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นโยบายรากหญาดานการเขาถึงแหลงทุน

• นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนอีกนโยบายเรงดวนที่เสนอเพื่อ 
ลดปญหาวงจรความยากจน โดยขยายโอกาสใหคนในชุมชนไดเขาถึงแหลง
เงินทุน เพื่อนําไปประกอบอาชีพ 

• เงินอุดหนุนกวา 76,000 ลานบาท ใหแกหมูบานและชุมชนเมือง สามารถ
นําไปลงทุนในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ลดรายจาย และ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวน 

• และหวังใหเปนการสรางจิตสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่นใหชวยเหลือ
เก้ือกูลตอกันและใหสรางกระบวนการเรียนรูในชุมชน รวมถึงการเพิ่มขีด
ความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนในทองถิ่น และ ยัง
เปนการกระตุนเศรษฐกิจฐานรากและสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม



ความจริงตําตา คําถามคาใจ
• คําถามเกิดขึ้นมากมายท้ังในดานความจริงใจในการสราง
นโยบาย ประสิทธิผลของการใชจายในรูปแบบนี้ ตลอดจน
ความสอดคลองของตัวหลักการตอการสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน และ ตอแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• การพูดคุยในวันนี้ พยายามพิจารณาเชื่อมโยงนโยบายกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ชุมชนเขมแข็ง

• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจะเปนเพียงแคทางเลือกหรือเปน
ทางออกหลักท่ีสําคัญ?



การดําเนินการสนทนา

• หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• เศรษฐศาสตรกับการดาํเนนินโยบายกองทุนหมูบานฯ  
• การเชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะห
นโยบายกองทุนหมูบานฯ พรอมแนวทางท่ีควร
ดําเนนิการ  



1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนธงนําทางนโยบาย?
• ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพัฒนาที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลางและ

ความไมประมาทโดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุมกันในตัวที่ด ีโดยมีการใชความรูรอบคอบ และคุณธรรมในการ
ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการดําเนินการ ทั้งนี้          

• จึงนํามาซ่ึงความสมดุลและย่ังยืน โดยปรับใชเปนแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติ
ตนของคนในทุกระดบัจากครอบครวัสูชุมชนและรฐั 

• กลาวคือ เปนการสราง individual equilibrium ที่เช่ือวา แตละคนตางมีระดบัที่
แตกตางกัน  การกระโดดขาม equilibrium จะทําไดก็ตอเม่ือมีทรพัยากรพอที่จะ
ทําโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอนและเปนภาระเกินตัว การกูทําได ถาไมมากเกิน
และดูแลได

• มากเกินและดูแลได à สมาชิก และ ผูกํากับนโยบาย



เศรษฐกิจพอเพียงจากผูรูบางทาน
• วิชัย รูปขําดี (2549), สุเมธ  ตันติเวชกุล (2542), ณัฏฐพงศ  ทอง
ภักดี (2549), วิศาล  บุปผเวส (2549)

• ปรัชญาฯ ปรับใชไดทุกระดับ แต การปรับที่ข้ันพฤติกรรมนาจะ
สงผลตอความเปนไปไดของผลสัมฤทธ์ินโยบายที่ดี (good behavior 
leads good development!) และ เนนความสมดุล (Balance) เปน
หลัก 



แผนภูมิแสดงลําดับขั้นของหลักเกณฑและปจจัยยอยในการเปนแนวทางสูความพอเพียง เพ่ือเปาหมายความเปนอยูที่ดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาชีพขาราชการ เจาหนาที่ในกํากบัของรัฐ 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

1. ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง 
2. ผลตอบแทนต่ํา ความเสี่ยงต่ํา 
3. การลงทุนโดยใชเงินออม 
4. การกูยืมเพ่ือการลงทุน 

หลักเกณฑการตัดสินใจ
ในการดําเนินชีวิต 
ประจําวัน 

 

หลักเกณฑการตัดสินใจ
ใชจายในการดําเนินชีวิต 

หลักเกณฑการตัดสินใจ 
- การลงทุน 
- การซื้อสินคาประจําวัน 
- การซื้อสินคาคงทน 
- การใชจายผานบัตร
เครดิต (การกอหน้ี) 
- การดําเนินชีวิตสวนตัว 

การดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 
 

อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว อาชีพพนง.บริษัทที่รับผิดชอบงาน
ดานวิศวกรและคอมพิวเตอร 

อาชีพพนง. บริษัทที่รับผิดชอบงาน 
ดานการตลาดและการขาย 

อาชีพพนง.บริษัทที่รับผิดชอบงาน
ดานการเงินและบัญชี 

ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การบริหารความเสี่ยง 

การลงทุน การซื้อสินคาประจําวัน การซื้อสินคาคงทน การใชจายผานบัตรเครดิต (การกอหนี้) 

1. เงินดาวนต่ํา 
2. ความสามารถในการผอนชําระ 
3. ความจําเปนในการใชงาน 
4. คุณภาพของสินคา 
 

1. ความจําเปนในการใชสินคา 
2. คุณภาพของสินคา 
3.  การสงเสริมการขายและการลดราคาสินคา 
4. สินคาแบรนดเนม 

1. การดูแลสุขภาพตัวเอง 
อยางสม่ําเสมอ 
2. การออมเพ่ือใชในอนาคต 
3. การทํางานลวงเวลา 
4. การสังสรรค 
 

1. ความสามารถในการชําระคืน 
2. ความจําเปนในการใชจาย 
3. การมีรายไดประจําในการชําระ
คืนไดตามกําหนด 

การดําเนินชีวิตสวนตัว 



2. จากอดีตสูปจจุบันกับนโยบายกองทุนหมูบานฯ :
ความฝนกับความจริง

• เศรษฐกิจชุมชนในแตละท่ีมีความแตกตางกันไปตามวิถีการดํารงชีพ 
กองทุนหมูบานฯ จึงมีบทบาทในการกระตุนเศรษฐกิจของแตละ
หมูบานแตกตางกันออกไป  
– ถาอยูในระดับความตองการเงินทุน น่ันคือ ชุมชนทั่วไปสนใจ
เงินกองทุนหมูบานฯ เพราะเปนแหลงเงินทุนที่จะใชในการขยายการผลิต
ของกิจกรรมที่ดําเนินการอยู หรือแมกระทั่งการสรางกิจการใหม ๆ    

– สวนชุมชนที่ยากจนจะใหความสําคัญเงินน้ีเสมือนหน่ึง
ที่พึ่งดอกเบี้ยตํ่า งายตอการกูยืม และ เปนแหลงกูใหม   



• ประสิทธิภาพ (efficiency) และความเสมอภาค (equity)
• กองทุนหมูบานฯ เปนเคร่ืองมือที่รัฐบาลตองการใหชุมชนดําเนินการดวย

ตนเองใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและความเสมอภาคตามหลักการ ประเด็นจึง
ตกอยูที่ 2 คําถาม คือ 1) กองทุนหมูบานฯ ใชปจจัยใดนํา  และ 2) การ
ดําเนินการกองทุนหมูบานฯ เกิดทั้งประสิทธิภาพและความเสมอภาคจริง
หรือไม
– กองทุนหมูบานฯ ในสายตาชาวบานเปนการสนองตอบความตองการเงิน เพ่ือเปน

เครื่องมือดําเนนิการใด ๆ ซ่ึงจะมีแผนดาํเนนิการหรอืไม เปนปจจยัรองลงมา จึง
กลาวสรุปไดวา ปจจัยนําเชิงปฏบิัติของชาวบานและที่ตนรูสึก คอื ประเด็นความ
เทาเทียมกัน มากกวาประสิทธิภาพ

– การดําเนินการของภาครัฐหรือบทบาทภาครัฐจึงมีนัยสูงที่จะชวยใหความสมดุล
ดังกลาวอยูในระดบัทีค่วรจะเปน การแทรกแซงในดานเทคนคิและในดานการ
ปฏิบัติงานจึงไมถือวาผิดกฏแตอยางใด แมหลักการเบื้องตนจะเนนใหชุมชนคดิเอง 
ดําเนินการเองก็ตามที 



3. เศรษฐกิจพอเพียงและกองทุนหมูบานฯ

• เศรษฐกิจพอเพียงเล็กนอยก็แกไขจุดออนกองทุนฯได ก็ดูเปน
การกลาวเกินจริง โดยเฉพาะถาเราไดรับรูถึงความแตกตางของ
ศักยภาพของแตละชุมชนกองทุนฯ   

• เศรษฐกิจพอเพียงควรนําเขามาเก่ียวของอยางไร?



• วิชัย ตุรงคพันธุ และคณะ (2548)ยังมีประเด็นอยูและสามารถ
ใชขยายประเด็นสูการประยุกตใชปรัชญาฯ  สองประเด็นท่ี
สําคัญ:
– ดานการบริหารจัดการกองทุนฯคุณภาพ  และ

– การจายคืนเงินกูกองทุนฯ 



• ในดานการบริหารจัดการกองทุนฯคุณภาพ
– การเพ่ิมอัตราครอบคลุมของสมาชิกในหมูบาน เปนการสงเสริมใหกิจการ 

กองทุนฯมีความโปรงใส และเปนการสรางความเขาใจถึงจุดประสงค จนเกิดเปน
การเฝาระวังภายในชุมชนไดดี

– การสงเสริมการออมในชุมชน ซ่ึงเขาใจกันในนามบัญชี 2 (หรืออ่ืนใด) ตองมี
ความตอเนื่อง เพ่ือเปนทุนสํารองเพ่ือการพัฒนากองทุนฯ ไดดี

– การปนผลกําไรสุทธิกลับสูสมาชิก เปนการสงเสริมกิจกรรมระดับบุคคลใหเกิด
การเขามีสวนรวมกองทุนฯ ไดดี

– การเพ่ิมความถ่ีการประชุม ชวยใหเกิดการแลกเปล่ียนทศันะและเพ่ิมระดบั
ปฏิสัมพันธ     ในหมูผูบริหารมากขึ้น ซ่ึงแนวโนมความขัดแยงควรจะลดลง

– การสงเสริมใหมีการใชคืนเงินกูตามกําหนด ทําใหการจัดการดําเนินงานกองทุนฯ 
มีความตอเนื่อง 

• ประเด็นนาสนใจ 2 ประเด็น คือ 1) ความโปรงใส  และ  2) การ
ตรวจสอบความกาวหนาและรับทราบปญหา/ความคิดจากหมูสมาชิก



• ในดานการจายคืนเงินกู  มีแงมุมดานพฤติกรรมและการดําเนินการใน
ระดับบุคคลที่นาสนใจ
– รูปแบบการนําเงินกูกองทุนฯ ไปใชและการบริหารจัดการเงินของ
สมาชิกมีผลตอความสามารถในการคืนชําระเงินกองทุนฯ ใหตรงเวลา 

– การนําเงินกูไปเปนเงินสํารองและการนําเงินที่ไดจากการลงทุนเพื่อชําระ
หน้ีกองทุนฯ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการคืนเงินกูไดตรงเวลา 

– การกอหน้ีระดับบุคคลที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการนําเงินกูไปใชผิดประเภท 
เชน การรักษาพยาบาล และการซื้อเคร่ืองอุปโภคตาง ๆ รวมถึงการ
ชําระหน้ี  ตางสงผลใหความสามารถในการจายหน้ีกองทุนฯ ตรงเวลา
ลดลง



• จุดเชื่อมตอèปรัชญาฯเศรษฐกิจพอเพียงเนนความสมดุล ไม
มากเกินไป ไมนอยเกินไป หรือทางสายกลาง โดยมีประเด็น
ท่ีตองพิจารณาในดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภูมิคุมกันท่ีดี โดยมีพื้นฐานดานคณุธรรมและความรู
รอบคอบท่ีดี การใชปรัชญาฯเศรษฐกิจพอเพียง จึงเชื่อมโยง
ไดใน 4 จุด ไดแก

– การออมในระดับกองทุน (เสี่ยง)
– การลดการกอหน้ีระดับบุคคล (พอ)
– การเพิ่มสัดสวนกําไรสุทธิใหสมาชิก (เหตุผล)
– ความโปรงใสภายในการจัดการกองทุน (เงื่อนไข)



4. เศรษฐกิจพอเพียง :
ทางเลอืกหรือทางออกหลักของนโยบายกองทนุหมูบานฯ?

• ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีประเด็นสําคัญ 4 ประการ ซึ่งเปน
จุดหมายสําคัญของการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานฯ ซึ่งสามารถ
ใชเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกเพื่อดําเนินการ
– *การทําใหการกอหน้ีนอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงลดลง (พอ)
– *การลดความเสี่ยงของกองทุนฯ/ธนาคารหมูบาน (เสี่ยง)
– *การสรางเงินสะสมใหเกิดขึ้นเปนทุนสํารองกับกองทุนฯ/ธนาคาร
หมูบาน (เสี่ยง)

– *การดําเนินกลไกการควบคุมการดําเนินงานกองทุนฯที่ดี โดยเนนดาน
เสถียรภาพ (เหตุผล ความรู)



• เศรษฐกิจพอเพียงไมใชทางเลือกแตเปนทางหลัก 
• นโยบายกองทุนหมูบานฯตองการความ “สมดุล”  สมดุลในดานความตองการกูและ

ตองการขยายธุรกรรม (demand side) และ สมดุลในดานการสนับสนุน (supply side) 
ที่มิใชเติมเงินเพ่ิมเพ่ือใหสมดุลกับความตองการกูที่ไมส้ินสุด 

• หลักการพอประมาณ และ การมีภูมิคุมกันที่ด ีเปนกลไกที่พึงแสดงใหชัดเจนในการ
บริหารจัดการกองทุนฯ โดยองคประกอบดานความมีเหตุผลสามารถเช่ือมตอกับ
เงื่อนไขดานความรูและคุณธรรมที่ตองถูกส่ังสม จนการพิจารณาเหตุผลมีแนวทางที่ดี 
จนทาํใหความพอประมาณเริ่มสะสมในความคิดของชุมชน ในขณะที่ภูมิคุมกันทีด่ีจะ
ไดรับการปรับปรุงเม่ือความรู และความเขาใจดวยเหตุผลมีพอเพ่ือการดําเนินการดาน
ความเส่ียง  

• กลไกการควบคมุที่ดีนั้นยังตองเนนคุณธรรมซ่ึงสะทอนอยูในเงื่อนไขของปรัชญาฯ
และประยุกตใชดวยธรรมาภิบาลที่ด ี

• ที่สําคัญ ทุกคนมี Equilibrium ของตัวเอง ไมจําเปนตองเกินตัวจนมีทุกข Equilibrium 
สามารถปรับสูงไดถามีทรัพยากรพอและไมเดือดรอน



ขอบคุณ


