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Financial Day  ฉบับวันพุธที่  14  กุมภาพันธ  2539

การเมืองวาดวย ธ.ก.ส.

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือที่เรียกยอๆวา ธ.ก.ส. มีสวน 
เกี่ยวพันกับการเมืองนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการเมืองเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา  
ความสัมพันธดังกลาวนี้มีอยู 2 ระดับ   ในดานหนึ่ง  พนักงาน ธ.ก.ส. มักจะมีบทบาทในการเปน 
หัวคะแนนในฤดูการเลือกตั้ง  ดวยเหตุที่พนักงาน ธ.ก.ส. มีหนาที่ในการจัดสรรสินเชื่อใหแก
เกษตรกร จึงตองติดตอสัมพันธกับเกษตรกร เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้กลายเปนสิ่งมีคา 
ในฤดูการเลือกตั้ง  ยิ่งพนักงาน ธ.ก.ส. มีอํ านาจในการจัดสรรสินเชื่อมากเพียงใด  บารมีในการ 
เปนหัวคะแนนก็ยิ่งมีมากเพียงนั้น  ในอีกดานหนึ่ง  ธ.ก.ส. กลายเปนองคกรที่เปนเครื่องมือในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาลนักเลือกตั้ง  บทบาทของ ธ.ก.ส. ในการจัดสรรสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกเกษตรกรปรากฏอยางเปนรูปธรรมนับต้ังแตป 2518 เปนตนมา  รัฐบาล ม.ร.ว.
คึกฤทธิ์  ปราโมช  นับเปนรัฐบาลแรกที่ดํ าเนินนโยบายดังกลาวนี้
            รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ไมร้ังรอที่จะใช ธ.ก.ส. เปนเครื่องมือในการสราง
คะแนนนิยมทางการเมือง นายประภัตร โพธิสุธน รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ซึ่งรับ 
ผิดชอบดูแลองคกรแหงนี้ ถึงกับไปนั่งทํ างานในสํ านักงานใหญของ ธ.ก.ส. เพื่อดูแลและสั่งงาน
อยางใกลชิด  ซึ่งสรางความอึดอัดใจแกผูบริหาร ธ.ก.ส. อยางมาก  จนมีเสียงซุบซิบนินทาวา  
นายประภัตรกํ าลังลดตํ าแหนงตนเองจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังมาเปน Super 
Manager ของ ธ.ก.ส. ดวยเหตุที่กลุมทุนการเงินและสื่อมวลชนมุงสั่นเกาอี้ของนายสุรเกียรติ์ 
เสถียรไทย  และนายเนวิน  ชิดชอบ  นายประภัตรจึงไมปรากฏเปนขาวมากนัก
           นายประภัตรปรากฏเปนขาวในดานดี  เมื่อส่ังการให ธ.ก.ส. บรรเทาภาระหนี้สิน
แตเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากภาวะนํ้ าทวม แตความพยายามของนายประภัตรในการกดดัน 
ให ธ.ก.ส. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูและขยายการจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าไดรับการวิพากษ 
วิจารณจากวงวิชาการ  และไดรับการตอตานจากพนักงาน ธ.ก.ส.
            เมื่อแรกรับตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง นายประภัตรตองการ
ให ธ.ก.ส. ลดอัตราดอกเบี้ยลง 4%  แตเมื่อเผชิญกับภาวะความเปนจริงใน ธ.ก.ส.  แรงกดดันนี้
เหลือเพียง 2%  ผูบริหาร ธ.ก.ส. ประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่งในการทํ าใหนายประภัตรยอมรับวา  



2

การลดอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ ธ.ก.ส.  ดังนั้น สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า  
จะจัดสรรเฉพาะแกเกษตรกรที่มีฐานะยากจน  ซึ่งกูเงินจาก ธ.ก.ส.ไมเกิน 30,000 บาทเทานั้น
           แตนายประภัตรยังไมพอใจทาทีอันผอนปรนของผูบริหาร ธ.ก.ส. เพียงเทาที่
ปรากฏนี้  จึงรุกคืบให ธ.ก.ส. ลดอัตราดอกเบี้ยตอไป  คราวนี้เลือกกลุมเกษตรกรที่กูเงินจาก  
ธ.ก.ส.30,000-60,000 บาทเปนเปาหมาย ในปจจุบันเกษตรกรกลุมนี้เสียดอกเบี้ยในอัตรา 11.75-
12.25%  โดยนายประภัตรตองการใหลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูเหลือเพียง 9% ตอป
           ธ.ก.ส.เสนอประมาณการวา การลดอัตราดอกเบี้ยแกกลุ มเกษตรกรที่กู เงิน  
ธ.ก.ส. ไมเกิน 30,000 บาท ทํ าให ธ.ก.ส. สูญเสียรายไดประมาณ 388 ลานบาท หากขยาย 
กลุมเปาหมายเปนกลุมที่กูเงินไมเกิน 60,000 บาท  ธ.ก.ส.จะสูญเสียรายไดในรูปดอกเบี้ย 
ประมาณ 924 ลานบาท (Financial Day  ฉบับวันศุกรที่ 26 มกราคม 2539)  ซึ่งกระทบตอฐานะ
การเงินของ ธ.ก.ส.อยางสํ าคัญ และนี่เองที่ทํ าใหพนักงาน ธ.ก.ส.ออกมาเคลื่อนไหวคัดคาน
นโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า เพราะนโยบายดังกลาวนี้กระทบตอโบนัสที่พนักงานพึงไดรับ
            นายประภัตรหาทางออกดวยการหารายไดจากเกษตรกรที่มีฐานะดี ในปจจุบัน  
เกษตรกรที่กูเงิน ธ.ก.ส. ต้ังแต 1 ลานบาทขึ้นไป เสียดอกเบี้ยในอัตรา 13.25-14.75% นาย 
ประภัตรตองการคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรกลุมนี้ในอัตราสูงขึ้นพรอมทั้งขยายวงเงินสินเชื่อแก 
ผูที่มีฐานะดี  ในปจจุบัน  สินเชื่อ ธ.ก.ส. ที่จัดสรรแกเกษตรกรที่มีฐานะดีตกประมาณ 10% ของ 
วงเงินสินเชื่อรวม (หรือเทากับ 9,000 ลานบาท) นายประภัตรตองการเพิ่มสินเชื่อที่ใหแกเกษตรกร 
ที่มีฐานดีเปน 15-20% ของวงเงินสินเชื่อรวม โดยหวังที่จะดูดเงินจากเกษตรกรที่มีฐานะดีไป 
เจือจานเกษตรกรที่มีฐานะยากจนกวา แตนายกรัฐมนตรีไมเห็นดวยกับยุทธวิธีดังกลาวนี้  
มิใชเพราะเหตุวา  ยุทธวิธีนี้จะทํ าให ธ.ก.ส. แปรสภาพจากสถาบันการเงินสํ าหรับเกษตรกรที่ 
ยากจนมาเปนสถาบันการเงินสํ าหรับเกษตรกรที่มีฐานะดี หากแตดวยเหตุผลที่วา การทํ าราย
เกษตรกรที่มีฐานะดีดวยการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่แพงขึ้นจะมีผลกระทบตอฐานของพรรค 
ชาติไทยทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
            ในปจจุบัน เงินทนุที่ ธ.ก.ส.ระดมมาจัดสรรสินเชื่อตองเสียดอกเบี้ยในอัตรา 
ถัวเฉลี่ย 10.5% ตอป (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 กุมภาพันธ 2539) เมื่อเปนเชนนี้ ธ.ก.ส.
ยอมมิอาจปลอยกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราตํ่ ากวา 10.5% ตอปได  เพราะตองขาดทุน
            นายประภัตรพยายามผลักดันให ธ.ก.ส.แสวงหาเงินทุนที่เสียดอกเบี้ยตํ่ า แตการ 
ที่ ธ.ก.ส.จะจัดสรรสินเชื่อโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 9% ตอปไดนั้น ธ.ก.ส.ตองมีแหลงเงินทุน 
ที่เสียตนทุนไมเกิน 7% ตอป ซึ่งยากที่จะแสวงหาได ในปจจุบัน ธ.ก.ส.พยายามระดมเงินทุน 
ที่เสียตนทุนตํ่ าดวยมาตรการตาง ๆ อยางนอย 5 มาตรการ



3

            มาตรการที่หนึ่ง การกูเงินจากตางประเทศ 590 ลานดอลลารอเมริกัน จาก 
สถาบันการเงินที่มุงสงเสริมการพัฒนาชนบทในโลกที่สาม
            มาตรการที่สอง การขอความรวมมือจากกระทรวงมหาดไทยใหนํ างบพัฒนา
ตํ าบลขององคการบริหารสวนตํ าบล (อบต.) จํ านวน 10,030 ลานบาท มาฝากไวกับ ธ.ก.ส.
            มาตรการที่สาม การขอใหกระทรวงการคลังเปลี่ยนแปลงระเบียบขอบังคับ 
ใหนํ าเงินกองทุนและเงินหมุนเวียนฝากไวกับ ธ.ก.ส.  ดังเชนกองทุนรวมชวยเหลือเกษตรกร 8,000 
ลานบาท  และกองทุนพัฒนาการเกษตรและชนบท 9,540  ลานบาท
            มาตรการที่ส่ี การขอความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทยในการลด 
อัตราดอกเบี้ยเงินกูตามตั๋วสัญญาใชเงิน จํ านวน 4,650  ลานบาท จากรอยละ 3.5-4.0 ตอป  
เหลือ 0.5%  ตอป  โดยมีผลยอนหลังตั้งแตตนป 2538 เปนระยะเวลา 1 ป
            มาตรการที่หา การบังคับใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่เคยฝากเงินกับ  
ธ.ก.ส. หามถอนเงินฝากจาก ธ.ก.ส.เพื่อโอนไปฝากกับสถาบันการเงินอื่น  และทายที่สุดอาจขอให
โอนเงินฝากของหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจที่ฝากไวกับธนาคารกรุงไทย จํ ากัด ธนาคารออมสิน 
และธนาคารอาคารสงเคราะห มาฝากไวกับ ธ.ก.ส.
            มาตรการตางๆเหลานี้ลวนแลวแตมีผลกระทบตอผลประโยชนของแผนดินทั้งสิ้น  
การบังคับใหหนวยราชการและรัฐวิสาหกิจฝากเงินกับ ธ.ก.ส. ยอมทํ าใหหนวยงานเหลานี้เสีย 
ผลประโยชน  เพราะ ธ.ก.ส.จะจายดอกเบี้ยไดไมเกินอัตรา 7% ตอป  ในเมื่อเงินฝากเหลานี้จะนํ า
ไปจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าเพียง 9% ตอป  หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาววา ธ.ก.ส. 
วางแผนที่จะจายดอกเบี้ยเพียง 5% ตอปเทานั้น สวนการบังคับใหโอนเงินฝากของหนวยราชการ
และรัฐวิสาหกิจจากสถาบันการเงินอื่นของรัฐไปฝากไวกับ ธ.ก.ส. ยอมมีผลกระทบตอฐานะ 
การประกอบการของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะหโดยมิพัก 
ตองสงสัย
            การขยายสินเชื่อแกเกษตรกรที่มีฐานะดี โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับ
อัตราตลาด เพื่อนํ ารายไดดอกเบี้ยไปชดเชยรายไดสวนที่ตองสูญเสียไปเนื่องจากการจัดสรร 
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าแกเกษตรกรที่ยากจนนั้นเลา ยอมทํ าให ธ.ก.ส.แปรโฉมจากสถาบันการเงิน
ของเกษตรกรที่ยากจนไปเปนสถาบันการเงินของเกษตรกรที่มีฐานะดีในที่สุด
            หากรัฐบาลยืนหยัดที่จะดํ าเนินนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าตอไป หนทาง 
ที่งายที่สุดก็คือ การจัดสรรเงินอุดหนุนดอกเบี้ยแก ธ.ก.ส. โดยกํ าหนดเปาหมายอยางแนชัดวา  
ธ.ก.ส.จักตองจัดสรรสินเชื่อแกเกษตรกรในกลุมเปาหมายใดจํ านวนกี่ครัวเรือน ภายในวงเงิน 
สินเชื่อจํ านวนเทาใด ดวยวิธีการเชนนี้ การดํ าเนินนโยบายก็จะเปนไปดวยความโปรงใส เพราะเมื่อ 
ธ.ก.ส. รับเงินอุดหนุนดอกเบี้ยจากรัฐบาล ธ.ก.ส.ก็ตองมีความรับผิดตอประชาชน สภาผูแทน
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ราษฎร สามารถรักษาภาพลักษณในฐานะสถาบันการเงินของคนจนตอไปได หนวยราชการ  
รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงินอื่นของรัฐ มิไดรับผลกระทบกระเทือนจากการดํ าเนินนโยบาย 
สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ าของ ธ.ก.ส.  ทั้ง ธ.ก.ส.เองก็ไมตองถูกสั่นคลอนทางการเงิน และพนักงาน  
ธ.ก.ส.ก็ไมตองเสียผลประโยชนในดานเงินโบนัส
            แมวาการจัดสรรเงินอุดหนุนดอกเบี้ยแก ธ.ก.ส.จากงบประมาณแผนดินจะเปน
วิธีการที่ตรงไปตรงมา และมิไดกอใหเกิดผลกระทบขางเคียง แตดูเหมือนรัฐบาลบรรหารจะมิได 
สนใจวิธีการที่ตรงไปตรงมาเชนนี้ แมรัฐบาลผสมจะมีอายุแสนสั้น แตรัฐบาลบรรหารมีเวลา 
พอเพียงที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนดอกเบี้ยแก ธ.ก.ส.ในงบประมาณแผนดินประจํ าป 2539 หรือ 
แมแตงบประมาณแผนดินประจํ าป 2540 ที่กํ าลังจัดทํ าอยูในขณะนี้ ก็มีเวลาเหลือเฟอ ธ.ก.ส. 
ถูกบังคับใหดํ าเนินนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ ามาเปนเวลากวาสองทศวรรษ แตรัฐบาลไมเคย
ใสใจที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนดอกเบี้ยแก ธ.ก.ส.แมแตนอย
            เหตุผลประการเดียวที่รัฐบาลนักเลือกตั้งไมตองการจัดสรรเงินอุดหนุนดอกเบี้ย 
แก ธ.ก.ส. จากงบประมาณแผนดินก็คือ  รัฐบาลไมตองการใหสภาผูแทนราษฎรเขามาตรวจสอบ
การทํ างานของ ธ.ก.ส. อยางใกลชิด

            มาตรการที่รัฐบาลบรรหารใชในการระดมเงินทุน เพื่อจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย
ต่ํ าดังที่กํ าลังผลักดันอยูในปจจุบัน  นอกจากจะทํ าให ธ.ก.ส. ไมตองมีความรับผิดตอสภาผูแทน
ราษฎรแลว ยังเกื้อกูลให ธ.ก.ส.กลายเปนกลไกทางการเมืองของรัฐบาลไดโดยงาย
           ในอนาคตอันไมไกลนักนี้  สินเชื่อ ธ.ก.ส. อาจกระจุกอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี 
เกินกวาสัดสวนอันสมควร
           ใครจะกลายืนยันไดวา   คํ าคาดการณเชนนี้จะไมเปนจริง
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