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บทสรุปผูบริหาร 

โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน 
 

 
 วิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ไดกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินไทยอยาง
รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชยซึ่งเปนแหลงเงินทุนภายในประเทศที่สําคัญที่สุด ธุรกิจ
ธนาคารพาณชิยโดยรวมประสบปญหาในการดาํเนินงานอยางมาก ดานหนึ่งตองแกไขปญหาเรื่อง
คุณภาพของสนิทรัพยหรือหนี้ที่ไมกอใหเกดิรายได อีกดานหนึ่งกต็องเรงเพ่ิมทนุและดํารงเงินกองทุน 
ปญหาสถาบนัการเงินและการขาดสภาพคลองในระบบไดสงผลกระทบตอภาคการผลติและภาคการ
ลงทุน ตลอดจนเกิดการหดตัวของการอุปโภคบริโภคโดยรวม เน่ืองจากธนาคารพาณิชยเอกชนยัง
ออนแอในขณะนั้นและระมัดระวังมากขึ้นในดูแลคุณภาพสินทรัพย จึงเปนอุปสรรคตอการประกอบธุรก
รรมทางการเงินของภาคเศรษฐกิจที่แทจริง 
 ดวยเหตุน้ี รัฐบาลจึงอาศัยสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกทางการเงินที่สําคญัเพื่อชวย
กระตุนเศรษฐกิจและหวังจะชวยแกไขปญหาความยากจน กลาวคือ รัฐไดออกมาตรการตางๆ เพ่ือ
สนับสนุนสินเชื่อและเงินทนุใหแกภาคครัวเรือนและธรุกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยใชสถาบัน
การเงินของรฐัเปนตัวกลาง แมวาโครงการที่ใหความชวยเหลือดานเงินทุนและสินเชื่อนี้มิใชส่ิงใหม แต
รัฐบาลชดุทีผ่านมานั้นไดวางกรอบและแนวทางปฏิบัตทิี่มีความแตกตางจากเดิมมาก โดยมีการหวาน
เงินจํานวนมากสูระดับเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งครอบคลุมกลุมเปาหมายในวงกวางเชนกัน อยางไรก็
ตาม โครงการตางๆ ของรฐัซึ่งสนับสนุนดานสินเชื่อแกประชาชน โดยมุงหวังลดปญหาความยากจน ชวย
เพ่ิมรายได ลดรายจาย และสรางโอกาสในการลงทุนนั้น สัมฤทธ์ิผลตามเจตนารมณหรือไม 
 โดยทั่วไปมักเขาใจกันวา การขาดแคลนเงินทุนเปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหคนยากจนไมมีโอกาสใน
การลงทุน จงึทําใหภาครัฐมักยื่นมือเขามาชวยเหลือคนยากจนหรือคนดอยโอกาสกลุมตางๆ โดยใชเงิน
เปนตัวตั้ง ซึ่งไมนาจะจริงเสมอไป แมวาปจจัยดานเงนิทุนจะเปนส่ิงสําคัญตอการขยายตัวของธุรกิจ แต
ส่ิงที่สําคญัมากกวานั้น คือ ความรูและความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ การใชเทคโนโลยี และ
การหาตลาดรองรับ เพราะการเขาถึงแหลงเงินไดงายเพียงอยางเดียว แตมองไมเห็นถึงโอกาสในการ
ลงทุนหรือไมรูวาควรจะใชเงินอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด การเขาถึงแหลงเงนิทุนนั้นยอมไมมี
ประโยชนอันใด 

แมวาโครงการของรฐับาลชดุที่ผานมาที่ตองการแกไขปญหาความยากจนในระดับฐานรากนั้น 
โดยใชสถาบันการเงินของรฐัเปนเครื่องมอืสนับสนุนดานเงินทุน แตปรากฏวา คนที่ไดรับประโยชนจาก
โครงการเหลานั้นโดยสวนใหญเปนคนที่ไมจน ในขณะทีค่นจนเปนเพียงชนกลุมนอยที่ไดรับประโยชน 
ความชวยเหลอืของรัฐเชนนีก้ลับทําใหการกระจายรายไดแยลงหรือมีความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนกับ
คนรวยมากขึน้ อยางไรกต็าม เม่ือพิจารณาผลของโครงการของรฐัดานการเพิม่รายไดและลดรายจาย
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ของผูใชประโยชนจากกองทุนหมูบานและการพักชําระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย รายไดและรายจายที่
แทจริงของคนจนมีอัตราการเติบโตเฉลีย่ตอปสูงกวาคอนขางมากเมือ่เทียบกับคนไมจน แตจะมเีพียงบาง
กรณีเทานั้นทีร่ายไดมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกวารายจาย ซึ่งนาจะเปนประโยชนในการชวยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตใหแกคนจน  นอกจากนั้น ส่ิงที่ตองระมัดระวังอกีประการหนึง่คือ พฤติกรรมการกอหนี้ซ้ําซอนและ
ตอเนื่อง ซึ่งนาเปนหวงวา ผูที่กอหนี้ลกัษณะเชนนี้สามารถนาํเงินทุนที่ไดไปใชลงทุนในกิจกรรมที่เปน
ประโยชนไดจริงหรือไม  

เพ่ือที่จะใหโครงการของรฐัที่สนับสนุนสินเชื่อและเงินทุนชวยสรางโอกาสแกคนจนใหหลุดพน
จากความยากจนไดจริง ควรมีการปรับรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการใหมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือใหเขาถึงคนยากจนไดอยางแทจรงิและทั่วถึง และเกิดการกระจายรายไดที่ดียิ่งขึ้น 
ตลอดจนวางแนวทางในการเสริมสรางและรักษาวินัยทางการเงินของประชาชนโดยทั่วไปไมเจาะจง
เฉพาะคนยากจน 

นอกจากนี้ รฐับาลควรระมดัระวังใหมากยิ่งขึ้นในการดาํเนินกิจกรรมกึ่งการคลังซึ่งจะสรางภาระ
ผูกพันทางการคลังของรัฐบาลในอนาคต แมวาในปจจุบันยังไมพบปญหาที่นาเปนหวง แตถาหากการ
บริหารจดัการโครงการตางๆ ไมมีประสิทธิภาพ เชน มีการปลอยสินเชื่อใหแกกลุมเส่ียงมาก เปนตน 
อาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินของรัฐ ซึง่ถาเกิดเหตุการณเชนนั้นจริง รัฐบาล
ก็ตองเขาไปรบัภาระทั้งหมดซึ่งก็คือการใชเงินภาษีของประชาชนนั่นเอง  

 
 

 

 



 

1 

โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน 

ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ * 

1.  บทนํา 

4 ปหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 รูปแบบของการบริหารประเทศไดเปลี่ยนแปลงไป
คอนขางชัดเจนภายใตการนําของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยที่ไดรับความไวเน้ือเชื่อใจจากผูใชสิทธิออกเสียง
เลือกตั้งเปนจํานวนมากจนกระทั่งสามารถควบคุมอํานาจในการบริหารงานไดเบ็ดเสร็จอยางที่ไมเคย
ปรากฎมากอน  ทั้งน้ีคงเปนเพราะนโยบายเชิง “ประชานิยม” ของรัฐบาลที่สามารถสรางฐานเสียง
สนับสนุนทางการเมืองจากชนชั้นลางจํานวนมาก เพราะเปนนโยบายที่ตรงใจประชาชนสวนใหญและ
สราง “ความหวัง” ใหแกภาคชนบทไดเปนอยางดี คงปฏิเสธไมไดวา คนไทยจํานวนมากกําลังเผชิญกับ
ปญหาความยากจน หลายๆ คนไมไดรับการศึกษาที่เพียงพอ  ตลอดจนไมสามารถเขาถึงปจจัยทาง
เศรษฐกิจที่จําเปนอยางเชน ทุน ที่ดินทํากิน องคความรูตางๆ ซึ่งเปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขเปน
รูปธรรมในรัฐบาลที่ผานๆมา จึงไมนาแปลกใจเลยวา นโยบายประชานิยมที่สัญญาวาจะเปดโอกาสให
คนที่ดอยโอกาสสามารถลืมตาอาปาก ไดรับแรงสนับสนุนเปนอยางดี 

อยางไรกต็าม แมวาบทบาทของรฐับาลชดุดังกลาวสิ้นสุดไปแลว แตผลกระทบจากการดาํเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาลชุดนั้นยังไมส้ินสุดลง แมวารฐับาลรักษาการไดนําเอาโครงการที่เคยดําเนินการ
แลวนั้นมาพิจารณาใหมวา ควรดาํเนินการตอไปหรือไมโดยตั้งอยูบนความสมเหตุสมผลไมใชเปนการ 
ตําน้ําพริกละลายแมนํ้า บางโครงการจงึถูกยกเลิกไป ขณะที่อีกหลายโครงการไดรับการปรับปรุงเพ่ือให
การดาํเนินงานมีความชดัเจน และสรางประโยชนใหกบัเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม  

แมวานโยบายประชานิยมกอความเสี่ยงหรือภาระทางการคลังในระยะยาว แตในการหาเสียง
เพ่ือการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ แทบทุกพรรคการเมืองก็ไดนํานโยบายประชานิยมออกมาสราง
ความหวังใหกับประชาชนอีกครั้งหน่ึง ซึ่งคงจะมีทั้งแนวนโยบายที่ดีและไมดี หากมองยอนกลับไป 
รัฐบาลชุดกอนไดผลักดันนโยบายเรงดวนที่หาเสียงไวออกมาในรูปของโครงการตางๆ ซึ่งยึดมั่นตอแนวคิด
ที่วา เพ่ิมรายได ลดรายจาย และขยายโอกาส ใหแกประชาชน โดยที่หลายๆ โครงการมีหลักการที่ดีและ
มีจุดประสงคเพ่ือแกไขปญหาความยากจน บทความชิ้นนี้จะวิเคราะหเฉพาะมาตรการที่รัฐสนับสนุน
สินเชื่อและเงินทุน  

การศึกษานี้มีจุดประสงคเพ่ือทบทวนและประเมินวาในชวง 10 กวาปที่ผานมานับจากวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกจิ  รัฐบาลไทยไดดําเนินนโยบายดานเงินทุนและสินเชื่ออะไรบางเพื่อลดปญหาความยากจน 
มาตรการของรัฐที่ผลักดันใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนของรัฐบาลนัน้ แทจริงแลวชวยสราง
                                             
*  ผูเชี่ยวชาญ ฝายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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โอกาสทางดานการเงินและการลงทุนใหแกคนยากจนจริงหรือไม มากนอยเพียงใด หรอืวากลับถูก
เบียดเบียนโดยคนทีไ่มจนจริง นอกจากนัน้ ประชาชนที่ไดรับเงินสนับสนุนไปแลว สามารถเปลีย่นวิกฤติ
เปนโอกาสโดยทาํใหตนเองและครอบครัวหลดุพนจากสภาพความยากจนไดหรือไม หรือเปนเพยีงโอกาสที่
ชวยใหฟนตัวไดในระยะสั้น แตจะถูกซ้าํเตมิดวยปญหาอืน่ๆ อยางเชน ภาระหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นเปนอนัมาก 

รายงานประกอบดวย 5 สวน  สวนแรกเปนบทนํา  สวนที่สองอธิบายกรอบแนวคิดในการใช
เงินทุนเปนเครื่องมือชวยลดปญหาความยากจน และทบทวนโครงการดานเงินทุนและสินเชื่อที่รฐับาล 
พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตรใชซึง่จะชวยใหเขาใจถึงลักษณะและแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สวน
ที่สามศึกษาวา การขาดแคลนเงินทุนเปนปจจัยทีท่ําใหคนจนขาดโอกาสการลงทุนจริงหรือไม และ
วิเคราะหตอไปในสวนที่ส่ีวา เม่ือประชาชนไดรับเงินทุนแลว จะชวยลดหรือแกไขปญหาเศรษฐกิจของ
ตนเองไดหรือไม ถาไมเปนเชนนั้นแลว อะไรเปนเงื่อนไขสําคัญที่จะทาํใหผูกูนําเงินไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ซึ่งจะนําไปสูขอเสนอแนะในสวนทีห่าเพื่อปรับปรุงแนวทางในการลดปญหาความยากจน 

2. เหตุใดภาครัฐจึงใชมาตรการสนับสนุนดานเงนิทุนและสนิเชื่อเพื่อลดปญหา    
ความยากจน 

โดยแทจริงแลว รัฐไมจาํเปนตองแทรกแซงตลาดสนิเชื่อหากตลาดสามารถทาํหนาที่ไดอยาง
สมบูรณตามกลไกปกติ แตเน่ืองจากผูใหกูมักไมมีขอมูลที่สมบูรณและถูกตองเกีย่วกับผูกู จึงทําใหผูใหกู
ไมสามารถแบงแยกระหวางผูขอกูทีมี่คณุภาพดีกับผูขอกูที่ดอยคณุภาพได และหากประเมินผิดพลาด
ยอมสรางความเสียหายแกผูใหกูอยางแนนอน  ดงัน้ัน ผูใหกูจึงลังเลที่จะไมปลอยสินเชื่อใหแกคนที่มี
ความเสี่ยงสูง หรือไมก็เรียกรองหลักทรัพยค้ําประกันเปนจํานวนมากและคดิดอกเบี้ยในอตัราที่สูงเพ่ือ
ชดเชยกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แตในความเปนจริงแลว มิใชวาลูกคาทุกคนจะมหีลักทรัพย
มาใชค้ําประกนัเงินกูไดเสมอไป โดยเฉพาะคนยากจนซึ่งมักไมมีทรพัยสิน ฉะนั้น ลูกคาเหลานี้จึงถูกตัด
โอกาสทีจ่ะเขาถึงแหลงสินเชื่อไดตามตองการ ขอจาํกัดดังกลาวในตลาดสินเชื่อจึงมักเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหภาครัฐตองยื่นมือเขาชวยแกไข 

2.1 กรอบแนวคิด 

เอกสารและงานวิจัยตางๆ ชี้ใหเห็นวา คนยากจนหรือผูประกอบการรายยอยมักขาดแคลนปจจัย
ทางดานเงินทนุเพื่อใชลงทนุในกิจการทีก่อประโยชนใหแกตนเองและเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งน้ีคงไม
สามารถปฏิเสธไดวา มีประชากรเปนจํานวนมากในหลายๆ ประเทศทั่วโลกที่แมจะมีความสามารถใน
เชิงธุรกิจแตกย็ากจน และ/หรือไมมีทรพัยสินที่จะใชเปนหลักประกนัได จึงไมสามารถกูเงินจากแหลง
สินเชื่อในระบบไดโดยงาย เน่ืองจากกลุมคนประเภทนี้ถูกมองวาเปนกลุมเส่ียงสูง จึงมักขาดโอกาสใน
การลงทนุเพราะในการประเมินสินเชื่อนั้น ผูใหกูหรือสถาบันการเงินมักมีขอจํากัดดานขอมูลที่ไมสมบูรณ
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

และไมเพียงพอสําหรับประเมินความเสี่ยงหรือความสามารถในการชาํระหนีข้องผูขอกู จึงทําใหสถาบัน
การเงินมีพฤติกรรมการปลอยสินเชื่อแบบปนสวนสินเชื่อ1  

ในปจจุบันธนาคารพาณิชยในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังคงยึดติดกับการปลอยสินเชื่อโดย
พิจารณาทรัพยสินของผูขอกูเปนหลัก  กลาวคือ ธนาคารพาณชิยจะอนุมัติสินเชื่อใหหรือไมน้ัน จะใช
หลักทรัพยค้ําประกันและทรัพยสินของผูขอกูเปนเกณฑ แทนที่จะพจิารณากระแสรายไดและรายจายของ
ผูขอกูเปนสําคัญ เหตผุลที่ชวยอธิบายไดคือ  หลกัทรัพยค้ําประกันนั้นมีมูลคาที่คอนขางแนนอนกวา 
เม่ือเปนเชนนี้ จึงเปนเรื่องยากสําหรับคนยากจนที่ขาดแคลนทรัพยสินที่จะเขาถึงแหลงเงินกูในระบบได
และจําเปนตองหันไปพึ่งแหลงเงินกูนอกระบบ 

จากงานศึกษาหลายๆชิ้น พอจะสรุปใหเห็นไดวา คนยากจนมีทางเลือกไมมากที่จะหลุดพนจาก
ความยากจนและมีคุณภาพชีวิตที่เปนปกติ (รูปที่ 1) ทางเลือกที่หน่ึงคือ ภาครัฐเขามาชวยเหลือโดยให
สวัสดิการแกประชาชนทุกคนอยางเทาเทียมกันในดานปจจัยพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี แตปญหาอยูที่วา ระบบดังกลาวตองใชงบประมาณที่สูงมากซึ่งคงลําบาทสําหรับสถานะการคลังของ
ไทยในปจจุบัน ทางเลือกที่สองคือ เปนผูใชแรงงานในธุรกิจตางๆ และรับรายไดประจํา ทางเลือกที่สาม
คือ พัฒนาตนเองเปนผูประกอบการ ทั้งน้ี การเริ่มตนธุรกิจคงไมพนเรื่องของแหลงเงินทุนสนับสนุน ไม
วาจะเปนเงินทุนเริ่มตนหรือเงินทุนหมุนเวียน 

อยางไรก็ดี การลงทุนในกจิกรรมที่สามารถสรางผลตอบแทนไดเพียงพอนั้นมิใชเรื่องงายสําหรบั
ผูประกอบการรายเล็กๆ เพราะมักตองประสบกับปญหาตางๆ รวมถึงมีตนทุนในการดาํเนินงานตอ
หนวยคอนขางสูงหากเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดใหญกวา โดยทั่วไปแลวผูประกอบการรายเล็กจะเผชิญกับ
ปญหาหลัก 3 ดานซึ่งประกอบดวยดานเงนิทุน ดานการประกอบธุรกิจ และดานการตลาด 

ปญหาดานการเงินโดยเฉพาะอยางยิ่งอุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุนเปนปญหาที่มักถูก
กลาวอางอยูเสมอ สาเหตุสําคัญสวนหน่ึงเปนเพราะสถาบันการเงินตองการจํากัดความเสี่ยงในการ
ปลอยสินเชื่อแกผูประกอบการรายยอยที่มีความเสี่ยงสูงและไมมีหลักประกันที่เพียงพอ สําหรับในระบบ
การเงินไทย ธนาคารพาณิชยไทยยังคงใหน้ําหนักกับการใชหลักทรัพยเพ่ือค้ําประกันสินเชื่อ Menkhoff 
et al. (2006) ซึ่งศึกษาพฤติกรรมการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยไทย ไดชี้ใหเห็นวา เพ่ือลดความ
เส่ียงในกรณีที่ลูกหน้ีไมสามารถชําระหนี้คืน ธนาคารพาณิชยไทยจึงมักเรียกรองหลักประกนัจากผูกู โดย
ที่จะเรียกรองหลักประกันจากธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจที่เพ่ิงเริ่มกิจการในสัดสวนที่สูงกวาธุรกิจขนาด
ใหญและธุรกิจที่มีประวัติยาวนานกวา  

อยางไรก็ตาม การเรียกรองหลักประกันในมูลคาที่สูงยอมกระทบตอความสามารถในการขอสินเชื่อ
ของผูประกอบการรายใหมและรายเล็ก ตลอดจนคนยากจนที่ตองการขอกูเพ่ือไปใชในการลงทุน การ
เขาไมถึงแหลงเงินทุนนับไดวาเปนปญหาที่สําคัญของผูประกอบการ เพราะหากผูประกอบการมีเงินทุน
หมุนเวียนไมเพียงพอ ก็จะไมสามารถหลอเลี้ยงธุรกิจใหดํารงอยูตอไป หรือเปนอุปสรรคตอการขยาย
กิจการ ในทางตรงกันขาม เงินทุนจะชวยเปดโอกาสในการลงทุน การสรางรายได และชวยสรางความ
                                             
1  ดู Stiglitz และ Weiss (1981) 



4 โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเช่ือกับการลดปญหาความยากจน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

สมดุลใหแกผูประกอบการไดดียิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม เน่ืองจากธนาคารพาณิชยมีขอจํากัดรอบดานจึงทํา
ใหไมพรอมที่จะบริการไดอยางทั่วถึงแกผูประกอบการรายเล็กโดยเฉพาะผูประกอบการรายใหมซึ่งมัก
ขาดแคลนหลักประกันที่เพียงพอกับปริมาณสินเชื่อที่ตองการ ไมเคยมีประวัติทางการเงินกับสถาบัน
การเงินมากอน จึงมักถูกจํากัดโอกาสในการเขาถึงเงินทุนจากธนาคารพาณิชย และในที่สุดรัฐบาลก็ตอง
ออกมาตรการตางๆ เพ่ือชวยแกไขขอบกพรองในตลาดสินเชื่อนี้ดังเชนที่เปนอยูในปจจุบัน2 

สําหรับการใหบริการสินเชื่อรายยอยแกคนจนนั้น ธนาคารกรามีนในประเทศบังคลาเทศนับได
วาเปนธนาคารเอกชนที่ใหบริการประเภทนี้แกคนจนโดยเฉพาะ (Yunus and Jolis, 1998) แมวาคนจน
ในบังคลาเทศมีสถานะที่ไมแตกตางจากคนจนในประเทศไทยหรือประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ กลาวคือ 
คนจนหรือกลุมคนระดับฐานรากนี้มักไมมีโอกาสที่จะกูยืมเงินดอกเบี้ยต่ําจากสถาบันการเงินระบบการเงิน
ได เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูง แตบทบาทของธนาคารแหงน้ีกลับตอกย้ําใหเห็นวา คนจนก็สามารถเปน
ลูกคาชั้นดีของธนาคารได เพียงแตวาตองมีใครใหโอกาสดานเงินทุนแกเขาทั้งหลายเพื่อใชไปในการ
พัฒนาศักยภาพ ตลอดจนใหความรูในการบริหารเงินและรักษาวินัยทางการเงินของตนเอง  

อยางไรก็ตาม การศึกษาวจิัยหลายชิ้นในปจจุบันไดพยายามวิเคราะหวา นโยบายที่สนับสนุน
หรืออดุหนุนสินเชื่อจะเปนเครื่องมือชวยแกปญหาความยากจนไดหรือไม Siamwalla (1993) ไดวิเคราะห
และใหขอสังเกตที่นาสนใจ กลาวคือ การขาดแคลนเงินลงทุนมิใชปญหาของคนจน ส่ิงที่สําคญักวานั้น 
คือ เทคโนโลยี ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพ และตลาดรองรับ สินเชื่อจึงเปนเพียงเครื่องมือ
เสริมในการลดปญหาความยากจนเทานัน้  

นอกจากจุดออนของตลาดสินเชื่อดังที่กลาวขางตนแลว ความรูและความสามารถของ 
ผูประกอบการรายยอยก็เปนอีกประเด็นที่ตองคํานึงถึง จากการศึกษาประสบการณของผูที่ยากจนและ
ดอยโอกาสทั้งในและตางประเทศ พบวา ประชากรเหลานี้มักมีการศึกษาไมสูง ขาดประสบการณและ
ทักษะในการดําเนินธุรกิจ ขาดการวางแผนธุรกิจที่รอบคอบสวนใหญจะทําวันตอวัน ไมมีเวลาที่จะ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการใหตรงกับความตองการของตลาดในปจจุบัน ตลอดจนขาดความ
โปรงใสในการดําเนินงานรวมถึงไมมีการจัดเก็บระบบบัญชีที่ดี เหตุผลเหลานี้จึงเปนขอจํากัดในการ
ปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินเชนกัน  

ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ผูประกอบการรายยอยมักไมมีตลาดรองรับสินคาที่ตนเอง
ผลิตหรือใหบริการ ฉะนั้น แมวาผูประกอบการจะมีความสามารถในการผลิตและบริการ แตถาไม
สามารถหาลูกคาไดก็ไมมีความหมายใด การลงทุนก็จะเสียเปลาและลมเหลวในที่สุด ซึ่งจะทําให
ผูประกอบการกลับเขาสูวังวนเดิม เพราะไมสามารถหลุดพนจากสภาพความยากจนได แถมยังมีภาระ
หน้ีที่พอกพูนขึ้นจากการกอหนี้เพ่ือใชลงทุน  

 

                                             
2  De Meza (2002) ใหขอคิดเห็นวา นโยบายของรัฐที่ใหความสนับสนุนดานสินเชื่อแกผูประกอบการที่ขาดแคลนเงินทุนหรือดอยโอกาส

ไมใชเปนส่ิงที่ดีเสมอไป แตกลับไปลดประสิทธิภาพของนโยบายดวยซ้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผูประกอบการที่ขอสินเชื่อไปนั้น
เขาขางตัวเองโดยคาดหวังผลลัพธจากการลงทุนในระดับที่ดีเกินความเปนจริง 
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รูปที่ 1: แนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนยากจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2  โครงการของรัฐซึ่งเนนการสนับสนุนเงินทุนแกประชาชนเพื่อลดปญหาความยากจน  

แมวารัฐไดดําเนินนโยบายที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาความยากจนมาโดยตลอดนับตั้งแต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2506-2509 เปนตนมา แตนโยบายเพื่อ
แกปญหาดังกลาวในระยะแรกของแผนพัฒนาฯ เนนการสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อชวยสนับสนุนการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยหวังใหเปนตัวผลักดันการขยายตัวของเศรษฐกิจ แตยังมิไดดําเนนิ
นโยบายที่มีจุดประสงคเพ่ือลดปญหาความยากจนในชนบทอยางแทจริง  

คนไรซึ่งโอกาส/คนยากจน 

พ่ึงสวัสดิการของรัฐ เปนเจาของกิจการ เปนคนใชแรงงาน 

ภาระทางการคลงั 
ของรัฐ 

ผูประกอบการ 
ขนาดเล็ก 

วิสาหกิจขนาดใหญ 
ขนาดกลางหรือ 

ขนาดเล็ก 

ทางเลือก 

ศักยภาพ ความคดิริเร่ิม
ประสบการณ  

การบริหารจัดการ 

เงินทุน 
และแหลงเงินทุน

สนับสนุน 

โครงสรางพื้นฐานและ
การสนับสนุนจาก
ภาครัฐและเอกชน 

ปจจัย 

เกื้อหนุน 

Income Impact Employment Impact ผลกระทบ 

SMEs Large Enterprise 
การเชื่อมโยง

ระหวางภาค

เปาหมายของรัฐ Poverty Exit Econ. Development 

Outsourcing 
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อยางไรก็ตาม การดําเนินงานแกไขปญหาความยากจนเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นในชวงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529 เปนตนมา โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาชนบทเพื่อใหเกิดการ
กระจายรายไดและพัฒนาทองถ่ิน ทั้งน้ี รัฐบาลตางๆ ไดดําเนินโครงการลดความยากจนที่มีรูปแบบ
แตกตางกันไป ทั้งน้ี โครงการของรัฐที่ใหความชวยเหลือทางดานเงินทุนและสินเชื่อเพื่อลดปญหาความ
ยากจนระหวางป พ.ศ. 2544-2549 ซึ่งเปนชวงของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีรูปแบบการบริหารที่
คอนขางแตกตางจากรัฐบาลชุดกอนๆ เชน การนําเอาวิธีบริหารแบบนักธุรกิจมาปรับใชเพ่ือบริหาร
ระบบราชการ การตัดสินใจอยางรวดเร็ว การรวมศูนยอํานาจ และการใชกลยุทธทางการตลาด แมวาจะ
มีความแตกตางดังกลาวขางตน แตถามองในแงนโยบายและโครงการที่ใชน้ันมีลักษณะที่คลายคลึงกับ
ของรัฐบาลชุดกอนๆ ตารางที่ 1 ไดใหรายละเอียดพอสังเขปเก่ียวกับโครงการลดความยากจนตางๆ 
กอนที่จะถูกพัฒนามาเปนกองทุนหมูบานและธนาคารประชาชนในปจจุบัน พอจะเห็นไดวา รัฐบาล
กอนๆ ก็ไดดําเนินโครงการที่มีลักษณะชวยเหลือและกระตุนเศรษฐกิจระดับฐานราก  ทวารัฐบาลชุดที่
ผานมามีการอัดฉีดเงินจํานวนมากเขาสูระบบภายในระยะเวลาอันส้ัน เพ่ือเรงการใชจายในการบริโภค
ของประชาชน เชน การจัดตั้งกองทุนหมูบานฯ การพักหน้ีเกษตรกร เปนตน  

ตารางที่ 1: โครงการตางๆ ของรัฐเพื่อชวยลดปญหาความยากจน  
ปที่เริ่มตนโครงการ โครงการลดความยากจน 

2518 โครงการเงินผัน  
 โครงการสรางงานในชนบท : พัฒนาทองถิ่นและชวยเหลือประชาชนในชนบทใหมงีานทําในชวงฤดูแลง 
 โครงการพัฒนาชนบท : สรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของทองถิ่น 

และแกไขปญหาความยากจนและสรางเศรษฐกิจชุมชน 
2527 กองทุนพฒันาชนบท : แหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า โดยที่การกูยืมเงินจากกองทุนฯ ชาวบาน

จะตองรวมเปนกลุมมากูยืมและใหกลุมในชุมชนเปนผูคํ้าประกัน 
2535 โครงการพัฒนาคนจนในเมือง : สินเช่ือแกชาวชุมชนแออัดและผูมีรายไดนอยในเขตเมือง เพื่อชวยสนับสนุน

กิจกรรมที่สรางรายไดและความมั่นคงใหแกชีวิต  
2536 โครงการแกไขปญหาความยากจน : เพื่อยกระดับอาชีพและคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนในหมูบาน

เปาหมาย โดยใหการอบรมและสนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 
2541 โครงการลงทุนเพื่อสังคม : เพื่อชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุมคน

วางงาน กลุมคนยากจน และกลุมคนดอยโอกาส เพื่อใหเกิดการจางงาน 
สรางรายได ตลอดจนเสริมสรางขีดความสามารถและความเขมแข็งของ
องคกรชุมชน 

2542 โครงการเสริมสรางการแกไขปญหาคนจนในเมืองในภาวะวิกฤต 
 : เพื่อลดปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมของคนจนเมือง โดยสงเสริมการ

พัฒนาอาชีพและธุรกิจในชุมชน รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดลอมในชุมชน และ
โครงสรางพื้นฐานในชุมชน 

2543 โครงการแกไขปญหาดานการเงินและสินเช่ือสําหรับคนจนในเมือง 
 : เพื่อชวยเหลือกลุมและเครือขายของคนจนในเมืองที่รวมตัวกันเปน  
   กลุมออมทรัพย สหกรณ กลุมอาชีพ 
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ตารางที่ 1: โครงการตางๆ ของรัฐเพื่อชวยลดปญหาความยากจน  (ตอ) 

ปที่เริ่มตนโครงการ โครงการลดความยากจน 
2544 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 : เพื่อเปนแหลงเงินทนุใหกับหมูบานและชุมชนเมือง หมูบานละ 1 ลานบาท 
สําหรับใชในการพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได ทั้งนี้จะมีชาวบานเปน
ผูบริหารและควบคุมดูแลในการจัดการเงินกองทุนเอง 

2544 โครงการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยเปนเวลา 3 ป 
 : เพื่อแกไขปญหาหนี้สินและความยากจนใหกับเกษตรกรรายยอยที่เปนลูกคา

ของ ธ.ก.ส. (1/4/2544 – 31/3/2547) 
2544 โครงการธนาคารประชาชน : เพื่อใหผูประกอบการรายยอย ผูที่มีรายไดประจํา หรือผูที่ยังไมไดประกอบ

อาชีพ สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนทีม่ีอัตราดอกเบี้ยตํ่า โดยลูกคาตองสราง
สัมพันธทางการเงนิกับธนาคารของรัฐที่ใหบริการกอนที่จะไดรับสินเช่ือ และ
ไมจําเปนตองมีหลักทรัพยคํ้าประกันแตตองมีบุคคลค้ําประกัน  

ตารางที่ 2: ความคืบหนาโครงการกองทุนหมูบานฯ และธนาคารประชาชน (ยอดสะสมตั้งแตเร่ิมโครงการ) 
ประเภทโครงการ 2546 2547 2548 มี.ค. 2549 

1. โครงการกองทุนหมูบาน     

 1.1 จํานวนหมูบานขึ้นทะเบียนแลว 59,206 59,298 61,395 61,395 

 1.2 จํานวนเงินใหกู (ลานบาท) 59,018 59,195 61,395 61,395 

 1.3 จํานวนเงินที่โอนเพิ่มเติม (ลานบาท)  2,366 6,206 7,381 

 1.4 จํานวนสมาชิกที่ไดรับเงินกู 9,420,400 12,910,171 17,856,095 18,632,752 

2. โครงการธนาคารประชาชน (ลานบาท)     

 2.1 จํานวนเงินใหกูต้ังแตเร่ิมโครงการ 15,375 21,692 27,152 28,247 

 2.2 จํานวนเงินกูคงเหลือ 6,072 6,833 7,042 6,889 

 2.3 จํานวนเงินฝากในโครงการ 1,847 2,104 2,006 2,033 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ตารางที่ 3: ผลการดําเนินงานตามโครงการพักชําระหนี้เกษตรกร (ยอดคงเหลือ) 
 1 เมษายน 2544 31 มีนาคม 2547 

ประเภท จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

มูลคาหนี้เงินตน 
(ลานบาท) 

จํานวนเกษตรกร 
(ราย) 

มูลคาหนี้เงินตน 
(ลานบาท) 

โครงการพักชําระหนี้เกษตรกร 2,309,966 94,329 1,944,029 75,476 

1. พักชําระหนี้ 1,171,817 53,039 878,555 41,006 

2. ลดภาระหนี้ 1,138,149 41,290 1,065,474 34,470 

3. เงินออม (รวมทัง้ 2 กลุม) - - - 14,749 

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
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 ตารางที่ 2 และ 3 แสดงผลการดําเนินงานตามโครงการกองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน และ
การพักชําระหนี้เกษตรกรรายยอย จะเห็นไดวา วงเงินสินเชื่อของทั้ง 3 โครงการรวมกันมีมูลคามากกวา
แสนลานบาท ซึ่งนับไดวาเปนวิธีกระตุนเศรษฐกิจระดับฐานรากของรัฐบาลชดุทีผ่านมานีท้ีมี่ความแตกตาง
อยางเห็นไดชัด  โดยรวมแลว มีจํานวนเงินและกลุมเปาหมายที่ครอบคลุมมากกวา มีการกําหนด
วัตถุประสงคที่ชัดเจน ตลอดจนมีการสงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับผูกูที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชนกรณี
พักชําระหนี้เกษตรกร รัฐบาลไดกําหนดใหมีการฟนฟูอาชีพระหวางพักชําระหนี้ ปรับโครงสรางการผลิต 
และสงเสริมการออมเงิน เปนตน  
 แมวาการดําเนินนโยบายของรัฐในการขยายบริการทางการเงินใหแกผูที่เคยอยูนอกระบบผาน
สถาบันการเงินของรัฐ ไดแก กองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน จะมีสวนกระตุนการขยายตัวของ
สินเชื่อครัวเรือน แตปริมาณหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นนั้นก็มิไดสืบเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายเพื่อประชาชน
เทานั้น ภาวะของระบบการเงินไทยไดเปลี่ยนแปลงไปภายหลังไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ทํา
ใหธนาคารพาณิชยมีความเขมงวดกับธุรกิจเอกชนขนาดใหญมากขึ้น ภายหลังจากที่ฟนตัวจากปญหา
หน้ีที่ไมกอใหเกิดรายได ธนาคารพาณิชยไดเริ่มใหความสนใจกับกลุมลูกคารายยอยที่มีรายไดนอยมาก
ขึ้น ตามการขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจการเงินที่มิใชสถาบันการเงินเขามารุกตลาดสินเชื่อสวนบุคคล 
โดยรวมจึงเห็นไดวา ปจจัยดังกลาวสงผลใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้นและมีตนทุนการกูยืม
เงินที่ลดลง 

อยางไรก็ตาม ที่ผานมาภาครัฐไดใหความสําคัญคอนขางมากกับตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกจิ 
โดยพยายามผลักดันใหเศรษฐกิจระดับลางเติบโตไปพรอมๆกับเศรษฐกิจระดับบน ผานการดําเนินงาน
ตามโครงการตางๆ ไมวาจะเปน โครงการสนับสนุนสินเชื่อใหแกผูประกอบการรายยอย ผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน เพ่ือลดปญหาความยากจนและเพิม่ศักยภาพของเศรษฐกิจ
ฐานราก แตมาตรการแกไขปญหาความยากจนทีผ่านมามิไดสรางผลทีด่ีมากนักในการลดปญหาความ
ยากจน สวนหน่ึงเปนเพราะปญหาความยากจนเปนปญหาเชงิโครงสราง ไมสามารถแกไขดวยวิธีหน่ึงวิธี
ใดเทานั้น ตองมาจากหลายๆมิติ  

การศึกษาของ สมชัย จิตสุชนและจิราภรณ แผลงประพันธ (2543) วิเคราะหปญหาการกระจาย
รายไดและปญหาความยากจนในประเทศไทยโดยชี้ใหเห็นวา กลไกและการเติบโตทางเศรษฐกจิไมสามารถ
กระจายประโยชน (trickle down) แกประชากรกลุมอาชีพตางๆ ไดอยางทั่วถึง แมวาโดยรวมจํานวนคน
ยากจนจะลดลงมาก แตทวาปญหาการกระจายไดรายไดยังคงมีอยูมาก โดยกระจายผลไดผลเสียใน
ระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางที่ไมเปนธรรมกับผูมีรายไดนอยมาโดยตลอด  นอกจากนั้นยังวิเคราะหความ
ยืดหยุนของความยากจนตอรายได กลาวคือ การเพิ่มขึ้นของรายไดตอหัว 1% มีสวนชวยลดความ
ยากจนของประเทศไทย 1.21% ทั้งน้ี เขตชนบทจะตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในแตละแหลงที่มาของ
รายไดไดมากกวาเขตเมือง ดังน้ันจึงจะชวยลดความยากจนไดมากกวา3  

                                             
3  วิเคราะหโดยใชดัชนีชี้วัดชองวางความยากจนและขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป พ.ศ. 2545 



ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ 9 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

แตเปนที่นาเสียดายวา ประสบการณในตางประเทศเชนในกลุมประเทศ OECD แสดงใหเห็นวา
การกระจายรายไดมิไดปรับตัวดีขึ้นแมวาเศรษฐกิจของประเทศเหลานั้นไดเติบโตตอเนื่องในระดับที่สูง
เปนระยะเวลานานพอสมควรแลว ดังน้ัน จึงยากที่จะเชื่อวา การพัฒนาแบบ trickle down จากบนลงลาง 
(แมวาภาครัฐเริ่มที่จะมาสนับสนุนเศรษฐกิจระดับลางแลวก็ตาม) ในประเทศกําลังพัฒนาอยางประเทศ
ไทยจะชวยกระจายประโยชนใหแกกลุมคนจนไดอยางทั่วถึง และบรรเทาปญหาความยากจนลงได 

3. การขาดแคลนเงินทุนเปนปจจัยทีท่ําใหคนจนขาดโอกาสการลงทุนจริงหรือ 

การยื่นมือเขามาชวยเหลือโดยรัฐผานมาตรการตางๆ ที่สนับสนุนเงินทุนใหแกประชาชนโดยเฉพาะ
คนที่ไรซึ่งโอกาสหรือคนจนนั้น มักจะอางเหตุผลที่วา เขาเหลานั้นขาดแคลนเงินทุนซึ่งเปนอุปสรรคที่ทําให
ไมสามารถลงทุนในกิจกรรมหรือโครงการที่จะชวยยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในอนาคต กลาวอีกนัย
หน่ึงคือ การไดรับเงินทุนจะเปนหนทางที่ชวยใหหลุดพนจากความยากจนได แตกอนที่จะประเมินหา
ผลลัพธของการนําเงินทุนไปใชวาเปนอยางไร ควรพิจารณากอนวา แทจริงแลวขอจํากัดทางการเงินทําให
กิจกรรมการลงทุนลดลงจริงหรือไม เพราะหากขอจํากัดทางการเงินนั้นมิไดเปนอุปสรรคสําคัญ ยอม
หมายความวารัฐเขาใจสถานการณผิดพลาด ซึ่งจะสงผลใหการกําหนดมาตรการเพื่อสนับสนุนดานการเงิน
น้ันไมกอใหเกิดประโยชนสูงสุด การศึกษาในสวนนี้จะตอบ 2 ประเด็นหลักคือ (ก) ความแตกตางดาน
ความมั่งคั่งและการศึกษาของครัวเรือนที่ทําธุรกิจกับครัวเรือนที่ไมไดทําธุรกิจ และ (ข) โอกาสในการ
ลงทุน 

3.1  ความมัง่คั่งและการศึกษา 

แมวาเศรษฐกจิเริ่มฟนตัวขึน้และขอมูลสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรอืน ไดแสดง 
จํานวนคนยากจน (ดานรายจายหรือการบริโภค) ของประเทศไทยลดลงอยางตอเนื่องจากทีเ่คยสูงถึง 
12.6 ลานคน (รอยละ 20.98 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) ในป พ.ศ. 2543 มาอยูที่ 6.05 ลานคน (รอย
ละ 9.54) ในป พ.ศ. 2549 แตปญหาการกระจายรายไดยังคงมีอยูสูง ทั้งน้ี คนจนสวนใหญอยูในชนบท มี
การศึกษานอย ประกอบอาชีพการเกษตร และมักถือครองทีด่ินเปนจํานวนนอย  

การศึกษาของ Paulson and Townsend (2004) ไดวิเคราะหผลของขอจํากัดทางการเงินตอ
ความสามารถในเชิงพาณชิย (entrepreneurship) โดยใชขอมูลจากการสํารวจครัวเรือนจํานวน 2,880 
ครัวเรือนในภาคกลาง (จังหวัดลพบุรีและฉะเชิงเทรา) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวดับุรีรัมย
และศรีสะเกษ) ป พ.ศ. 2540 พบวา ครวัเรือนที่ประกอบธุรกิจมีจาํนวน 593 ครัวเรอืน หรือประมาณรอยละ 
21 ของจํานวนตัวอยางครัวเรือนทั้งหมด และสวนใหญจะอยูในเขตภาคกลางซึ่งการพัฒนาเขาถึงมากกวา 

ตารางที่ 4 แสดงใหเห็นความแตกตางในความมั่งคั่งของครัวเรือนที่ทําและไมทําธุรกิจในภาค
กลางและภาคะตะวันออกเฉียงเหนือ ความมั่งคั่งในที่น้ีหมายรวมเฉพาะการถือครองที่ดินและทรัพยสิน
ทางการเกษตร แตยังมิไดรวมถึงสินทรัพยทางการเงินอื่นๆ ผลปรากฏใหเห็นคอนขางชัดเจนวา ครัวเรือน
ที่ทําธุรกิจสามารถสะสมความมั่งคั่งไดมากกวาไมวาจะอยูในภาคใดก็ตาม แตที่สังเกตเห็นไดชัดคือ 



10 โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเช่ือกับการลดปญหาความยากจน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ครัวเรือนที่ทําธุรกิจในภาคกลางซึ่งความเจริญเขาถึงมากกวานั้นถือครองที่ดินและทรัพยสินทางการ
เกษตรในระดับที่สูงกวาครัวเรือนที่ทําธุรกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 2.6 เทา และสูงกวาครัวเรือน
ที่ไมไดทําธุรกิจในภาคดังกลาวถึง 4.2 เทา  

หากเปรยีบเทยีบกับการถือครองที่ดินและทรัพยสินทางการเกษตรเมื่อ 6 ปกอนการสํารวจป 
พ.ศ. 2540 แมวาความมั่งคั่งของทั้งครัวเรือนที่มีและไมมีกิจการเปนของตัวเองไดเพ่ิมขึ้นมาก แตไมนา
แปลกใจเพราะวา ในชวงเวลาดังกลาวนัน้เศรษฐกิจของประเทศอยูในชวงขาขึ้น จึงเปนไปไดวา อานิสงค
ของการขยายตัวทางเศรษฐกิจสวนรวมอาจสงผลกระตุนใหเกิดกจิกรรมทางเศรษฐกิจของภาคสวนตางๆ 

นอกจากนั้น อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ การครอบครองที่ดินซึง่สามารถใชเปนหลักประกนั 
จะเห็นไดวา ครัวเรือนสวนใหญอาจจะมิไดมีกรรมสิทธ์ิถาวรในที่ดินทาํกินที่ตนเองมีอยู หรือที่ดิน
บางสวนอาจถูกใชไปเปนหลกัประกันแลว จึงไมสามารถนําไปใชค้าํประกันตอได ดังน้ัน จึงสังเกตไดวา
มูลคาที่ดินทีค่รัวเรือนสามารถใชเปนหลกัทรัพยค้ําประกันนั้นต่ํากวามูลคาทีด่ินโดยรวมที่ตนเองมีอยู 4 
อยางไรก็ตาม การขาดแคลนที่ดินเพื่อใชเปนหลักทรัพยค้าํประกนัในภาวะจาํเปนนั้น นาจะมีความ
รุนแรงมากกวาสําหรับครัวเรือนที่ไมไดทาํธุรกิจ ซึ่งแตกตางจากครวัเรือนที่ทาํธุรกิจ เพราะมีโอกาสใน
การใชผลกาํไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจมาซื้อลงทุนในที่ดินและทรัพยสินอื่นๆ อีกทั้งยังนาเปนหวง
มากกวาสําหรับครัวเรือนทีอ่ยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม แมวาที่ผานมาภาครฐัได
พยายามทีจ่ะจัดสรรที่ดินทาํกินใหแกคนจนถือครองเพือ่ใชประโยชน แตก็นาเปนหวงวา การกําหนด
สิทธิในที่ดินมไิดเปนไปอยางรัดกุมและถูกตอง บทบาทของรฐัอาจกลับกอผลเสียมากกวาผลดีเพราะ
อาจจะทําใหทายที่สุดนายทนุเปนผูที่ไดรบัประโยชนแทนทีจ่ะเปนคนยากจน  

 
ตารางที่ 4: การถือครองที่ดินและทรัพยสิน จําแนกตามภาคและการประกอบธุรกิจ (หนวย : พันบาท) 

ทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ทรัพยสิน 

ไมทําธุรกิจ ทําธุรกิจ ไมทําธุรกิจ ทําธุรกิจ ไมทําธุรกิจ ทําธุรกิจ 

การถือครองที่ดินและทรัพยสิน
ทางการเกษตร :             

   - ปที่สํารวจ (2540) 238 603 212 336 306 884 

   - เมื่อ 6 ปกอนปการสํารวจ 130 225 125 180 140 304 
มูลคาที่ดิน 200 515 190 244 250 893 
ที่ดินซ่ึงใชเปนหลักประกันได 30 300 40 100 15 632 
ที่มา : Paulson and Townsend (2004) 
หมายเหตุ : ตัวเลขขางตนเปนคามัธยฐาน (median) 

                                             
4   Feder et al. (1988) ระบุวาประมาณรอยละ 50 ของที่ดินของเอกชนในประเทศไทยนั้นไมสามารถใชเปนหลักทรัพยค้ําประกันไดและถูก

จํากัดสิทธิในการโอนเปลี่ยนมือ ยกเวนเปนการโอนเปนมรดก  
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 นอกจากทรัพยสินที่แทจริง (real assets) ขางตนแลว ในทางเศรษฐศาสตรการศึกษานับไดวา
เปนการลงทนุอยางหนึ่ง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับทุนทางดานทรัพยากรมนุษย (human capital) เชื่อวา บุคคลที่
ไดรับการศกึษาสูงและผานการฝกอบรมมาอยางดี ยอมมีโอกาสทํางานและไดคาตอบแทนสงูกลับคืนมา 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ การศึกษาเปนปจจัยทีช่วยเสริมสรางขีดความสามารถในการสรางสรรคส่ิงใหม 
ทั้งน้ี การสะสมทุนทรัพยากรมนุษยน้ันทําไดหลายชองทาง เริ่มตนจากการศกึษาในโรงเรยีน (formal 
education) ไปจนถึงการเรยีนรูจากการทาํงานและการเรียนรูดวยตนเอง ฉะนั้น พ้ืนฐานความรูและระดับ
การศึกษาเปนตัวแปรสําคญัขั้นตนที่สะทอนทุนทางดานทรัพยากรมนุษยได ซึ่งสอดคลองกับขอสรุปของ 
Paulson and Townsend (2002) ที่วา การศึกษาในโรงเรียนมีความสมัพันธใกลชิดกับความสามารถในเชิง
พาณิชย  

 จากขอมูลการสํารวจครัวเรอืนที่อางถึงขางตน โดยรวมพบวา หัวหนาครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจ
มักมีการศึกษาสูงกวาหัวหนาครัวเรอืนทีมิ่ไดประกอบธุรกิจ (ตารางที่ 5) กลาวคือ หัวหนาครัวเรือนที่
ประกอบธุรกิจและไดรับการศึกษาในโรงเรียนมากกวา 4 ป มีอยูประมาณรอยละ 24 ในขณะที่หัวหนา
ครัวเรือนที่มิไดประกอบธุรกิจมีเพียงรอยละ 14 เทานั้น และความแตกตางกันในแงน้ียิ่งมีมากขึ้นในกรณี
ที่ผูประกอบการอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้น ยังเปนที่สังเกตวา หัวหนาครัวเรือนที่มี
การศึกษาต่าํกวา 4 ปและมีธุรกิจเปนของตนเองนั้นมีจํานวนคิดเปนสัดสวนที่นอยมาก 

ตารางที่ 5: ลักษณะของหัวหนาครัวเรือน จําแนกตามภาคและการประกอบธุรกิจ 

ทั้งหมด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ลักษณะของ 
หัวหนาครัวเรือน ไมทําธุรกิจ ทําธุรกิจ ไมทําธุรกิจ ทําธุรกิจ ไมทําธุรกิจ ทําธุรกิจ 

อายุ (ป) 51 47 50 46 54 48 
โอกาสทางการศึกษา:             
  - 0 - 3 ป (%) 21 11 20 9 21 12 
  - 4 ป (%) 65 65 66 60 63 67 
  - 5 - 16 ป (%) 14 24 14 31 15 21 
ที่มา : Paulson and Townsend (2004) 

3.2  โอกาสในการลงทุน 

ผลจากการสาํรวจขางตนยังบงบอกดวยวา ประมาณรอยละ 54 ของจํานวนธุรกิจที่ถูกสํารวจ
ทั้งหมดเห็นวาผลตอบแทนมีขอจํากดัถาหากไมสามารถขยายกจิการ และสาเหตหุลักทีท่าํใหไมสามารถ
ขยายกิจการได คือ การขาดแคลนเงินทนุ โดยที่ผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเผชิญกับขอจํากดั
ทางการเงินมากกวาครัวเรอืนที่ประกอบการธุรกจิในภาคกลาง ซึ่งสงผลใหไมสามารถขยายกจิการได 

การศึกษาของ Paulson and Townsend (2004) พบวา อุปสรรคในการระดมทุนมีผลอยางมากตอ
การจัดตั้งธุรกิจใหมและการดําเนินธุรกิจ โดยมีขอสรุปที่สําคัญ คือ (ก) ครัวเรือนที่มีความมั่งคั่งมี
โอกาสเริ่มตนธุรกิจมากกวา (ข) ความสามารถในเชิงพาณิชยของผูประกอบการและความมั่งคั่งเปน
ปจจัยที่ชวยเสริมใหเกิดการลงทุนเพิ่มขึ้น (ค) ขอจํากัดทางการเงินเปนอุปสรรคที่ทําใหผูประกอบการ
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ไมสามารถดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจไดดีนัก ทั้งน้ี ปญหาดังกลาวพบในตางจังหวัด (โดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) มากกวาในเขตเมืองที่มีความเจริญมากกวา อยางไรก็ตาม แมวาผลการศึกษานี้
ไดแสดงใหเห็นวา ขอจํากัดทางการเงินเปนอุปสรรคตอการเริ่มตนหรือขยายกิจการ แตก็มิได
หมายความวา รัฐควรเขาแทรกแซงตลาดสินเชื่อโดยใหการอุดหนุน (subsidy) แกผูที่ขาดแคลนเงินทุน 
การแทรกแซงของรัฐขึ้นอยูกับสาเหตุที่ทําใหตลาดสินเชื่อไมสามารถดําเนินงานไดอยางสมบูรณ
ตามปกติ ตัวอยางเชน ถาหากหลักทรัพยค้ําประกันเปนส่ิงจําเปนในขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อ ภาครัฐ
อาจเขามาชวยใหประชาชนมีสิทธิในที่ดินทํากิน แตถาขอจํากัดดานสินเชื่อเกิดจากปญหาขอมูลที่ไม
เพียงพอ มาตรการดังกลาวคงไมเหมาะสมและไมชวยลดขอจํากัดทางการเงินได 

อยางไรก็ตาม ในชวงทีผ่านมาภาครฐัไดนําหลายมาตรการออกมาใช เพ่ือเปดโอกาสให
ประชาชนเขาถึงแหลงเงินทนุในระบบไดมากขึ้นผานระบบสถาบันการเงินของรฐั ตารางที ่ 6 แสดง
จํานวนและสัดสวนของคนจนและคนไมจนที่ไดรับความชวยเหลือจากโครงการสนับสนุนดานสินเชื่อและ
เงินทุนของรัฐบาล โดยคาํนวณจากขอมลูการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน จะเห็นไดวา 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนโครงการที่มีประชากรไดรับประโยชนมากที่สุด โดยมีประมาณ 4.7 
ลานคน(รอยละ 7.66 ของจํานวนประชากรทั้งหมด) ในป พ.ศ. 2545 และ 6.5 ลานคน (รอยละ 10.28) 
ในป พ.ศ. 2549 รองลงมาคอื โครงการพกัชําระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยเปนเวลา 3 ป 

คําถามที่ตองถามตอไปคือ กลุมคนประเภทใด (คนจนหรือคนไมจน) เปนผูรับประโยชน หาก
จะใหถูกตองตามจุดประสงคของการใหความชวยเหลือแกคนระดับฐานรากที่ดอยโอกาส สัดสวนของคน
จนที่ไดรับประโยชนควรอยูในระดับที่สูง แตถาปรากฏวา คนไมจนที่เขามาใชประโยชนมีสัดสวนทีสู่งกวา
ซึ่งบงชี้วา นโยบายของรัฐในการใหความชวยเหลือแกคนที่ดอยโอกาสใหเขาถึงแหลงสินเชื่อผานระบบ
สถาบันการเงินของรัฐน้ันยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร และผลปรากฏวา คนยากจนที่เขามาใช
ประโยชนจากโครงการเหลานี้มีสัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับสัดสวนของคนไมจน ในขณะที่คนไมจนเขา
มาใชประโยชนจากนโยบายสนับสนุนสินเชื่อของรัฐมากกวาคนจนในทุกโครงการ คิดเปนสัดสวนที่สูง
กวารอยละ 80 ของจํานวนผูไดรับประโยชนในแตละโครงการ และมีแนวโนมที่เพ่ิมขึ้นในชวงที่ผานมา 
ผลปรากฏเชนนี้อาจเปนเพราะการกําหนดรูปแบบและการบริหารจัดการโครงการที่ขาดประสิทธิภาพ
และขาดความชัดเจน ตัวอยางเชน หนวยงานที่กํากับดูแลโครงการอาจมีการเลือกปฏิบัติกับเฉพาะคนที่
มีความใกลชิดและคุนเคย หรืออาจกีดกันคนที่มีความเสี่ยงสูงออกไปก็เปนได ถาหากเปนเชนนี้แลวยอม
ทําใหคนจนไมสามารถเขาถึงประโยชน และรัฐบาลจะตอบไดอยางไรวา มาตรการตางๆ ทําไปเพื่อ
ชวยเหลือและเปดโอกาสใหคนในระดับฐานรากสามารถลืมตาอาปากไดอยางแทจริง  

ตัวอยางเชน กรณีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในป พ.ศ. 2545 มีผูที่ไดรับประโยชนจาก
กองทุนฯ เปนจํานวน 4.7 ลานคน และในจํานวนนี้เปนคนไมจนสูงถึงเกือบ4 ลานคน หรือคดิเปนรอยละ 
84.6 ขณะที่คนจนที่ไดรบัประโยชนมีสัดสวนเพียงรอยละ 15.4 เปนที่สังเกตวา สัดสวนของคนจนที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการนี้ลดลงอยางตอเนือ่ง ในทางกลับกันสัดสวนของคนไมจนที่ไดรับประโยชนกลับ
เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการพักชําระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอยเปนอีกโครงการหนึ่งที่มีประเด็นนา
ขบคิด กลาวคอื ทั้งๆ ที่คนจนสวนใหญในประเทศไทยมอีาชีพเกษตรกรรม แตดวยเหตุใดคนจนที่ไดรับ 
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ประโยชนจากโครงการนี้กลบัมีสัดสวนเพียงเลก็นอยประมาณรอยละ 10-17 เทานั้น จึงเปนอกีตัวอยางหนึ่ง
ที่แสดงใหเห็นวา นโยบายเพื่อประชาชนที่ผานมานั้นยังไมสามารถเขาถึงคนยากจนไดอยางทั่วถึง  มิหนําซ้าํ
นโยบายตางๆ เหลานั้นอาจกลับทําใหความไมเทาเทียมกันระหวางคนจนกับคนไมจนยิ่งมีมากขึ้นได  

4. การกอหนี ้: ฟนเพื่อลุก หรือ ฟนเพื่อฟุบ ? 
เน้ือหาในบทที่ผานมาไดแสดงใหเห็นแลววา คนจนที่ไดรับประโยชนจากโครงการชวยเหลือดาน

สินเชื่อของรัฐเปนเพียงสวนนอย ทั้งๆที่คนยากจนในประเทศมอียูจาํนวนมากสูงราวๆ 9.1 ลานคนในป 
พ.ศ. 2545 อยางไรก็ตาม เม่ือคนยากจนและคนที่ไมจนจริงไดรับสินเชื่อจากภาครัฐไปแลว เงนิทุนจาก
การกอหนี้ชวยสรางผลตอบแทนเปนรายไดที่เพ่ิมขึ้นจริงหรือไม ผลตอการลดรายจายเปนอยางไร และที่
สําคัญ คนยากจนสามารถใชโอกาสนี้ใหพนจากความยากจนไดหรอืไม 

4.1 การกระจายรายได 

บทความนีศ้ึกษาปญหาการกระจายรายไดหรอืความไมเทาเทยีมกนัดานรายได ซึ่งจะสะทอน
ความเหลื่อมล้ําในสังคมของกลุมคนทีใ่ชประโยชนจากโครงการของรัฐ โดยประเมินจากสัดสวนรายไดใน
แตละชั้นรายได (income share) จากจนสุด (ชั้นรายไดที่ 1) จนถึงรวยที่สุด (ชั้นรายไดที่ 5) จาก
ฐานขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (socio-economic survey หรือ SES) แต
เน่ืองจากมีขอจํากัดดานขอมูล จึงศกึษาเฉพาะสองโครงการหลักเทานั้น ไดแก โครงการกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมอืง และโครงการพักชาํระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย 
ตารางที่ 7: สัดสวนของจํานวนคนที่ไดรับประโยชนจากโครงการกองทุนหมูบานและพักชําระหนี้เกษตรกร   

รายยอย (หนวย : รอยละ) 
  โครงการกองทนุหมูบาน โครงการพกัชําระหนีเ้กษตรกร 

ระดับรายได 2545  2547  2549  2545  2547  
ระดับที่ 1 (จนที่สุด) 22.10  21.44  23.51  26.49  23.12  
ระดับที่ 2 25.23  24.22  24.65  26.79  27.23  
ระดับที่ 3 24.05  23.74  23.21  22.72  24.55  
ระดับที่ 4 18.64  18.87  17.51  16.88  16.52  
ระดับที่ 5 (รวยที่สุด) 9.98  11.73  11.12  7.13  8.57  

รวม 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 
จากการแบงประชากรที่ไดเขารวมโครงการของรัฐตามระดับรายไดขางตน เม่ือพิจารณาสัดสวน

ผูกูยืมเงินจากทั้งสองโครงการจําแนกตามระดับรายได (ตารางที่ 7) โดยรวมพบวา คนที่ไดรับประโยชน
จากโครงการทั้งสองสวนใหญเปนคนที่มีรายไดต่ํา ดังจะเห็นไดวา จากจํานวนผูที่กูยืมเงินจากกองทุน
หมูบานและพักชําระหนี้น้ัน ประมาณรอยละ 21-24 ของคนที่กูยืมเงินจากกองทุนหมูบานฯ มีระดับ
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รายไดต่ํา และรอยละ 23-26.5 ของคนที่เขาพึ่งโครงการพักชําระหนี้เกษตรกรมีระดับรายไดต่ํา ในขณะที่
คนที่มีรายไดสูงที่สุดกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานประมาณรอยละ 9-12 และไดพักชําระหนี้รอยละ 7-8.5 
แมวากลุมคนที่อยูในชั้นรายไดสูงที่สุดจะมีเพียงสัดสวนเล็กนอยเมื่อเทียบกับกลุมคนจนที่ไดรับประโยชน
จากทั้งสองโครงการ แตสัดสวนดังกลาวกลับมีแนวโนมสูงขึ้น ในขณะเดียวกันกลุมคนจนที่สุดก็มีสัดสวน
คงตัวหรือลดลง จึงนาสงสัยวา เหตุที่คนจนที่สุดเขามาใชประโยชนจากกองทุนหมูบานนี้เน่ืองจากเปน
คนจนกลุมใหมเขามาใชประโยชนหรือวาคนที่ไมไดถูกจัดเปนคนจนที่สุดแตเม่ือเวลาผานไปกลับมีรายได
ลดลงและเขาไปอยูในกลุมคนที่มีรายไดต่ําที่สุด ซึ่งถาเปนเชนนี้จริง โครงการกองทุนหมูบานนี้อาจไมได
ชวยใหประชาชนหลุดพนจากความยากจนก็เปนได  ผลจากการวิเคราะหสอดคลองกับผลที่ไดจากการสํารวจ
ความคิดเห็นโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2550) ซึ่งพบวากรรมการของกองทุนหมูบาน
หลายๆหมูบานมักจะไมปลอยกูเงินกองทุนหมูบานใหแกคนจนโดยมองวาเปนผูที่มีความเสี่ยงสูงและมี
โอกาสที่จะไมสามารถชําระคืนเงินกูได นอกจากนั้น ยังมักไมมีคนยอมเปนผูค้ําประกันการกูยืมใหอีกดวย  

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการกระจายรายไดของประชาชนที่ไดรับประโยชนจากกองทุนหมูบานฯ และ
โครงการพักชาํระหนี้เกษตรกรรายยอย การศึกษานี้ไดประเมินความแตกตางในสวนแบงรายไดตาม
กลุมรายได 5 กลุมเพ่ือดูการกระจายรายไดของคนจนกับคนรวยวาเปนอยางไร จากตารางที ่ 8 พบวา 
กลุมคนรวยทีสุ่ดเปนกลุมที่รายไดเฉลีย่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด ในขณะทีก่ลุมชั้นรายไดที่จนที่สุด
มีรายไดเฉลีย่เปลี่ยนแปลงนอยที่สุด โดยจะเห็นไดวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของคนจนในป พ.ศ. 2545 อยู
ที่ 857 บาทและเพิ่มขึ้นมาอยูที่ 1,028 บาทเทานั้นในป พ.ศ. 2549 หรือประมาณ 1.2 เทา ซึ่งแตกตางกับ
กลุมคนรวยทีสุ่ดที่มีรายไดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึงเกือบ 1.5 เทา นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาสวนแบงรายไดจะ
พบวา การกระจายรายไดมีความเหลื่อมล้ํามากขึ้นจากเดิม กลุมชั้นรายไดที่ 5 ซึ่งร่ํารวยที่สุดมีสวนแบง
รายไดเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 50.38 ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 50.57 และ 51.76 ในป พ.ศ. 2547 และ 2549 
ตามลําดับ ในขณะที่กลุมชั้นรายไดที่ 1 และ 2 จะมีสวนแบงรายไดเพ่ิมขึ้นเล็กนอยในป พ.ศ. 2547 แต
กลับลดลงในป พ.ศ. 2549 

 
ตารางที่ 8: รายไดเฉลี่ยและสวนแบงรายไดในแตละชั้นรายได (5 กลุมชั้นรายได) สําหรับโครงการกองทุน

หมูบานและชุมชนเมือง 

 รายไดเฉล่ีย (บาท/คน/เดือน) สวนแบงรายได (รอยละ) 

ระดับรายได 2545  2547  2549  2545  2547  2549  

ระดับที่ 1 (จนที่สุด) 857  1,002  1,028  5.03  5.10  4.38  
ระดับที่ 2 1,492  1,740  2,003  8.76  8.86  8.53  
ระดับที่ 3 2,329  2,682  3,151  13.67  13.66  13.41  
ระดับที่ 4 3,777  4,285  5,150  22.16  21.81  21.92  
ระดับที่ 5 (รวยที่สุด) 8,586  9,934  12,160  50.38  50.57  51.76  

เฉลี่ย/รวม 2,687  3,247  3,721  100.00  100.00  100.00  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 



16 โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเช่ือกับการลดปญหาความยากจน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

สําหรับกรณีผูที่ไดรับประโยชนจากการพักชาํระหนี้ฯ ลักษณะของการกระจายรายไดมิไดแตกตาง 
จากกรณทีี่กูยมืเงินจากกองทุนหมูบานแตอยางใด กลาวคือ กลุมคนที่อยูในชัน้รายไดต่ําทีสุ่ดไมไดมี
รายไดเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากนักเม่ือเทียบกับกลุมคนที่มีรายไดสูง อีกทั้งยังมีสวนแบงรายไดที่ลดลงจากเดิม
ที่รอยละ 5.14 ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 4.62 ในป พ.ศ. 2547 ในขณะที่กลุมคนรวยที่สุดมีสัดสวนรายได
สูงขึ้นอยางชัดเจน จากรอยละ 49.34  ในป พ.ศ. 2545 เปนรอยละ 56.05 ในป พ.ศ. 2547 (ตารางที่ 9) 

ตารางที่ 9: รายไดเฉลี่ยและสวนแบงรายไดในแตละชั้นรายได (5 กลุมชั้นรายได) สําหรับโครงการพักชําระ
หนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย 

  รายไดเฉล่ีย (บาท/คน/เดือน) สวนแบงรายได (รอยละ) 
ระดับรายได 2545  2547  2545  2547  

ระดับที่ 1 (จนที่สุด) 859  1,009  5.14  4.62  
ระดับที่ 2 1,478  1,719  8.83  7.86  
ระดับที่ 3 2,362  2,697  14.12  12.33  
ระดับที่ 4 3,778  4,186  22.58  19.14  
ระดับที่ 5 (รวยที่สุด) 8,255  12,258  49.34  56.05  

เฉลี่ย/รวม 2,386  3,106  100.00  100.00  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

4.2  ผลกระทบตอรายไดและรายจาย 

 สําหรับประเดน็ที่วา นโยบายของรัฐที่สนับสนุนดานเงินทุนและสินเชื่อมีผลตอการเพิ่มรายและ
ลดรายจายหรือไมน้ัน การศึกษานี้จะวิเคราะหอตัราการขยายตัวของรายไดและรายจายทีแ่ทจริงระหวาง
ของประชากรที่ไดรับประโยชนและไมไดรบัประโยชนจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อของรัฐ โดยขอมูล
ครวัเรอืนในชนบทที่ถูกถามซ้ําในการสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือนป พ.ศ. 2545 และ 2547 
ทั้งน้ีครัวเรือนตัวอยางจะถูกแบงออกเปนกลุมๆ โดยมทีัง้มิติดานเวลาและประเภทโครงการ ซึ่งมีจุดประสงค
เพ่ือวิเคราะหใหชดัยิ่งขึ้นวา การใชประโยชนจากโครงการของรัฐในลักษณะทีซ่้าํซอนกันจะมผีลอยางไร
บางตอรายไดและรายจายดงัที่แสดงในรูปภาคผนวกที่ 1-3 ตัวอยางเชน กรณีโครงการกองทุนหมูบาน 
ครัวเรือนแบงออกเปน 3 กลุมยอยไดแก กลุมที่กูกองทุนหมูบานทัง้ในป พ.ศ. 2545 และ 2547 กลุมที่กู
กองทุนเพียงปใดปหน่ึงเทานั้น และกลุมที่ไมไดกูกองทุนหมูบานเลย เปนตน อยางไรก็ตาม การศึกษา
สวนนี้จะครอบคลุมเฉพาะโครงการกองทนุหมูบานและการพักชาํระหนี้ของเกษตรกรรายยอยเทานั้น  
 ตารางที่ 10 เปนผลสรุปอัตราการเติบโตทีแ่ทจริงของรายไดและรายจายเฉลี่ยตอคนตามแตละ
ประเภทกลุม ภายหลังปรับอัตราเงินเฟอ ซึ่งแตกตางจากผลการคํานวณอัตราการขยายตัวที่ยังไมไดปรับ
อัตราเงินเฟอในตารางภาคผนวกที่ 1-3 ทั้งน้ี ตารางที ่10 น้ีแบงออกเปน 3 สวนหลัก คือ สวนที่หน่ึงคือ 
กองทุนหมูบานฯ สวนที่สองคือ โครงการพักชําระหนี้เกษตรกรรายยอย และสวนที่สามคือ กรณีที่เขาพึ่ง
ทั้งสองโครงการ ในภาพรวมถาหากไมแบงแยกวาเปนคนจนหรือคนไมจน จะเห็นไดวา รายไดและ
รายจายทีแ่ทจริงสวนใหญมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และมีเพียงบางกรณีเทานั้นที่อัตราการขยายตัวของ
รายไดมีคาสูงกวารายจาย  
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 สวนที่หน่ึง กรณีกองทุนหมูบานฯ เม่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรายไดที่แทจริงระหวาง
ผูที่ไดกูและไมไดกูยืมเงินจากกองทุนหมูบาน โดยรวมผูที่กูกองทนุหมูบานมีอตัราการเพิ่มของรายได
รวมไมแตกตางจากผูที่ไมกูกองทุนฯเทาใดนัก แตเปนที่นาสังเกตวารายจายเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกวา
การขยายตัวของรายได อยางไรกต็าม ถาหากพิจารณากลุมยอยโดยแบงเปนกลุมที่กูยืมเงินกองทุนฯ ทั้ง 
2 ปและกลุมที่กูยืมแคปใดปหน่ึง ผลโดยรวมปรากฏวา ผูที่กูยืมกองทุนหมูบานทัง้สองปมีรายไดทีแ่ทจริง
เพ่ิมขึ้นสูงพอสมควรเทยีบกับคนที่ไมไดกู ในขณะที่อตัราการขยายตัวของรายจายแมวาจะสูงขึน้แตก็มิได
เติบโตในอัตราเรงเร็วกวารายได 
 นอกจากนั้น หากแยกพิจารณาระหวางคนจนกับคนไมจน พบวา ไมวาจะเปนกลุมคนจนทีกู่ยมื
เงินกองทุนหมู 2 ปหรอืปใดปหน่ึงกต็าม กลุมคนจนโดยเฉลีย่มีรายไดที่แทจริงเพ่ิมสูงขึ้นในอัตราที่
คอนขางสูงเม่ือเทียบกับคนไมจน และแมวารายจายจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวยแตก็มีอัตราการขยายตัวที่
ต่ํากวาการขยายตัวของรายได ซึ่งนาจะสะทอนใหเหน็วา การกูยืมกองทุนหมูบานอาจชวยเกือ้หนุนคนจนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลาวคือ มีรายไดสูงขึ้นและสามารถใชจายมากขึ้นเพื่อตอบสนองกับความจําเปนขั้น
พ้ืนฐานได แตเปนที่นาเสียดายเนื่องจากขอจํากดัดานขอมูล จึงไมสามารถวิเคราะหตอไปวา คนจนเหลานี้
แทจริงแลวไดนําเงินที่ไดจากกองทุนฯ ไปใชอยางไรเพื่อกอผลตอบแทนกลับคืนมา อยางไรก็ตาม คง
ปฏิเสธไมไดวา การกูยมืกองทุนหมูบานชวยลดภาระดอกเบี้ยลงมากเมื่อเทียบกับการกูยืมนอกระบบ ถึง
เปนเชนนี้ก็ตามแตก็นาเปนหวง เพราะวายังมีกลุมผูใชประโยชนจากกองทุนหมูบานฯบางสวน (ประมาณ
รอยละ 16) ตองกูยืมเงนิจากแหลงอืน่มาชําระคืนหนี้ที่มีกับกองทุนฯ ทั้งน้ี Kaboski and Townsend 
(2004) พบวา มีการใชเงินกูยืมจากนอกระบบเพิ่มขึ้นในปถัดไปภายหลังจากทีไ่ดรบัเงินกูในตอนตน  
 สวนที่สอง ผลตอรายไดและรายจายทีแ่ทจริงสําหรับกรณีโครงการพกัชําระหนี้เกษตรกรฯ น้ัน 
พบวา เกษตรกรที่พักชาํระหนี้เพียงปเดียว (จํานวนเกษตรกรที่พักชาํระหนีใ้นป พ.ศ. 2545 มีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 79) มีรายไดเฉลีย่เพิ่มสูงขึ้นรอยละ 5.5 ในขณะที่รายจายเติบโตในอัตรารอยละ 3.2 และมผีลที่
คลายคลึงกับกรณีกูกองทุนหมูบานตรงทีเ่กษตรกรที่เขาขายจนจะมรีายไดและรายจายที่ขยายตัวสูงกวา
เกษตรกรที่ไมจน ขอสังเกตประการหนึ่ง การพักชําระหนี้จะทาํใหไมสามารถกูยืมเงินจาก ธ.ก.ส. 
เพ่ิมเติมระหวางที่โครงการยังไมส้ินสุด แตถาหากออกจากโครงการกอนกําหนด 3 ป และชําระหนี้ได
ครบถวนตามกําหนดจะไดรับการเลื่อนชัน้ลูกคา อยางไรก็ตาม Tambunlertchai (2004) วิเคราะหไววา 
เกษตรกรที่ขอพักชําระหนี้น้ันมีการลงทนุต่ํากวาเกษตรทีมิ่ไดขอพกัชําระหนี้ (ยกเวนในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ) ซึ่งนาจะเปนเพราะไมสามารถกูเงินใหมจาก ธ.ก.ส. มาใชลงทุนได แตก็มิไดมีขอหามไมให
กูยืมเงินจากแหลงเงินทุนอืน่ 
 อยางไรก็ตาม ผูที่ใชประโยชนจากโครงการความชวยเหลือของรฐัน้ีมิไดถูกจํากดัสิทธิในการขอ
ความชวยเหลอืจากเพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ฉะนั้น จึงมีความเปนไปไดสูงวา เกษตรกรที่อยู
ระหวางการพักชําระหนี้ซึ่งไมสามารถกูเงินใหมจาก ธ.ก.ส. อาจพึ่งหนทางอื่นๆโดยหันมาใชประโยชน
จากโครงการกองทุนหมูบานเพิ่มเติมได การวิเคราะหในสวนนี้จึงศกึษาตอไปวา การใชประโยชนซ้ําซอน
หลายๆ โครงการจะเปนผลดีหรอืผลเสียแกผูใชประโยชนเชนไร  



18 โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเช่ือกับการลดปญหาความยากจน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 ภายหลังจากที่พิจารณาการใชประโยชนที่มีลักษณะซ้ําซอนหลายโครงการ เปนที่นาสังเกตวา 
จากเดิมการกูยืมเงินจากกองทุนหมูบานทั้งสองปโดยรวมทําใหรายไดและรายจายเพิ่มขึ้นโดยที่รายไดมี
อัตราการขยายตัวมากกวานั้น แตเม่ือจํากัดใหเปนเกษตรกรที่พักชําระหนี้ทั้งสองปพรอมๆกับกูยืม
กองทุนหมูบานไปดวยปรากฏวา รายไดหดตัวอยางชัดเจนในขณะที่รายจายเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจสะทอนภาพ
วา การกูยืมซ้ําซอนกันและตอเนื่องอาจเปนผลลบมากกวาถาผูกูไมสามารถปรับตัวเพิ่มศักยภาพของ
ตนเองใหสูงขึ้นได และเปนที่นาสังเกตวา เกษตรกรที่ไมจนแตเขาโครงการพักชําระหนี้ไปพรอมๆกับกู
กองทุนฯ ทั้งสองป โดยเฉลี่ยมีรายไดที่แทจริงลดลงขณะที่รายจายเพิ่มขึ้น จึงนาสงสัยวา เงินที่กูยืมไปนี้
อาจถูกนําไปใชในกิจกรรมที่มิไดกอประโยชนในเชิงเศรษฐกิจแกครัวเรือน 
  สําหรับกรณีการกูกองทุนหมูบานทั้งสองปโดยที่ไมไดขอพักชําระหนี้น้ัน หากพิจารณาภาพรวม
โดยที่มิไดแบงแยกวาเปนคนจนหรือคนไมจนอัตราการขยายตัวที่แทจริงของรายไดอยูในระดับที่สูงกวา
รายจาย แตถาเปนกรณีของคนจนดูเหมือนวาผลของโครงการจะดีเพราะชวยใหรายไดเติบโตเฉสี่ยสูงถึง
รอยละ 18 แตมิเปนเชนนั้นเพราะรายจายที่กลับเติบโตในอัตราที่สูงกวาถึงรอยละ 2 ตอป แตสําหรับ
กรณีที่พักชําระหนี้ทั้งสองปโดยที่ไมสรางหนี้เพ่ิมเติมจากการกูกองทุนหมูบานเลย เกษตรกรที่ยากจน
จริง โดยเฉพาะเกษตรที่มีภาระหนี้มากและสะสมมาเปนระยะเวลานาน นาจะไดรับประโยชนจากการพกั
ชําระหนี้ดีวา อนึ่งตองไมลืมวา ระหวางที่พักชําระหนี้น้ัน เกษตรกรที่เขารวมโครงการจะไดรับความ
ชวยเหลือในการฟนฟูและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรใหเขมแข็งยิ่งขึ้น 
ตารางที่ 10: อัตราการขยายตัวของรายไดและรายจายที่แทจริง เปรียบเทียบระหวางคนจนกับคนไมจน 

(หนวย : รอยละตอป) 
  คนจน คนไมจน รวม 

  รายไดที่
แทจริง 

รายจายที่
แทจริง 

รายไดที่
แทจริง 

รายจายที่
แทจริง 

รายไดที่
แทจริง 

รายจายที่
แทจริง 

กูกองทุนหมูบาน (โดยรวม) : 20.93  20.89  1.95  3.40  3.55  4.89  
  - กูกองทุนหมูบานทั้ง 2 ป 20.99  20.35  3.43  3.38  4.89  4.71  
  - กูกองทุนหมูบานปใดปหนึ่ง 22.27  22.00  0.17  3.26  1.95  4.88  
ไมกูกองทุนหมูบาน 15.05  22.52  2.41  4.19  3.47  5.77  
              
พักชําระหนี้ (โดยรวม) : 18.39  22.17  2.15  3.89  3.44  5.38  
  - มีขอมูลพักชําระหนี้ในป 2545 และ 2547 19.31  26.74  -5.18  3.51  -2.82  6.15  
  - มีขอมูลพักชําระหนี้ปใดปหนึ่ง 21.20  17.08  3.57  1.69  5.46  3.28  
ไมไดเขารวมพักชําระหนี้ 21.61  21.20  1.81  3.32  3.44  4.79  
              
กูกองทุนหมูบานและพักชําระหนี้ทั้ง 2 ป 14.15  33.16  -7.16  4.03  -5.98  5.85  
กูกองทุนหมูบานและพักชําระหนี้ปใดปหนึ่ง 7.63  5.62  3.08  1.66  3.67  2.15  
กูกองทุนหมูบานทัง้ 2 ปโดยไมพักชําระหนี้ 17.98  19.96  4.59  3.61  5.70  4.89  
พักชําระหนี้ทั้ง 2 ปโดยไมกูกองทุนหมูบาน 28.88  17.92  5.54  14.50  12.69  15.67  
กูกองทุนหมูบานหรือพักชําระหนี้ลักษณะอื่นๆ 23.57  22.10  0.46  3.18  2.36  4.80  
ไมไดกูกองทุนหมูบานหรือไมพักชําระหนี้ 15.45  23.12  2.25  4.12  3.31  5.69  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ (เฉพาะครัวเรือนที่ถูกถามซํ้าในการสํารวจ

ป พ.ศ. 2545 และ 2547) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

5. บทสรุป 

แมวาโครงการตางๆ ของรัฐบาลชดุทีผ่านมาซึ่งสนับสนุนดานสินเชื่อและเงินทนุจะมีเจตนาที่ดี
เพ่ือชวยแกไขปญหาความยากจน แตผลปรากฏวา ผูที่ไดรับประโยชนสวนใหญไมใชคนจน แตกลับเปน
คนที่ไมจนจรงิที่เขามาใชประโยชนจากโครงการของรฐั การกระจายรายไดระหวางคนจนกบัคนรวยมี
ความเหลื่อมล้ํากันมากขึ้น โดยรวมคนรวยมีสวนแบงรายไดเพ่ิมมากขึ้นในขณะทีค่นจนมีสวนแบงรายได
ลดลง นอกจากนั้น หากพิจารณาผลของโครงการของรัฐดานการเพิ่มรายไดและลดรายจายของผูใช
ประโยชนจากกองทุนหมูบานและการพักชําระหนี้ใหแกเกษตรกรรายยอย รายไดและรายจายที่แทจริง
ของคนจนมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยตอปสูงกวาคอนขางมากเมื่อเทียบกับคนไมจน โดยจะมีเพียงบางกรณี
เทานั้นทีร่ายไดมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกวารายจาย ซึง่นาจะเปนประโยชนในการชวยยกระดับคุณภาพชีวิต
ใหแกคนจน   

อยางไรก็ตาม ปญหาที่พบจากขอมูลสถิติขางตนกค็ือ คนจนที่ขอใชประโยชนจากโครงการของ
รัฐเหลานี้มีเพียงสวนนอยและยังไมทั่วถึง ฉะนั้น เพ่ือใหคนยากจนไดรับประโยชน รัฐหรือหนวยงานของ
รัฐที่เกี่ยวของควรปรับแนวทางการปฏิบัติงานโดยกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของแตละโครงการเสีย
ใหมเพ่ือเปดโอกาสใหคนยากจนไดเขามาใชประโยชนไดอยางแทจรงิและทั่วถึง มิใชยังคงถูกกดีกันออก
จากระบบการเงินเชนเดิม 

แมวาเงินทุนจะเปนปจจัยหนึ่งที่สําคญัตอการประกอบอาชีพ แตส่ิงที่สําคญัไปกวานั้น คือ 
ความสามารถในการใชเงินเพื่อสรางผลตอบแทนกลบัคืนมา กลาวอีกนัยหนึ่งไดวา ผูทีกู่ตองรูวาควร
นําไปลงทุนหรือใชอยางไรจึงจะกอใหเกดิผลประโยชนสูงสุด  ซึ่งประเด็นนี้เปนปญหาเชิงโครงสราง การ
ระดมทุนไดเพียงอยางเดยีว แตมองไมเห็นโอกาสในการลงทุนก็ไมเกิดประโยชนอะไร ผลทีต่ามมาอาจ
กลายเปนความลมเหลว ซึ่งจะยอนกลับมากอปญหาที่ยากลําบากยิ่งขึน้ใหแกผูประกอบการ พรอมทั้งยัง
ตองแบกภาระหนี้สินที่พอกพูน 

ฉะนั้น แทนทีจ่ะเนนหวานเงินจํานวนมากใหความชวยเหลือคนยากจน ควรหันมาใหความสนใจ
กับการเพิ่มขดีความสามารถในการลงทนุหรือประกอบธุรกิจของคนกลุมน้ีใหไดผลตอบแทนสูงขึ้น และ
รัฐคงตองปรบัเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่ใชเงินจํานวนมากเพื่ออุดหนนุโครงการประชานิยม เพียงหวังวา
ไดรับคะแนนเสียงสนับสนุนตอไป แตผลจากแนวคดินั้นอาจไมยั่งยืน นอกจากนั้นยงัอาจทําใหประชาชน
ขาดวินัยทางการเงิน และหวังพ่ึงความชวยเหลือจากรฐัแตเพียงฝายเดียว โดยที่มิไดปรับปรุงตนเองใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 นอกจากนั้น ประเด็นสําคญัที่ตองคาํนึงถึงอีกประการหนึ่งคือ การสรางภาระผูกพันทางการคลัง
ของรัฐบาลในอนาคต โดยการดําเนินกิจกรรมกึ่งการคลังตางๆ ผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 
เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม เปนตน แมวานโยบายของรฐัจะมีเจตนาที่ดีดงัที่กลาวมาแลว แตถาหากโครงการ
ใหความชวยเหลือเหลานี้มิไดกอใหเกิดประโยชนสวนรวม แตกลับกอใหเกดิหนีสิ้นที่ไมกอใหเกิดรายได
จํานวนมาก ยอมสงผลกระทบตอสถาบันการเงินของรัฐเหลานี้ซึง่เปนผูสนองนโยบายของรฐับาล ถา
หากปญหารุนแรงมากขึ้น เสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหลานั้นยอมถูกทาํลายไดโดยงาย 
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และในที่สุดรฐับาลก็ตองเขาเพิ่มทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีป่ระสบปญหา ซึ่งเทากับเปนการสราง
ภาระทางการคลังเพ่ิมอีกทอดหนึ่ง 
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ตารางภาคผนวกที่ 1: กรณีกองทุนหมูบาน 

  จน ไมจน รวม 

  2545  2547  2545  2547  2545  2547  

กรณีกูกองทุนหมูบาน :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,065.89  1,630.54  2,720.03  2,957.04  2,427.09  2,722.12  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 839.55  1,283.39  2,106.40  2,355.56  1,882.05  2,165.69  
  3) สัดสวนประชากร 16.35  13.43  83.65  86.57  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 23.68  4.27  5.90  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 23.64  5.75  7.27  
กรณีกูกองทุนหมูบานทั้ง 2 ป :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,153.79  1,766.77  2,587.06  2,894.60  2,359.71  2,715.70  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 854.64  1,294.92  2,051.67  2,293.66  1,861.79  2,135.24  
  3) สัดสวนประชากร 15.86  13.35  84.14  86.65  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 23.74  5.78  7.28  
  5) อตัราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 23.09  5.73  7.09  
กรณีกูกองทุนหมูบานปใดปหนึ่ง :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,014.54  1,586.55  2,911.22  3,055.58  2,561.26  2,784.52  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 836.96  1,302.99  2,185.73  2,437.76  1,936.87  2,228.38  
  3) สัดสวนประชากร 18.45  13.54  81.55  86.46  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 25.05  2.45  4.27  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 24.77  5.61  7.26  
กรณีไมกูกองทุนหมูบาน:       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,052.35  1,457.09  3,317.51  3,639.72  2,836.52  3,176.26  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 814.90  1,279.53  2,519.35  2,860.45  2,157.42  2,524.76  
  3) สัดสวนประชากร 21.23  16.86  78.77  83.14  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 17.67  4.74  5.82  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 25.31  6.55  8.18  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
หมายเหตุ : คนจน หมายถึง ประชากรที่มีรายจายต่ํากวาเสนความยากจน 
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ตารางภาคผนวกที่ 2: กรณีพักชําระหนี้เกษตรกร 

  จน ไมจน รวม 

  2545  2547  2545  2547  2545  2547  

กรณีไดรับพักชําระหนี้ :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,074.43  1,575.17  3,053.31  3,332.40  2,685.81  3,006.06  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 833.39  1,301.10  2,336.63  2,638.19  2,057.46  2,389.87  
  3) สัดสวนประชากร 19.22  14.21  80.78  85.79  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 21.08  4.47  5.79  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 24.95  6.26  7.78  
กรณีไดรับพักชําระหนี้ทัง้ 2 ป :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 846.77  1,260.91  2,653.68  2,495.68  2,240.13  2,213.07  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 756.68  1,271.39  1,949.57  2,184.95  1,676.55  1,975.86  
  3) สัดสวนประชากร 22.89  10.95  77.11  89.05  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 22.03  (3.02) (0.61) 
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 29.62  5.86  8.56  
กรณีไดรับพักชําระหนี้ปใดปหนึ่ง :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,103.22  1,694.99  2,329.23  2,613.27  2,097.03  2,439.36  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 845.42  1,212.19  1,839.78  1,990.02  1,651.46  1,842.71  
  3) สัดสวนประชากร 18.94  16.64  81.06  83.36  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 23.95  5.92  7.85  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 19.74  4.00  5.63  
กรณีไมไดเขารวมพักชําระหนี้ :        
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,082.03  1,673.90  2,739.34  2,970.23  2,455.96  2,748.57  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 845.53  1,299.08  2,114.65  2,361.36  1,897.64  2,179.72  
  3) สัดสวนประชากร 18.57  14.72  81.43  85.28  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 24.38  4.13  5.79  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 23.95  5.67  7.17  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
หมายเหตุ : คนจน หมายถึง ประชากรที่มีรายจายต่ํากวาเสนความยากจน 
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ตารางภาคผนวกที่ 3: กรณีกูกองทุนหมูบานและพักชําระหนี้เกษตรกร 

  จน ไมจน รวม 

  2545  2547  2545  2547  2545  2547  

กรณีกูกองทุนฯ และพักชําระหนีท้ั้ง 2 ป :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 932.93  1,271.50  2,728.67  2,460.11  2,488.31  2,301.02  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 748.30  1,387.80  1,979.33  2,240.77  1,814.57  2,126.61  
  3) สัดสวนประชากร 13.38  5.49  86.62  94.51  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 16.74  (5.05) (3.84) 
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 36.18  6.40  8.26  
กรณีกูกองทุนฯ และพักชําระหนีป้ใดปหนึ่ง :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,090.52  1,321.39  2,123.15  2,359.93  1,897.74  2,133.23  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 862.67  1,006.60  1,738.65  1,879.64  1,547.43  1,689.07  
  3) สัดสวนประชากร 21.83  21.76  78.17  78.24  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 10.08  5.43  6.02  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 8.02  3.98  4.48  
กรณีกูกองทุนฯ ทั้ง 2 ปโดยไมพักชําระหนี้ :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,155.31  1,682.09  2,598.87  2,973.82  2,366.66  2,766.04  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 860.04  1,294.48  2,090.05  2,346.89  1,892.19  2,177.60  
  3) สัดสวนประชากร 16.09  13.48  83.91  86.52  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 20.66  6.97  8.11  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 22.68  5.97  7.28  
กรณีพักชําระหนีท้ั้ง 2 ปโดยไมกูกองทุนฯ :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 740.17  1,286.06  2,386.67  2,780.77  1,460.65  1,940.12  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 733.91  1,067.50  1,838.52  2,521.01  1,217.27  1,703.53  
  3) สัดสวนประชากร 56.24  22.94  43.76  77.06  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 31.81  7.94  15.25  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 20.60  17.10  18.30  
กรณีกูกองทุนฯและพักชําระหนี้ลกัษณะอื่นๆ :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,031.44  1,647.50  2,838.63  2,996.66  2,510.93  2,752.01  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 834.52  1,301.34  2,143.58  2,386.92  1,906.20  2,190.06  
  3) สัดสวนประชากร 18.13  13.50  81.87  86.50  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 26.38  2.75  4.69  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 24.88  5.52  7.19  
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ตารางภาคผนวกที่ 3: กรณีกูกองทุนหมูบานและพักชําระหนี้เกษตรกร (ตอ) 

  จน ไมจน รวม 

  2545  2547  2545  2547  2545  2547  

กรณีไมไดกูกองทนุหมูบานหรือไมพักชําระหนี้ :       
  1) รายไดเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 1,072.59  1,495.45  3,392.08  3,709.90  2,916.04  3,255.41  
  2) รายจายเฉลี่ย (บาท/คน/ป) 820.12  1,300.31  2,562.25  2,905.64  2,204.70  2,576.16  
  3) สัดสวนประชากร 20.52  16.84  79.48  83.16  100.00  100.00  
  4) อัตราการเติบโตของรายได (รอยละตอป) 18.08  4.58  5.66  
  5) อัตราการเติบโตของรายจาย (รอยละตอป) 25.92  6.49  8.10  
ที่มา : คํานวณจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ 
หมายเหตุ : คนจน หมายถึง ประชากรที่มีรายจายต่ํากวาเสนความยากจน 

 
 
 
 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


