การแกไขปญหาความยากจนจากการใชงบประมาณชวยเหลือเกษตรกร
อาจารยคมสันต คงเปนสุข
อาจารยประจําศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ
จากรายงานตามที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินการจดทะเบียน เพื่อแกปญหาสังคมและความ
ยากจนเชิงบูรณาการ โดย 8 จังหวัดนํารองเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2547 และอีก 67 จังหวัด
เสร็จสิ้นไปในวันที่ 15 มี.ค. 2547 สรุปผลการจดทะเบียนทั้งประเทศมีประชาชนมาจดทะเบียน
8,771,815 ราย แยกเปนปญหาหนี้สินภาคประชาชน 5,292,800 ราย หรือคิดเปนรอยละ 60.34 ของ
ประชาชนที่มาจดทะเบียนทั้งหมด ซึ่งนับเปนปญหาใหญที่สุด โดยที่ประชาชนมีหนี้ทั้งในระบบ
และนอกระบบรวมทั้งสิ้น 512,356 ลานบาท แบงเปนหนี้สินในระบบ 407,962.26 ลานบาท สวน
หนี้นอกระบบ 104,394.07 ลานบาท สวนอาชีพของคนจนที่มาลงทะเบียนสวนใหญมีอาชีพเกษตร
กรรมประมาณ 3,434,358 คน หรือคิดเปนรอยละ 45.79
ภายหลั ง การประชุ ม คณะกรรมการกําหนดยุ ท ธศาสตร แ ก ไ ขป ญ หาความยากจนของ
เกษตรกร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาความยากจน
ใน 4 ยุทธศาสตร ประกอบดวย การเพิ่มรายได การลดรายจาย การขยายโอกาส และการขยายเครือ
ขายการตลาด โดยจะเสนอใหที่ประชุมศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ
(ศตจ.) ที่มี พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบเกี่ยวกับ แนวทางการแกไขปญหา หนี้สินของเกษตรกรที่มาแจงขึ้นทะเบียนคน
ยากจนกับรัฐบาลซึ่งขณะนี้มีประมาณ ครึ่งหนึ่งของผูมาลงทะเบียนทั้งหมด หรือประมาณ 4 ลานคน
โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ มีงบประมาณ 500 ลานบาท สําหรับแกไขปญหาหนี้สินของ
เกษตรกรที่มาแจงขึ้นทะเบียนคนจน แตยังไมเพียงพอตอการดําเนินการ ซึ่งอาจจะตองเสนอขอ
อนุมัติงบกลางจากรัฐบาล อีกประมาณ 1,000 ลานบาทเพื่อแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรโดย
เฉพาะหนี้นอกระบบของเกษตรกรที่มีประมาณ 1.2 แสนลานบาท สวนหนี้ในระบบของเกษตรกร
ที่มีประมาณ 4.9 ลานบาทนั้น สถาบันทางการเงินของรัฐจะรับหนาที่เขาไปดูแล
ทั้ งนี้ก ารแกไขปญหาจัดการหนี้สิน ดังกล าวจะดําเนินการเฉพาะเกษตรกรที่ม าแจ งขึ้น
ทะเบียนคนจนกับรัฐบาลเทานั้น ซึ่งไมใชการปลดหนี้ใหทั้งหมด แตจะดําเนินการเจรจากับเจาหนี้
ของเกษตรกรเพื่อปรับลดดอกเบี้ย รวมทั้งจะโอนหนี้มาสถาบันการเงินของรัฐและปรับระยะเวลา
การชําระหนี้โดยจะดูจากความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร เปนตน
เพื่อวิเคราะหผลกระทบจากการใชงบประมาณดังกลาวของกระทรวงเกษตรฯ ที่มีตอระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม จึงไดนําเมตริกซบัญชีสังคม หรือที่เรียกวา “Social Accounting Matrix : SAM”
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มาใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะหเบื้องตน ซึ่งเมตริกซบัญชีสังคมไดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจ
กรรมทางเศรษฐกิจอันไดแก การหมุนเวียนการผลิต รายได และรายจายของระบบเศรษฐกิจสวน
รวม รวมทั้งโครงสรางทางสังคมของประเทศที่เกี่ยวของกับความกินดีอยูดีของสถาบันในสังคมดวย
เชน ครัวเรือน การผลิตและปจจัยการผลิต เปนตน ซึ่งจะมีรายละเอียดมากกวาขอมูลที่แสดงอยูใน
บัญชีรายไดประชาชาติ(National Income Account) หรือตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต(Input –
Output Table) ที่ใชกันอยูทั่วไป สามารถสรุปไดดังนี้
ภาคการผลิต : ภาคนี้ประกอบดวยภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ซึ่งเปนการใชจายใน
สวนของผลผลิตของแตละภาคเศรษฐกิจ จากการใชงบประมาณ 1,500 ลาน ของกระทรวงเกษตร
ทําใหภาคเกษตรมีมูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 0.56 ลานบาท และนอกภาคเกษตรมีมูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้น
11.7 ลานบาท รวมภาคการผลิตมีมูลคาผลผลิตเพิ่มขึ้น 12.26 ลานบาท
ภาคสินคา : ภาคนี้ประกอบดวยสินคาภาคเกษตร และสินคานอกภาคเกษตร ซึ่งเปนการใช
จายในสวนของปจจัยการผลิต จากการใชงบประมาณ 1,500 ลาน ของกระทรวงเกษตร ทําใหสินคา
ภาคเกษตรมีการใชจายเพิ่มขึ้น 162.61 ลานบาท และสินคานอกภาคเกษตรมีการใชจายเพิ่มขึ้น
225.82 ลานบาท
ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Factor GDP) : ประกอบดวยแรงงานภาคเกษตร แรงงานนอก
ภาคเกษตร และเงินทุน ซึ่งเปนกระแสเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ จากการใชงบประมาณ
1,500 ลาน ของกระทรวงเกษตร ทําใหแรงงานภาคเกษตรมีการใชจายเพิ่มขึ้น 1.76 ลานบาท แรง
งานนอกภาคเกษตรมีดารใชจายเพิ่มขึ้น 13.83 ลานบาท และเงินทุนมีมูลคาเพิ่มขึ้น 32.65 ลานบาท
รวมผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Factor GDP) มีมูลคาเพิ่มขึ้น 48.25 ลานบาท
รายไดครัวเรือน : ประกอบดวยรายไดครัวเรือนภาคเกษตร และรายไดครัวเรือนนอกภาค
เกษตร จากการใชงบประมาณ 1,500 ลาน ของกระทรวงเกษตร ทําใหรายไดครัวเรือนภาคเกษตร
เพิ่มขึ้น 1,504.91 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบโดยออม หากรวมเงินที่ใหทางตรงดวยจะมีการเพิ่ม
ขึ้น 2,504.91 ลานบาท สวนรายไดครัวเรือนนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 13.56 ลานบาท ดังนั้นรายได
ครัวเรือนรวมมีการเพิ่มขึ้น 3,018.47 ลานบาท
ธุรกิจ : ประกอบดวยบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ จากการใชงบประมาณ 1,500 ลาน ของ
กระทรวงเกษตร ทําใหธุรกิจมีมูลคาเพิ่มขึ้น 9.79 ลานบาท
จากผลการวิเคราะหดังกลาวจะพบวาเงินประมาณจํานวน 1,500 ลานบาท กอใหเกิดผลผลิต
มวลรวมประชาชาติ(Factor GDP) เพิ่มขึ้นเพียง 48.25 ลานบาท ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเงินงบประมาณ
ดังกลาวมิไดตองการใชเพื่อเพิ่มผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (Factor GDP) โดยตรง แตหากตองการ
บรรเทาภาระหนี้อันเปนอุปสรรคสําคัญตอการผลิตของเกษตรกร
อยางไรก็ตามการแกไขปญหาของเกษตรกรคงมิใชเพียงการแบงเบาภาระหนี้เพียงอยาง
เดียวเทานั้น หากแตตองเขาใจถึงปญหามิติอื่นๆ รวมถึงกระบวนการที่ทําใหเกิดปญหานั้น หาก
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พิจารณาอยางทองแท การแกไขปญหาของเกษตรกรนาจะพิจารณาจาก 8 องคประกอบ ซึ่ง 5 องค
ประกอบแรก คือ องคประกอบที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติ องคประกอบที่ 2 ระบบสาธาณูปโภค เชน
ถนน ชลประทาน ไฟฟา โทรศัพท องคประกอบที่ 3 อาชีพการเกษตร องคประกอบที่ 4 อาชีพนอก
การเกษตร องคประกอบที่ 5 เงินทุน เครดิต และการเขาถึงแหลงเงินทุน ซึ่งที่ผานมารัฐบาลไดเริ่ม
ดําเนินการในสวนนี้ไปแลว ไมวาจะเปนการสรางระบบสาธารณูปโภคตางๆ แตก็ยังไมสามารถแก
ไขปญหาความยากจนใหแกเกษตรกรไดอยางเปนรูปธรรมมากนัก สวนอีก 3 องคประกอบที่สําคัญ
คือ 6. การเรียนรู 7. ความรู 8.องคกร สามเรื่องนี้จะสัมพันธกันและเปนกระบวนการที่เรียกวา
กระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดังนั้นแลวหากรัฐบาลตองการแกไขปญหาความยากจนอยางถาวร จึง
ควรมุงเนนการชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถชวยเหลือตัวเองไดในอนาคต จากการเรียนรูและ
ความรูที่มี
กอปรกับถาภาคประชาชนไดมีการรวมตัวกันอยางเปนขั้นเปนตอน มีวิธีการทํางานที่ชัด
เจน มีการขับเคลื่อนที่ไดผลเปนรูปธรรมแลว เริ่มจากสังคมเล็กอยางหมูบานและเตรียมขยายผลไป
ยังตําบลใกลเคียงในทุกภูมิภาค จนในที่สุดก็คือระดับประเทศ ดังนั้นจึงเปนเรื่องที่ดีเพราะหากรัฐ
บาลมีนโยบาย มีมาตรการ มีงบประมาณสนับสนุนเทาใดแลวภาคประชาชนวางเฉยรอรับความชวย
เหลือเพียงอยางเดียว ผลอาจจะเกิดในเบื้องตนแตไมยั่งยืน การที่ประชาชนไดคิด แลวทดลองทําจน
สําเร็จจึงเปนเรื่องที่เกื้อกูลกับภาครัฐ เพียงแตวาทุกอยางตองจัดการใหดี ภาครัฐควรมีบทบาทในการ
สนับสนุนอยางชัดเจน เพื่อสงเสริมการขับเคลื่อนภาคประชาชนโดยเฉพาะการสนับสนุนดานความ
รูในการจัดการทรัพยากร เทคโนโลยี และการตลาด เพื่อใหภาคประชาชนสามารถขับเคลื่อนไปตาม
ยุทธศาสตรของรัฐบาลอยางเขมแข็ง การพัฒนาในบริบทดังกลาว นอกจากจะทําใหสามารถแกไข
ปญหาความยากจนไดภายใน 6 ปแลว ยังสงผลใหการแกไขปญหาดังกลาวเปนไปอยางยั่งยืนอีกดวย
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