโครงสร้้างเพื่่�อเป็็นแนวทางในการสััมภาษณ์์อย่่างเป็็นทางการ
และอีีกวิิธีีหนึ่่�ง คืือ การประชุุมกลุ่่�มสนทนา จััดการประชุุมร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผู้้�นำำ�ชุุมชน
เกษตรกร และข้้อมููลทุุติิยภููมิิ ได้้จากการทบทวนเอกสารต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่ง่� การวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้ทำำ�การศึึกษาใน
ประเด็็นแนวทางในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกร

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Approach to Solve the Debt Problems of Agriculturists in Khao Kho District, Phetchabun Province

สรุปผลการศึกษา
จากสภาพปััญหาในอดีีตจนถึึงปััจจุุบันั จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรในพื้้�นที่่�มีีหนี้้�สิินสะสมเพิ่่�มขึ้้�นมาโดยตลอด ปััญหา
ความยากจนไม่่ได้้รับั การแก้้ไข ภาครััฐมีีหน้้าที่่�ส่่งเสริิมการเพาะปลููกตามชนิิดพืืชที่่�เห็็นว่่าเหมาะสมแต่่ขาดการ
มีีส่่วนร่่วมของภาคประชาชน การส่่งเสริิมให้้ความรู้้�ความเข้้าใจต่่อคุุณลัักษณะของพืืชที่่�จะปลููก วิิธีีการเพาะ
ปลููกที่่�เหมาะสม ตามศัักยภาพของภููมิิประเทศ ภููมิิอากาศ สภาพดิิน และสภาพน้ำำ��ของพื้้�นที่่� จากข้้อเท็็จจริิง
ดัังกล่่าวชี้้�ให้้เห็็นว่่า การผลิิต การค้้า และวิิถีีชีีวิิตของเกษตรกร ได้้ถููกกำำ�หนดโดยผู้้�มีีอิิทธิิพลทางอำำ�นาจ
ทั้้�งอำำ�นาจเงิินทุุน และความคิิด ทำำ�ให้้เกษตรกรต้้องยอมรัับกัับภาระที่่�เกิิดขึ้้�นโดยไม่่มีีทางเลืือก สภาพปััญหา
การผลิิตและระบบการตลาดของผลผลิิตของเกษตรกรในพื้้�นที่่� ต้้องได้้รัับการแก้้ไข และเปลี่่�ยนวิิถีีชีีวิิตของ
เกษตรกรให้้หลุุดจากภาระหนี้้�สิินสะสมที่่�เกิิดขึ้้�น นอกจากนั้้�นยััง พบว่่า การมีีหนี้้�สิินของเกษตรกรนั้้�นอาจเกิิด
จากการใช้้ชีีวิิตของเกษตรกรมีีความไม่่สมดุุลจากการใช้้จ่่ายเงิิน โดยเฉพาะค่่าใช้้จ่่ายที่่�ฟุ่่�มเฟืือย เช่่น ซื้้�อสิินค้้า
ราคาสููงหรืือไม่่จำำ�เป็็น การใช้้จ่า่ ยเงิินที่่�ไม่่มีรี ะเบีียบวิินัยั เช่่น ซื้้�อหวย ดื่่�มสุุรา สููบบุุหรี่่� และ ภาระที่่�ต้้องรัับผิิดชอบ
ต่่อครอบครััว เช่่น ค่่าศึึกษาบุุตรหลาน เลี้้�ยงดููพ่่อแม่่ที่่�ป่่วย เป็็นต้้น ผู้้�วิิจััยจึึงเห็็นว่่า การศึึกษาเพื่่�อทำำ�ความ
เข้้าใจในสภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของเกษตรกรที่่�ใช้้จ่่ายเงิินไม่่สมดุุลจนเกิิดปััญหาหนี้้�สิินเกิิดขึ้้�น ที่่�เกษตรกร
เขาค้้อเผชิิญตลอดมาจะเป็็นแนวทางที่่�สำำ�คััญที่่�นำำ�ไปสู่่�การหาแนวทางลดหนี้้�สิินให้้เกษตรกรและสามารถนำำ�
เกษตรกรเข้้าสู่่�เกษตรกรรมที่่�พึ่่�งตนเอง และมีีวินัิ ยั ในการใช้้จ่า่ ยเงิินที่่�สมดุุล คืือ มีีรายได้้ที่่�เพีียงพอกัับค่่าใช้้จ่า่ ย
ในชีีวิิตประจำำ�วัันได้้
	ดัังนั้้�น แนวทางในการแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกร จากการสััมภาษณ์์เกษตรกรและการประชุุมกลุ่่�ม
สนทนา พบว่่า แนวทางการส่่งเสริิมเกษตรกรเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�แผนปฏิิบัติั กิ ารในการแก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่่� 4 ประการ
ดัังนี้้�
ประการแรก ภาวะผู้้�นำำ� พบว่่า ชุุมชนมีีผู้้�นำำ�ชุุมชนที่่�เข้้มแข็็งมาก ผู้้�นำำ�มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ดีี ทััศนคติิที่่�ดีี
สามารถรวมใจชาวบ้้านให้้เป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวได้้ดีีมาก ซึ่่�งการเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�ให้้ความใส่่ใจในการประกอบอาชีีพ
ของประชาชน ใส่่ใจในคุุณภาพของการให้้บริิการกัับประชาชน ใส่่ใจในปััญหาต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นระหว่่างการทำำ�งาน
พร้้อมที่่�จะช่่วยเหลืือประชาชนในทุุกๆ เรื่่�องเสมอ และผู้้�นำำ�แจ้้งข้้อมููลข่่าวสารให้้ชาวบ้้านทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ
ดัังนั้้�น ผู้้�นำำ�ลัักษณะนี้้�ทำำ�ให้้ประชาชนรัับรู้้�ถึึงความเอาใจใส่่ของผู้้�นำำ� ก่่อให้้เกิิดความกระตืือรืือร้้น มุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ
ในการทำำ�งาน ใส่่ใจแก้้ไขปััญหาของชุุมชน เต็็มใจให้้ความช่่วยเหลืือเพื่่�อนบ้้านเสมอ
ประการที่่�สอง การมีีส่ว่ นร่่วมและชุุมชนเข้้มแข็็ง เป็็นประเด็็นที่่�สำำ�คัญ
ั คืือ การที่่�ประชาชนเข้้ามามีีส่ว่ น
ร่่วม มีีการรวมกลุ่่�มจััดตั้้�งกองทุุนหมู่่�บ้้าน จััดตั้้�งกลุ่่�มสััจจะขึ้้�นด้้วยการมีีส่่วนร่่วมเพื่่�อช่่วยเหลืือกัันทางด้้านการ
เงิิน การออม การกู้้�ยืืม ซึ่่�งชุุมชนดัังกล่่าวสามารถพััฒนาวางแผนระบบการฝากเงิินหรืือการสะสมเงิิน และจััด
ตั้้�งเป็็นธนาคารชุุมชน โดยชุุมชนเห็็นว่่าจะเป็็นวิิธีีการหนึ่่�งที่่�จะสามารถหลุุดพ้้นจากการเป็็นหนี้้�ได้้ และชุุมชน
เข้้มแข็็ง การรวมกลุ่่�มเพิ่่�มพลััง จากการสััมภาษณ์์ ประชุุมกลุ่่�มสนทนา ไปเยี่่�ยมตามหมู่่�บ้้าน และเข้้าพบผู้้�นำำ�
ชุุมชน หากมุ่่�งเน้้นการรวมกลุ่่�มเพื่่�อวางแผน ดำำ�เนิินการ แก้้ไขปััญหาร่่วมกััน เพื่่�อปลดหนี้้�สิินได้้ และในปััจจุุบันั
ชุุมชนให้้ความร่่วมมืือกััน สามารถรวมกลุ่่�มกัันในการประกอบอาชีีพเสริิมอื่่�นๆ นอกเหนืือจากอาชีีพหลัักทางการ
เกษตรได้้ เช่่น ทำำ�ไม้้กวาดขาย ทำำ�เฟอร์์นิิเจอร์์ เป็็นต้้น เกษตรกรสามารถสร้้างรายได้้มีีเงิินใช้้จ่่ายค่่าใช้้จ่่ายใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันได้้ และบางรายสามารถชำำ�ระเงิินกู้้�ให้้ลดลงได้้
ประการที่่�สาม การหนุุนเสริิมของภาคีี ภาครััฐและภาคเอกชน เป็็นการสร้้างเครืือข่่ายผู้้�นำำ�ชุุมชน จาก
การสััมภาษณ์์ ประชุุมกลุ่่�มสนทนาผู้้�นำำ�ชุมุ ชน พบว่่า ผู้้�นำำ�มีส่ี ว่ นสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนา ผู้้�นำำ�ชุมุ ชนที่่�อำำ�เภอเขาค้้อ
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มีีจุุดเด่่น คืือ มีีการประสานงานดีีมาก รู้้�จัักกัันหมดด้้วยความสนิิทสนมชอบพออย่่างเป็็นกัันเอง ทำำ�ให้้ง่่ายต่่อ
การปรัับเปลี่่�ยน และการสร้้างเครืือข่่ายในชุุมชนในด้้านต่่างๆ ได้้โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการขยายกลุ่่�มชาวบ้้าน
จากหมู่่�บ้้าน ขยายไปตำำ�บล ไประดัับอำำ�เภอ หน่่วยงานราชการต่่าง อาทิิ พััฒนาชุุมชน ปลััดอำำ�เภอ เกษตร
อำำ�เภอ สถาบัันการเงิินต่่างๆ และขยายไปสู่่�ระดัับจัังหวััด รวมถึึงการประสานงานกัับภาคเอกชนในการต่่อยอด
ด้้านการตลาดและการขายสิินค้้า ฉะนั้้�นหากมีีการริิเริ่่�มในการแก้้ไขปััญหาอย่่างจริิงจััง คาดว่่าการสร้้างเครืือ
ข่่ายผู้้�นำำ�ชุุมชนจะสามารถระดมความคิิดเห็็นและแนวทางในการแก้้ไขปััญหาได้้อย่่างยั่่�งยืืนและเหมาะสมกัับ
พื้้�นที่่� และ
ประการที่่�สี่่� การปรัับบริิบทชีีวิิตใหม่่ของเกษตรกรให้้มีีความพอเพีียง ประกอบด้้วย 1) การใช้้หลััก
เศรษฐกิิจพอเพีียง วิิถีชีี ีวิิตพึ่่�งพาตนเอง กล่่าวคืือ เกษตรกรต้้องพึ่่�งพาตนเองโดยการศึึกษาค้้นคว้้าด้้วยตนเอง
การทดลองผิิดทดลองถููกแล้้วเก็็บข้้อมููลในแต่่ละปีีเพื่่�อวางแผนการผลิิตในอนาคตได้้ด้ว้ ยการลดความเสี่่�ยงจาก
การดููจากประสบการณ์์ที่่�ผ่า่ นมาเป็็นตััวอย่่าง เกษตรจะสามารถพััฒนาคิิดค้้นวิิธีกี ารผลิิตใหม่่ๆ ที่่�เหมาะสมกัับ
เกษตรกรได้้ เศรษฐกิิจชุุมชน พึ่่�งพาตนเองจึึงเป็็นประเด็็นแรกที่่�สำำ�คัญ
ั มาก ซึ่่�งจากการ สััมภาษณ์์ สัังเกตการณ์์
และการเยี่่�ยมชมบ้้านของเกษตรกรท่่านหนึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�ต้้องการชีีวิิตที่่�สงบย้้ายมาจากกรุุงเทพฯ เป็็นผู้้�ที่่�มีีความรู้้�
มีีเงิินทุุน รู้้�จัักสัังเกต เก็็บข้้อมููล โดยการเริ่่�มจากการทดลองผิิดทดลองถููกไปเรื่่�อยๆ เริ่่�มต้้นจากการปลููกพืืช
เชิิงเดี่่�ยว มีีไม่่กี่่�ชนิิด และเพิ่่�มให้้มีีความหลากหลายมากขึ้้�น 2) การทำำ�การเกษตรแบบผสมผสาน สร้้างความ
ยั่่�งยืืนโดยการทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์ ลดความเสี่่�ยงในการถููกทำำ�ลายโดยศััตรููพืืช และลดความเสี่่�ยงด้้านการตลาด
นอกจากนี้้�ใช้้ระบบเกษตรผสมผสานปลููกพืืชและเลี้้�ยงสััตว์์ด้้วย มีีความหลากหลาย ปลููกในจำำ�นวนไม่่มากนััก
สามารถขายได้้ในราคาดีี ไม่่ขาดทุุน เช่่น ปลููกกล้้วยแซมในแปลงนาข้้าว กะทกรก พริิก สตอเบอร์์รี่่� มะระหวาน
ขุุดบ่่อเลี้้�ยงปลา เลี้้�ยงวััว เป็็นต้้น ปััจจุุบัันนี้้�วิิถีชีี ีวิิตพึ่่�งพาตนเองทำำ�ให้้เกษตรกรภาคภููมิิใจ เป็็นผู้้�ที่่�นำำ�หลัักการ
มาทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นจริิง ซึ่่�งเกิิดจากความที่่�เกษตรกรมีีความมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�การเกษตรแบบเศรษฐกิิจพอเพีียงให้้
เกิิดขึ้้�น และสามารถขจััดความเป็็นหนี้้�จากการประกอบอาชีีพเกษตรกรรมได้้ 3) การใช้้ภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ซึ่่�ง
เป็็นคนเก่่าแก่่เป็็นปราชญ์์ชาวบ้้าน ใช้้ภููมิิปััญญาชาวบ้้านในการใช้้ชีีวิิต เป็็นผู้้�นำำ�แนวปฏิิบััติิให้้เป็็นแนวทางแก่่
เกษตรกรท่่านอื่่�นได้้ จากการสััมภาษณ์์อีกี ท่่านหนึ่่�ง เกษตรท่่านนี้้�เป็็นคนเก่่าแก่่จากพื้้�นดิินแห่่งนี้้� อยู่่�ในป่่าอย่่าง
เรีียบง่่าย ดำำ�รงชีีวิิตแบบพึ่่�งพาตนเองมาตลอดตั้้�งแต่่ได้้รัับการจััดสรรที่่�ดิินทำำ�กิินมากว่่า 30 ปีี พััฒนาพื้้�นดิินที่่�
เป็็นป่่ารกร้้าง ที่่�ดิินเป็็นที่่�เนิินเขา ให้้กลัับเป็็นพื้้�นดิินที่่�ใช้้ในการประกอบอาชีีพได้้และที่่�สำำ�คััญเกษตรกรท่่านนี้้�
ไม่่มีีหนี้้�สิิน มีีเงิินออมเก็็บ และถ่่ายทอดแนวคิิดในการทำำ�การเกษตรแบบเศรษฐกิิจพอเพีียง (วิิถีีชีีวิิตพึ่่�งพา
ตนเอง) แก่่บุตุ รสาว ซึ่ง่� ตระหนัักถึึงแนวคิิดดัังกล่่าวนี้้�อย่่างเต็็มเปรี่่�ยม ซึ่่�งสามารถเป็็นตััวอย่่างทีีดีต่ี อ่ เกษตรกร
ที่่�ประสบปััญหาสามารถเป็็นแนวทางหนึ่่�งที่่�สามารถขจััดปััญหาการเป็็นหนี้้�ได้้ และ 4) การสมดุุลของรายได้้
และค่่าใช้้จ่่าย โดยการทำำ�บััญชีีครััวเรืือนควบคุุมรายรัับรายจ่่าย ประชาชนผู้้�บริิโภคควรใช้้จ่่ายเงิินอย่่างมีีสติิ
ทำำ�การวางแผนงบประมาณในครััวเรืือน โดยทำำ�บัันทึึกบััญชีีรายรัับ รายจ่่าย มีีแนวคิิดเน้้นสติิทางการเงิิน รู้้�จััก
การใช้้เงิินอย่่างพอเพีียง จะทำำ�ให้้มีีเงิินใช้้ได้้อย่่างพอเพีียงรู้้�จัักออมเงิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้ประชาชนได้้เข้้าใจการบริิหาร
จััดการทางการเงิินมากยิ่่�งขึ้้�น และจะสามารถบริิหารจััดการทางการเงิินได้้โดยไม่่มีภี าระหนี้้�สิินเกิิดขึ้้�นในอนาคต
สามารถอยู่่�อย่่างพอกิินพอใช้้ โดยเกษตรกรมีีความรู้้ท� างการเงิินและการวางแผนทางการเงิินที่่�ดีีก็จ็ ะอยู่่�ดีีมีสุี ขุ
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การอภิปรายผล
ในการศึึกษาครั้้�งนี้้� การอภิิปรายแบ่่งเป็็น 2 ส่่วน กล่่าวถึึงแนวทางการแก้้ปััญหาหนี้้�สิินเกษตรกรด้้วย
ส่่วนแรก คืือ ภาวะผู้้�นำำ� การมีีส่่วนร่่วมและชุุมชนเข้้มแข็็ง และการหนุุนเสริิมของภาคีี ภาครััฐและภาคเอกชน
และส่่วนที่่�สอง คืือ การปรัับบริิบทชีีวิิตใหม่่ให้้มีีความพอเพีียง รายละเอีียด ดัังนี้้�
	ส่่วนแรก คืือ ภาวะผู้้�นำำ� การมีีส่่วนร่่วมและชุุมชนเข้้มแข็็ง และการหนุุนเสริิมของภาคีี ภาครััฐและ
ภาคเอกชน การมีีส่่วนร่่วมของคนในชุุมชน การรวมกลุ่่�ม ชุุมชนเข้้มแข็็งจะสามารถสร้้างขีีดความสามารถใน
การแข่่งขัันในทุุกด้้านหรืือแม้้กระทั่่�งการหลุุดพ้้นจากการเป็็นหนี้้� ด้้วยการที่่�ชุุมชนร่่วมกัันบริิหารจััดการกองทุุน
หมู่่�บ้้าน กลุ่่�มสััจจะ เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนทางการเงิินในกลุ่่�ม จากกลุ่่�มสััจจะสามารถพััฒนาเป็็นธนาคาร
ได้้ โดยชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง ซึ่่�งชุุมชนในพื้้�นที่่�สามารถรวมกลุ่่�มกัันง่่ายและรวดเร็็ว รวมถึึงการร่่วมมืือกัับภาครััฐใน
การแสดงความคิิดเห็็น การมีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหาการผลิิต การค้้า ภาคการเกษตร ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการ
ปรัับตััวเพื่่�อการแก้้ไขปััญหาของชาวเกษตรกรในภาพรวมที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น กล่่าวถึึง การมีีส่่วนร่่วมของประชาชนว่่า
เป็็นความคิิดริิเริ่่�มของท้้องถิ่่�นในการทำำ�ให้้เกิิดการจััดองค์์กร และเกิิดการปรากฏขึ้้�นของผู้้�นำำ�ตามธรรมชาติิ
ผู้้�นำำ�ของชุุมชน ผู้้�นำำ�ที่่�ทางราชการแต่่งตั้้�ง อาจจะไม่่ใช่่ผู้้�นำำ�จริิงๆ ที่่�ชาวบ้้านยอมรัับนัับถืือ ผู้้�นำำ�ทางธรรมชาติิ
อาจจะเป็็นชาวบ้้าน เป็็นพระ เป็็นผู้้ใ� หญ่่บ้า้ น เป็็นกำำ�นันั เป็็นครูู เป็็นใครก็็แล้้วแต่่ตามสถานการณ์์ซึ่ง่� ไม่่เหมืือน
กัันในแต่่ละแห่่ง อัันนี้้� คืือ การปรากฏขึ้้�นตามธรรมชาติิซึ่่�งเป็็นที่่�มาของการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน เกิิดการเรีียนรู้้�
การรวมกลุ่่�ม ทำำ�ให้้สามารถวิิเคราะห์์ปััญหาสอดคล้้องกัับ ประเวศ วะสีี (2532) การเปิิดโอกาสให้้ผู้้�นำำ�ชุุมชน
ได้้มีส่ี ว่ นช่่วยเหลืือกััน ตั้้�งแต่่การวางแผน การบริิหารงบประมาณ การดำำ�เนิินงาน และการติิดตามและประเมิิน
ผล และสอดคล้้องกัับ พััชราวดีี ตรีีชััย (2552) กล่่าวว่่า ชุุมชนเกิิดความเข้้มแข็็งและพึ่่�งตนเองได้้เป็็นลัักษณะ
เฉพาะที่่�สำำ�คััญ คืือ 1) ผู้้�นำำ� มีีภาวะผู้้�นำำ�โดดเด่่นในด้้านในการสร้้างแรงบัันดาลใจให้้เกิิดความเชื่่�อมั่่�น ศรััทธา
การมีีจุุดยืืนทางความคิิด วิิธีีคิิด เห็็นคุุณค่่าและพลัังในการ พััฒนาชุุมชน ตระหนัักสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้ชุุมชนรู้้�จััก
พึ่่�งพาตนเอง ลดการพึ่่�งพิิงจากภายนอก เป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มีี ความมั่่�นใจในตนเองสููง มีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกลมุ่่�งมั่่�น และ
มีีความสามารถในการถ่่ายทอดอย่่างชััดเจน 2) การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชนชุุมชน การทำำ�งานเป็็นทีีม ประสาน
ความร่่วมมืือ 3) การมีีทุุนทางสัังคมในด้้านภููมิิปััญญาชาวบ้้าน ความผููกพัันและความสััมพัันธ์์ภายในชุุมชน
4) การมีีทุุนทางเศรษฐกิิจ พึ่่�งพาตนเอง มีีการรวมกลุ่่�มเพื่่�อสร้้างรายได้้จากการแปรรููปผลผลิิต ปลอดหนี้้�
ซึ่ง่� กลยุุทธ์์ที่่�ผู้้�นำำ�ชุมุ ชนสามารถพลิิกฟื้้�นไปสู่่�ความเข้้มแข็็ง คืือ การจััดทำำ�แผนชุุมชนเป็็นการสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�ม
อาชีีพ กองทุุนชุุมชน เพื่่�อแก้้ไขปััญหา พลิิกฟื้้�นเศรษฐกิิจ สัังคม ให้้ชุุมชนสามารถพึ่่�งตนเองได้้อย่่างมั่่�นคงบน
พื้้�นฐานของการพััฒนาพลิิกฟื้้�น ให้้เป็็นชุุมชนเข้้มแข็็งอย่่างแท้้จริิง ดัังนั้้�น ผลสำำ�เร็็จของการพััฒนาจึึงขึ้้�นอยู่่�กัับ
การสนัับสนุุนของประชาชน และการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนอย่่างแข็็งขััน โดยประชาชนต้้องรู้้�ว่่าพวกตน
ต้้องการอะไรเพื่่�อการพััฒนาของตนเอง โดยเฉพาะชุุมชน เพื่่�อเสริิมสร้้างความเป็็นชุุมชนให้้มีคี วามเข้้มแข็็งและ
สามารถแก้้ปััญหาต่่างๆได้้ด้้วยตนเองสอดคล้้องกัับ สมศัักดิ์์� สามััคคีีธรรม (2550) กระบวนการมีีส่่วนร่่วมของ
ประชาชน จึึงถืือว่่ามีีส่่วนช่่วยให้้กระบวนการติิดต่่อสื่่�อสารสััมพัันธ์์หรืือแลกเปลี่่�ยนข่่าวสารระหว่่างสมาชิิกใน
กลุ่่�มเกษตรกรเป็็นไปได้้โดยสะดวกขึ้้�น กล่่าวคืือ ประชาชนมีีส่ว่ นร่่วมในกระบวนการร่่วมคิิด ร่่วมทำำ� ร่่วมพััฒนา
ชุุมชน ให้้มีีความเข้้มแข็็งเพื่่�อเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนสู่่�การแก้้ไขปััญหาของเกษตรกรและประเทศชาติิได้้ (จิินตวีีร์์
เกษมศุุข , 2554) ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก และการประชุุมกลุ่่�มสนทนาเกษตรกรอำำ�เภอ
เขาค้้อ ปรากฏว่่า กลุ่่�มผู้้�นำำ�ชุุมชนเป็็นผู้้�ที่่�จะสามารถนำำ�พาเกษตรกรที่่�มีีปััญหาหนี้้�สิินจะสามารถหลุุดพ้้นจาก
ความเป็็นหนี้้�ได้้ หากทั้้�งภาครััฐ ผู้้�นำำ�ชุุมชน และเกษตรกรร่่วมมืือร่่วมใจในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าว ดัังนั้้�น การ
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เข้้าร่่วมของประชาชนในการพััฒนาจึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง และท้้ายที่่�สุุดแล้้วความสำำ�คััญสููงสุุดในการแก้้ไข
ปััญหาโดยใช้้การมีีส่่วนร่่วมของประชาชน ก็็คืือ ตััวเกษตรกรนั่่�นเอง
	อีีกประเด็็นที่่�สำำ�คััญ คืือ การสร้้างเครืือข่่ายผู้้�นำำ�ชุุมชน ผู้้�นำ�มี
ำ ส่ี ่วนสำำ�คััญต่่อการพััฒนาชุุมชน การมีีส่่วน
ร่่วมในการแก้้ปััญหาร่่วมกััน สอดคล้้องกัับ วิิทยา จัันทร์์แดง และ จำำ�นงค์์ อดิิวััฒนสิิทธิ์์� (2556) มีีข้้อค้้นพบว่่า
1) การมีีส่่วนร่่วมที่่�สนัับสนุุนให้้ชุุมชนเข้้มแข็็งแบบไตรภาคีี ได้้แก่่ องค์์กรชุุมชน องค์์กร ภาครััฐ องค์์กรภาคีี
สนัับสนุุน 2) ระบบสนัับสนุุนชุุมชนเข้้มแข็็ง ได้้แก่่ ระบบความรู้�้ ระบบข้้อมููล ระบบความสััมพัันธ์์ และมีีแนวทาง
ในการนำำ�ไปสู่่�การปฏิิบััติิเพื่่�อสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง 3) แนวทางในการสร้้างชุุมชนเข้้มแข็็ง คืือ แนวทางด้้านการ
ฟื้้�นฟููชุุมชน แนวทางด้้านการปรัับตััวของชุุมชน และ แนวทางด้้านการดำำ�รงอยู่่�ของชุุมชน และที่่�สำำ�คััญเรื่่�อง
การศึึกษาและความสามารถในการหาความรู้้ห� รืือพััฒนาอาชีีพได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง สอดคล้้องกัับ วิิทยา เจีียรพัันธุ์์�
(2552) เพื่่�อการหลุุดพ้้นจากการเป็็นหนี้้�ได้้อย่่างยั่่�งยืืนสืืบไป โดยภาครััฐ ผู้้�นำำ�ชุมุ ชน และกลุ่่�มเกษตรกร จะต้้อง
หัันกลัับไปกระทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างของสัังคมเสีียใหม่่ เพื่่�อสร้้างสัังคมใหม่่ที่่�เอื้้�ออำำ�นายให้้ประชาชน
มีีความมั่่�นใจในตััวเอง ประกอบกัับการวางแผนทางการเงิินที่่�ดีี มีีการออมเงิิน สุุขภาพการเงิินที่่�ดีี มีีสุุขภาพ
กายที่่�แข็็งแรง และมีีสุขุ ภาพใจที่่�มีีความสุุข ปััญหาครอบครััวและปััญหาสัังคมจะไม่่เกิิดขึ้้�น และหากมีีการหนุุน
เสริิมของภาคีี ภาครััฐและภาคเอกชน คืือ ทุุกหน่่วยงานไม่่ว่่าจะเป็็น ภาครััฐ นัักวิิชาการ สถาบัันการเงิิน และ
นายทุุน ภาคเอกชนต่่างๆ มีีส่่วนร่่วมในการแก้้ไขปััญหา และท้้ายที่่�สุุดประชาชนจะมีีความมั่่�นคงและความ
มั่่�งคั่่�งและยั่่�งยืืน
	ส่่วนที่่�สอง การปรัับบริิบทชีีวิิตใหม่่ให้้มีีความพอเพีียง เกษตรกรนำำ�กรอบแนวคิิดหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งในวิิถีีชีีวิิตและการประกอบอาชีีพ ตาม
กรอบแนวคิิดเศรษฐกิิจพอเพีียงที่่�เป็็นแนวทางให้้ประชาชนคำำ�นึงึ ถึึง จากการสััมภาษณ์์เกษตรกรอำำ�เภอเขาค้้อ
พบว่่า มีีการปฏิิบััติิตามแนวเศรษฐกิิจพอเพีียงอัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริิ สอดคล้้องกัับ สุุเมธ ตัันติิเวชกุุล
(2542) จึึงทำำ�ให้้เศรษฐกิิจพอเพีียงเป็็นวิิธีีดำำ�เนิินการเลี้้�ยงชีีวิิตแบบรู้้�จัักพอ ด้้วยการพยายามผลิิตสิินค้้าขึ้้�นมา
เองให้้พอเพีียงสำำ�หรัับคนในครอบครััวและใช้้ หากผลิิตได้้เหลืือกิินเหลืือใช้้จึงึ ขายผลผลิิตได้้ไม่่พอก็็ต้อ้ งซื้้�อบ้้าง
มิิได้้มุ่่�งผลิิตเพื่่�อขายอย่่างเดีียว โดยนำำ�มาบริิโภคด้้วย นอกจากนั้้�นการผลิิตและการบริิโภคต้้องอยู่่�ในหลัักของ
ความพอดีี รู้้�จักั พอ ในการผลิิตและการบริิโภค ลัักษณะการดำำ�เนิินชีีวิติ แบบเศรษฐกิิจพอเพีียงมีีหลััก 4 ประการ
ดัังนี้้� ประการแรก ต้้องพึ่่�งตนเองให้้มากที่่�สุุด ประการที่่�สอง ใช้้ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ให้้เกิิดผลคุ้้�มค่่าที่่�สุุด ประการ
ที่่�สาม ไม่่ผลิิตและบริิโภคเกิินกำำ�ลัังแสวงหาความพอเหมาะพอดีีได้้คุุณภาพ ประการที่่�สี่่� ต่่างมีีส่่วนร่่วมช่่วย
เหลืือกัันและกััน ไม่่ต่่างอยู่่�โดยไม่่เหลีียวแล สอดคล้้องกัับ บุุญเสริิม บุุญเจริิญผล (2543, หน้้า 3 อ้้างถึึงใน
ชุุติิมา บริิสุุทธิ์์�, 2553, หน้้า 13) ซึ่่�งเกษตรกรบางรายได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียงในการวิิจััย
ครั้้�งนี้้� คืือ การดำำ�รงชีีวิิตอย่่างพอมีีพอกิิน ทั้้�งการอุุปโภคบริิโภคที่่�พอประมาณ โดยพึ่่�งตนเองหากบริิโภคเหลืือ
จึึงจะนำำ�ไปขาย โดยการขายเป็็นไปตามวิิถีชีี วิี ติ ที่่�ไม่่ดิ้้�นรนไม่่อยู่่�ในรููปของธุุรกิิจจนเกิินไป ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิ
ที่่�มีีอยู่่�อย่่างมีีเหตุุมีีผลตั้้�งตนอยู่่�ในความไม่่ประมาท เลืือกที่่�จะรัับเทคโนโลยีีใหม่่ๆ ซึ่ง่� การแยกแยะบนพื้้�นฐาน
ของภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นที่่�มีีอยู่่�ในธรรมชาติิ มีีการรวมกลุ่่�มในชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง ชุุมชนสามารถอยู่่�ได้้ด้้วยตนเอง
มีีจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีเห็็นประโยชน์์ส่่วนรวมเป็็นที่่�ตั้้�ง มีีความเพีียร ความอดทน ความรอบคอบ และความซื่่�อสััตย์์
ฉะนั้้�น การแก้้ไขปััญหาหนี้้�สิินของเกษตรกรอำำ�เภอเขาค้้อ คืือ การใช้้ชีีวิิตแบบเศรษฐกิิจพอเพีียง ชุุมชน
พึ่่�งพาตนเอง ประกอบกัับพื้้�นที่่�มีีแบบอย่่างที่่�ดีี คืือ ปราชญ์์ชาวบ้้าน การใช้้ภููมิิปััญญาชาวบ้้านในการประกอบ
อาชีีพ คนเก่่าแก่่เป็็นผู้้�นำำ�แนวปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมแก่่ชาวบ้้านได้้ และที่่�สำำ�คััญหากเกษตรกรทำำ�บััญชีีครััวเรืือน

แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร อำ�เภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
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ควบคุุมรายรัับรายจ่่ายเป็็นประจำำ�ทุกุ วัันจะสามารถวางแผนการเงิินในครอบครััวได้้ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�แผนปฏิิบัติั กิ าร
ในการแก้้ไขปััญหาในพื้้�นที่่� ซึ่่�งมีีความสอดคล้้องกัับบทเรีียนอัันทรงคุุณค่่า “..ทำำ�บัญ
ั ชีีให้้เห็็นว่่าสมดุุลไม่่ขาดทุุน
ถ้้าทุุกคนสามารถที่่�จะทำำ�ให้้พอดีีไม่่ขาดทุุน ประเทศชาติิไม่่ขาดทุุนแน่่..” ซึ่่�งปรากฏในพระราชดำำ�รััสของ
พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััวรััชกาลที่่� 9 (วัันที่่� 4 ธัันวาคม 2540) ฉะนั้้�นประชาชนควรต้้องใช้้จ่่ายเงิินอย่่าง
พอเพีียง โดยการทำำ�บััญชีีรายรัับรายจ่่าย จะทำำ�ให้้มีีเงิินใช้้ได้้อย่่างพอเพีียง สามารถอยู่่�อย่่างพอกิินพอใช้้
ซึ่่�งทำำ�ให้้ประชาชนได้้เข้้าใจการบริิหารจััดการทางการเงิินมากยิ่่�งขึ้้�น และจะสามารถบริิหารจััดการทางการเงิิน
ได้้โดยไม่่มีภี าระหนี้้�สิินเกิิดขึ้้�นในอนาคต ซึ่่�งสอดคล้้องกัับ สุุพริิศร์์ สุุวรรณิิก (2561) กล่่าวไว้้ว่า่ การแก้้ไขปััญหา
หนี้้�ครััวเรืือนที่่�ภาครััฐได้้ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การส่่งเสริิมความรู้้�ทางการเงิิน รวมทั้้�งการจััดตั้้�ง
คลิินิกิ แก้้หนี้้� จะไม่่สามารถบรรลุุเป้้าหมายได้้อย่่างยั่่�งยืืน หากภาคครััวเรืือนไม่่สามารถรัักษาวิินัยั ทางการเงิินได้้
เพราะสาเหตุุประการสำำ�คััญของการก่่อหนี้้�และการมีีปััญหาชำำ�ระหนี้้�ของครััวเรืือน ล้้วนเกิิดจากรายจ่่ายที่่�ไม่่
เพีียงพอกัับรายได้้ โดยเฉพาะรายจ่่ายที่่�ไม่่จำำ�เป็็นและเกิินฐานะ หรืือขาดการวางแผนทางการเงิินที่่�เหมาะสมใน
ระยะยาว
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
	ข้้อเสนอแนะเชิิงนโยบาย
(1) รััฐควรเร่่งดำำ�เนิินการแก้้ไขปััญหาความยากจน ลดหนี้้�สิินในระดัับครััวเรืือน รััฐควรมีีการขยายเวลา
ให้้กัับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในพื้้�นที่่�แห่่งนี้้�รััฐบาลควรมีีการจััดสรรให้้กรรมสิิทธิ์์�ในที่่�ดิิน
(2) รััฐควรส่่งเสริิม/อบรมให้้ความรู้้�กัับประชาชน คืือ การส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีวิินััยในการใช้้จ่่ายเงิิน
ส่่งเสริิมการออม
(3) รััฐควรส่่งเสริิมให้้ภาคเอกชน/นายทุุน ตระหนัักถึึงหน้้าที่่�ที่่�จะต้้องมีีจริิยธรรมและคุุณธรรมในการ
ประกอบอาชีีพ โดยเฉพาะการเคารพสิิทธิิของผู้้�บริิโภคให้้มากขึ้้�น
(4) รััฐต้้องกำำ�หนดนโยบายให้้สถาบัันการเงิินปล่่อยสิินเชื่่�อเพื่่�อผู้้�บริิโภค สิินเชื่่�อเพื่่�อการลงทุุน ให้้กัับ
ประชาชนในระดัับฐานรากที่่�ขาดโอกาสเข้้าหาเงิินทุุนโดยมีีมาตรการและอััตราดอกเบี้้�ยที่่�เอื้้�อต่่อการประกอบ
อาชีีพ การทำำ�ธุุรกิิจของประชาชน
(5) รััฐควรมีีนโยบายการปรัับปรุุงรููปแบบการทำำ�งานของหน่่วยงานรััฐ ให้้ส่ง่ เสริิมแหล่่งข้้อมููลความรู้้แ� ละ
แหล่่งเงิิน ก่่อให้้เกิิดประโยชน์์แก่่ส่่วนรวมอย่่างแท้้จริิง
(6) รััฐควรส่่งเสริิมให้้มีีการรวมกลุ่่�มของภาคประชาชน/เกษตรกรในการดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้ลููกหนี้้�ได้้รัับ
ทราบข่่าวสารข้้อมููลและตระหนัักในสิิทธิิของตนเอง เพื่่�อมุ่่�งคุ้้�มครองประโยชน์์ อัันเป็็นสิ่่�งที่่�สำำ�คัญ
ั เนื่่�องจากการ
รวมกลุ่่�มของผู้้�บริิโภคที่่�เข้้มแข็็ง จะทำำ�ให้้สามารถเข้้ามาเสริิมบทบาทการทำำ�งานของเจ้้าหน้้าที่่�รััฐในการใช้้
กฎหมาย เพื่่�อคุ้้�มครองผู้้บ� ริิโภคได้้อย่่างจริิงจััง รวมทั้้�งยัังมีีส่ว่ นทำำ�ให้้ภาคเอกชนเคารพสิิทธิิของประชาชนมาก
ขึ้้�นด้้วย รวมกลุ่่�มการแบ่่งเขตการปลููกพืืชเพื่่�อเพิ่่�มความเข้้มแข็็งในการขายผลผลิิต
(7) รััฐควรให้้การสนัับสนุุนการทางด้้านการศึึกษา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งด้้านการวางแผนทางการเงิิน เป็็น
เรื่่�องสำำ�คััญที่่�จะทำำ�ให้้ปััญหาต่่าง ๆ ลดลง ควรให้้เริ่่�มต้้นจากเยาวชนโดยการรณรงค์์ให้้ความรู้้�อย่่างทั่่�วถึึง หรืือ
อาจบรรจุุไว้้ในหลัักสููตรการศึึกษาตั้้�งแต่่ระดัับประถม มััธยม อาชีีวศึึกษา และอุุดมศึึกษา เพื่่�อให้้ได้้รัับความรู้้�
ทางด้้านการวางแผนทางการเงิินส่่วนบุุคคลอย่่างเป็็นระบบและมีีความต่่อเนื่่�องจนเป็็นประชากรที่่�มีีคุุณภาพ
ในอนาคต
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(8) รััฐต้้องมีีนโยบายที่่�ชััดเจนในทางปฏิิบััติิ ออกเป็็นแนวปฏิิบััติิหรืือกฏหมาย ให้้ภาคเอกชน/ธุุรกิิจ/
นายทุุน ไม่่สามารถเอาเปรีียบประชาชนชาวเกษตรกร เช่่น การคิิดดอกเบี้้�ยสููง กำำ�หนดเงื่่�อนไขการขายที่่�เป็็นการ
กีีดกัันทางการค้้า เป็็นต้้น
(9) ส่่วนสถาบัันการเงิินที่่�อยู่่�ในการกำำ�กับั ดููแลของรััฐบาล รััฐบาลสามารถกำำ�หนดนโยบายเพื่่�อกำำ�กับั ดููแล
ได้้ เช่่น ธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิิน เป็็นต้้น ซึ่่�งสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�สุุดที่่�ต้้อง
เน้้น คืือ การมีีจรรณยาบรรณในวิิชาชีีพของผู้้�ให้้บริิการ โดยเฉพาะขั้้�นตอนระเบีียบการพิิจารณาให้้สิินเชื่่�อ
เงื่่�อนไขการชำำ�ระหนี้้�ที่่�เป็็นธรรมและเสมอภาค และให้้บริิการทั่่�วถึึงอย่่างต่่อเนื่่�อง
(10) รััฐควรสนัับสนุุนเกษตรกรทำำ�การเกษตรแบบผสมผสานกัับการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อเพิ่่�มรายได้้ให้้ครอบครััว
โดยปรัับให้้เป็็นสถานที่่�ท่่องเที่่�ยว เชิิงเกษตรพอเพีียง หรืือ เชิิงอนุุรักั ษ์์ธรรมชาติิ ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์โดยชุุมชน
ป่่าชุุมชน เป็็นต้้น
	ข้้อเสนอแนะเชิิงปฏิิบััติิ
(1) การรวมกลุ่่�ม/การมีีส่่วนร่่วม เกษตรกรสามารถรวมกลุ่่�มเพื่่�อเจรจาต่่อรองกัับนายทุุน และสามารถ
กำำ�หนดราคาสิินค้้าเกษตรเองได้้ หากผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�มีีคุุณภาพตามมาตรฐานของรััฐหรืือของนายทุุนที่่�
กำำ�หนด การมีีส่่วนร่่วม พยายามร่่วมกัันตั้้�งรัับปััญหา หาทางป้้องกัันความเสี่่�ยงของฤดููกาลที่่�เปลี่่�ยนแปลงร่่วม
กััน โดยการกระจายความเสี่่�ยงปลููกพืืชผสมผสานในปริิมาณการปลููกที่่�ไม่่มากจนล้้นตลาด โดยกลุ่่�มเกษตรกร
จััดโซนแบ่่งพื้้�นที่่�การปลููก ไม่่ปลููกพร้้อมกัันทั้้�งหมด ควรมีีการรวมกลุ่่�มปลููกพืืชเกษตรผสมผสานอยู่่�ในปริิมาณ
ที่่�เหมาะสม และมีีความหลากหลาย การเกษตรปลอดสารพิิษ ปลููกไม้้ยืืนต้้น ฟื้้�นฟููป่่าไม้้และดิิน พึ่่�งพาตนเอง
ใช้้ปุ๋๋�ยชีีวภาพ วััตถุุดิิบมาจากพื้้�นที่่� และการรวมกลุ่่�มโดยการปลููกพืืชนั้้�นต้้องมีีความสนใจและถนััด มีี
ประสบการณ์์ที่่�สั่่�งสมมาในการปลููกพืืชชนิิดนั้้�นอย่่างยาวนาน ซึ่่�งในปััจจุุบัันพื้้�นที่่�อำำ�เภอเขาค้้อเป็็นแหล่่งท่่อง
เที่่�ยวที่่�มีีนัักท่่องเที่่�ยวเดิินทางมาเป็็นจำำ�นวนมาก ดัังนั้้�นเกษตรกรควรปรัับปรุุงการทำำ�นา สวนพืืชไร่่ ให้้เป็็น
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวเชิิงเกษตรพอเพีียง หรืือเชิิงอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ ท่่องเที่่�ยวเชิิงนิิเวศน์์โดยชุุมชน และป่่าชุุมชน
เป็็นต้้น
(2) การพึ่่�งพาตนเอง เกษตรกรควรพยายามหาวิิธีลี ดต้้นทุุนการผลิิต ควรเลืือกใช้้วิธีิ ที่่�ี เหมาะสมกัับพื้้�นที่่�
อาทิิ ใช้้พันั ธุ์์�พืืชของท้้องถิ่่�นลดการซื้้�อพัันธุ์์�พืืชจากนายทุุน ไม่่ใช้้หรืือลดการใช้้ปุ๋๋ย� เคมีีโดยใช้้ปุ๋๋ย� ชีีวภาพแทน ยา
รัักษาโรคพืืชควรใช้้ยาชีีวภาพ ลดค่่าขนส่่งโดยการรวมกลุ่่�มขายสิินค้้าเกษตรซึ่ง่� อาจเจรจาให้้นายทุุนมารัับสิินค้้า
หรืือร่่วมกัันขนส่่งจะทำำ�ให้้ประหยััดค่่าใช้้จ่่ายลง เป็็นต้้น ที่่�สำำ�คััญเกษตรกรควรเก็็บเมล็็ดพัันธุ์์�พืืชไร่่ของตนเอง
เพื่่�อไว้้ใช้้ในปีีหน้้าได้้ เป็็นการอนุุรักั ษ์์พันั ธุ์์�พืืชที่่�เป็็นของท้้องถิ่่�นอย่่างแท้้จริิง และจะทำำ�ให้้มีต้ี น้ ทุุนการผลิิตที่่�ต่ำำ��
ลงโดยไม่่ต้้องซื้้�อจากนายทุุน การแก้้ไขปััญหาของภาครััฐจะใช้้วิิธีีปลดหนี้้� จนทำำ�ให้้เกษตรกรบางรายหวัังพึ่่�ง
ภาครััฐจากเงิินช่่วยเหลืือทุุกด้้านทุุกโครงการจากภาครััฐ ซึ่ง่� หากค้้างชำำ�ระนาน อาจจะมีีผลทำำ�ให้้ดอกเบี้้�ยเพิ่่�ม
ขึ้้�นจนมีีหนี้้�สิินจำำ�นวนมาก เกษตรกรจึึงจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพยายามช่่วยเหลืือตนเองก่่อนหรืือช่่วยเหลืือกัันในชุุมชน
หากเกษตรกรสามารถสะสมเงิินทุุนหรืือออมเงิิน มีีเงิินทุุนของตนเองเองก็็ไม่่ต้้องกู้้�จากสถาบัันการเงิิน หรืือไม่่
ต้้องใช้้เงิินทุุนจากพ่่อค้้าคนกลางหรืือนายทุุน มีีความรู้้� ช่่างคิิด ช่่างสัังเกต เก็็บข้้อมููล ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงวิิธีี
การทางการเกษตรอยู่่�เสมอ เพื่่�อให้้ผลผลิิตได้้คุณ
ุ ภาพ และเป็็นที่่�ต้้องการของตลาด มีีจิติ วิิญญาณของการเป็็น
เกษตรกร คืือ ความอดทน มีีใจรัักในอาชีีพ มีีวิินััยในตนเอง และมีีความซื่่�อสััตย์์ในอาชีีพของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการมีีวิินััยในการขายสิินค้้าเกษตร
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