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สินเชื่อในชนบทไทยและ 
การแปลงสินทรัพย (ที่ดิน) เปนทุน* 

ปกรณ  วิชยานนท 

                                                             
*    บทความนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาผลกระทบของนโยบายแปลงสินทรัพย (ที่ดิน) เปนทุน ที่ไดรับเงินอุดหนุนจาก 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2546 

ก. บทนํา 

แทบทุกฝายในเศรษฐกิจคงเห็นดวยวาสินเช่ือเปนปจจัยการ
ผลิต ท่ีสําคัญมากปจจัยหน่ึง  จึ งไมนาแปลกใจที่ เ ห็นว า
หนวยงานกลางของรัฐไดพยายามดําเนินมาตรการเศรษฐกิจใน
หลายรูปแบบเพื่อกระจายสินเช่ือไปสูภาคตางๆ ของประเทศ 
โดยเฉพาะในชนบทที่มักไมสามารถเขาถึงสินเช่ือจากสถาบัน
การเงินเน่ืองจากมีความนาเช่ือถือทางเครดิตคอนขางต่ํา 
นอกจากรัฐจะไดพยายามกดดันใหสถาบันการเงินเอกชนปลอย
สินเช่ือสูชนบทดวยมาตรการตางๆ แลว รัฐยังจัดตั้งสถาบัน
การ เ งิ นของ รั ฐ  (ธนาคาร เพื่ อการ เกษตรและสหกรณ
การเกษตร—ธกส .) และใชธนาคารอื่นๆ  ของรัฐ (เชน 
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน) เปนชองทางชวย
เอื้ออํานวยสินเช่ือแกชนบทควบคูไปกับสถาบันการเงินเอกชน
ดวย 

บทวิเคราะหวิวัฒนาการของสินเช่ือในชนบทไทยในครั้งน้ี
ไดแบงชวงเวลาออกเปนสามชวงหลักๆ ไดแก (1) ป พ.ศ. 2518-
28 ท่ีธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ไดเริ่มดําเนินมาตรการ 
ขอรองใหธนาคารพาณิชย (ธพ.) ปลอยสินเช่ือเพื่อการเกษตร 
และกําหนดเงื่อนไขบังคับให ธพ. ปลอยสินเช่ือแกบุคคลใน
ทองถิ่นเมื่อเปดสาขาในอําเภอรอบนอก (2) ป พ.ศ. 2529-39 
หลังจาก ป 2529 ธปท. ไดเพิ่มความยืดหยุนใหแกสินเช่ือบังคับ
เพื่อการเกษตร โดยขยายขอบเขตใหครอบคลุมถึงอุตสาหกรรม
ขนาดยอมในชนบท ในขณะเดียวกัน ธกส. ก็ไดขยายขอบขาย
การใหบริการโดยเพิ่มสาขาและหนวยสินเช่ือประจําอําเภอเปน
จํานวนมาก นอกจากนั้นการขยายตัวอยางรวดเร็วมากของ

เศรษฐกิจไทยในชวงน้ันอันเปนผลจากการเติบโตของอุตสาห- 
กรรมเพื่อการสงออกและการเปดเสรีทางการเงิน  ก็ เปน
แรงผลักดันสินเช่ือในชนบทไทยอีกแรงหนึ่ง (3) ป พ.ศ. 2540-
46 ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 ไดสงผลกระทบแก
สถาบันการเงินภายในประเทศเปนอันมากและในหลายรูปแบบ 
เชน หน้ีท่ีไมกอใหเกิดรายได (NPL) มีสัดสวนสูงขึ้นมากเปน
ประวัติการณ ทําให ธพ. ประสบปญหาในการบริหารฐานะของ
ตนใหมีความมั่นคงเพียงพอและปรับปรุงคุณภาพสินทรัพยโดย
เพิ่มความเขมงวดกับการปลอยสินเช่ือ อยางไรก็ตาม สภาพ
คลองท่ีลนตลาดอันเน่ืองมาจากการลอยตัวของคาเงินบาทก็
ผลักดันให ธพ. พยายามที่จะปลอยสินเช่ือเพื่อสรางรายไดให
พอเพียงกับตนทุนการรับฝากเงิน หลาย ธพ. จึงตกอยูในฐานะที่
ลําบากมากในการบริหารเงิน 

ทามกลางสถานการณลาสุดท่ีกลาวขางตน รัฐบาลได
คิดคนกลยุทธใหมเพื่อมาชวยแกไขภาวะวิกฤติของประเทศโดย
วางโครงการแปลงสินทรัพย (ท่ีดิน) เปนทุน และหวังวาเมื่อ
อนุญาตใหผูมีรายไดนอยสามารถนําเอกสารสิทธิ์ท่ีตนมีอยูและ
กําลังใชท่ีดินน้ันหากินไดไปยกระดับเอกสารสิทธิ์ใหมีความเปน
เจาของหรือกรรมสิทธิ์มากขึ้นก็นาจะอํานวยประโยชนใหแก
เกษตรกรในชนบทมากขึ้น เพราะเกษตรกรอาจสามารถนํา
เอกสารสิทธิ์ใหมไปใชค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินเอกชน
ไดแทนที่จะพึ่ง เฉพาะหนวยงานของรัฐแตฝายเดียว การ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพย (ท่ีดิน) หรือยกระดับเอกสารสิทธิ์น้ีเปน
เรื่อง ท่ีละเอียดออนมาก  เพราะนอกจากจะเกี่ยวของกับ
หนวยงานของรัฐหลายหนวยท่ีมีจุดประสงคตางกันในการออก
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สิทธิ์ใหแกผูยากจนเพื่อไปใชสถานที่สาธารณะไดช่ัวคราวแลว 
ยังจะเกี่ยวของกับมุมมองของทางฝายสถาบันการเงินเอกชน
ดวยวาตนควรยอมรับเอกสารสิทธิ์ใหมจากชาวชนบทมาใชเปน
หลักทรัพยค้ําประกันสินเช่ือหรือไม และบนเงื่อนไขใด ควรจัดตั้ง
ระบบรองรับความเสี่ ยงใหคลองตัวเพียงไร  จึงจะไมกอ
แรงผลักดันใหเกิดปญหาสินเช่ือท่ีไมกอรายไดอีกระลอกหนึ่ง 

บทความนี้จึงมีจุดประสงคท่ีจะวิจัยพฤติกรรมของสถาบัน
การเงินในการปลอยสินเช่ือชนบทของไทยตั้งแตในอดีตจนถึง
ปจจุบัน ท้ัง น้ีจะพึ่งแหลงขอมูลท้ังทางดานตัวเลขและการ
สัมภาษณผูบริหารสถาบันการเงินขนาดใหญท่ีมีประสบการณ
มามากแลวในการปลอยสินเ ช่ือแกชนบทไทย  โดยแสดง
แหลงขอมูลน้ีในภาคผนวก 

ข. พ.ศ. 2518-281 

ระบบธนาคารพาณิชย 

1. ธพ. ในประเทศไทยไดใหสินเช่ือแกเกษตรกรมาเปน
เวลานานแตในปริมาณคอนขางจํากัด ป 2505 ธ.กรุงเทพเปน 
ผูบุกเบิกการปลอยสินเช่ือเกษตรแบบกลุมและไมมีหลักทรัพย
ค้ําประกัน ในป 2509 มีการกอตั้ง ธกส. ซ่ึงปลอยกูแบบกลุม
ทํานองเดียวกับ ธ.กรุงเทพ และยังมี ธพ. อีกสี่แหงท่ีกระทํา
เชนเดียวกัน คือ ไมไดเขาไปอํานวยสินเช่ือเองแตเปนการปลอย 
สินเช่ือผานสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ผลปรากฏวา
การปลอยสินเช่ือดังกลาวลมเหลวแทบทั้งสิ้น 
2. ตั้งแตป 2518 ธปท. เริ่มดําเนินสองมาตรการใหญๆ 
เพื่อสนับสนุนให ธพ. ขยายสินเช่ือการเกษตร โดยมีเปาหมายที่
เกษตรกรรายยอยผูยากจนหรือเกษตรกรผูไมมีท่ีดินทํากิน  สอง
มาตรการนั้นก็คือ (ก) การ “ขอรอง” ให ธพ. ปลอยสินเช่ือเพื่อ
การเกษตร (ข) การกําหนดเงื่อนไขให ธพ. ปฏิบัติตามเมื่อเปด
สาขาในอําเภอรอบนอก 
3. เปาหมายสินเช่ือเพื่อการเกษตรเริ่มจากรอยละ 5 ของ
ยอดเงินใหกูยืมในป 2518 และเปลี่ยนไปเปนรอยละ 7 ของ
ยอดเงินฝากในป 2519 หลังจากนั้นไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 9  
รอยละ 11 และรอยละ 13 ในป 2520 ป 2521 และป 2522 
ตามลําดับ โดยตั้งแตป 2521 ใหรวมสินเช่ือเพื่อธุรกิจการเกษตร
                                                             
1   ดูแหลงขอมูลในภาคผนวก 

ดวยแตตองไมเกินรอยละ 2 ของยอดเงินฝาก หาก ธพ. ไม
สามารถปลอยสินเช่ือการเกษตรไดตามเปาหมาย ตองนําสวนท่ี
ขาดไปฝากที่ ธกส. 
4. สําหรับเงื่อนไขการเปดสาขาของ ธพ. น้ัน ธปท. อนุญาต
ให ธพ. เปดสาขาในอําเภอรอบนอกไดตามความตองการ  แต 
ธพ. ตองปลอยสินเช่ือแกบุคคลในทองถ่ินในอําเภอรอบนอกนั้น
ไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินฝาก และไมนอยกวารอยละ 10 
ของเงินฝากตองเปนสินเช่ือท่ีใหแกเกษตรกรนับตั้งแตวันสิ้นงวด
การบัญชีหกเดือนแรก  แตในงวดบัญชีหกเดือนถัดไป สัดสวน 
สินเช่ือทองถิ่นและสินเช่ือแกเกษตรกรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 และ
รอยละ 20 ตามลําดับ หาก ธพ. ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ี
ได ใหนําสวนท่ีขาดไปฝากที่ ธปท. โดยไมไดรับดอกเบี้ย 
5. ในชวงป 2518-28 ธพ. ปลอยสินเช่ือการเกษตรไดต่ํา
กวาเปาหมายที่ ธปท. กําหนดไวเปนจํานวนมาก จึงมักนําสวนท่ี
ขาดไปฝากที่ ธกส. นอกจากนั้น ธพ. สวนใหญไมมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงองคกรของตนเพื่อรองรับนโยบายสินเช่ือการเกษตร
ของ ธปท. ตัวอยางเชน สาขาของ ธพ. ตางประเทศทุกธนาคาร 
และ 10 ใน 16 รายของ ธพ. ไทย ไมมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่อง
สินเช่ือการเกษตรโดยตรง ย่ิงไปกวาน้ัน ธพ. มักจะใหกูแก
เกษตรกรรายบุคคลมากกวาการปลอยกูแบบกลุม (ซ่ึงไมมี
หลักประกัน) หรือแกสหกรณการเกษตร เพราะเกษตรกร
รายบุคคลเปนเกษตรกรขนาดใหญท่ีมีเน้ือท่ีประกอบการมาก มี
ความรู ความสามารถในการประกอบการดี และมีหลักทรัพยค้ํา
ประกันเงินกู นอกจากนั้น ธพ. บางแหงก็ใหสินเช่ือเปนพิเศษแก
กิจการเกษตรในเครือดวย 
6. การท่ี ธปท. ขอรองแกมบังคับให ธพ. ปลอยสินเช่ือ
เกษตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พรอมท้ังกําหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย 
สินเช่ือต่ํากวาเพดานสินเช่ือท่ัวๆ ไป (เริ่มใชเพดานอัตราดอกเบี้ย
สินเช่ือเกษตรเมื่อเดือนมีนาคม 2527) ทําให ธพ. หันไปใชวิธีการ
เลือกสรรสินเช่ือเกษตร กลาวคือ คัดเลือกเฉพาะลูกคาช้ันดี 
เทาน้ันในการปลอยสินเช่ือ โดยตั้งหลักเกณฑท่ีคลายคลึงกัน เชน 
ตองมีหลักประกัน  (ธพ. มักไมคอยใหกูแกเกษตรกรที่ยากจนไมมี
เอกสารสิทธิ์ทํากิน) ดูวาธุรกิจไหนดีในปน้ันๆ ดูความประพฤติ
ของลูกคา และดูทําเลท่ีตั้งของลูกคา จึงไมนาแปลกใจที่สินเช่ือ
เกษตรจาก ธพ. ไปกระจุกตัวอยูท่ีคนกลุมเดียว คือ เกษตรกรหรือ
นิติบุคคลท่ีมีฐานะดีและมีหลักประกัน สาเหตุอีกประการหนึ่งท่ี
เกษตรกรยากจนไมไดรับสินเชื่อเกษตรจาก ธพ.  เนื่องมาจาก 
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ธพ. มักกําหนดรัศมีของการใหบริการสินเช่ือ ทําใหสาขา ธพ. ไม
สามารถใหบริการครอบคลุมพื้นท่ีท้ังหมดได 
7. สาขา ธพ. พยายามยึดลูกคาเดิมท่ีมีรายไดดีขึ้น โดย
มักขยายวงเงินกูใหแกลูกคาเดิมกอนท่ีจะแสวงหาลูกคาใหมๆ 
ธพ. บางแหงใหกูแกลูกคาที่ไมใชเกษตรกร  แตเปนผูมีท่ีดินทํา
การเกษตรอยูบาง  ขณะเดียวกันก็ประกอบอาชีพอื่นๆ ควบคูกัน
ไป ทําใหสินเช่ือเกษตรรั่วไหลออกนอกภาคเกษตรและไปไมถึง
เกษตรกรผูยากจน ท้ังน้ีเปนเพราะ ธพ. มักถือคติวา “ควร
ชวยเหลือคนท่ีแข็งแรง เพื่อความอยูรอดของธนาคาร” 
8. สวนมาตรการเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเปดสาขาใน
อําเภอรอบนอกปรากฏวาในชวงป 2518-28 ธพ. ไดเปดสาขาใน
อําเภอรอบนอกเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยในบางปเพิ่มขึ้น
มากกวาสาขาในเขตอําเภอเมืองดวยซํ้า (เชนในป 2518-26) ทํา
ใหปริมาณสินเชื่อที่ ธพ. ใหกูแกเกษตรกรในเขตอําเภอรอบ
นอกเพิ่มขึ้นทุกป ในขณะเดียวกันจํานวนเกษตรกรในเขตอําเภอ
รอบนอกที่ไดรับสินเช่ือก็เพิ่มขึ้นดวย แตก็มีขอนาสังเกตประการ
หน่ึง คือ ผลสําเร็จในแงน้ีมักเน่ืองมาจาก ธพ. ขนาดใหญซ่ึงเปด
สาขาในเขตอําเภอรอบนอกมากกวา ธพ. ขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในชวงป 2518-25 การขยายขอบขายของ ธพ. ขนาด
ใหญน้ีตรงกันขามกับนโยบายของ ธปท. ในอดีตท่ีไมตองการให 
ธพ. ขนาดใหญเปนผูผูกขาดในการพัฒนาระบบการเงิน เพราะ
การผูกขาดเชนน้ันจะทําใหเกิดการลําเอียงในการปลอยสินเช่ือ
ในเครือขายไดงาย 
9. ในบางป ธพ. ใชวิธีการอํานวยสินเช่ือในรูปโครงการ 
ซ่ึงเปนการประสานงานกันสามฝาย คือ ฝายเจาหนาท่ีบานเมือง
รับผิดชอบในการจัดหาสาธารณูปโภค ฝายบริษัทเอกชนรับ 
ผิดชอบดานการจัดการ  การบริหาร  การผลิต  ตลอดจน
การตลาด รวมท้ังประกันรายไดและรับผิดชอบการชําระคืน
สินเช่ือใหแกเกษตรกร ฝาย ธพ. น้ันรับผิดชอบดานการอํานวย
สินเช่ือแกเกษตรกรในโครงการและแกบริษัทเอกชน ตัวอยางของ
สินเช่ือแบบโครงการของ ธ.กสิกรไทยในป 2528 ไดแก โครงการ
กุงทะเล 110 ลานบาท โครงการกุงกามกราม 38 ลานบาท 
โครงการปลาสลิด 25 ลานบาท การอํานวยสินเช่ือในรูป
โครงการนี้นับวาเปนประโยชนแก ธพ. เพราะ ธพ. หาบุคคลท่ี
สาม (บริษัทเอกชน) มาค้ําประกันเงินกูของเกษตรกร เทากับเปน
การลดความเสี่ยงของ ธพ.  อยางไรก็ตาม เกษตรกรก็มีเสรีภาพ
นอยลงในฐานะผูประกอบการ เพราะคําตอบของคําถามวาจะ

ผลิตอะไร อยางไร เทาใด เพื่อใคร ไดถูกกําหนดมาใหแลวโดย 
ธพ. และบริษัทเอกชน บทบาทของเกษตรกรจะลดลงและอาจ
กลายเปนเพียงแรงงานรับจางเทาน้ัน 
10. สิ่งท่ีนาสังเกตประการหนึ่งคือ กฎเกณฑในอดีตไมมี
การระบุไวอยางชัดเจนวาใครคือเกษตรกรเปาหมายที่ควรไดรับ
สินเช่ือการเกษตรจาก ธพ. แตในขณะเดียวกันเมื่อเกษตรกรกูเงิน
จาก ธพ. เกษตรกรตองเสียคาจํานองเทากับรอยละ 1 ของวง
เงินกู ขณะที่เกษตรกรที่กูเงินจาก ธกส. ไมตองเสียคาจํานอง  
ทําใหเกษตรกรที่กูเงินจาก ธพ. มีความรูสึกวากฎหมายไมเปด
โอกาสใหประชาชนอยางเทาเทียมกัน 
11. ในป 2530 ธปท. ไดปรับเปาหมายสินเช่ือการเกษตร
เปนอันมากโดยขยายเปนนโยบายสินเช่ือสูชนบท นโยบายนี้เพิ่ม
สัดสวนสินเช่ือบังคับจากรอยละ 13 เปนรอยละ 20 ของยอดเงิน
ฝากเมื่อสิ้นปกอนหนา ภายในสินเช่ือบังคับจํานวนนี้ไมต่ํากวา
รอยละ 14 ของยอดเงินฝากจะตองเปนสินเช่ือท่ีใหแกเกษตรกร
โดยตรง (ตามนิยามเดิม) รวมกับสินเช่ือท่ีใหแกอุตสาหกรรม
ขนาดยอมในสวนภูมิภาค  สวนท่ีเหลืออีกไมเกินรอยละ  6 
กําหนดใหเปนสินเช่ือเพื่อธุรกิจการเกษตร (ตามนิยามเดิม แต
รวมโรงสีขาว) ขอท่ีนาสังเกตของนโยบายสินเช่ือสูชนบทคือ 
นโยบายนี้เปดโอกาสให ธพ. ลดการใหสินเช่ือการเกษตรลง แต
ก็ไปเนนการใหสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอมในชนบทแทน 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 
12. ธกส. เปนสถาบันการเงินของรัฐท่ีทําหนาท่ีใหบริการ
ทางการเงินแกภาคการเกษตรเปนพิเศษ จึงตองเผชิญกับ
ขอจํากัดท่ีสําคัญหลายประการ เชน นโยบายสินเช่ืออัตรา
ดอกเบี้ยต่ํา การกระจายสาขาและใหบริการครอบคลุมท่ัว
ประเทศ ความเสี่ยงของสินเช่ือการเกษตร ขอจํากัดเหลาน้ีกอ
ปญหาแก ธกส. เปนอันมาก 
13. นโยบายสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยต่ําของรัฐตอ ธกส. 
สงผลกระทบกับ ธกส. ในหลายแงมุม ตัวอยางเชน 

(ก) ทําให ธกส. ไมสามารถระดมเงินฝากดวยตัวเอง
ไดเพียงพอจึงตองพึ่งเงินฝากจาก ธพ. (ที่ ธพ. ไมสามารถ
ปลอยสินเช่ือการเกษตรไดครบตามเปาหมาย) เปนอันดับหน่ึง  
รองลงมาคือเงินกูจากแหลงตางประเทศที่มีเงื่อนไขผอนปรน 
เชน Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ในบางปก็กู
โดยตรงจาก ธปท.  
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(ข) กอใหเกิดความตองการสินเช่ือเกินกวาอุปทาน 
ธกส. จึงตองใชวิธีปนสวนสินเช่ือท้ังในแนวกวางและเฉพาะสวน 
การปนสวนสินเช่ือแนวกวางหมายถึง การจัดสรรสินเช่ือแก
เกษตรกรโดยสรางเงื่อนไขตางๆ ท่ีใช กับเกษตรกรทุกราย 
ตัวอยางของเงื่อนไขเหลาน้ี เชน 

– กําหนดหลักทรัพยค้ําประกัน หรืออนุญาตใหผูกู
ใชบุคคลค้ําประกันแทนการจํานองหลักทรัพย 

– สรางตนทุนธุรกรรมแกผู กู ท้ังในแง เวลาและ
คาใชจายอื่นๆ ทําใหการกูจาก ธกส. แพงขึ้นในมุมมองของผูกู 

 สําหรับการปนสวนสินเช่ือเฉพาะสวนเปนวิธีการ 
จัดสรรสินเช่ือแกเกษตรกรกลุมเปาหมาย หรือโครงการพิเศษที่ 
ธกส . รวมมือกับหนวยงานตางๆ  ท้ังของรัฐและเอกชน 
ตัวอยางเชน โครงการรับจํานําขาวเปลือก 

(ค) การปนสวนท่ีกลาวขางตนทําใหเกษตรกรราย
ยอยและสถาบันเกษตรกรที่ออนแอถูกกีดกันออกไปจากแหลง
สินเช่ืออัตราดอกเบี้ยต่ํา และตองหันไปพึ่งพิงแหลงสินเช่ือนอก
ระบบซ่ึงเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูง  นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ของ ธกส. จึงมีลักษณะเปนงูกินหาง กลาวคือ มุงหวังจะชวย
เกษตรกรรายยอย แตก็สงผลยอนกลับใหเกษตรกรที่ยากจน
ไมไดรับสินเช่ือดอกเบี้ยต่ํา สถิติทางการเงินในอดีตยืนยันวา
สินเช่ือสวนใหญของ ธกส. ตกอยูในมือของเกษตรกรฐานะดี
และฐานะปานกลาง 
14. เน่ืองจากการปลอยสินเช่ือการเกษตรของ ธพ. เปน
การดําเนินงานในระดับจังหวัดและมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
คาใชจายในการดําเนินงานจึงมักต่ํากวากรณีของ ธกส. ซ่ึง
ดําเนินงานในระดับอําเภอ สวนมากบริการของ ธกส. เปนการ
ปลอยสินเช่ือรายยอยและไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน ตองมีการ
กํากับอยางใกลชิดเพื่อปองกันหน้ีสูญ และเนื่องจากสถาบัน
เกษตรกรมีปญหาสําคัญคือ อัตราการชําระคืนเมื่อเทียบกับเงิน
ตนท่ีถึงกําหนดชําระอยูในเกณฑต่ําและมีปญหาดานหนี้สูญ
เพราะระบบการจัดการของสถาบันเกษตรกรยังมีคุณภาพไมดี
พอ ธกส. จึงหันไปเนนการใหกูแกเกษตรกรรายบุคคลมากกวา 
15. เทาท่ีผานมาในอดีต ธกส. ใหสินเช่ือระยะสั้นมากกวา
สินเช่ือระยะปานกลางและระยะยาว ตัวอยางเชน สินเช่ือท่ี
จัดสรรใหแกเกษตรกรลูกคาโดยตรงนั้นเปนสินเช่ือระยะสั้นถึง
รอยละ 60-75 และหากรวมสถาบันเกษตรกรแลว สินเช่ือระยะ
สั้นสูงถึงรอยละ 90 ของสินเช่ือรวม สาเหตุเปนเพราะลูกคา

สินเช่ือของ ธกส. สวนใหญยังมีขนาดเล็กและไมคอยกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีการผลิต จึงไมคอยนาวางใจในระยะยาว 
ในขณะที่เกษตรกรรายใหญและกาวหนาสามารถเขาถึงแหลง
เงินกูท่ีเปน ธพ. 
16. โดยสรุป ธกส. เปนสถาบันสินเช่ือเพื่อการเกษตรของ
ไทยท่ีแมจะดูเหมือนใหความชวยเหลือแกเกษตรกรมาก เพราะ
สินเช่ือสวนใหญของ ธกส. เปนสินเช่ือท่ีไมมีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน แตนโยบายสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยต่ําก็ผลักดันให ธกส. มี
พฤติกรรมในการจัดสรรสินเช่ือ ดังน้ี 

(ก) ปนสวนสินเช่ือท้ังแบบกวางและแบบเฉพาะสวน 
(ข) ใหสินเช่ือระยะสั้นมากกวาระยะปานกลางและ

ระยะยาว 
(ค) ใหสินเช่ือแกเกษตรกรฐานะดีและฐานะปาน

กลางมากกวาเกษตรกรที่ยากจน 
(ง) นิยมใหสินเช่ือแกเกษตรกรรายบุคคลยิ่งกวา

สถาบันเกษตรกร 
(จ) เนนการจัดสรรสินเช่ือแบบกํากับ 

17. หากอนุญาตให ธกส. คิดดอกเบี้ยตามอัตราตลาดก็
นาจะไดผลสุทธิเปนบวก เพราะการใชอัตราดอกเบี้ยตามตลาด
จะเพิ่มชองทางใหเกษตรกรเขาถึงสินเช่ือ ธกส. มากขึ้น ซ่ึงแมจะ
อยูในอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงขึ้น (คือ อัตราตลาด) แตก็ยังดีกวาการกู
เงินจากตลาดนอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงกวาตลาดในระบบเปน
อันมาก  เทาท่ีผานมาเกษตรกรที่ร่ํารวยและฐานะปานกลาง
สามารถกูเงินโดยเสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ 12-15 ตอป ในขณะที่
เกษตรกรท่ียากจนกูนอกระบบเสียอัตราดอกเบี้ยรอยละ 36-60 
ตอป   ดังน้ันหาก ธกส. สามารถคิดดอกเบี้ยเทากับ ธพ. และ
ปลอยกูไดท่ัวถึงยอมเปนประโยชนแกเกษตรกรขนาดเล็กอยาง
แนนอน นอกจากนั้นจากมุมมองของเกษตรกรฐานะปานกลาง
และฐานะดีผูไดรับสินเชื่อสวนใหญจาก ธกส. สินเชื่ออัตรา 
ดอกเบี้ยต่ํามีความสําคัญนอยกวาองคประกอบอื่นในการ
ประกอบธุรกิจเกษตรกรรม ตัวอยางของปจจัยเหลาน้ัน ไดแก 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเพิ่มผลผลิต เครือขายของการขาย
ผลิตผล 

ตลาดสินเชื่อนอกระบบในชนบท 
18. อาจแบงประเภทของนายทุนผูใหกูในตลาดสินเช่ือ
นอกระบบในชนบทออกเปนสี่ประเภท ดังน้ี 
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(ก) เกษตรกร 
(ข) ผูมีรายไดประจํา (เชน ขาราชการ ลูกจางใน

บริษัทหรือหางรานท่ีมีเงินเดือนประจํา) 
(ค) พอคา (มีธุรกิจหลัก คือ การซื้อขายสินคาหรือ

บริการ) 
(ง) บริษัทธุรกิจหุนสวน (ท่ีปลอยเงินใหชาวชนบทกู) 

19. นายทุนผูใหกูมักเปนผูท่ีมีเครือขาย มีหนามีตา มีคน
นิยมนับถือ เพราะจะทําใหเขาไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติ กร รมของผู กู อ ย า งรวดเ ร็ วและ เชื่ อ ถือ ได  (เพื่ อ ใช
ประกอบการตัดสินใจวาจะใหกูหรือไม) ประสบการณท่ีสําคัญ
ไดแกประสบการณในการดูคน เลือกขอมูลขาวสารที่วางใจได 
ทําขอตกลง สัญญาและทวงหนี้หรือบังคับหน้ี 
20. ผูใหกูท่ีเปนเกษตรกร ผูมีรายไดประจําและพอคามัก
พยายามหาขาวสารขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกูใหมากท่ีสุดในชวงกอน
การใหกูเพื่อลดงานติดตามบังคับหน้ีใหนอยลง แตผูใหกูท่ีเปน
บริษัทธุรกิจหุนสวนจะดําเนินการในลักษณะตรงกันขาม (คือ
คลายกับสถาบันการเงินในระบบ) บริษัทจะลดตนทุนการหา
ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกู และจะใหกูแกเกษตรกรในกรณี
เดียว ไดแก กรณีท่ีผู กูมี ท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิ์เปนโฉนดหรือ  
น.ส.3 มาจํานองหรือใหยึดไวโดยเซ็นหนังสือมอบฉันทะใหแก 
ผูถือหุนของบริษัท พรอมท้ังสัญญาเงินกูอยางละเอียดถี่ถวน 
แสดงใหเห็นวาบริษัทธุรกิจหุนสวนตองการกําหนดเงื่อนไขของ
การบังคับหน้ีไวอยางแนนหนา และเขมงวดเปนอยางมากใน
เรื่องหลักประกันและการปฏิบัติตามสัญญา 
21. อน่ึง แมผูใหกูสามประเภทแรก อันไดแก เกษตรกร ผู
มีรายไดประจํา และพอคา จะชอบแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับตัว 
ผูขอกูเปนอยางมากกอนท่ีจะใหกู เพื่อลดงานติดตามหนี้ใน
ภายหลังก็ตาม หากเปนการกูเงินจํานวนมากและ/หรือมีอายุ
การชําระคืนท่ียาวกวาหน่ึงป ผูใหกูท้ังสามประเภทนิยมท่ีจะให
ทําสัญญากู ยืม เงิน ท่ีรั ดกุม  มีการ จํานําหรือ จํานองดวย
หลักทรัพย เชน กรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีสามารถใชติดตามบังคับหน้ี
ได เพราะผูใหกูไมสามารถพึ่งขอมูลขาวสารที่ไดมากอนการใหกู
สักเทาใด เน่ืองจากระยะเวลาการกูท่ียาวนานทําใหยากท่ีจะ
คาดการณขอมูลตางๆ ไดถูกตอง 
22. ประเด็นหลักของขาวสารขอมูลท่ีนายทุนตองการกอน
ปลอยสินเช่ือในตลาดนอกระบบในชนบทมีดังน้ี 

(ก) กําลังความสามารถในการหารายไดของผูกูเปน 
อยางไร 

(ข) ผูกูมีพฤติกรรมการใชจายเงินเปนอยางไร 
(ค) ผูกูจะตองชําระหนี้ในอนาคตใหแกเจาหน้ีหลาย

คนหรือไม 
23. นายทุนไมยินดีท่ีจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหสูงขึ้นเมื่อ
พบลูกคาท่ีไมคอยดีหรือขาวสารขอมูลท่ีไดรับช้ีถึงความเสี่ยงท่ี
สูงขึ้น กลาวอีกนัยหน่ึงคือ ตลาดเงินทุนนอกระบบไมไดทํางาน
ในลักษณะที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นสามารถทดแทนหรือชดเชยกับ
ความเสี่ยงท่ีสูงขึ้นได นอกจากนั้น ตลาดของนายทุนแตละราย
มักจะแคบ ผูใหกูไมกลาขยายตลาดใหกวางเกินไป เพราะตน 
ไมมีหรือไมสามารถหาขาวสารขอมูลท่ีละเอียดพอและแสดงวา
ผูขอกูน้ันวางใจไดหรือไม จึงมักจํากัดวงลูกคาของตนอยูเฉพาะ
ในหมูท่ีตนรูจักดีหรือสามารถติดตามขอมูลไดอยางถูกตองและ
สม่ําเสมอ และ/หรือมีหนทางท่ีจะติดตามบังคับคดีดวยวิธีใดวิธี
หน่ึง (เชน กรณีท่ีมีท่ีดินมาจํานอง) 
24. เมื่อนายทุนประเภทบริษัทธุรกิจหุนสวนรับจํานองที่ดิน
กับหุนสวนของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (เพราะบริษัทไมสามารถทํา
นิติกรรมประเภทนี้ได)  บริษัทจะกําหนดใหกูไมเกินรอยละ 50 
ของราคาที่ดินท่ีบริษัทประเมินได ซ่ึงปกติบริษัทจะประเมินให
คอนขางต่ํา (เพื่อเปนการลดความเสี่ยง) โดยจะประเมินราคา 
ท่ีดินประมาณรอยละ 50 ของราคาตลาดที่ซ้ือขายจริง  ดังน้ัน 
บริษัทจะใหวงเงินกูประมาณรอยละ 25-30 ของราคาตลาด 
บริษัทธุรกิจหุนสวนมักเนนเรื่องการบังคับคดีท่ีเฉียบขาด แตไม
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับผูกูเปนรายบุคคล จึงอาจกลาวไดวา 
นายทุนนอกระบบประเภทนี้ดําเนินธุรกิจการใหกูคลายกับตลาด
เงินในระบบมากที่สุด 

สรุป 

25. รัฐบาลจัดตั้ง ธกส. ขึ้นมาเพื่อปลอยสินเช่ือแกเกษตรกร
โดยตรงแทนที่จะปลอยใหเปนภารกิจของ ธพ. แตเพียงฝายเดียว 
เน่ืองจาก ธพ. มีแนวโนมที่จะลดตนทุนการปลอยกูของตนโดย
เจาะจงปลอยสินเช่ือเฉพาะแกผูกูท่ีมีรายไดสูง  นอกจากนั้นรัฐ
ยังพยายามใช ธกส. เปนเครื่องมือชวยกระจายสินเชื่อออกไปสู
ตลาดชนบทแดนไกล เพราะผูตองการเงินทุนในตลาดดังกลาว
ไมคอยไดรับความสนใจจาก ธพ. ยกเวนลูกคาขนาดใหญหรือใน 
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เครือของ ธพ.  อีกสองมาตรการที่รัฐไดดําเนินการไปเพื่อผลักดัน
สินเช่ือใหไปสูภาคเกษตรกรรมบาง คือ นโยบายที่ ธปท. “ขอรอง” 
ให ธพ. ปลอยสินเช่ือบางสวนแกภาคเกษตรกรรม  โดยกําหนด
เปนสัดสวนขั้นต่ําของยอดเงินฝาก และเงื่อนไขของการเปดสาขา
ของ ธพ. ในอําเภอรอบนอกที่บังคับวาสัดสวนขั้นต่ําของสินเช่ือ
จากสาขา ธพ. เหลาน้ันตองเปนสินเชื่อทองถิ่นและสินเชื่อแก
เกษตรกร 
26. การปฏิบัติงานของ ธกส. และนโยบายของ ธปท. ท่ี
กลาวขางตน ไดสงผลตอตลาดสินเช่ือในชนบทของไทยอยาง
ชัดเจน โดยสวนแบงของผูใหกู “นอกระบบ” (หมายถึง ผูใหกู
ท่ัวไปยกเวน ธกส. ธพ. สหกรณ และกลุมเกษตร) ไดลดลงจาก
รอยละ 90 ของปริมาณสินเช่ือท่ีเกษตรกรไดรับในชวงทศวรรษ 
2500-10 มาเหลือประมาณรอยละ 50 ในชวงทศวรรษ 2520-30 
นอกจากนั้นสินเช่ือท่ีเกษตรกรไดรับก็มีการกระจายตัวหรือท่ัวถึง
มากขึ้นกวาเดิมเปนอันมาก ซ่ึงสืบเน่ืองมาจากทั้งการปลอย 
สินเช่ือของ ธกส. และการเปดสาขาของ ธพ. ในชนบท อยางไร 
ก็ตาม แหลงสินเช่ือชนบททั้งในระบบและนอกระบบยังถนัดอยู
แตการใหสินเช่ือระยะสั้น ในกรณีของแหลงในระบบ ธกส. ซ่ึง
เปนผูใหกูท่ีสําคัญท่ีสุดก็เนนการใหกูระยะสั้น ประมาณรอยละ 
75 ของสินเช่ือจาก ธกส. มีอายุไมเกินหน่ึงป ย่ิงในกรณีแหลง 
สินเช่ือนอกระบบ  กวารอยละ 90 ของสัญญาเงินกูมีอายุไมเกิน 
หน่ึงป 
27. สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีแหลงเงินกูของไทยยัง
เนนการปลอยสินเช่ือระยะสั้น คือ การปลอยสินเช่ือระยะยาว
ตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน หลักทรัพยท่ีนิยมใชกันคือท่ีดิน ท้ังน้ี
เปนจริงสําหรับท้ังตลาดในระบบและตลาดนอกระบบ ระบบ 
สินเช่ือในชนบทของไทยยังไมสามารถหาทางออกหรือชองทาง
แกปญหาใหแกการกูยืมระยะยาวที่ขาดหลักทรัพยค้ําประกันได 
28. เกษตรกรที่ยากจนมักจําเปนตองพึ่งสินเช่ือนอกระบบ
หรือสหกรณการเกษตร แตท้ังสองแหลงก็จะใหกูตอเมื่อผูกูนํา 
ท่ีดินมาจํานอง แหลงเงินกูหลักของเกษตรกรระดับปานกลาง 
คือ ธกส.  (เพราะ ธกส. จําเปนตองปนสวนสินเช่ือเน่ืองมาจาก
นโยบายสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยต่ําของรัฐทําใหเกิดความตองการ
สินเช่ือเกินอุปทาน ธกส. จึงตองเลือกเฉพาะลูกคาท่ีวางใจไดเพื่อ
ลดความเสี่ยง) โดยลูกคาฐานะเชนน้ันของ ธกส. ตองอาศัยอยู
ในหมูบานท่ีมีเกษตรกรในระดับเดียวกันอีกหลายครัวเรือนดวย 
เพราะการกูจาก ธกส. จะตองตั้งกลุมขึ้นมาอยางนอยหกหรือเจ็ด

ครัวเรือน จึงจะกูยืมได  สวนเกษตรกรที่มีฐานะดีท่ีสุดสวนใหญ
จะกูจาก ธพ. โดยมักตองนําท่ีดินไปจํานองและขอสิทธิ์เบิกเงินเกิน
บัญชี  ทางฝาย ธพ. เองก็วางเงื่อนไขสินเช่ือท่ีเขมงวดเพื่อกีดกัน
ผูกูท่ีมีภาวะความเสี่ยงสูงออกไป และสามารถกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีต่ําไดเพื่อรักษาภาพพจนของตน  ดังเห็นไดวากวา
รอยละ 90 ของสินเชื่อที่ ธพ. ปลอยใหแกภาคเกษตรจะตองมี
ท่ีดินมาค้ําประกัน  นอกจากนั้น ธพ. ยังพยายามใหกูเฉพาะแก
เกษตรกรที่มีฐานะดีเทาน้ัน 
29. เทคนิคการควบคุมสินเช่ือของ ธกส. น้ันแตกตางไป
จากของ ธพ. กลาวคือ ธกส. จะเพงเล็งดูกระแสรายรับและ
รายจายของเกษตรกรผูกู (flow concept) สวน ธพ. จะดู
ทรัพยสินและหนี้สินของเกษตรกรเปนหลัก (stock concept) 
เพราะ ธกส. น้ันถนัดในการใหเกษตรกรกูเงินทุนหมุนเวียนไปใช
ซ่ึงเปนเรื่องปตอไป (จึงบังคับใหเกษตรกรตองนําเงินตนและ
ดอกเบี้ยมาชําระท้ังหมดเมื่อสัญญาเงินกูครบอายุ แมในกรณีท่ี
เกษตรกรตองการใชเงินตนในระยะนั้น)   แต ธพ. มักมี
ประสบการณดีในการใหกูนอกภาคเกษตร เทคนิคในการใหกูน้ัน
เปนเทคนิคท่ีมุงความสนใจไปยังหลักทรัพยท่ีใชค้ําประกันและ
เพงเล็งบัญชีงบดุล (balance sheet) ของลูกหน้ีเปนเกณฑ  
ดวยเหตุผลดังกลาวน้ี ธกส. จึงมักปลอยสินเช่ือระยะสั้น และ
การใหกูระยะยาวยังมีความสําคัญตอกิจการของ ธกส. คอนขาง
นอย เทาท่ีปฏิบัติมา ธกส. ยังบังคับใหลูกหน้ีนําท่ีดินมาจํานอง
ดวย ดังน้ันในแงน้ี ธกส. มิไดเดนหรือแตกตางไปจาก ธพ.  
นอกจากเรียกเก็บดอกเบี้ยท่ีถูกกวากันเล็กนอย 
30. หากยอนกลับไปพิจารณาพฤติกรรมของ ธพ. ตั้งแตป 
2518  จะเห็นไดวา ธพ. ไมเต็มใจท่ีจะใหกูแกภาคเกษตรเพราะ
เหตุผลหลัก คือ ตนทุนของเงินท่ี ธพ. ใหกูแกภาคเกษตรมักสูง
กวาท่ีสามารถเก็บผลตอบแทนไดจากผูกู (เน่ืองจากความเสี่ยง
หลายประเภทที่เกี่ยวของ รวมท้ังความยากลําบากในการติดตาม
และเรียกเก็บหน้ี) ทําให ธพ. ตองประสบภาวะขาดทุน 
นอกจากนั้น ธพ. ยังตองเผชิญกับการแขงขันจาก ธกส. ท่ีใหกู
แกเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ํากวา และแรงบีบจากทางดาน
อุปสงคก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให ธพ. ไมคอยเต็มใจปลอย
เงินกูใหแกเกษตรกร 
31. เมื่อพิจารณา ธพ. ไปพรอมๆ กับ ธกส. (เพราะเงื่อนไข
ท่ีวา ธพ. ใดท่ีไมสามารถปลอยกูแกภาคเกษตรไดตามเปาหมาย 
ตองนําเงินท่ีต่ํากวาเปาหมายไปฝากที่ ธกส.)  สินเช่ือเพื่อ
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การเกษตรของสถาบันการเงินในระบบดูเสมือนวาไดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็ว แตสินเช่ือในระบบก็ไมสามารถทดแทนสินเช่ือนอก
ระบบไดอยางท่ีรัฐบาลหวัง สาเหตุสําคัญเปนเพราะสถาบัน
การเงินในระบบไมสามารถแกปญหาสารสนเทศเกี่ยวกับผูกูใน
ชนบทได ธพ. สวนใหญไมตองการใหกูแกภาคเกษตร  เพราะ 
ตนทุนการปลอยกูสูงและมีความเสี่ยงท่ีสูงจนไมคุมกับดอกเบ้ีย
ท่ีได  ธพ. เหลาน้ันจึงไมสนใจท่ีจะหาทางแกปญหาสารสนเทศ
ของการใหกูดังท่ีผูใหกูนอกระบบพยายามทํา 
32. หากวิเคราะหอัตราดอกเบี้ยของเงินกูนอกระบบจะ
ไดผลสอดคลองกับท่ีอางถึงขางตนคือ ปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพล 
ทําใหดอกเบี้ยแพง ไดแก ตนทุนสารสนเทศและตนทุนธุรกรรม 
นอกจากนั้นนายทุนนอกระบบก็นิยมใหผูกูนําโฉนดที่ดินหรือ  
น.ส. 3 มาจดทะเบียนจํานองในกรณีท่ีการกูยืมอยูในวงเงิน
คอนขางสูงและ/หรือมีอายุชําระคืนท่ียาวนาน 

ค. ป พ.ศ. 2529-392 

33. หลังจากป 2529 เกิดเหตุการณท่ีสําคัญสามประการ ดังน้ี 
(ก) ธปท. ไดประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายสินเช่ือ

เพื่อการเกษตรไปเปนนโยบายสินเช่ือสูชนบท โดยเพิ่มสัดสวน
สินเช่ือบังคับจากรอยละ 13 เปนรอยละ 20 ของยอดเงินฝาก
เมื่อสิ้นปกอนหนา อยางไรก็ตาม สินเช่ือบังคับน้ีสามารถรวมทั้ง
สินเช่ือเกษตรโดยตรงและสินเช่ือแกอุตสาหกรรมขนาดยอมใน
ชนบท (ตองไมต่ํากวา 14% ของยอดเงินฝาก  สวนท่ีเหลืออีกไม
เกิน 6% กําหนดใหเปนสินเช่ือเพื่อธุรกิจการเกษตร) ภาพรวมคือ
รัฐไดหันมาใหความสําคัญมากขึ้นแกอุตสาหกรรมขนาดยอมใน
เขตชนบท 

(ข) ธกส. ไดขยายขอบขายการใหบริการโดยเพิ่ม
สาขาและหนวยสินเช่ือประจําอําเภอเปนจํานวนมาก (จํานวน
สาขาระดับจังหวัด/อําเภอเพิ่มขึ้นกวา 7 เทาตัวในชวงป 2529-38 
ขณะที่ในชวงป 2510-29 น้ัน จํานวนสาขาเพิ่มขึ้นเพียง 4.7 
เทาตัว นอกจากนั้นจํานวนหนวยอําเภอก็เพิ่มจาก 582 หนวย 
เปน 864 หนวยในชวงป 2529-38)  ผลของการขยายบริการทํา
ใหจํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่กูเงินจาก ธกส. เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วจากรอยละ 50 ของครัวเรือนเกษตรในป 2530 มาเปน
กวารอยละ 80 ในป 2538 
                                                             
2   ดูแหลงขอมูลในภาคผนวก 

(ค) เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่สูงกวารอยละ 
10 ตอป ในระหวางป 2531-33 และโดยเฉลี่ยสูงกวารอยละ 8 
ตอปตลอดชวงป 2529-38  ท้ังน้ีเปนผลจากการเติบโตของ 
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกและการเปดเสรีทางการเงินอันทํา
ใหตลาดการเงินของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว สินเช่ือใน
ชนบทไทยซึ่งเปนสวนหนึ่งของตลาดดังกลาวจึงไดรับอานิสงส
จากการขยายตัวน้ีไปดวย 
34. นโยบายสินเช่ือสูชนบทของ ธปท. ประกอบกับการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วมากของเศรษฐกิจไทยตลอดชวงป 2529-38 
ไดสงผลให ธพ. ปลอยสินเช่ือสูชนบทเพิ่มขึ้นเปนอันมากจนยอด
สินเช่ือคงคางพุงขึ้นกวาแปดเทาตัวในทศวรรษที่ 2530-39 คือ
จาก 104 พันลานบาทในป 2530 เปน 834 พันลานบาทในป 
2539 (ตารางท่ี 1) หรือจากรอยละ 20 ของยอดเงินฝาก (เมื่อสิ้น
ปกอนหนา) ในป 2531 เปนรอยละ 30 ในป 2539 หากพิจารณา
สัดสวนโครงสรางหรือองคประกอบของสินเช่ือสูชนบทเหลาน้ี 
(ตารางท่ี 2) จะเห็นไดชัดวาการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ ธปท. 
เปนปจจัยท่ีสําคัญในการกระตุนสินเช่ือในชนบท เพราะสัดสวน
ของสินเช่ือกลุมเปาหมายหลัก (ซ่ึงรวมถึงอุตสาหกรรมขนาด
ยอมและ “เปาหมายใหม” อันไดแก อุตสาหกรรมเหมืองแร 
สาธารณูปโภค โรงพยาบาล และที่อยูอาศัยในภูมิภาค) ได
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 53 ในป  2530 เปนรอยละ 76 ในป 2539 
ในขณะที่สัดสวนของธุรกิจการเกษตรลดลงจากรอยละ 46 เปน
รอยละ 23 ระหวางชวงเวลาเดียวกัน หากพิจารณาลึกลงไปใน
เฉพาะกลุมเปาหมายหลัก จะเห็นไดวา ธพ. ไดโยกยายนํ้าหนัก
หรือสัดสวนสินเช่ือจากเพื่อเกษตรกรโดยตรง (ท่ีลดลงมากจาก 
43% ในป 2530 เหลือ 19% ในป 2539) ไปสู “เปาหมายใหม” 
(ท่ีไดพุงขึ้นจาก 7% ในป 2536 เปน 28% ในป 2539) 
นอกจากนั้น อุตสาหกรรมขนาดยอมก็ไดรับนํ้าหนักมากขึ้น
เชนกัน ภาพรวมคือ ธพ. ไดปลอยสินเช่ือสูชนบทมากขึ้นอยาง
แทจริงในชวงป  2529-39 โดยหันมาใหความสําคัญแก
อุตสาหกรรมขนาดยอมในชนบทแทนเกษตรกรโดยตรง 
35. เนื่องจาก ธพ. ปลอยสินเชื่อสูชนบทเองไดมากขึ้น
ตามท่ีกลาวขางตน ความจําเปนท่ีจะตองนําเงินไปฝาก ธกส. จึง
ลดลงตั้งแตป 2535 (ตารางที่ 3)  ทั้งนี้ทาง ธกส. ก็มีความ
ตองการเงินจาก ธพ. ลดลงดวยเชนกัน เพราะเงินฝากที่มาจาก 
ธพ. กอตนทุนท่ีสูงแก ธกส. ในขณะที่ ธกส. ก็ไดขยายสาขายอย
ไปเปนอันมากดังท่ีกลาวในขอ 33 (ข) จึงสามารถหาเงินฝากดวย
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ตัวเองไดมากขึ้น (เพราะแมจะใหดอกเบี้ยต่ํากวา ธพ. ก็ตาม  แต
ก็ใกลชิดและใหความสะดวกแกลูกคา)  นอกจากนั้น ธกส. ยัง
สรางแรงจูงใจใหกับลูกคาเงินกูท่ีมาฝากเงินกับ ธกส. ดวย โดย
ลูกคาดังกลาวจะไดรับความนาเช่ือถือหรือไววางใจมากขึ้น 
กลาวคือ สามารถกูเงินไดมากขึ้นและ/หรือในอัตราดอกเบี้ยท่ี
ต่ําลง 
36. เหตุการณสําคัญท่ีกลาวขางตนมิไดทําใหตลาดสินเช่ือ
ในชนบทของไทยขยายตัวแตอยางเดียว แตโครงสรางของตลาด
การเงินสวนรวมก็เปลี่ยนแปลงไปดวย สินเช่ือนอกระบบใน
ชนบทมีสัดสวนลดลงเปนอันมากทั้งในแงมูลคาและจํานวน
สัญญากูในระหวางป 2528-38 (ยกเวนสัญญาการผอนสงและ
การเซ็นเช่ือสินคาอุปโภคบริโภคเทาน้ัน) การหดตัวของสัดสวน
ตลาดสินเช่ือนอกระบบนี้เปนผลจากสาเหตุหลายประการ ดังน้ี 

(ก) ธกส. และสหกรณการเกษตรขยายสินเช่ือได
เปนอันมาก สืบเน่ืองมาจากการเพิ่มสาขาและหนวยสินเช่ือดังท่ี
กลาวขางตน นอกจากนั้น อัตราดอกเบี้ยท่ี ธกส. คิด (11% ตอ
ป) ยังต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยของ ธพ. (15%-17% ตอป) และ
อัตราดอกเบี้ยของตลาดสินเช่ือนอกระบบดวย 

(ข) การเปลี่ยนแปลงนโยบายสินเช่ือเกษตรเปน
นโยบายสินเช่ือชนบทของ ธปท. ทําให ธพ. เปลี่ยนไปใหสินเช่ือ
แกกิจการขนาดยอมในชนบทมากขึ้น เพราะกิจกรรมนอกภาค
เกษตรมีกําไรสูงกวาและความเสี่ยงนอยกวาภาคเกษตร สินเช่ือ
จาก ธพ. ท่ีใหแกกิจกรรมในชนบทมากขึ้นน้ีจึงเขาไปแทนที่หรือ
แยงสวนแบงตลาดของสินเช่ือนอกระบบ 

(ค) การขยายตัวอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจทําให
เกษตรกรสามารถหางานทําไดท้ังในและนอกฤดูการเกษตร เมื่อ
มีแหลงรายไดเพิ่มขึ้นและรายไดท่ีสูงขึ้นน้ันไมผันผวนดังเชน 
รายไดจากภาคเกษตร เกษตรกรจึงมีความจําเปนนอยลงท่ีจะกู
เงินจากตลาดนอกระบบ 
37. แมตลาดสินเช่ือนอกระบบจะมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบ
วงเงินสินเช่ือกับของตลาดในระบบ แตการซ้ือสินคาผอนสงใน
ตลาดนอกระบบกลับไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอีกมาก ปจจัยท่ี
ชวยใหการซ้ือสินคาผอนสงขยายตัวอยางรวดเร็ว คือ การสราง
ระบบควบคุมการชําระหนี้ของลูกคา ตัวอยางเชน การใหบุคคล
ท่ีนาเช่ือถือในหมูบานเปนผูค้ําประกันเงินกูของชาวชนบท และ
การใหคนในหมูบานเปนผูติดตามหนี้ ทําใหสามารถเรียกเก็บ
เงินผอนไดอยางมีประสิทธิภาพ การกูเงินแบบซ้ือสินคาผอนสง

จึงกลายเปนรูปแบบการกูท่ีสําคัญท่ีสุดในตลาดนอกระบบ (ในป 
2538-39) แทนการกูเงินสด (ในป 2528) 
38. การ เปลี่ ยนแปลงที่ สํ าคัญอี กประการหนึ่ ง คื อ 
ความสําคัญของผูใหกูนอกระบบกลุมตางๆ เปลี่ยนไป ในหมูบาน
ผูใหกูท่ีเปนเกษตรกรมีสัดสวนการใหกูเพิ่มจากรอยละ 50 เปน
รอยละ 60 ในชวงป 2528-38 ในขณะที่สัดสวนของผูใหกูท่ีเปน
เจาของที่ดิน/คหบดีก็เพิ่มขึ้นเชนกันจากรอยละ 5 เปนรอยละ 15 
อยางไรก็ตาม นอกหมูบาน กลุมท่ีมีสัดสวนการใหกูเพิ่มมาก
ท่ีสุด (จาก 50% เปน 62%) กลับเปนพอคาเพราะเปนบุคคลที่มี
ขอมูลมากท่ีสุดเกี่ยวกับรายไดและการทํามาหากินของเกษตรกร 
39. แมวาความสําคัญของผูใหกูแตละอาชีพจะเปลี่ยนไป
ในตลาดนอกระบบ  แตสิ่งท่ีไมเปลี่ยนคือผูใหกูในหมูบานและ 
ผูใหกูนอกหมูบานยังมีสวนแบงตลาดของสินเช่ือ (เงินสด) นอก
ระบบคงเดิมคือประมาณรอยละ 65 ตอรอยละ 35 ตามลําดับ 
ขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาความใกลชิดกันยังเปนปจจัยสําคัญท่ี
ชวยใหผูใหกูในหมูบานมีขอไดเปรียบคูแขงนอกหมูบานในดาน
ขาวสารเกี่ยวกับฐานะและความนาเช่ือถือของผูกู 
40. หากพิจารณาละเอียดลงไปในแงการเขาถึงแหลง
เงินกูหรือ market access ขอมูลในป 2528 และป 2538 แสดง
ใหเห็นชัดวาสถาบันการเงินในระบบจะเลือกปลอยสินเช่ือ
เฉพาะแกลูกคาท่ีมีรายไดสูง เมื่อครัวเรือนในชนบทสามารถมี
รายไดจากนอกภาคเกษตรมากขึ้นจนมีฐานะดีขึ้น  ทําให
ครัวเรือนเหลาน้ันสามารถพึ่งเงินกูจากสถาบันการเงินในระบบ
ไดมากขึ้น หากเปรียบเทียบกันแลว ครัวเรือนท่ีกูเงินจากแหลง
ในระบบมีรายไดสูงกวาครัวเรือนท่ีกูจากตลาดนอกระบบ 
นอกจากนั้ น  ตลาด เ งิน ในระบบมั ก ให ความสํ าคัญแก
คุณลักษณะบางประการของครัวเรือนท่ีมาขอกู ตัวอยางเชน 
หากหัวหนาครัวเรือนมีอายุมากและ /หรือครัวเรือนมี ท่ีดิน
การเกษตร สถาบันการเงินในระบบก็จะยินดีใหกูมากขึ้น ในทาง
ตรงกันขาม ครัวเรือนท่ีประสบปญหาในการขอสินเช่ือจาก
สถาบันการเงินในระบบ คือ ครัวเรือนท่ีมีหน้ีสินนอกระบบคง
คางมาก 
41. ในขณะที่สินเ ช่ือนอกระบบมีสัดสวนลดลงมาก
ระหวางป 2528-38 อัตราดอกเบี้ยนอกระบบก็มีแนวโนมลดลง
อยางชัดเจนเชนกัน เชน อัตราดอกเบี้ยสําหรับการกูเงินสดลด
จากรอยละ 4.5 ตอเดือนในป 2528 เหลือรอยละ 2.8 ตอเดือน
ในป 2538 เหตุผลสําคัญท่ีทําใหอัตราดอกเบี้ยนอกระบบลดลง 
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คือการท่ีชาวชนบทสามารถออกไปรับจางทํางานนอกภาค
เกษตรไดงายขึ้น กิจกรรมดังกลาวไมจําเปนตองมีทุนหมุนเวียน
เหมือนเชนในเกษตรกรรม ชาวชนบทจึงมีความตองการกูเงิน
จากนายทุนนอกระบบนอยลง นอกจากนั้น การขยายขอบเขต
การใหบริการสินเช่ือของ ธกส. และสหกรณไปจนเกือบทุกหมูบาน 
ทําใหเกษตรกรท่ีมีฐานะปานกลางขึ้นไปไมจําเปนตองพึ่งเงินกู
จากนายทุนนอกระบบอีกตอไป อุปสงคของสินเช่ือนอกระบบจึง
ลดลง 
42. อยางไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยในตลาดสินเช่ือนอก
ระบบยังสูงกวาอัตราดอกเบี้ยของการกูเงินจากสถาบันการเงิน
ในระบบเนื่องจากสาเหตุหลายประการ ท่ีสําคัญคือการใหกูนอก
ระบบมีตนทุนสูงกวา ตนทุนเหลาน้ันไดแก ตนทุนสารสนเทศ
นอกเหนือจากการคัดเลือกลูกหน้ี ตนทุนการบังคับบัญชาและ
คาเสียโอกาสของเงินทุน ปจจัยอื่นๆ ท่ีมีอิทธิพลตออัตราดอกเบี้ย 
ไดแก วงเงินกู (ย่ิงกูมาก อัตราดอกเบี้ยยิ่งต่ํา เพราะตนทุนการ
ใหกูตอบาทลดลง) อายุของเงินกู (ย่ิงสั้น อัตราดอกเบี้ยยิ่งสูง 
เพราะคาเสียโอกาสของเงินทุน)  ประเภทของสัญญากู (หาก
การกูมีหลักทรัพยค้ําประกันเชนท่ีดิน ความเสี่ยงท่ีจะเกิดหน้ีสูญ
ก็ลดลง อัตราดอกเบี้ยยอมต่ําลง) ฐานะของผูกู (หากผูกูมีฐานะ
ดี ความเสี่ยงท่ีจะเกิดหน้ีสูญก็ลดลง อัตราดอกเบี้ยยอมต่ําลง) 
และกิจกรรมท่ีผูกูนําเงินไปลงทุน 
43. มีสัญญาการให กูพิ เศษสองประเภทที่นาสังเกต 
ประเภทที่หน่ึงคือ สัญญากูแบบตัดดอก ซ่ึงเปนการกูท่ีผูกูมอบ 
ท่ีดินของตนใหเจาหน้ีไปทํากินเปนเวลาสองถึงสามปแทนการ
ชําระดอกเบี้ยบางสวน การกูแบบน้ีมีความเสี่ยงต่ําเพราะเจาหน้ี
ไดท่ีดินมาทํากินแทนดอกเบี้ยอยางแนนอน อัตราดอกเบี้ยจึงต่ํา
กวาการกูแบบอื่นๆ ประเภทที่สองคือ สัญญากูท่ีกําหนดใหผูกู
ชําระหนี้เปนพืชผลซ่ึงเปนสัญญาที่ผูกูและผูใหกูตองรวมกัน
รับภาระความเสี่ยง (ทางดานราคาพืชผล) สัญญาแบบนี้จึงมัก
คิดดอกเบี้ยสูงกวาสัญญากูท่ีมีการชําระคืนเปนเงินสด 
44. โดยสรุป การคาในชนบทที่แขงขันกันมากขึ้นทําให 
พอคารุนใหมจํานวนมากตองทําการคาแบบมืออาชีพและสราง
ความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น การคาและธุรกิจจึงเริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากระบบที่อาศัยความสัมพันธสวนตัวมาเปน
ระบบตลาดสมัยใหม ความสัมพันธระหวางพอคากับเกษตรกรก็
เริ่มแปรเปลี่ยนไป การปลอยสินเช่ือนอกระบบกลายเปนสิ่งท่ี
เสี่ยงเกินไปสําหรับพอคารุนใหม นอกจากนั้น เวลาที่ตองใชใน

การสรางสายสัมพันธกับชาวบานก็ตองแขงกับเวลาที่ตองใชใน
การสรางสายสัมพันธกับโลกภายนอก อยางไรก็ตาม แมผูใหกู
นอกระบบจะมีบทบาทนอยลง  รานคาท่ีขายสินคาอุปโภคแบบ
ถาวรกลับมีความสําคัญมากขึ้นอยางเดนชัด ความสําเร็จในการ
ขายสินคาอุปโภคโดยใหสินเช่ือผอนสงระยะปานกลาง (1-5 ป) 
แกเกษตรกรไดจากการสรางระบบติดตามหนี้ท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยไมตองมีความรูจักมักคุนกับเกษตรกรมากอน นอกจาก
ตลาดเงินนอกระบบจะเปลี่ยนรูปแบบไปบางแลว ธพ. ก็เชนกัน 
โดยลดปริมาณการใหสินเช่ือแกภาคเกษตรลงและหันไปให
ความสนใจแกอุตสาหกรรมขนาดยอมในชนบทมากขึ้น 

ง. ป พ.ศ. 2540-463 

ธนาคารพาณิชยเอกชน 

45. ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป 2540 ไดสงผลกระทบ
ตอ ธพ. เปนอันมาก  และในหลายแงมุม ธพ. ตกอยูในฐานะ 
“กลืนไมเขา คายไมออก” กลาวคือ ในอดีต การปลอยสินเช่ือ
อยางไมรอบคอบของ ธพ. เปนสาเหตุหน่ึงท่ีกระตุนใหเกิดภาวะ
วิกฤติทางเศรษฐกิจ (ดูภาพที่ 1)  ดังน้ัน ธพ. จึงมีแนวโนมท่ีจะ
ลังเลในการปลอยสินเช่ือโดยเฉพาะสินเช่ือในชนบท เพราะมี
ความเสี่ยงสูงกวาสินเช่ือในเมือง พรอมท้ังเปนความลําบากที่ 
ธพ. จะวิเคราะหและกํากับดูแลลูกหน้ีอยางใกลชิด NPL ท่ีไดพุง
สูงขึ้นจน ธพ. ตองเพิ่มทุนเปนอันมากทําให ธพ. เพงเล็งถึง 
คุณภาพของสินเช่ือมากขึ้น แตในขณะเดียวกัน ธพ. ก็ตองการ 
ท่ีจะปลอยสินเช่ือเชนกัน เพราะมาตรการของรัฐท่ีปลอยให
คาเงินบาทลอยตัวไดเพิ่มสภาพคลองใหแกระบบการเงิน
ภายในประเทศเปนอันมาก ดังเห็นไดชัดจากอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดการเงินท่ีไดลดลงอยางรวดเร็วและตอเน่ือง ทามกลาง
สภาพคลองสวนเกินเชนน้ัน ธพ. ยอมอยากที่จะปลอยสินเช่ือ
เพื่อสรางรายไดใหพอเพียงแกตนทุนในการรับฝากเงิน แมจะได
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงหลายระลอกก็ตาม นอกจากนั้น 
ธพ. ยังตองพยายามปลอยสินเช่ือในชนบทดวย ใหตรงตาม
เปาหมายนโยบายสินเช่ือสูชนบท (20% ของยอดเงินฝากเมื่อ
สิ้นปกอนหนา) ท่ี ธปท. ไดประกาศใชบังคับมาตั้งแตป 2530 
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46. แมแรงแขงขันจะไดเกิดขึ้นมากในหมู ธพ. เพื่อแกงแยง
ลูกคาและโครงการในชนบทที่มีคุณภาพดีพอก็ตาม  แตโดย 
สวนรวมแลว ธพ. เริ่มไมสามารถปลอยสินเชื่อในชนบทไดตาม
เปาหมายของ ธปท. (20% ของยอดเงินฝากเมื่อสิ้นปกอนหนา) 
ตัวเลขจาก ธปท. แสดงวาสินเช่ือสูชนบทจาก ธพ. เอกชนทั้งสิ้น
ไดลดลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 38 (ของยอดเงินฝากเมื่อสิ้นป
กอนหนา) ในป 2540 เหลือเพียงรอยละ 18 ในป 2543-46  
(ตารางท่ี 1)  ท้ังน้ีเปนเพราะ ธพ. กังวลเรื่องคุณภาพสินทรัพย
เปนพิเศษ หลังจากที่ NPL ไดกอใหเกิดปญหาหลายประการแก 
ธพ. ท้ังในแงการกันสํารองหนี้สูญและการเพิ่มเงินกองทุนให
เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อสินเช่ือในชนบทมีความเสี่ยงสูงและ ธพ. 
ลําบากที่จะติดตามดูแลไดอยางใกลชิด 
47. ยอดสินเช่ือสูชนบทคงคางท้ังสิ้นของ ธพ. ลดลงอยาง
รวดเร็วจาก 938 พันลานบาทในป 2541 เหลือ 791 พันลานบาท
ในป 2544  หลังจากนั้นการฟนตัวของการสงออกสินคาเกษตร
ในป 2545-46 ไดชวยจูงใจให ธพ. ปลอยสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
การเกษตรมากขึ้นบาง  แมกระน้ันก็ตามสินเช่ือโดยตรงสู
กลุมเปาหมายหลัก (ท่ี ธปท. กําหนดไววาตองไมนอยกวา 14% 
ของยอดเงินฝาก) ก็ตกต่ําลงอยางตอเน่ืองจากรอยละ 28.6 ของ
ยอดเงินฝากในป 2540 เหลือรอยละ 13.6 ในป 2545 และรอย
ละ 13.2 ในเดือนพฤษภาคม 2546 
48. หากพิจารณาสัดสวนขององคประกอบสินเช่ือสูชนบท
ของ ธพ. (ตารางที่ 2) จะเห็นไดวาแมสัดสวนสินเช่ือเพื่อธุรกิจ
การเกษตรจะคงตัวอยูตลอดมาตั้งแตป 2540 จนถึงกลางป 
2546 ในระดับรอยละ 24 ของสินเช่ือสูชนบททั้งสิ้นของ ธพ. แต
สินเช่ือแกเกษตรกรโดยตรงก็ไดรับความสนใจจาก ธพ. นอยลง
อยางตอเน่ืองจนสัดสวนลดลงจากรอยละ 17 ในป 2540 เหลือ
เพียงรอยละ 13 ในป 2545 ถึงกลางป 2546 สินเช่ือเพื่อการ 
สงออกผลิตผลการเกษตรก็เชนกัน สัดสวนลดลงจากรอยละ 8.7 
ในป 2540 เหลือเพียงรอยละ 0.2 ในป 2545 ถึงกลางป 2546 
อยางไรก็ตาม ธพ. มิไดละท้ิงกลุม “เปาหมายใหม” (อันไดแก 
อุตสาหกรรมเหมืองแร สาธารณูปโภค โรงพยาบาลและที่อยู
อาศัยในภูมิภาค) ทําใหสินเช่ือสูชนบทในกลุม “เปาหมายใหม” น้ี
มีสัดสวนสูงขึ้นตลอดมาจากรอยละ 30 ในป 2540 ถึงระดับ 
รอยละ 38 ในป 2545 ถึงกลางป 2546 
49. กอนท่ีจะเกิดภาวะวิกฤติในป 2540 สภาพเศรษฐกิจ
ฟองสบูทําใหความเปนไปไดของโครงการและความสามารถ

ของลูกคาในการรับภาระหนี้มักเปนท่ียอมรับแก ธพ.  ธพ. จึงหัน
มาใหความสําคัญแกหลักทรัพยค้ําประกันสินเช่ือมากกวาเมื่อ 
ธพ. พิจารณาคําขอสินเช่ือจากลูกคา นอกจากนั้นกฎเกณฑของ 
ธปท. เกี่ยวกับการกันสํารองหนี้สูญก็เกี่ยวโยงกับหลักประกัน 
ดังนั้นหลักประกันจึงเปนปจจัยที่สรางความมั่นใจใหแก ธพ. 
มากกวาปจจัยอื่น (ดูภาพที่ 2) เพราะหลักประกันสามารถเขา
ชวยรองรับความเสี่ยงหรือชดเชยหนี้สูญไดบางสวนในกรณีท่ี 
ลูกหน้ีหรือโครงการที่ไดรับสินเช่ือประสบปญหา 
50. สิ่งท่ีนาสังเกตประการหนึ่งคือ รูปแบบของสินเช่ือใน
ชนบท ตามปกติสินเช่ือดังกลาวอยูในหลายรูปแบบ เชน เงินกูมี
กําหนดเวลา (loan)  สินเช่ือเบิกเกินบัญชี (overdraft–OD) ตั๋ว
สัญญาใชเงิน (promissory note–PN) สินเช่ือบรรจุภัณฑ
(packing stock–PS) สินเช่ือหลายรูปแบบน้ีมีลักษณะพื้นฐาน
ตางกันจึงมีขอเรียกรองเกี่ยวกับหลักทรัพยค้ําประกันท่ีตางกัน 
ตัวอยางเชน ชาวสวนที่ปลูกพืชเปนฤดูกาลก็มักกูเปน PN แบบ
ฤดูกาล ชาวนาก็มักกูเปน PS โดยเอาขาวมาวางจํานํากับ ธพ. 
เปนฤดูกาล ชาวประมงที่มากูเปน loan เพื่อไปซ้ือเรือก็นําเรือไป
จดทะเบียนแลวจึงเอามาจํานํากับ ธพ. สินเช่ือในเมืองสวนใหญ
อยูในรูป OD สวนในชนบทมักเปน term loan ท่ีมีอายุสั้น เชน 
PN อายุไมเกินหน่ึงปหรือตามฤดูกาล แตก็สามารถขอตออายุได 
สาเหตุของการปลอยสินเช่ือในชนบทเปน term loan เปนเพราะ 
ธพ. มักไมมีบุคลากรเพียงพอที่จะไปกํากับดูแลลูกหน้ีไดอยาง
ใกลชิดหรือสม่ําเสมอวาลูกคานําเงินไปใชตรงตามจุดประสงคท่ี
แจงหรือไม และโครงการธุรกิจของลูกคาประสบความสําเร็จ
หรือไมและเพียงไร ดังน้ัน ธพ. จึงมักเรียกหลักทรัพยค้ําประกัน
สําหรับท้ัง OD และ PN หรือ term loan เชน ในกรณีท่ีโรงงาน
มาขอกู ธพ. ก็จะเรียกเอาตัวโรงงานเปนหลักประกัน เพื่อปองกัน
มิใหลูกคานําไปจํานองซอนกับเจาหน้ีรายอื่น 
51. แตหลังจากภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในป  2540  
หลักทรัพยค้ําประกันมีความสําคัญนอยลงสําหรับการปลอย 
สินเช่ือของ ธพ.  ท้ังน้ีเน่ืองจากธุรกิจเอกชนในชวงหลังวิกฤติมัก
ไมคอยมีหลักทรัพยค้ําประกันเพียงพอ กอปรกับการแขงขัน
ระหวาง ธพ. รุนแรงขึ้นในการหาลูกคาสินเช่ือ ธพ. จึงโอนน้ําหนัก
ความสําคัญบางสวนของหลักทรัพยค้ําประกันสินเช่ือไปใหปจจัย
อื่นๆ อันไดแก ความเปนไปไดของธุรกิจผูขอกู บัญชี cashflow 
และงบการเงิน (อันแสดงถึงความนาเช่ือถือและความสามารถ
ในการรับภาระหนี้) ของผูขอกู 
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52. ท่ีนาแปลกใจคือ ธพ. ท่ีเปนสาขาของ ธพ. ตางประเทศ
กลับมีพฤติกรรมตรงกันขามกับ ธพ. ไทย (ดูภาพที่ 2) กลาวคือ 
ตั้งแตแรกเริ่ม ธพ. ตางประเทศจะปฏิบัติตามทฤษฎีของการ
ปลอยสินเช่ือในเขตตะวันตก น่ันคือใหความสําคัญแกความ 
เปนไปไดของโครงการเงินกูมากกวาหลักประกัน แตหลังจาก
ภาวะวิกฤติในป 2540 กลับมาใหความสําคัญแกหลักประกัน
มากขึ้น 
53. ในปจจุบัน ธพ. รับเฉพาะโฉนดที่ดิน นส.3 นส.3ก. 
และสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยค้ําประกันสินเช่ือ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือยกระดับเอกสารสิทธิ์ เชน สปก. สค. และ 
สทก. ใหเปนโฉนดหรือมีความเปนเจาของมากขึ้น ก็มีโอกาสที่
จะชวยผลักดันให ธพ. ปลอยสินเช่ือในชนบทมากขึ้น  แต ธพ. 
สวนใหญก็ยังคงจะพิจารณาใหความสําคัญแกความเปนไปได
ของโครงการเงินกูอยูดี พรอมท้ังฐานะการเงินและนิสัยหรือ
ความนาเช่ือถือของผูขอกูดวย 
54. หากรัฐเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับเอกสารสิทธิ์ใหมี
กรรมสิทธิ์มากขึ้น แมจะชวยเพิ่มโอกาสในการปลอยสินเช่ือสู
ชนบทใหแก ธพ. แต ธพ. ก็ยังคํานึงถึงคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
สําคัญท่ีเกี่ยวของอีกหลายเรื่อง ดังเชนตอไปน้ี 

(ก) กฎเกณฑของ ธปท. จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อ
รองรับเอกสารสิทธิ์ท่ีถูกยกระดับหรือไม มากนอยเพียงไร ในแง
ท่ีวาลูกคาจะสามารถนําเอกสารสิทธิ์ใหมมาค้ําประกันสินเช่ือ
จาก ธพ. ไดหรือไมและเพียงไร เมื่อใชค้ําประกันแลว ธพ. ไม
ตองกันสํารองหนี้สูญ (provisioning) ใชไหม หากลูกคาประสบ
ปญหาชําระหนี้  ธพ. จะเขายึดเอกสารสิทธิ์ท่ีเปนหลักประกันน้ัน
ไดหรือไม ภายในระยะเวลาเทาใด ตัวอยางท่ี ธพ. อางถึงในแงน้ี
วาอาจเกิดปญหาไดงาย คือเมื่อเอกสารสิทธิ์ท่ีใชน้ันแสดงถึง
สิทธิ์ในท่ีสาธารณะ 

(ข) มูลคาของเอกสารสิทธิ์ท่ีเปลี่ยนแปลงแลวจะมี
เทาใด ท้ังน้ีคงขึ้นอยูกับวิธีการประเมินราคาท่ีนาจะรวมถึงรายได
ในอนาคตจากเอกสารสิทธิ์เหลาน้ันดวย (future income) ซ่ึง 
ก็สรางคําถามตอไปวาใครจะเปนผูมีสิทธิ์ประเมินราคา  ธพ. จะ
สามารถกระทําเองไดหรือไม หรือจําเปนตองวาจางผูประเมิน
อิสระ หรือเปนหนาท่ีหนวยงานของรัฐแตเพียงฝายเดียว ราคา
ใดจะเปนท่ียอมรับวาเหมาะสมหรือมีเหตุผล และหลังจากยึด
เอกสารสิทธิ์เพราะลูกหน้ีประสบปญหาชําระหนี้แลวน้ัน ธพ. จะ
สามารถเปลี่ยนแปลงราคาเอกสารสิทธิ์ไดหรือไม มากนอยเพียงไร 

(ค) เอกสารสิทธิ์ท่ีถูกยกระดับขึ้นแลวน้ันจะถูกนํามา
ซ้ือขายในตลาดไดหรือไม (tradability) คลองตัวมากนอย 
เพียงไร (marketability) 

(ง) อายุของเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิการเชาสินทรัพย
ของรัฐท่ีถูกยกระดับขึ้นแลวน้ันจะยาวเพียงไร มากขึ้นกวาเดิม
หรือไม/เทาใด 
55. คําถามที่กลาวถึงขางตน แทท่ีจริงแลวคือหลักการ
เบ้ืองตนของธุรกิจการเงิน กลาวคือ หากจะยกระดับเอกสารสิทธิ์
เพื่อสนับสนุนการปลอยสินเช่ือในชนบท กฎเกณฑของ ธปท. ก็
นาจะรองรับวาผูถือเอกสารสิทธิ์ใหมสามารถนํามาค้ําประกัน 
สินเช่ือได หากค้ําประกันไดจะค้ําไดเพียงไรก็นาจะตีราคาให 
ถูกตอง การตีราคาก็เปนเรื่องท่ีตองพิจารณาและกระทําอยาง
ระมัดระวังเปนอยางยิ่งใหสอดคลองกับจํานวนเอกสารสิทธิ์ใน
ตลาดและความตองการเอกสารสิทธิ์เหลาน้ัน เพราะหากจะ
อนุญาตให นํา เอกสารสิทธิ์ ใหมมาค้ํ าประกันสินเ ช่ือ ได 
หมายความวาเอกสารสิทธิ์ใหมจะมีฐานะเปนสินทรัพยประเภท
หน่ึงจึงตองมีมูลคา และหากจะประเมินมูลคาใหถูกตองยอม
หมายความวารัฐอนุญาตใหนําเอกสารสิทธิ์ใหมออกซ้ือขายใน
ตลาดได แตจะใหเอกชนนําเอกสารสิทธิ์ใหมมาซ้ือขายหรือทํา
กําไรกันอยางเปดเผยและกวางขวางดังเชนภายในตลาดหุนหรือ
ตลาดตราสารหนี้ ก็อาจไมตรงหรือไมสอดคลองกับจุดประสงค
หลักของการออกเอกสารสิทธิ์เหลาน้ันโดยหนวยงานของรัฐ 
ดังน้ันรัฐคงตองวางขอบเขตสําหรับราคาของเอกสารสิทธิ์ใหมท้ัง
ในแงขั้นต่ําและขั้นสูง กลาวโดยสรุป การแปลงสินทรัพย (ท่ีดิน) 
เปนทุนถือเปนชองทางหนึ่งท่ีรัฐสามารถสนับสนุนให ธพ. ปลอย
สินเช่ือสูชนบทมากขึ้น เพราะเอกสารสิทธิ์ใหมคงทําหนาท่ีค้ํา
ประกันสินเช่ือได และในขบวนการปลอยสินเช่ือสูชนบทนั้น ธพ. 
ยังใหความสําคัญแกหลักทรัพยค้ําประกันสินเช่ืออยู (แมจะนอย
กวาในอดีตบาง) อยางไรก็ตาม รัฐคงตองควบคุมความสามารถ
ท่ีจะนําเอกสารสิทธิ์น้ันมาซ้ือขายในตลาดได และการประเมิน
ราคาของเอกสารสิทธิ์ใหมเพื่อใหเอกสารสิทธิ์ใหมมีมูลคาท่ี
ถูกตอง มิเชนน้ันแลวอาจไมสอดคลองกับจุดประสงคเดิมของ
เอกสารสิทธิ์และอาจมีการนําเอกสารสิทธิ์ไปใชอยางผิดพลาดได 
56. ควบคูกับประเด็นท่ีกลาวถึงขางตนในขอ 54 และ 55 
ธพ. เอกชนยังเห็นวาเมื่อรัฐตัดสินใจยกระดับเอกสารสิทธิ์หรือ
แปลงสินทรัพย (ท่ีดิน) เปนทุนเพื่อหนุนหลังการประกอบอาชีพ
ของผูมีรายไดต่ําน้ัน ธพ. ก็จะยินดีรวมมือปลอยสินเช่ือในชนบท
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มากขึ้น หากรัฐอนุญาตใหมีการนําเอกสารสิทธิ์ใหมมาค้ํา
ประกันสินเช่ือไดบาง อยางไรก็ตาม ธพ. มีขอเสนอบางประการ
ตอไปน้ีท่ีจะชวยสนับสนุนการปลอยสินเช่ือในชนบทใหมากขึ้น
ผานเอกสารสิทธิ์ใหม 

(ก) รัฐควรจัดตั้งระบบ clearinghouse หรือตลาด
รองใหแกเอกสารสิทธิ์ใหม เพื่อชวยหมุนเวียนและเพิ่มสภาพ
คลองใหแกเอกสารสิทธิ์ใหมท่ีทําหนาท่ีค้ําประกันสินเช่ือ ภายใน
ตลาดรองนี้รัฐคงตองออกกฎหมายบังคับการเปลี่ยนมือของ
เอกสารสิทธิ์โดยมิใหขัดกับจุดประสงคดั้งเดิมของเอกสารสิทธิ์
เหลาน้ัน 

(ข) รัฐอาจตองเปลี่ยนแปลงอายุของเอกสารสิทธิ์
ใหมหรือสิทธิการเชาสินทรัพยของรัฐใหสอดคลองกับกลไกของ
ตลาดรองที่กลาวขางตน 

(ค) รัฐอาจเพิ่มคุณสมบัติหรือเงื่อนไขหรือทางเลือก 
(options) ใหแกเอกสารสิทธิ์ใหม พรอมท้ังกําหนดขอบเขตการ
ถือครองและเปลี่ยนมือ รวมท้ังการตีราคาเอกสารสิทธิ์ใหม
เพื่อใหนวัตกรรมเหลาน้ีสนับสนุนความคลองตัวของเอกสาร
สิทธิ์ (โดยไมขัดกับจุดประสงคเบ้ืองตนของเอกสารสิทธิ์) 

(ง) รัฐอาจพิจารณาลดหยอนภาษีใหแกการปลอย
สินเช่ือสูชนบทของ ธพ. ท่ีมีเอกสารสิทธิ์ใหมมาค้ําประกัน เพื่อ
เปนอีกทางเลือกหน่ึงท่ีจะผลักดันให ธพ. ปลอยสินเช่ือในชนบท
มากขึ้น 

(จ) รัฐอาจวางมาตรการอื่นๆ  เพื่อหนุนหลังการ
ปลอยสินเช่ือเปนกลุมแกชนบท โดยแมผูกูรวมไมไดอยูในฐานะ
ผูค้ําประกันแตผูกูรวมก็อยูในหมูบานเดียวกัน ติดตามดูแลการ
ใช เ งินทุนอยางใกล ชิด  เปนลูกหน้ีรับผิดชอบรวมกัน ท้ั ง
ผลประโยชนและภาระหนี้ การปลอยสินเช่ือรวมน้ีคลายคลึงกับ
บริการของ ธกส. แตจะไดผลก็ตอเมื่อมีมาตรการของรัฐมาหนุน
หลังในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 
57. ธพ. เอกชนหวงถึงการประเมินราคาเอกสารสิทธิ์ เชน 
การตีราคาที่ดิน วาควรคํานึงถึงปจจัยใดบางท่ีมีเหตุผลและเปน
มาตรฐานที่ดี นอกจากนั้น ธพ. ยังเห็นวาปจจุบันมีหนวยงาน
ของรัฐเปนจํานวนมากเกินควรที่ออกเอกสารสิทธิ์ จึงเสนอวา
ควรปรับโครงสรางระบบการออกเอกสารสิทธิ์พรอมท้ังจัดระบบ
ขอมูลและการตีราคาใหมีมาตรฐาน 
58. จากมุมมองท่ีกวางขึ้น ธพ. เขาใจดีวาการเขาถึงสินเช่ือ
จาก ธพ. หรือ credit access นั้นเปนปจจัยหนึ่งที่จะชวยลด

ความยากจนของผูมีรายไดนอยบางตามความตองการของรัฐ  
แตการลดความยากจนที่แทจริงน้ันตองอาศัยหลายปจจัย เชน 
ความรู ความสามารถหรือประสิทธิภาพ  นอกจากนั้นการลด
ความยากจนของประชาชนจะไมเกี่ยวโยงอยูแตเฉพาะการ
แปลงสินทรัพย (ท่ีดิน) เปนทุนเทาน้ัน แตรัฐควรตั้งคําถามตอไป
วาผูรับเงินจะนําเงินไปใชทําอะไร ทําอยางมีประสิทธิภาพ
หรือไม และเงินเหลาน้ันไปเพิ่มความสามารถในการชําระหนี้
ของผูกูไดหรือไมเพียงไร  ธพ. เองใหความสําคัญแกคําถาม
เหลาน้ีเปนอันมากอยูแลว จึงเห็นวานโยบายเศรษฐกิจของรัฐ
ควรดัดแปลงเปาหมายไปวา ชวยเหลือคนจน “ท่ีมีประสิทธิภาพ” 

ธนาคารของรัฐ 

59. หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจไดเกิดขึ้น ธกส. ก็ประสบ
ปญหาในทํานองเดียวกับ ธพ. เอกชน คือลูกหน้ีมีความสามารถ
ในการชําระหนี้ลดลง โดยลูกคาเริ่มขาดการชําระหนี้ในป 2542 
ธกส. ไดเขาชวยเหลือลูกคาใหหารายไดเสริมโดยแก พ.ร.บ. 
ธกส. ใหปลอยกูนอกภาคเกษตรไดและใหแกท้ังเกษตรกรและ
ครอบครัว (บิดา มารดา หรือบุตร) นอกจากนั้น ธกส. ยังรวมมือ
กับสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมอีกสองแง กลาวคือ 
อนุญาตใหเกษตรกรนําเอกสารสิทธิ์ สปก. มาวางเปนหลักทรัพย
ค้ําประกันสินเช่ือจาก ธกส. ได โดยสํานักงานปฏิรูปท่ีดินฯ 
จัดตั้ง loan guarantee fund ไวรองรับการชําระเงินใหแก ธกส. 
ในกรณีท่ีลูกคาผิดชําระหนี้แก ธกส. และสํานักงานปฏิรูปท่ีดินฯ 
มีอํานาจถอนสิทธิ์ สปก. จากลูกคาท่ีผิดชําระหนี้และโอนไปให 
ลูกคาท่ียินดีเขามารับสิทธิ์และภาระหนี้แทน 
60. ธกส. ระมัดระวังในการปลอยสินเช่ือมากขึ้น โดยไม
เนนอัตราการขยายตัวของสินเช่ือ กลับไปเนนการติดตาม
ประวัติการชําระหนี้และจัดช้ันลูกคาโดยแบงลูกคาเปนลูกคา 
ท่ัวไป (B) ลูกคาดี (A) ลูกคาดีมาก (AA) และลูกคาดีเยี่ยม 
(AAA) หากลูกคาไดรับการเลื่อนอันดับขึ้นก็จะลดดอกเบี้ยให
รอยละ 1 ทุกๆ อันดับ นอกจากนั้น ยังมีนโยบายนาทีทองคือ 
ในชวงหกเดือนกอนกําหนดชําระคืน หากลูกคามาชําระหนี้คง
คางก็จะไมถูกปรับและยังจะไดรับการเลื่อนอันดับลูกคาขึ้นอีก
ดวย 
61. ธกส. มีมุมมองเกี่ยวกับลูกคาและเอกสารสิทธิ์ตาง
จากมุมมองของ ธพ. กลาวคือ ธกส. วิเคราะหลูกคาในแงการ
หมุนเวียนของเงินทุนวามีเงินเหลือเทาไร ชําระไดเทาไร มิไดให



สินเชื่อในชนบทไทยและการแปลงสินทรัพย (ที่ดิน) เปนทุน 15 

 

ความสําคัญเปนอันมากแกหลักทรัพยค้ําประกัน เพราะไมมี
จุดประสงคท่ีจะยึดท่ีดินหรือสินทรัพยค้ําประกัน แมจะยึดมาได
ก็ขายยากเพราะเปนท่ีตางจังหวัด ผิดกับของ ธพ. ท่ีมักอยูใน
เมืองและขายงายกวา 
62. ในอดีต ธกส. เคยหารือกับสํานักงานปฏิรูปท่ีดินฯ 
กรมปาไม นิคมสรางตนเอง และกรมประชาสงเคราะห ซ่ึงเปน
หนวยงานผูออกเอกสารสิทธิ์ สปก. สทก. และ นค. วาควรยอม
ใหเอกสารสิทธิ์ท่ีเกี่ยวของเหลาน้ันเปลี่ยนมือไดหรือไม ปรากฏวา
หนวยงานที่ออกเอกสารสิทธิ์ไมยินยอม โดยอางวาเอกสารสิทธิ์
เหลาน้ัน (สปก. สทก. และ นค.) มีจุดประสงคเพื่อใหผูรับสิทธิ์
นําท่ีดินท่ีเกี่ยวของไปใชเพื่อทํากินเทาน้ัน ไมใชเพื่อใหไปขายตอ 
ดังน้ัน จึงยากที่จะอนุญาตใหสาธารณชนซื้อขายเอกสารสิทธิ์
เหลาน้ันได ถาจะตั้งตลาดรองขึ้นมาคงจะอนุญาตใหไดอยาง
มากก็แคโอน แตก็ตองมีบุคคลหรือหนวยงานกลางมากํากับ 
ดูแล หากรัฐเห็นวามุมมองนี้ถูกตอง ธพ. คงยังไมปลอยสินเช่ือ
แกลูกคาท่ีนําเอกสารสิทธิ์มาค้ําประกัน เพราะ ธพ. ตองการให
เอกสารสิทธิ์เหลาน้ันอยูในรูปท่ีซ้ือขายกันได 
63. ธ.กรุงไทยมีความเห็นตรงกับ ธพ. เอกชนวาหลังจาก
ภาวะวิกฤติในป 2540 เมื่อพิจารณาคําขอสินเช่ือจากเอกชน จะ
ดูความสามารถในการทํารายไดของผูขอกูเปนหลัก ในขณะที่
หลักประกันเปนปจจัยรองซ่ึงตางจากพฤติกรรมกอนป 2540 ท่ี
ใหความสําคัญแกหลักประกันเปนอันดับแรก สาเหตุท่ีการ
พิจารณาเปลี่ยนไปเชนน้ีเปนเพราะสภาพคลองและแรงแขงขัน
จากตลาดการเงินภายในประเทศมีมากขึ้น หากมัวแตเพงเล็ง
หลักประกันก็จะถูก ธพ. อื่นแยงลูกคาไป 
64. หากจะยกระดับเอกสารสิทธิ์ใหสูงขึ้นและสามารถค้ํา
ประกันเงินกูได ธ.กรุงไทยเห็นวาการปลอยสินเช่ือในชนบทคง
จะเพิ่มขึ้นแตก็จําเปนตองอนุญาตใหเอกสารสิทธิ์ใหมน้ันเปลี่ยน
มือไดหรือมีคนมารับสิทธิ์แทนได 
65. ในการแปลงเอกสารสิทธิ์ใหเปลี่ยนมือไดน้ัน ธ.กรุงไทย
เห็นวาไมจําเปนตองยกระดับใหเปนถึงโฉนด เพราะเอกสารสิทธิ์
หลายประเภทมิไดมีเจตนารมณท่ีจะมอบท่ีดินใหเอกชนไปเลย 
แตตามความหมายเบื้องตนของเอกสารสิทธิ์ รัฐยังตองการให 
ท่ีดินเปนท่ีสาธารณะอยู จุดประสงคหลักของรัฐคืออนุญาตแต
เพียงใหเอกชนเขามา “ขอยืม” ใชท่ีดินทํากินเทาน้ัน อน่ึง หากรัฐ
จะออกกฎหมายมายกระดับเอกสารสิทธิ์ใหเปลี่ยนมือไดน้ันควร
ระมัดระวังเปนอยางยิ่งในเรื่องเวลา ชวงเวลาที่ใชในการโอนสิทธิ์

จะตองรวดเร็วและสอดคลองกับอายุของเอกสารสิทธิ์เหลาน้ัน 
ย่ิงอายุของเอกสารสิทธิ์สั้นยิ่งตองโอนสิทธิ์ใหไดเร็วขึ้น การ
บังคับสัญญาหรือเปลี่ยนมือผูถือสิทธิ์อยางรวดเร็วจะชวยลด
ความเสี่ยงใหแกเจาหน้ี ในตางประเทศเมื่อลูกหน้ีขาดชําระคืน
เงินกูประเภทสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย (mortgage loan) เปนเวลา
เพียงสามเดือน เจาหน้ีก็ยึดสินทรัพยได แตของไทยใชเวลาเปน
ปขึ้นไป ทําใหเกิด NPL และความนาเช่ือถือของธนาคารเจาหน้ี
ก็ลดลงดวย 
66. ธ.กรุงไทยไดเสนอบริการสินเช่ือพิเศษบางประเภท
ตามนโยบายของรัฐ ตัวอยางเชน 

(ก) นโยบายสินเช่ือชุมชน ธนาคารมองที่กลุมชุมชน
มิใชปลอยกูเปนรายบุคคล โดยพิจารณาความเขมแข็งของ 
ชุมชนวามีความรวมมือกันหรือไม และมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพมากนอยเพียงไร หากชุมชนใดคิดวาเขมแข็งพอก็
รวมกลุมกันมาขอกูได 

(ข) Micro finance เปนการใหกูแกลูกคารายยอยท่ี
ไมเนนหลักทรัพยค้ําประกัน แตกลับใชบุคคลค้ําประกันแทน 
หลักทรัพยค้ําประกันจะเขามาชวยก็เฉพาะในกรณีของการกู
รายบุคคลหรือเปนกลุมท่ีไมเขมแข็ง 
67. แมธนาคารของรัฐจะมีสาขาในตางจังหวัดอยาง
แพรหลาย แตก็ยังเห็นวาระบบการติดตามหนี้ในชนบทเปนสิ่งท่ี 
จําเปน และเปนปจจัยท่ีทําใหตนทุนของการปลอยกูสูงขึ้น จึง 
จําเปนตองเพิ่มราคาของการปลอยกูบางในรูปใดรูปหน่ึง 
68. ธ.ออมสินเริ่มปลอยสินเช่ือในชนบทตั้งแตป 2536 
ในชวงแรกไมคอยไดมีการติดตามดูแลเทาใดจึงกลายเปนหน้ี
เสียเปนสวนใหญ ในระยะตอมา ธ.ออมสินเปลี่ยนไปใชกลยุทธ
ใหมคือ สนับสนุนใหชาวบานสรางกลุมสัจจะเงินออมขึ้นโดยให
มีวินัยท่ีสําคัญคือมีการออมอยางสม่ําเสมอ หากกลุมชาวบาน 
เชนน้ันมาเสนอโครงการขอสินเช่ือท่ีสามารถสรางรายได
เพียงพอแกภาระหนี้ ธ.ออมสินก็ยินดีท่ีจะปลอยกูใหแกกลุม (ไม
เกินกลุมละ 500,000 บาท) โดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
เปนการค้ํากันเองภายในกลุม รับผิดชอบรวมกัน ประธานกลุม
จะเปนผูจัดสรรและติดตามเงินกู อน่ึง ธ.ออมสินจะจํากัดการ
ปลอยกูอยูเฉพาะเพื่อธุรกิจท่ีไมคลุมไปถึงภาคการเกษตรและไม
ปลอยกูซํ้าซอนกับเปาหมายของ ธกส. หรือกองทุนหมูบาน 
69. ในชุมชนเมืองกอนวิกฤติเศรษฐกิจมักเกิดปญหาที่
ชาวบานไมคอยรวมกลุมหรือหากลุมไมได แตเน่ืองจาก ธ.ออมสิน
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มีบริการรับเงินฝากนอกสถานที่อยูแลว จึงช้ีแนะใหผูฝากมา
รวมกลุมกันขอกู เชน รวมกลุมแมคาแลวค้ําประกันกันเอง ไม
ตองมีหลักทรัพยมาค้ําประกัน (โดยปลอยกูไมเกิน 10,000 บาท
ตอกลุม)  อยางไรก็ตาม การสงพนักงานไปรับเงินฝากและ
ติดตามหนี้ของ 100 กวาสาขาของ ธ.ออมสิน (ท้ังสิ้น 500 กวา
สาขา) ทําใหเกิดคาใชจายสูง ธ.ออมสินจึงไมคอยประสบ
ผลสําเร็จในโครงการนี้ 
70. หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจ ธ.ออมสินไดปลอยสินเช่ือ
รายยอยมากขึ้นตามนโยบายของรัฐโดยจัดตั้งธนาคารประชาชน 
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตางๆ และยอมปลอยกูเพื่อใหลูกคานําไป
ทดแทนหนี้นอกระบบ (ซ่ึงเกิดขึ้นมากหลังวิกฤติ) แต ธ.ออมสิน
ก็พิจารณาโครงการของผูกูดวยวาจะสามารถกอรายไดเพียงพอ
แกภาระหนี้หรือไม ขยายวงเงินกูเปน 15,000 บาทตอกลุม ลด
จํานวนบุคคลค้ําประกันลงจากสามคนเปนสองคน และยอมให
ขาราชการค้ําประกันได กลุมผูกู (3 คนขึ้นไป) ตองมาสมัครเปน
สมาชิกธนาคารประชาชนกอนเพื่อสรางกรอบไมใหกู ซํ้าหรือ
ประกันซํ้า ตอมา ธ.ออมสินเสนอสินเช่ือธุรกิจหองแถวตอยอด
ใหกับสินเช่ือของธนาคารประชาชน สินเช่ือน้ีมีขนาดหนึ่งถึงสาม
แสนบาทตอราย โดยหากเกินหน่ึงแสนบาท ตองมีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน  โดยสรุปคือ ธ.ออมสิน จะเริ่มจากสงเสริมการออมแลว
จึงสนับสนุนสินเช่ือหรือเงินทุน การปลอยกูจะดูจากการฝากเงิน
วาตองออมแบบสม่ําเสมอและสามารถชําระหนี้ไดพอ หากไมมี
เงินออมก็ไมปลอยสินเช่ือเลย ซ่ึงมีลักษณะคลายกรามีนแบงค
ของประเทศบังคลาเทศ 
71. การแปลงสินทรัพยเปนทุนอาจทําให ธ.ออมสินปลอย
สินเช่ือมากขึ้น แตท้ังน้ีตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีมากขึ้นดวย 
เชน กรณีผูกูนําสัญญาเชาแผงลอยมาค้ําประกัน หากผูกูสูญ
หายไปก็จะเกิดปญหาแก ธ.ออมสิน  แตหากสัญญาเชาอนุญาต
ใหโอน/เปลี่ยนแปลงผูเชาไดและมีเจาของพื้นท่ีมาชวยเปน
ตัวกลางประสานงานกับ ธ.ออมสินเพื่อติดตาม/กํากับผูกู พรอม
ท้ังอนุญาตให ธ.ออมสินนําสิทธิ์การเชาไปปลอยตอได (หรือโอน
สิทธิ์) ปญหาของ ธ.ออมสินก็จะนอยลง  ในกรณีท่ีดิน กฎหมาย
ตองยอมให ธ.ออมสินเขาไปโอนสิทธิ์ไดและมีสวนจัดการใน
ท่ีดินน้ันๆ แตก็จะเกิดคําถามใหมขึ้นมาวาจะยอมรับการสวม
สิทธิ์และรับภาระหนี้ตอของผูกูรายใหมหรือไม สถานการณจะ
งายขึ้นถาอนุญาตใหจํานองได ดังน้ันการแปลงสินทรัพย (ท่ีดิน) 

เปนทุนจะสรางประโยชนท่ีชัดเจนขึ้นถาสามารถจํานองหรือโอน
สิทธิ์ได เพื่อปองกันความเสี่ยงใหกับ ธ.ออมสิน 

ภาคผนวก 
แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาของแตละชวงเวลามีดังน้ี 
1. ชวงป พ.ศ. 2518-28 
– อัมมาร สยามวาลา. 2534. สินเช่ือในชนบทประเทศ

ไทย. Research Monograph No.4.  กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

2. ชวงป พ.ศ. 2529-39 
– สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝายวิจัย

เศรษฐกิจรายสาขา. 2541. โครงการตลาดการเงินในชนบทไทย 
2539. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

– สมศักดิ์  วงศปญญาถาวร, รวิสมประภา  รักเผาพันธ, 
และ ศิริพร  ศิริปญญวัฒน. 2542. บทบาทสินเช่ือชนบทตอการ
เจริญเติบโตของภาคเกษตรไทย: บททดสอบเชิงประจักษของ 
ขอมูลระหวางป 2527-2539. ลําปาง: ธนาคารแหงประเทศไทย 
สํานักงานภาคเหนือ. 

3. ชวงป พ.ศ. 2540-46 
– ธนาคารโลก. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟก. 

สวนการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติ. 2543. ยุทธ- 
ศาสตรเพื่อฟนฟูการพัฒนาชนบทของประเทศไทยหลังวิกฤต
เศรษฐกิจ. สนับสนุนการจัดทํารายงานโดย Australian Agency 
for International Development. กรุงเทพฯ: ธนาคารโลก. 

– บริษัท ซี.เอส.เอ็น. แอนด แอสโซซิเอท จํากัด. 2546. 
“โครงการศึกษาความตองการบริการทางการเงิน (ชุดประชาชน).” 
เสนอตอ ธนาคารแหงประเทศไทย. [กรุงเทพฯ]. 

– พิมพผกา วิธุรัติ. 2546. “พัฒนาการของ ธกส. กับ 
สินเช่ือเพื่อชนบท: บทสะทอนบวงหนี้ของเกษตรกร.” วารสารเพื่อ
การพัฒนาชนบท ธ.ก.ส. มกราคม-มีนาคม, หนา 17-28. 

– การสัมภาษณขอคิดเห็นจากเจาหนาท่ีระดับสูงของ
ธนาคารพาณิชยเอกชนขนาดใหญ อันไดแก ธนาคารกรุงเทพ 
จํากัด ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด นอกจากนั้นยังรวมถึงผูบริหาร
ระดับสูงของธนาคารของรัฐดวย อันไดแก ธนาคารกรุงไทย 
จํากัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคาร
ออมสิน และธนาคารแหงประเทศไทย 



 

 

ตารางที่ 1:  สินเชื่อสูชนบทที่ปลอยโดยธนาคารพาณิชย 1/ 

หนวย: ลานบาท 
 สินเชื่อโดยตรง       
 กลุมเปาหมายหลกั     อยางต่ํา = 14% ของเงินฝาก  ธุรกิจการเกษตร    
 
 

ปขอมูล 

 
 

เกษตรกร 

อุตสาห- 
กรรม 

ขนาดยอม  

 
สหกรณ

ออมทรัพย 

การทํางาน
ใน

ตางประเทศ 

 
นิคม 

อุตสาหกรรม 

การคาสง
ผลิตผล 

การเกษตร 

การสงออก
ผลิตผล 

การเกษตร 

กลุม 
เปาหมาย 
ใหม 2/ 

 
 

รวม 

% ของ 
เงินฝาก 
ธพ. 

อยางสูง = 
6% ของ 
เงินฝาก 

% ของ 
เงินฝาก 
ธพ. 

 
รวม 
ทั้งสิ้น 

% ของ 
เงินฝาก 
ธพ. 

เงินฝาก 
ของ  
ธพ. 

2530 45,838 10,026             55,864  48,953  104,816  637,123 
2531 56,765 16,446            73,211 11.5 58,406 9.2 131,617 20.66 756,755 
2532 73,635 27,493 4,082 683         105,893 14.0 70,433 9.3 176,326 23.30 941,249 
2533 98,107 37,803 4,964 461         141,334 15.0 81,638 8.7 222,972 23.69 1,237,589 
2534 115,737 46,109 5,221 369 5,690 23,081     196,207 15.9 99,270 8.0 295,477 23.88 1,503,936 
2535 131,000 55,944 8,200 394 4,401 32,652 36,280   268,871 17.9 114,760 7.6 383,631 25.51 1,773,890 
2536 146,995 70,190 10,004 437 5,039 39,257 46,640 35,529 354,091 20.0 130,739 7.4 484,829 27.33 2,077,285 
2537 149,945 79,338 9,443 611 5,029 43,687 54,132 92,311 434,496 20.9 143,207 6.9 577,703 27.81 2,336,589 
2538 155,697 92,859 12,457 648 3,846 55,717 64,382 175,614 561,220 24.0 178,740 7.6 739,960 31.67 2,734,254 
2539 159,237 103,617 10,745 846 5,418 57,278 65,696 235,339 638,175 23.3 196,203 7.2 834,378 30.52 2,430,960 
2540 156,667 105,715 7,922 341 7,611 60,472 80,535 275,246 694,508 28.6 229,685 9.4 924,194 38.02 3,622,054 
2541 148,315 104,091 2,853 893 10,394 57,602 71,571 324,081 719,800 19.9 218,402 6.0 938,202 25.90 4,123,168 
2542 133,819 91,157 685 1,333 8,457 54,661 77,760 309,004 676,875 16.4 229,567 5.6 906,442 21.98 4,331,772 
2543 123,470 85,477 450 1,868 4,659 50,677 64,580 276,522 607,703 14.0 202,175 4.7 809,878 18.70 4,406,516 
2544 107,122 82,000 982 2,190 3,733 51,692 53,937 297,816 599,472 13.6 191,585 4.3 791,056 17.95 4,719,976 
2545 110,728 87,209 3,521 2,297 57,306 55,427 2,228 322,833 641,548 13.6 208,667 4.4 850,215 18.01 4,810,250 

 ม.ค. 46 111,592 86,774 4,638 2,262 57,201 57,222 2,468 327,436 649,593 13.5 207,181 4.3 856,774 17.81 4,832,374 
 ก.พ. 46 111,935 87,446 4,699 2,678 56,945 56,375 2,268 325,440 647,786 13.4 210,006 4.3 857,792 17.75 4,853,871 
 มี.ค. 46 111,527 87,371 5,021 2,724 57,592 57,403 2,198 316,378 640,212 13.2 213,686 4.4 853,898 17.59 4,884,095 
 เม.ย. 46 112,276 87,145 5,754 2,459 57,200 56,296 2,222 322,151 645,502 13.2 212,960 4.4 858,462 17.58 4,872,732 
 พ.ค. 46 112,027 87,616 6,050 2,499 56,199 57,061 2,198 318,101 641,749 13.2 210,157 4.3 851,906 17.48 4,901,164 

หมายเหตุ: 1/   รวมธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ โดยนโยบายสินเชื่อสูชนบทเริ่มเมื่อป 2531 
 2/  ประกอบดวยการอุตสาหกรรมเหมืองแร สาธารณูปโภค โรงพยาบาลและเพื่อที่อยูอาศัยในสวนภูมิภาค เฉพาะยอดคงคางที่เพิ่มขึ้นจากป 2535 
ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทย

สินเชื่อในชนบทไทยและการแปลงสินทรัพย (ที่ดิน) เปนทุน 
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ตารางท่ี 2: สัดสวนขององคประกอบสินเชื่อสูชนบทของธนาคารพาณิชย 1/ 

(หนวย: รอยละ) 
 สินเชื่อโดยตรง 
 กลุมเปาหมายหลกั   
 
ป 

ขอมูล 

 
 

เกษตรกร 

 
อุตสาหกรรม
ขนาดยอม 

 
สหกรณ

ออมทรัพย 

การทํางาน
ใน 

ตางประเทศ 

 
นิคม 

อุตสาหกรรม 

การคาสง
ผลิตผล 

การเกษตร 

การสงออก 
ผลิตผล 

การเกษตร 

กลุม 
เปาหมาย 
ใหม  2/ 

 
 

รวม 

ธุรกิจ 
การ 

เกษตร 

 
รวม 
ท้ังสิ้น 

2530 43.73 9.57 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 53.30 46.70 100.00 
2531 43.13 12.50 0.00 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 55.62 44.38 100.00 
2532 41.76 15.59 2.32 0.39 n.a. n.a. n.a. n.a. 60.06 39.94 100.00 
2533 44.00 16.95 2.23 0.21 n.a. n.a. n.a. n.a. 63.39 36.61 100.00 
2534 39.17 15.61 1.77 0.12 1.93 7.81 n.a. n.a. 66.40 33.60 100.00 
2535 34.15 14.58 2.14 0.10 1.15 8.51 9.46 n.a. 70.09 29.91 100.00 
2536 30.32 14.48 2.06 0.09 1.04 8.10 9.62 7.33 73.03 26.97 100.00 
2537 25.96 13.73 1.63 0.11 0.87 7.56 9.37 15.98 75.21 24.79 100.00 
2538 21.04 12.55 1.68 0.09 0.52 7.53 8.70 23.73 75.84 24.16 100.00 
2539 19.08 12.42 1.29 0.10 0.65 6.86 7.87 28.21 76.49 23.51 100.00 
2540 16.95 11.44 0.86 0.04 0.82 6.54 8.71 29.78 75.15 24.85 100.00 
2541 15.81 11.09 0.30 0.10 1.11 6.14 7.63 34.54 76.72 23.28 100.00 
2542 14.76 10.06 0.08 0.15 0.93 6.03 8.58 34.09 74.67 25.33 100.00 
2543 15.25 10.55 0.06 0.23 0.58 6.26 7.97 34.14 75.04 24.96 100.00 
2544 13.54 10.37 0.12 0.28 0.47 6.53 6.82 37.65 75.78 24.22 100.00 
2545 13.02 10.26 0.41 0.27 6.74 6.52 0.26 37.97 75.46 24.54 100.00 

ม.ค. 46 13.02 10.13 0.54 0.26 6.68 6.68 0.29 38.22 75.82 24.18 100.00 
ก.พ. 46 13.05 10.19 0.55 0.31 6.64 6.57 0.26 37.94 75.52 24.48 100.00 
มี.ค. 46 13.06 10.23 0.59 0.32 6.74 6.72 0.26 37.05 74.98 25.02 100.00 
เม.ย. 46 13.08 10.15 0.67 0.29 6.66 6.56 0.26 37.53 75.19 24.81 100.00 
พ.ค. 46 13.15 10.28 0.71 0.29 6.60 6.70 0.26 37.34 75.33 24.67 100.00 

หมายเหตุ: 1/   รวมธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ โดยนโยบายสินเช่ือสูชนบทเริ่มเม่ือป 2531 
 2/  ประกอบดวยการอุตสาหกรรมเหมืองแร สาธารณูปโภค โรงพยาบาลและเพื่อที่อยูอาศัยในสวนภูมิภาค เฉพาะยอดคงคางที่เพ่ิมขึ้น

จากป 2535 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ตารางท่ี 3:  สินเชื่อที่ธนาคารพาณิชยปลอยสูชนบทและที่นําไปฝากที่ ธกส. 
หนวย: ลานบาท 

ปขอมูล สินเชื่อท่ี ธพ. ปลอยสูชนบท สินเชื่อท่ี ธพ. ปลอยไมครบตามเปาหมายของ ธปท. จงึตองนําไปฝากท่ี ธกส. 
2530 104,816 12,340 
2531 131,617 14,113 
2532 176,326 14,486 
2533 222,972 14,503 
2534 295,477 17,092 
2535 383,631 11,488 
2536 484,829 7,556 
2537 577,703 7,556 
2538 739,960 7,137 
2539 834,378 3,981 
2540 924,194 3,611 
2541 938,202 3,611 
2542 906,442 0 
2543 809,878 0 
2544 791,056 0 
2545 850,215 0 

ม.ค. 46 856,774 0 
ก.พ. 46 857,792 0 
มี.ค. 46 853,898 0 
เม.ย. 46 858,462 0 
พ.ค. 46 851,906 0 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
 

ภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ปลอยสินเชื่ออยางไมรอบคอบ 
ในอดีต 

ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 
ในป 2540 

นโยบายสินเชื่อสูชนบท 
20% ของ ธปท.  
ตั้งแตป 2530 

หวงคุณภาพสินเชื่อ 

สภาพคลองลนตลาด NPL สูงขึ้น 

ตองกันสํารองมากขึ้น 
ตองเพ่ิมทุน 

เพิ่ม 
++++++ 

ลด 
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ภาพที่ 2 

กอนป 2540 หลังป 2540 
ธพ. ไทยใหความสําคัญแก ธพ. ไทยใหความสําคัญแก 
1. หลักทรัพยคํ้าประกัน 1.  ปจจัยอื่นๆ 
2. ความเปนไปไดของโครงการ 2. หลักทรัพยคํ้าประกัน 
3. ความสามารถของลูกคาในการ

รับภาระหน้ี 
 

ธพ. เทศใหความสําคัญแก ธพ. เทศใหความสําคัญแก 
1. ความเปนไปไดของโครงการ 1.  หลักทรัพยคํ้าประกัน 
2. หลักทรัพยคํ้าประกัน 2. ปจจัยอื่นๆ 
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โทร. (02) 718-5460  โทรสาร (02) 718-5461-62  Email: publications@tdri.or.th 

mailto:publications@tdri.or.th

	¡.	º·¹Ó
	¢.	¾.È. 2518-28
	ÃÐºº¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì
	¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐÊË¡Ã³ì¡ÒÃà¡ÉµÃ (¸¡Ê.)
	µÅÒ´ÊÔ¹àª×èÍ¹Í¡ÃÐººã¹ª¹º·

	ÊÃØ»
	¤.	»Õ ¾.È. 2529-39
	§.	»Õ ¾.È. 2540-46
	¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂìàÍ¡ª¹
	¸¹Ò¤ÒÃ¢Í§ÃÑ˚

	ÀÒ¤¼¹Ç¡
	µÒÃÒ§·Õè 1:  ÊÔ¹àª×èÍÊÙèª¹º··Õè»ÅèÍÂâ´Â¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì 1/
	µÒÃÒ§·Õè 2: ÊÑ´ÊèÇ¹¢Í§Í§¤ì»ÃÐ¡ÍºÊÔ¹àª×èÍÊÙèª¹º·¢Í§¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì 1/
	µÒÃÒ§·Õè 3:  ÊÔ¹àª×èÍ·Õè¸¹Ò¤ÒÃ¾Ò³ÔªÂì»ÅèÍÂÊÙèª¹º·áÅÐ·Õè¹Óä»½Ò¡·Õè ¸¡Ê.
	ÀÒ¾·Õè 1
	ÀÒ¾·Õè 2


