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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อ 
กับการลดปญหาความยากจน* 

บทนํา 

การพัฒนาชนบทและแกไขปญหาความยากจนของประชาชนนับวาเปนนโยบายที่สําคัญ
ลําดับตนของรัฐบาลไทยทุกชุด  แมวาโครงการตางๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจนจะมีรูปแบบที่แตกตางกันไปในรัฐบาลแตละสมัย แตการใหความชวยเหลือทาง 
ดานเงินทุนและสินเชื่อมักเปนแนวทางหลักที่รัฐบาลสวนใหญนํามาใชแกไขปญหาความ
ยากจน อยางไรก็ตาม จุดหักเหที่สําคัญในแนวนโยบายเศรษฐกิจของไทยเกิดข้ึนเมื่อได
มีการนําเอานโยบายเชิงประชานิยมมาปรับใชในป 2544 โดยมีจุดเดนตรงที่รัฐบาลใชเงิน
งบประมาณจํานวนมากอัดฉีดสูเศรษฐกิจฐานรากและมีการนํานโยบายไปปฏิบัติอยาง
รวดเร็ว  ดวยเหตุที่การนําเสนอนโยบายดังกลาวของพรรคไทยรักไทยตรงใจประชาชน
และมีความแตกตางจากที่มีการเสนอกันอยูอยางชัดเจน จึงทําใหไดรับเสียงสนับสนุน
อยางมากจากประชาชนที่รูสึกมีความหวัง (โดยเฉพาะในภาคชนบท) ซึ่งสงผลใหพรรค
ไทยรักไทยสามารถคุมอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารประเทศโดยดําเนินนโยบายเชิงรุก
ตางๆ ภายใตแนวคิด “เพ่ิมรายได ลดรายจาย และขยายโอกาส” ใหแกประชาชน  แต
แทจริงแลวการดําเนินนโยบายดานเงินทุนและสินเชื่อในเชิงประชานิยมนี้ชวยแกปญหา
ความยากจนหรือไม 

บทความนี้ตองการทบทวนและประเมินการดําเนินนโยบายดานเงินทุนและ
สินเชื่อของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเพื่อลดปญหาความยากจน โดยแบงเนื้อหาออกเปน
สี่สวน ไดแก 

1.  บทบาทของรัฐดานเงินทุนและสินเชื่อเพ่ือลดปญหาความยากจน: แนวคิดและ
การดําเนินงานทีผ่านมา  

2.  การขาดแคลนเงินทุนเปนปจจัยทีท่ําใหคนจนขาดโอกาสในการลงทุนจริงหรือ 
3.  การกอหนี:้ ฟนเพ่ือลุกหรือฟนเพ่ือฟุบ 
4.  บทสรุป 

                                                        
*  สรุปและปรับปรุงจากบทความเรื่องเดียวกันของ ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ ผูเชี่ยวชาญ 

ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอ
ในการสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง “จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน 
แจกจาย หรือสวัสดิการ” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับ  
มูลนิธิชัยพัฒนา และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือ 
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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บทบาทของรัฐดานเงินทนุและสินเชื่อเพื่อลดปญหาความยากจน: 
แนวคิดและการดําเนินงานที่ผานมา 

แนวคิด 

โดยแทจริงแลวรัฐไมจําเปนตองแทรกแซงตลาดสินเชื่อหากตลาดทําหนาที่ได
อยางสมบูรณตามกลไกปกติ แตหากพิจารณาตลาดสินเชื่อสําหรับประชาชนทั่วไป
โดยเฉพาะในกลุมคนที่ไมมีประวัติและหลักฐานทางการเงินที่ชัดเจนและมั่นคง รวมทั้ง
ไมมีทรัพยสินที่มีมูลคาไวในครอบครอง จะพบวา กลุมคนเหลานี้มักถูกมองวาเปนกลุม
เสี่ยงและมักไมไดรับโอกาสดานเงินทุนเพ่ือนําไปใชลงทุนในกิจการที่อาจจะทําใหตนเอง
สามารถหลุดพนจากสภาพความยากจน ปจจัยที่ทําใหกลุมเสี่ยงเหลานี้ไมไดรับโอกาส
ดานเงินทุนจากผูใหกูหรือสถาบันการเงินเอกชนในระบบไดงายนักเปนผลสืบเนื่องจาก
การมีชองวางของการรับรูขอมูลระหวางกัน กลาวคือ ฝายผูใหกูหรือสถาบันการเงินมัก
มีขอจํากัดดานขอมูลที่ไมสมบูรณและไมเพียงพอเก่ียวกับผูขอกู จึงทําใหไมสามารถ
ประเมินความเสี่ยงหรือความสามารถในการชําระหนี้ของผูขอกูไดดีนัก หากตัดสินใจ
อนุมัติผิดพลาดไป ยอมสรางความเสียหายแกผูใหกูในอนาคต ดังนั้น ผูใหกูจึงลังเลที่จะ
ปลอยสินเชื่อใหแกคนที่มีความเสี่ยงสูง หรืออาจปลอยสินเชื่อใหแกผูขอกูโดยมีเง่ือนไข
ในเร่ืองของหลักทรัพยค้ําประกันที่เพียงพอและอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมในอัตราที่สูงเพ่ือ
ชดเชยกับความเสี่ยงที่ผูใหกูตองแบกรับไว  อยางไรก็ตาม มิใชวาลูกคาทุกคนจะมี
หลักทรัพยที่มีมูลคามากเพียงพอเพ่ือนํามาใชค้ําประกันเงินกูไดเสมอไป โดยเฉพาะคน
ยากจนที่มักไมมีทรัพยสินใดๆ ไวในครอบครอง  ฉะนั้น คนยากจนเหลานี้จึงมักถูกตัด
โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อไดตามตองการ ขาดเงินทุนหมุนเวียน และอาจตองจํากัด
อยูในวังวนแหงความยากจนตอไป 

ดวยเหตุนี้ ภาครัฐจึงมักดําเนินนโยบายเพ่ือใหความชวยเหลือดานเงินทุนและ
สินเชื่อแกประชาชนและผูประกอบการตางๆ มาโดยตลอด โดยหวังวา กลุมคนเหลานี้ที่
ไดรับเงินทุนสนับสนุนจะสามารถนําเงินทุนไปลงทุนตอยอดใหไดผลตอบแทนกลับคืนมา 
อยางไรก็ดี การศึกษาที่ผานมาหลายชิ้นเกี่ยวกับนโยบายสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือแกปญหา
ความยากจนในประเทศไทยอาจมิไดสนับสนุนนโยบายสินเชื่อของรัฐมากนัก เพราะวา
แทจริงแลวการขาดแคลนเงินทุนอาจมิใชปญหาของคนจน  แตปญหาสําคัญนาจะอยูที่
คนยากจนขาดความรู เทคโนโลยี และความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ไมมีตลาดรองรับผลผลิต สินเชื่อเปนเพียงเครื่องมือเสริมในการลดปญหาความยากจน
เทานั้น 

โครงการของรัฐทีเ่นนสนับสนุนดานเงินทนุและสินเชื่อเพ่ือลดปญหาความยากจน 

การแกไขปญหาความยากจนในประเทศไทยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในชวง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 เปนตนมา  โดย
รัฐบาลไดดําเนินโครงการลดปญหาความยากจนในลักษณะตางๆ ในชวงป 2544-2549 
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รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดจัดทําโครงการใหความชวยเหลือดานเงินทุนและสินเชื่อเพ่ือ
ลดปญหาความยากจนที่มีรูปแบบการบริหารคอนขางแตกตางจากรัฐบาลกอนหนานั้น 
เชน นําวิธีบริหารแบบนักธุรกิจมาปรับใชกับการบริหารระบบราชการ ตัดสินใจอยาง
รวดเร็ว รวมศูนยอํานาจ และใชกลยุทธทางการตลาด  อยางไรก็ตาม หากมองในแง
นโยบายและโครงการที่จัดทําจะพบวา รัฐบาลกอนหนานั้นก็ไดดําเนินโครงการที่มีลักษณะ
ชวยเหลือและกระตุนเศรษฐกิจระดับฐานราก แตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดอัดฉีดเงิน
จํานวนมากเขาสูระบบภายในเวลาอันสั้นเพ่ือเรงการใชจายในการบริโภคของประชาชน 
เชน การดําเนินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

การศึกษาผลการดําเนินโครงการชวยเหลือดานเงินทุนและสินเชื่อที่ริเริ่มโดย
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสามโครงการเพื่อลดปญหาความยากจน ไดแก กองทุนหมูบานฯ 
ธนาคารประชาชน และการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยเปนเวลา
สามป1 พบวา ต้ังแตเริ่มโครงการถึงเดือนมีนาคม 2549 วงเงินสินเชื่อของทั้งสามโครงการ
มีมูลคารวมกันมากกวาแสนลานบาท  

การขาดแคลนเงินทุนเปนปจจัยที่ทําใหคนจนขาดโอกาส 
ในการลงทุนจริงหรือ 

กอนที่จะประเมินผลการนําเงินทุนไปใชวาเปนอยางไร ควรพิจารณากอนวา
แทจริงแลวขอจํากัดทางการเงินทําใหกิจกรรมการลงทุนลดลงหรือไม การศึกษาในสวนนี้
จะพิจารณาสองประเด็นหลักคือ  1) ความแตกตางดานความมั่งคั่งและการศึกษาของ
ครัวเรอืนที่ประกอบธุรกิจกับครัวเรือนทีไ่มไดประกอบธุรกิจ และ 2) โอกาสในการลงทุน 
โดยอางอิงจากผลการศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ 

ความมั่งคั่งและการศึกษา 

การศึกษาของ Paulson and Townsend (2004) ไดวิเคราะหผลของขอจํากัดทาง
การเงินตอความสามารถในเชิงพาณิชย (entrepreneurship) โดยใชขอมูลจากการสํารวจ

                                                        
1  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจัดตั้งข้ึนเพื่อสนับสนุนเงินทุนใหแกหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงละหนึ่งลานบาทเพื่อใชในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได  ทั้งนี้มี
ชาวบานเปนผูบริหารและควบคุมดูแลการจัดการเงินของกองทุนเอง สวนโครงการธนาคาร
ประชาชนจัดตั้งข้ึนเพื่อใหผูประกอบการรายยอย ผูที่มีรายไดประจํา หรือผูที่ยังไมไดประกอบ
อาชีพ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา โดยลูกคาตองสรางความสัมพันธทาง
การเงินกับธนาคารของรัฐที่ใหบริการกอนที่จะไดรับสินเชื่อ และไมจําเปนตองมีหลักทรัพย
ค้ําประกันแตตองมีบุคคลค้ําประกัน และโครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกร
รายยอยเปนเวลาสามปจัดตั้งข้ึนเพื่อแกไขปญหาหน้ีสินและความยากจนใหแกเกษตรกรราย
ยอยที่เปนลูกคาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
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ครัวเรือนจํานวน 2,880 ครัวเรือนในภาคกลาง (จังหวัดลพบุรีและฉะเชิงเทรา) และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมยและศรีสะเกษ) ในป 2540 พบวา มีครัวเรือนที่
ประกอบธุรกิจจํานวน 593 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 21 ของจํานวนครัวเรือน
ตัวอยางทั้งหมด และสวนใหญจะอยูในเขตภาคกลางซึ่งการพัฒนาเขาถึงมากกวา ทั้งนี้
ครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจสามารถสะสมความมั่งคั่ง (พิจารณาจากการถือครองที่ดินและ
ทรัพยสินทางการเกษตร ไมรวมสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ) ไดมากกวาครัวเรือนที่ไมได
ประกอบธุรกิจในทั้งสองภาค ครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจในภาคกลางถือครองที่ดินและ
ทรัพยสินทางการเกษตรมากกวาครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจและไมไดประกอบธุรกิจใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 2.6 และ 4.2 เทาตามลําดับ 

นอกจากนั้น ครัวเรือนสวนใหญอาจมิไดมีกรรมสิทธิ์ถาวรในที่ดินทํากินที่ตนเอง
มีอยู หรือที่ดินบางสวนอาจถูกใชเปนหลักประกันไปแลว จึงไมสามารถนําไปใชค้ําประกัน
ตอได ดังนั้นมูลคาที่ดินที่ครัวเรือนสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันจึงตํ่ากวามูลคา
ที่ดินโดยรวมที่ตนเองมีอยู การขาดแคลนที่ดินเพ่ือใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันในภาวะ
จําเปนสําหรับครัวเรือนที่ไมไดประกอบธุรกิจนาจะมีความรุนแรงมากกวา เนื่องจาก
ครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจมีโอกาสนําผลกําไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจไปลงทุนในที่ดิน
และทรัพยสินอื่นๆ 

นอกเหนอืจากการลงทุนในสินทรพัยถาวรแลว ในทางเศรษฐศาสตรถือวาการ
ลงทุนดานการศึกษาเปนการลงทุนที่สําคัญอีกรูปแบบหนึ่งในปจจุบัน ทฤษฎีเกี่ยวกับทุน
ทางดานทรัพยากรมนุษย (human capital) เช่ือวา บุคคลที่ไดรับการศึกษาสูงและผาน
การฝกอบรมมาอยางดียอมมีโอกาสทํางานและไดคาตอบแทนสูงกลับคืนมา กลาวอีก
นัยหนึ่งคอื การศึกษาเปนปจจยัที่ชวยเสรมิสรางขีดความสามารถในการสรางสรรคสิง่ใหม 
ทั้งนี้การสะสมทุนทางดานทรัพยากรมนุษยกระทําไดหลายชองทาง โดยเริ่มตนจาก
การศึกษาในโรงเรียน (formal education) ไปจนถึงการเรียนรูจากการทํางานและการ
เรียนรูดวยตนเอง ดังนั้นพ้ืนฐานความรูและระดับการศึกษาเปนตัวแปรสําคัญข้ันตนที่
สะทอนใหเห็นทุนทางดานทรัพยากรมนุษยได ในแงนี้ก็สอดคลองกับขอสรุปของ Paulson 
and Townsend (2002) ที่วา การศกึษาในโรงเรยีนมคีวามสมัพันธใกลชิดกับความสามารถ
ในเชิงพาณิชย  

จากผลสํารวจขางตน เมื่อพิจารณาโอกาสทางการศึกษากับการประกอบธุรกิจ
ในกลุมครัวเรือนที่มีกิจการเปนของตัวเอง พบวา แมครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจสวนใหญ
จะกระจุกตัวอยูในกลุมของครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนไดรับการศึกษาในโรงเรียนเพียง
สี่ปเทานั้น แตหากเปรียบเทียบระหวางกลุมของหัวหนาครัวเรือนที่มีการศึกษาหาปข้ึนไป
กับกลุมที่หัวหนาครัวเรือนไดรับการศึกษาเพียงสามปหรือนอยกวา พบวา หัวหนาครัวเรอืน
ที่มีธุรกิจเปนของตนเองและไดรับการศึกษาหาปข้ึนไปมสีัดสวนสูงกวา แมวาการพิจารณา
การกระจายตัวของครัวเรือนในลักษณะดังกลาวจะมิไดแสดงใหเห็นถึงนัยสําคัญทางสถิติ



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 63 เดือนตุลาคม 2551 
โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน 

 

7 

ก็ตาม แตผลขางตนก็อาจสะทอนใหเห็นวา โอกาสทางการศึกษาเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญ
ตอความสามารถในการประกอบธุรกิจของครัวเรือน  

โอกาสในการลงทุน 

หากพิจารณาผลของขอจํากัดทางการเงินตอโอกาสในการลงทุนเพ่ือเริ่มตนกิจการ
หรือขยายกิจการ  แมผลสํารวจจากการศึกษาขางตนจะบงช้ีใหเห็นวา 1) ครัวเรือนที่มี
ความมั่งคั่งมีโอกาสเริ่มตนธุรกิจมากกวา 2) ความสามารถในเชิงพาณิชยของผูประกอบการ
และความมั่งคั่งเปนปจจัยชวยเสริมใหเกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน และ 3) ขอจํากัดทางการเงิน
ทําใหผูประกอบการไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจไดดีนัก (ผลโดยรวมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2551) เกี่ยวกับวิสาหกิจราย
ยอย (micro-enterprise)) แตก็มิไดหมายความวา รัฐควรเขาแทรกแซงตลาดสินเชื่อโดย
ใหการอุดหนุน (subsidy) แกผูที่ขาดแคลนเงินทุนเสมอไป  อยางไรก็ตาม ที่ผานมา
ภาครัฐไดเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบไดมากขึ้นผานระบบ
สถาบันการเงินของรัฐ จากการวิเคราะหขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือนในป  2545 2547 และ 2549 โดยแบงกลุมประชากรตามโครงการชวยเหลือทาง
การเงินที่รัฐจัดให ซึ่งไดแก การพักชําระหนี้ฯ กองทุนชวยเหลือเกษตรกรอื่นๆ เงินกู
เพ่ือการศึกษา ธนาคารประชาชน และกองทุนหมูบานฯ พบวา มีประชากรขอรับประโยชน
จากกองทุนหมูบานฯ มากที่สุด คือประมาณ 4.7 ลานคนในป 2545 (รอยละ 7.66 ของ
จํานวนประชากรทั้งหมด) และ 6.5 ลานคนในป  2549 (รอยละ 10.28)   รองลงมาคือ 
การพักชําระหนี้ฯ 

เมื่อแบงกลุมประชากรในแตละโครงการชวยเหลือทางการเงินขางตนออกเปน
สองประเภทยอย ไดแก คนจน (ประชากรที่มีรายจายต่ํากวาเสนความยากจน) และคน
ไมจน พบวา คนไมจนไดรับประโยชนจากโครงการเหลานี้มากกวาคนจนในทุกโครงการ 
(มากกวารอยละ 80 ของจํานวนผูไดรับประโยชนในแตละโครงการ)  เชน  ในป 2545 มี 
ผูไดรับประโยชนจากกองทุนหมูบานฯ ประมาณ 4.7 ลานคน  แบงเปนคนไมจนเกือบ  
4 ลานคน (รอยละ 84.6) และคนจนเพียง 7 แสนคน (รอยละ 15.4) นาสังเกตดวยวา สดัสวน
ของคนจนที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้ลดลงอยางตอเนื่อง และสัดสวนของคนไมจน
ที่ไดรับประโยชนกลับเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ การพักชําระหนี้ฯ ก็เปนอีกโครงการหนึ่ง
ที่มีประเด็นนาขบคิด กลาวคือ ทั้งๆ ที่คนจนสวนใหญในประเทศไทยมีอาชีพเกษตรกรรม 
แตเหตุใดคนจนที่ไดรับประโยชนจากโครงการนี้กลับมีเพียงประมาณรอยละ 10-17 เทานั้น 
ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวา การชวยเหลือประชาชนดวยโครงการสนับสนุนเงินทุน
และสินเชื่อที่ผานมายังไมสามารถเขาถึงคนจนไดอยางทั่วถึง ทั้งยังอาจทําใหความไม
เทาเทียมกันระหวางคนจนกับคนไมจนมีมากขึ้นอีกดวย ที่เปนเชนนี้อาจเกิดจากการ
กําหนดรูปแบบและการบริหารจัดการโครงการที่ขาดประสิทธิภาพและความชัดเจน เชน 
หนวยงานที่กํากับดูแลโครงการอาจเลือกใหประโยชนเฉพาะกับผูที่คุนเคยกัน หรืออาจ
กีดกันผูที่มีความเสี่ยงสูงออกไปซึ่งยอมทําใหคนจนไมสามารถเขาถึงโครงการดังกลาวได  
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การกอหนี้: ฟนเพื่อลุกหรือฟนเพื่อฟุบ 

การกระจายรายได 

ในสวนนี้ศึกษาปญหาการกระจายรายไดหรือความไมเทาเทียมกันดานรายได 
ซึ่งสะทอนใหเห็นความเหลื่อมลํ้าในกลุมคนที่ไดรับประโยชนจากโครงการตามนโยบาย
สนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อ  แตเนื่องจากมีขอจํากัดดานขอมูล จึงศึกษาเฉพาะสอง
โครงการหลัก ไดแก กองทุนหมูบานฯ และการพักชําระหนี้ฯ 

การจัดแบงประชากรที่เขารวมโครงการทั้งสองออกเปนหาระดับตามระดับรายได
โดยใชฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป 2545 2547 และ 
2549 พบวา ผูที่ไดรับประโยชนจากโครงการทั้งสองสวนใหญเปนผูมีรายไดตํ่า โดยมี
สัดสวนประมาณรอยละ 21-24 ของผูกูเงินจากกองทุนหมูบานฯ และรอยละ 23-26.5 ของ
ผูที่เขารวมโครงการพักชําระหนี้ฯ ในขณะที่กลุมคนที่อยูในชั้นรายไดสูงที่สุดกูเงินจาก
กองทุนหมูบานฯ ประมาณรอยละ 9-12  และเขารวมโครงการพักชําระหนี้ฯ รอยละ 7-8.5 
อยางไรก็ตาม แมกลุมคนในชั้นรายไดสูงที่สุดที่ไดรับประโยชนจากทั้งสองโครงการจะมี
สัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับกลุมคนจน แตสัดสวนดังกลาวกลับมีแนวโนมสูงข้ึน 
ในขณะที่กลุมคนในชั้นรายไดตํ่าที่สุดที่ไดรับประโยชนจากการพักชําระหนี้ฯ ลดลง สวน
กลุมที่ไดรับประโยชนจากกองทุนหมูบานฯ ลดลงเล็กนอยในป 2547  แตกลับเพ่ิมข้ึนใน
ป 2549  จึงนาสงสัยวา กลุมคนในชั้นรายไดตํ่าที่สุดที่ใชประโยชนจากกองทุนหมูบานฯ 
ซึ่งมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนนี้ เปนผูที่ไดใชประโยชนจากกองทุนหมูบานฯ โดยที่ผานมามิไดถูก
จัดอยูในกลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุด  แตภายหลังไดใชประโยชนจากกองทุนหมูบานฯ แลว
กลับไมสามารถสรางรายไดหรือผลตอบแทนได จึงทําใหเมื่อเวลาผานไปมีรายไดลดลง
และในที่สุดก็ถูกจัดเขาไปอยูในกลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุด  ซึ่งหากเปนเชนนี้จริง กองทุน
หมูบานฯ อาจไมไดชวยใหประชาชนหลุดพนจากความยากจนก็เปนได  ทั้งนี้ที่ผานมามี
ขอถกเถียงกันมากวา ผูที่กูเงินไปอาจไมไดนําเงินไปใชลงทุนตอยอด แตกลับนําไปใช
อยางฟุมเฟอย  อยางไรก็ตาม คนกลุมนี้นาจะเปนเพียงคนกลุมนอยเทานั้น เพราะยังไม
พบวาฐานะทางการเงินของกองทุนหมูบานฯ โดยรวมมีปญหาแตอยางใด  

การพิจารณารายไดเฉล่ียของประชากรในกลุมรายไดหากลุมที่ไดรับประโยชนจาก
กองทุนหมูบานฯ พบวา กลุมที่มีรายไดสูงที่สุดเปนกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนมากที่สุด ในขณะที่กลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุดเปนกลุมที่มีรายไดเฉล่ียเปลี่ยนแปลง
นอยที่สุด โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือนตอคนของประชากรในกลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุดอยูที่ 
857 บาทในป 2545 และเพ่ิมเปน 1,028 บาทเทานั้นในป 2549 (เพ่ิมข้ึนประมาณ 1.2 เทา) 
ในขณะที่ประชากรในกลุมที่มีรายไดสูงที่สุดมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตอคนอยูที่ 8,586 บาท
ในป 2545 และเพ่ิมเปน 12,160 บาทในป 2549 (เพ่ิมข้ึนเกือบ 1.5 เทา) นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาในแงสวนแบงรายไดจะพบวา การกระจายรายไดมีความเหลื่อมลํ้ามากขึ้น
กวาเดิม โดยกลุมที่มีรายไดสูงที่สุดมีสวนแบงรายไดเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 50.38 ในป 2545 
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เปนรอยละ 50.57 ในป 2547 และรอยละ 51.76 ในป 2549 ในขณะที่กลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุด
มีสวนแบงรายไดเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ 5.03 ในป 2545 เปนรอยละ 5.10 ในป 2547 
แตกลับลดลงเปนรอยละ 4.38 ในป 2549 และกลุมรายไดถัดข้ึนมามีสวนแบงรายไดเพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 8.76 ในป 2545 เปนรอยละ 8.86 ในป 2547 แตลดลงเปนรอยละ 8.53 ในป 2549  

การพิจารณารายไดเฉล่ียของประชากรในกลุมรายไดหากลุมที่ไดรับประโยชน
จากการพักชําระหนี้ฯ พบวา การกระจายรายไดมีความเหลื่อมลํ้ามากขึ้นเชนเดียวกับ
กรณีกองทุนหมูบานฯ โดยกลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุดไมไดมีรายไดเฉล่ียเพ่ิมข้ึนมากนักเมื่อ
เทียบกับกลุมที่มีรายไดสูงที่สุด กลาวคือ รายไดเฉล่ียตอเดือนตอคนของประชากรในกลุม
ที่มีรายไดตํ่าที่สุดอยูที่ 859 บาทในป 2545 และเพ่ิมเปน 1,009 บาทในป 2547 ในขณะที่
ประชากรในกลุมที่มีรายไดสูงที่สุดมีรายไดเฉล่ียตอเดือนตอคนอยูที่ 8,255 บาทในป 2545 
และเพ่ิมเปน 12,258 บาทในป 2547  แมรายไดเฉล่ียของแตละกลุมรายไดจะเพ่ิมสูงข้ึน 
แตหากพิจารณาในแงสวนแบงรายไดจะพบวา กลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุดมีสวนแบงรายได
ลดลงจากรอยละ 5.14 ในป 2545 เปนรอยละ 4.62 ในป 2547  ในขณะที่กลุมที่มีรายได
สูงที่สุดมีสวนแบงรายไดเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจน คือเพ่ิมจากรอยละ 49.34 ในป 2545 เปน
รอยละ 56.05 ในป 2547  

ผลกระทบตอรายไดและรายจาย 

ในสวนนี้ศึกษาอัตราการขยายตัวของรายไดและรายจายที่แทจริง (รายไดและ
รายจายภายหลังปรับเงินเฟอ) ของประชากรที่ไดรับประโยชนและไมไดรับประโยชนจาก
กองทุนหมูบานฯ และการพักชําระหนี้ฯ โดยใชขอมูลครัวเรอืนในชนบททีถู่กถามซ้ําใน
การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 2545 และ 2547  

สําหรับกรณีของกองทุนหมูบานฯ นั้น เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
รายไดทีแ่ทจริงระหวางผูกูและผูไมกูจากกองทนุหมูบานฯ พบวา โดยรวมผูกูมีอัตราการ
เพ่ิมของรายไดทีแ่ทจริงตางจากผูไมกูไมมากนัก (เฉล่ียเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.55 ตอปสําหรับ
ผูกู และรอยละ 3.47 ตอปสําหรับผูไมกู)  แตนาสังเกตวาทั้งสองกรณีมีรายจายทีแ่ทจริง
เพ่ิมข้ึนในอัตราทีเ่ร็วกวาการขยายตัวของรายไดที่แทจริง  อยางไรกต็าม หากพิจารณา
โดยแบงกลุมผูกูออกเปนกลุมที่กูทั้งสองปและกลุมที่กูเพียงปเดียวจะพบวา ผูกูทั้งสองป
มีรายไดที่แทจริงเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.89 ตอป ในขณะที่การขยายตัวของรายจายที่แทจริง
มิไดเติบโตในอัตราเรงเร็วกวาการขยายตัวของรายไดที่แทจริง 

นอกจากนี้ หากศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรายไดและรายจายที่แทจริงโดยแยก
พิจารณาระหวางคนจนกับคนไมจนที่กูจะพบวา ไมวาจะกูทั้งสองปหรือกูเพียงปเดียว 
กลุมคนจนโดยเฉลี่ยมีรายไดที่แทจริงเพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูงกวาเมื่อเทียบกับคนไมจน (เพ่ิม
รอยละ 20.99 และ 3.43 ตอปตามลําดับสําหรับคนจนและคนไมจนที่กูทั้งสองป และเพ่ิม
รอยละ 22.27 และ 0.17 ตอปตามลําดับสําหรับคนจนและคนไมจนที่กูเพียงปเดียว) และ
แมวาการขยายตัวของรายจายที่แทจริงของกลุมคนจนจะเพิ่มข้ึนตามไปดวยแตกม็อีตัรา
การขยายตัวตํ่ากวาการขยายตัวของรายไดที่แทจริง เมื่อเปนเชนนี้จึงนาจะสะทอนใหเห็น
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ไดวา การกูจากกองทุนหมูบานฯ อาจชวยเกื้อหนุนใหคนจนมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน กลาวคือ 
มีรายไดสูงข้ึนและสามารถใชจายมากขึ้นเพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานได แต
ดวยขอจํากัดดานขอมูลจึงไมสามารถวิเคราะหตอไปไดวา แทจริงแลวคนจนเหลานี้นําเงิน
ที่ไดจากกองทุนหมูบานฯ ไปใชอยางไรเพ่ือทําใหไดผลตอบแทนกลับคืนมา อยางไรก็ตาม 
คงปฏิเสธไมไดวา การกูเงินจากกองทุนหมูบานฯ ชวยลดภาระดอกเบี้ยลงมากเมื่อเทียบ
กับการกูนอกระบบ แตกระนั้นผูกูจากกองทุนหมูบานฯ บางสวนก็ยังกูเงินจากแหลงอื่น
มาชําระคืนหนี้ที่มีกับกองทุนหมูบานฯ  

ในสวนของผลกระทบตอรายไดและรายจายที่แทจริงสําหรับกรณีการพักชําระ
หนี้ฯ พบวา เกษตรกรที่พักชําระหนี้เพียงปเดียวมีรายไดที่แทจริงเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนรอยละ 5.5 
ตอป ในขณะที่รายจายที่แทจริงขยายตัวในอัตรารอยละ 3.2 ตอป และอัตราการขยายตวั
ของรายไดและรายจายที่แทจริงของเกษตรกรที่เปนคนจนจะสูงกวาของเกษตรกรที่
ไมใชคนจน   

เมื่อพิจารณาผลกระทบตอรายไดและรายจายที่แทจริงของการใชประโยชนจาก
ทั้งกองทุนหมูบานฯ และการพักชําระหนี้ฯ พบวา จากเดิมที่การกูจากกองทุนหมูบานฯ 
ทั้งสองปทําใหรายไดและรายจายที่แทจริงเพ่ิมข้ึนโดยรายไดที่แทจริงมีอัตราการขยายตัว
มากกวารายจายที่แทจริงนั้น แตหากเปนกรณีที่เกษตรกรพักชําระหนี้พรอมกับกูจาก
กองทุนหมูบานฯ ทั้งสองปปรากฏวา รายไดที่แทจริงหดตัวลงถึงรอยละ 6 ตอปในขณะที่
รายจายเพ่ิมข้ึน  เมื่อเปนเชนนี้จึงอาจสะทอนใหเห็นวา การกูซ้ําซอนและตอเนื่องอาจ
กอใหเกิดผลเสียมากกวาหากผูกูไมสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองใหสูงข้ึนได 
นอกจากนี้ยังนาสังเกตดวยวา เกษตรกรที่ไมใชคนจนแตเขารวมโครงการพักชําระหนี้ฯ 
พรอมกับกูจากกองทุนหมูบานฯ ทั้งสองปนั้น โดยเฉลี่ยมีรายไดที่แทจริงลดลงในขณะที่
รายจายที่แทจริงเพ่ิมข้ึน จึงนาสงสัยวาอาจมีการนําเงินกูไปใชในกิจกรรมที่ไมกอใหเกิด
ประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกครัวเรือน 

สําหรับกรณีที่กูจากกองทุนหมูบานฯ ทั้งสองปโดยไมขอพักชําระหนี้นั้น  โดย
ภาพรวมอัตราการขยายตัวของรายไดที่แทจริงสูงกวาของรายจายที่แทจริง แตหากศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของรายไดและรายจายที่แทจริงโดยแยกพิจารณาระหวางคนจนกับคน
ไมจนจะพบวา ในกรณีคนจนแมจะชวยใหรายไดที่แทจริงขยายตัวโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 18 
ตอป แตรายจายที่แทจริงก็ขยายตัวโดยเฉลี่ยถึงรอยละ 20 ตอป  

อยางไรก็ตาม ในกรณีที่พักชําระหนี้ทั้งสองปโดยไมสรางหนี้เพ่ิมเติมดวยการกู
จากกองทุนหมูบานฯ นั้น รายไดที่แทจริงของเกษตรกรที่เปนคนจนมีอัตราการขยายตัว
สูงถึงรอยละ 29 ตอป ในขณะที่รายจายที่แทจริงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 18 ตอป ซึ่ง
อาจเปนผลจากอานิสงสของการไดรับความชวยเหลือในการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรใหเขมแข็งข้ึนในชวงที่พักชําระหนี้ 
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บทสรุป 

แมโครงการตางๆ ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่สนับสนุนดานสินเชื่อและเงินทุน
จะมีเจตนาดีในการชวยแกปญหาความยากจน แตปรากฏวาผูไดรับประโยชนสวนใหญ
ไมใชคนจน แตกลับเปนคนที่ไมจนจริง  ความชวยเหลือเชนนี้ของรัฐทําใหการกระจาย
รายไดเลวรายลง หรืออีกนัยหนึ่งคือมีความเหลื่อมลํ้าระหวางคนจนกับคนรวยมากขึ้น 
โดยภาพรวมคนรวยมีสวนแบงรายไดเพ่ิมข้ึนในขณะที่คนจนมีสวนแบงรายไดลดลง 
นอกจากนั้น หากพิจารณาโครงการกองทุนหมูบานฯ และการพักชําระหนี้ฯ ซึ่งตองการ
เพ่ิมรายไดและลดรายจายใหแกผูเขารวมโครงการจะพบวา รายไดและรายจายที่แทจริง
ของคนจนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปสูงกวาของคนไมจนคอนขางมาก  แตมีเพียงบาง
กรณีเทานั้นที่รายไดที่แทจริงมีอัตราเพ่ิมข้ึนสูงกวารายจายที่แทจริง ซึ่งนาจะชวยยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหแกคนจน   

ที่สําคัญคนจนที่ขอใชประโยชนจากโครงการของรัฐเหลานี้มีเพียงสวนนอยและ
โครงการดังกลาวก็เขาถึงคนจนไดไมทั่วถึง  ดังนั้นหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของควรปรับ
แนวทางการปฏิบัติงานโดยกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของแตละโครงการเสียใหม
เพ่ือเปดโอกาสใหคนจนสามารถใชประโยชนไดอยางแทจริง มิใชยังคงถูกกีดกันออกจาก
ระบบการเงินเชนเดิม 

นอกจากนี้ แมเงินทุนจะเปนปจจยัหนึ่งที่สําคัญตอการประกอบอาชีพ แตสิ่งที่
สําคัญกวาคือความสามารถในการใชเงินเพ่ือสรางผลตอบแทนกลับคืนมา กลาวอีกนัย
หนึ่งไดวา ผูกูตองทราบวาควรนําเงินไปลงทุนหรือใชอยางไรจึงจะกอใหเกิดผลประโยชน
สูงสุด (ซึ่งประเด็นนี้เปนปญหาเชิงโครงสราง) การระดมทนุไดเพียงอยางเดียวแตมอง
ไมเห็นโอกาสในการลงทุนอาจสรางปญหาที่ยากยิ่งข้ึนใหแกผูประกอบการ ทั้งยังตอง
แบกภาระหนี้สนิที่พอกพูนข้ึนดวย 

ดวยเหตุนี้แทนที่รัฐจะเนนหวานเงินจํานวนมากใหแกคนจน ก็ควรใหความสนใจ
เรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการลงทุนหรือประกอบธุรกิจของคนกลุมนี้ใหได
ผลตอบแทนสูงข้ึน และคงตองปรับเปล่ียนแนวคิดเรื่องการใชเงินจํานวนมากในการอุดหนุน
โครงการประชานิยมเพ่ือหวังคะแนนเสียงสนับสนุนตอไป เนื่องจากผลของแนวคิดนี้อาจ
ไมยั่งยืน ทั้งยังอาจทําใหประชาชนขาดวินัยทางการเงินและหวังพ่ึงแตความชวยเหลือ
จากรัฐโดยไมมุงปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ประเด็นสําคัญที่ตองคํานึงถึงอีกประการหนึ่งคือ การสรางภาระผกูพันทางการคลงั
ของรัฐบาลในอนาคตดวยการดําเนินกิจกรรมกึ่งการคลังผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐ เชน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย แมนโยบายของรัฐบาลจะมีเจตนาดีดังที่กลาวมาแลว แตหากโครงการ
ใหความชวยเหลือตางๆ ทําใหเกิดหนี้สินที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนจํานวนมาก ก็ยอม
สงผลกระทบตอสถาบันการเงินของรัฐซึ่งเปนผูสนองนโยบายของรัฐบาล ถาหากปญหา
รุนแรงมากขึ้น เสถียรภาพของสถาบันการเงินดังกลาวยอมถูกทําลายไดงาย และในที่สุด
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รัฐบาลก็ตองเขาเพ่ิมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ประสบปญหา ซึ่งนับเปนการสราง
ภาระทางการคลังเพ่ิมอีกทอดหนึ่ง 
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