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โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อ

กบัการลดปญหาความยากจน

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550

กลุมที่ 1 : การใหสินเชื่อเพื่อแกปญหาเศรษฐกิจของคนจน

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ

สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย
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บทบาทของรฐัในการลดปญหาความยากจน 
ผานมาตรการใหความสนับสนุนสินเชื่อ

ขาดแคลนเงินทุน : ลดโอกาสการลงทุน ?

กอหนี้ : ฟนเพื่อลุก หรือ ฟนเพื่อฟุบ ?

ประเดน็ทีจ่ะนําเสนอ
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แนวทางยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนยากจน

คนยากจน

เปนเจาของกิจการ

งบประมาณของรัฐ
เพียงพอหรือไม??

วิสาหกจิ
ใหญ/กลาง/เลก็

ทางเลอืก

ศักยภาพ ความคิด
ริเริ่มประสบการณ 
การบริหารจัดการ

เงินทุนและแหลง
เงินทุนสนับสนุน

โครงสรางพื้นฐาน
และการสนับสนุน
จากรัฐและเอกชน

ปจจัย
เกื้อหนุน

ความเชื่อมโยงระหวาง
ภาคสวนเศรษฐกิจ

Poverty Exit

Econ. Dev.

พึ่งสวัสดิการของรัฐ เปนลูกจาง

ผูประกอบการ
ขนาดเล็ก
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ดานที่หนึ่ง :
สนับสนุนใหธุรกจิเอกชนขยายตัว
เนนการสงออก

ดานที่สอง :
สรางโอกาส ชวยเหลือประชาชน
ในระดับเศรษฐกิจฐานราก
สรางผูประกอบการรายใหม 
ผานความชวยเหลือของรัฐ
= การสรางกระแสสนับสนุนทางการเมือง 

รัฐดําเนินนโยบายแบบ dual track
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ธนาคารประชาชน/
พักชําระหนี้เกษตรกร/

โครงการกองทุนหมูบานฯ - 2544 -

- 2527- กองทุนพัฒนาชนบท

โครงการพัฒนาคนจนเมือง - 2535 -
โครงการ กขคจ. - 2536 -

เงินผัน/สรางงานในชนบท  - 2518 -

- 2541- โครงการลงทุนเพื่อสังคม

- 2543- สินเชื่อสําหรับคนจนในเมือง
- 2542- แกไขปญหาคนจนในเมือง (วิกฤต)

โครงการของรัฐเพื่อลดปญหาความยากจน

พัฒนาอาชพี สรางงาน 
สรางรายได 

(> 8 หมื่นลานบาท)

ปญหาดานเศรษฐกิจและ
สังคมของคนจนเมือง 

(1,250 ลานบาท)

สรางงานใหแกชาวบาน
ซึ่งวางงานในชวงฤดแูลง

เจาจงเฉพาะหมูบานเปาหมาย
11,608 หมูบาน (ไมคิด
ดอกเบีย้, 3,500 ลานบาท)

เงินสมทบไมมีดอกเบีย้สําหรับ
กิจกรรมภายในหมูบานชนบท 

(1,200 ลานบาท)
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7,3816,2062,3663. จํานวนเงินที่โอนเพิ่มเติม (ลานบาท)

77,50877,50874,93074,838รวม

16,11316,11315,63215,6322.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

61,39561,39559,29859,2062.1 ธนาคารออมสิน

2. จํานวนเงินใหกู (ลานบาท)

77,71077,71074,93074,838รวม

16,31516,31515,63215,6321.2 ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ

61,39561,39559,29859,2061.1 ธนาคารออมสิน

1. จํานวนหมูบานขึ้นทะเบียนแลว

3/2549254825472546โครงการกองทุนหมูบาน (ยอดสะสม)

ความคืบหนาโครงการกองทุนหมูบานฯ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ความคืบหนาโครงการธนาคารประชาชน

2,0332,0062,1041,8473. จํานวนเงินฝากในโครงการ

6,8897,0426,8336,0722. จํานวนเงินกูคงเหลือ

28,24727,15221,69215,3751. จํานวนเงินใหกู (สะสม)

3/2549254825472546โครงการธนาคารประชาชน

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

(หนวย : ลานบาท)
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ผลการดําเนินงานโครงการพักชําระหนีฯ้

75,4761.9494,3292.31รวม

658,415n/a4.2 จํานวนผูเขาอบรม (ราย)

8,227n/a4.1 จํานวนรุน (รุน)

4. การฟนฟู/พัฒนาเกษตรกร

0.37n/a3. เกษตรกรออกจากโครงการ

14,749n/a2. เงินออม (รวมทั้ง 2 กลุม)

34,4701.0741,2901.141.2 ลดภาระหนี้

41,0060.8853,0391.171.1 พักชําระหนี้

1. จํานวนเกษตรที่เขารวม

มูลคา
เงินตน

(ลานบาท)

จํานวน
เกษตรกร
(ลานคน)

มูลคา
เงินตน

(ลานบาท)

จํานวน
เกษตรกร
(ลานคน)

31 มีนาคม 25471 เมษายน 2544

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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โอกาสในการลงทุน (ดานความมัง่คั่ง)

632151004030030ที่ดิน ใชเปนหลักประกันได

893250244190515200มูลคาที่ดิน

304140180125225130- 6 ป กอนปการสํารวจ

884306336212603238- ปที่สํารวจ (2540)

การถือครองที่ดินและ
ทรัพยสินทางการเกษตร :

ทํา
ธุรกิจ

ไมทํา
ธุรกิจ

ทํา
ธุรกิจ

ไมทํา
ธุรกิจ

ทํา
ธุรกิจ

ไมทํา
ธุรกิจ

ภาคกลางภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือทั้งหมด

ทรัพยสิน
(หนวย : พันบาท)

ที่มา : งานวิจัยของ Paulson and Townsend (2004)
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โอกาสในการลงทุน (ดานการศึกษา)

2115311424145-16 ป (%)

6763606665654 ป (%)

122192011210-3 ป (%)

โอกาสทาง 
การศึกษา:

485446504751อายุ (ป)

ทํา
ธุรกิจ

ไมทํา
ธุรกิจ

ทํา
ธุรกิจ

ไมทํา
ธุรกิจ

ทํา
ธุรกิจ

ไมทํา
ธุรกิจ

ภาคกลางภาคตะวันออก
เฉยีงเหนือทั้งหมดลักษณะของ

หัวหนา
ครัวเรือน

ที่มา : งานวิจัยของ Paulson and Townsend (2004)
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เงินทุนกับโอกาสในการลงทุน

ความมั่งคั่งและการศึกษา

ครัวเรือนที่ประกอบกิจการของตนเอง :

• มีความมั่งคั่งมากกวา

• ความมั่งคั่งกระจุกตัวในเขตความเจริญสูงกวา 

(ภาคกลาง > ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)

• ครอบครองที่ดินที่สามารถใชเปนหลักประกัน
มากกวา

• ไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนสูงกวา
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เงินทุนกับโอกาสในการลงทุน (ตอ)

โอกาสในการลงทุน

ครัวเรือนที่มีความมั่งคั่ง :

 โอกาสที่จะเริ่มตนธรุกิจมีมากกวา

ความสามารถในเชิงพาณิชย : ปจจัยเสริมที่สําคัญ

ขอจํากัดทางการเงิน 

 อุปสรรคในการดําเนินธรุกิจ 

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > กลาง)
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โครงการชวยเหลือ 2545 2547 2549

ทางการเงิน คนไมจน คนจน รวม คนไมจน คนจน รวม คนไมจน คนจน รวม

ทั้งหมด 52,036,862  9,135,362    61,172,224  55,881,181  7,018,592    62,899,773  57,375,140  6,053,632    63,428,772  

(85.07) (14.93) (100.00) (88.84) (11.16) (100.00) (90.46) (9.54) (100.00) 

พักหนี้เกษตรกร* 1,014,240    202,782      1,217,022    679,162      85,826        764,988      - - -

(83.34) (16.66) (100.00) (88.78) (11.22) (100.00) 

กองทุนชวยเหลือเกษตรกร* 295,900      66,542        362,442      444,786      58,856        503,642      161,652      23,494        185,145      

(81.64) (18.36) (100.00) (88.31) (11.69) (100.00) (87.31) (12.69) (100.00) 

เงินกูเพื่อการศกึษา** 359,673      34,935        394,609      221,940      7,388          229,327      333,331      3,996          337,326      

(91.15) (8.85) (100.00) (96.78) (3.22) (100.00) (98.82) (1.18) (100.00) 

ธนาคารประชาชน** 119,496      4,733          124,229      64,299        935            65,234        230,268      18,758        249,026      

(96.19) (3.81) (100.00) (98.57) (1.43) (100.00) (92.47) (7.53) (100.00) 

กองทุนหมูบาน** 3,963,820    722,639      4,686,458    6,014,195    758,548      6,772,743    5,921,697    596,653      6,518,349    

(84.58) (15.42) (100.00) (88.80) (11.20) (100.00) (90.85) (9.15) (100.00) 

ที่มา: คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ

หมายเหตุ: *  ขอมูลป 2545 และ 2547 อนุญาตใหเลือกตอบไดเพียง program เดียว

                   ** ขอมูลป 2545 และ 2547 อนุญาตใหเลือกตอบไดเพียง program เดียว

การใชประโยชนจากโครงการของรัฐ

คนจนที่ไดรับประโยชนมีนอย
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การกอหนี้ : ฟนเพื่อลกุ หรือ ฟนเพื่อฟุบ ?

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 รวม

8.57 7.13 11.12 11.73 9.98 ระดับที่ 5 (รวยสุด)

16.52 16.88 17.51 18.87 18.64 ระดับที่ 4

24.55 22.72 23.21 23.74 24.05 ระดับที่ 3

27.23 26.79 24.65 24.22 25.23 ระดับที่ 2

23.12 26.49 23.51 21.44 22.10 ระดับที่ 1 (จนสุด)

2547 2545 2549 2547 2545 ระดับรายได

โครงการพักชําระหนี้ฯโครงการกองทุนหมูบาน

ที่มา : คํานวณจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
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การกระจายรายได (โครงการกองทุนหมูบานฯ)

ที่มา : คํานวณจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

1001001003,7213,2472,687เฉลี่ย/รวม

51.7650.5750.3812,1609,9348,586ระดับที่ 5 (รวยสุด)

21.9221.8122.165,1504,2853,777ระดับที่ 4

13.4113.6613.673,1512,6822,329ระดับที่ 3

8.538.868.762,0031,7401,492ระดับที่ 2

4.385.15.031,0281,002857ระดับที่ 1 (จนสุด)

254925472545254925472545ระดับรายได

สวนแบงรายได 
(รอยละ)

รายไดเฉลี่ย 
(บาท/คน/เดือน)

การกระจายรายไดของกลุมคนจนที่สุดแยลง
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การกระจายรายได (โครงการพักชําระหนี้ฯ)

ที่มา : คํานวณจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

1001003,1062,386เฉลี่ย/รวม

56.0549.3412,2588,255ระดับที่ 5 (รวยที่สุด)

19.1422.584,1863,778ระดับที่ 4

12.3314.122,6972,362ระดับที่ 3

7.868.831,7191,478ระดับที่ 2

4.625.141,009859ระดับที่ 1 (จนที่สุด)

2547254525472545ระดับรายได

สวนแบงรายได 
(รอยละ)

รายไดเฉลี่ย 
(บาท/คน/เดือน)

การกระจายรายไดของกลุมคนจนที่สุดแยลง
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การเตบิโตของรายไดและรายจายที่แทจริง
(กรณีกองทุนหมูบาน)

5.773.474.192.4122.5215.05ไมกูกองทุนหมูบาน

4.881.953.260.1722.0022.27- กูปใดปหนึ่ง

4.714.893.383.4320.3520.99- กูทั้ง 2 ป

4.893.553.401.9520.8920.93กูกองทุนหมูบาน (รวม) :

รายจายรายไดรายจายรายไดรายจายรายได(หนวย : รอยละ)

รวมคนไมจนคนจน

ที่มา : คํานวณจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

คนจนมีรายไดและรายจายโดยเฉลี่ยขยายตัวในอัตราที่สูงกวาคนรวย



18

การเตบิโตของรายไดและรายจายที่แทจริง 
(กรณีพักชําระหนี้ฯ)

ที่มา : คํานวณจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

4.793.443.321.8121.221.61ไมไดเขารวมพักชําระหนี้

3.285.461.693.5717.0821.2-มีขอมูลพักชําระหนี้ปใดป
หนึ่ง

6.15-2.823.51-5.1826.7419.31- มีขอมูลพักชําระหนี้ในป 
2545 และ 2547

5.383.443.892.1522.1718.39พักชําระหนี้ (โดยรวม) :

รายจายรายไดรายจายรายไดรายจายรายได

รวมคนไมจนคนจน

โดยรวมการพักชําระหนี้ทั้งสองปดูเหมือนทําใหเกษตรที่พักชําระหนี้ มีรายไดลดลง 
แตรายจายเพิม่ขึ้น สวนการพักชําระหนี้ปเดียวแลวออกโครงการดีกวา
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การเตบิโตของรายไดและรายจายที่แทจริง 
(กรณีกองทุนหมูบานและพักชําระหนีฯ้)

ที่มา : คํานวณจากขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

5.693.314.122.2523.1215.45ไมไดกูกองทุนฯ
และ/หรือพักชําระหนี้ฯ

15.6712.6914.55.5417.9228.88พักชําระหนี้ทั้ง 2 ป 
(ไมกูกองทุนฯ)

4.895.73.614.5919.9617.98กูกองทุนฯทั้ง 2 ป 
(ไมพักชําระหนี้)

2.153.671.663.085.627.63กูกองทุนฯ-พักชําระหนี้ปเดียว

5.85-5.984.03-7.1633.1614.15กูกองทุนฯ-พักชําระหนี้ทั้ง 2 ป

รายจายรายไดรายจายรายไดรายจายรายได

รวมคนไมจนคนจน
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ขอจํากัดทางการเงนิเปนอุปสรรคตอการเริ่มตนธุรกิจและ
ขยายธุรกิจ ซึ่งมักพบมากในเขตที่มีการพัฒนานอยกวา 

ความมั่งคัง่และความสามารถในเชิงพาณิชยเปนปจจัย
สําคัญที่จะชวยเสริมใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึน้

คนยากจนที่ไดรับประโยชนจากโครงการของรัฐเหลานี้มี
จํานวนนอยมาก = ประโยชนมิไดถูกกระจายไปหาคนจนได
อยางทั่วถึง 

ปญหาการกระจายรายไดยังคงมอียูและมีแนวโนมมากขึน้

สรปุและขอเสนอแนะ
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พฤติกรรมของคนที่เขาใชประโยชนนาจะมีสวนกําหนด
ความเปลี่ยนแปลงดานรายไดและรายจาย 

ตัวอยางเชน การกอหนี้จากหลายแหลงมิไดเปนทางออก
ที่จะชวยใหหลดุพนจากความยากจนได ทั้งนี ้มีเพียงบาง
กรณีเทานั้นที่ สามารถหารายไดไดเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
กวารายจาย

สรปุและขอเสนอแนะ (ตอ)
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สิ่งที่ควรใหความสําคัญมากขึ้น คือ

การใชนโยบายดานสนิเชื่อมิใชทางออกที่ปรับใชไดกับคน
ทุกประเภท โดยเฉพาะคนจนไมวารัฐจะมีเจตนาดี แตคนจน
ยังถูกมองวาเปนกลุมเสี่ยง และมักถูกกีดกันจากระบบ
เชนเดิม 

 การ redesign รูปแบบและแนวทางปฏิบัติของแตละ
โครงการเปนสิ่งจําเปน

การพัฒนาศักยภาพของผูกูนาจะเปนสิ่งจําเปนมากกวา 
แมวาจะมีเงนิไหลเขามาในมือไดงาย แตถาไมมองไมเหน็
โอกาสในการลงทุน การเขาถึงสนิเชื่อก็มิไดเกิดประโยชน 
ประโยชนกลับรั่วไหลไปสูคนที่ไมจนจริง

สรปุและขอเสนอแนะ (ตอ)
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รัฐคงตองเปลี่ยนมุมมองใหม ไมใชพึ่งนโยบายประชา
นิยมเพียงเพื่อหวังผลทางการเมือง แตกลับสรางภาระ
ผูกพันทางการคลงัในลักษณะที่มิไดกอผลประโยชนตอ
เศรษฐกิจและสงัคมสวนรวม เพราะถาหากใชมาตรการที่
ผิดพลาดจะสรางผลเสียตอระบบสถาบันการเงินของรัฐ

สรปุและขอเสนอแนะ (ตอ)
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ขออภัย! 
ยังไม
เปดให
บริการ
แก
คนจน

Micro 

Credit


