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บทสรุปผูบริหาร 
 

เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลัก  
เพื่อการบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

    

 บทความนี้เชื่อมโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง ความหมาย
ของปรัชญาฯ ซึ่งประกอบไปดวย ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี พรอมดวย
เงื่อนไขความรูและคุณธรรม ใชเปนกรอบหลักในการพิจารณาความสอดคลองของนโยบายกองทุนหมูบานฯ ซึ่ง
เปนนโยบายทีม่ีจุดประสงคเมื่อเริ่มแรกชัดเจนและสอดคลองกับปรัชญาฯ เนื่องจากเนนในดานการพึ่งพาตนเอง 
และการสรางชมุชนเขมแข็ง  อยางไรก็ดีผลการดําเนินนโยบาย ยังเปนที่นาสงสัยโดยเฉพาะอยางยิ่งในความ
จริงของผลสัมฤทธ์ิ  การพิจารณาในดานการบริหารจัดการกองทุนฯ และความสามารถในการจายคืนเงนิกูใน
กองทุนฯ เปนประเด็นสําคัญในการพิจารณาอนาคตกองทุนฯ  ขยายความคือ การสงเสริมการออมในกองทนุฯ  
การปนผลสมาชิก และอัตราความถี่ของการประชุมของกรรมการ สงผลใหคุณภาพกองทุนฯ ดีขึน้ นอกจากนี้
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของเงินฝากในบัญชีกองทุนฯ และเม็ดเงินที่จายคืนเงนิกูซึ่งไดจากการลงทุนจรงิ ชวยยกระดับ
วินัยทางการเงินของชุมชน ในขณะที่หนี้บุคคลและการใชเงินกูผิดวัตถุประสงคกลับสงผลตอการเบี้ยวหนี้และ
ความสามารถในการจายหนี ้  
 การบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานฯ ที่ผานมา ละเลยมากในดานความสมดุล ไมวาจะเปนการ
ดําเนินนโยบายที่รวดเร็วดวยเงินอุดหนุนที่สงูเพื่อครอบคลมุทุกหมูบาน ในขณะที่ละเลยความสําคัญดานความ
พรอมชุมชนในดานองคความรูชุมชนทั้งในดานบัญชีพืน้ฐานและการจัดการการทํางานทั่วไป  และที่สําคัญมาก
ในดานการละเลยความจริงจังและจริงใจในการเฝาระวังการดําเนินงานและการเสนอขอมูลความจริงกองทุนฯ ซึ่ง
ถือวาขัดตอปรัชญาฯ ที่ใหความสําคัญตอเรื่องคุณธรรมและการกอเกิดความรูรอบคอบ   กองทุนหมูบานฯ จงึ
เผชิญความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนสงผลทางลบตอผลสัมฤทธิ์และความมั่นคงของกองทุนฯ  นโยบายกองทุนหมูบานฯ
ภายใตกรอบปรัชญาฯ ตองเนนใน 4 แนวทาง: 1) การลดการพึ่งพาการกูดอกเบี้ยสูงนอกระบบ 2) การลดภาวะ
เสี่ยงดานการดําเนินการทั้งในตัวกองทุนฯ และในสวนนโยบาย  3) การสงเสริมการออมในชุมชนและภายใน
กองทุนเพือ่เปนแหลงเงนิสํารองที่สําคัญ  และ 4) การติดตามและเฝาระวังการดําเนนินโยบายฯ โดยมุงเนนใน
ดานเสถียรภาพเปนสําคัญ  ปรัชญาฯ จงึเปนทางออกหลักที่สําคัญถาตองการสานตอการดําเนินงานนโยบาย
กองทุนหมูบานฯ เพราะโดยหลักการแลวเชื่อวา นโยบายนี้ถาดําเนินการไดตามวัตถุประสงคดวยแนวทางปรชัญาฯ 
ก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความเขมแข็งของชุมชน 2ซึ่งขณะนี้ยงัพัฒนาไปไมถงึในระดับดังกลาว การ
พัฒนาในแนวทางปรัชญาฯ ที่เนนความคอยเปนคอยไปอยางตอเนื่องเปนยุทธศาสตรที่เหมาะสมสําหรับชุมชน
ที่ตองคํานึงถึงความสมดุลระหวางความเสี่ยงและความสามารถของชุมชน ซึ่งเปนกลไกสําคัญตอการรักษา
เสถียรภาพนโยบายกองทุนหมูบานฯ 
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Executive Summary 
 
 

The Philosophy of Sufficiency Economy: An Alternative or 
A Must for the Village and Community Fund Program 

 
 This paper takes the bold step of discussing how the Philosophy of Sufficiency 
Economy (PSE) can help to improve the Village and Community Fund Program (VCF).  The 
discussion starts with the definition of PSE, which includes moderation, reasonableness and 
self-immunity and two conditions on knowledge and morality.  The VCF was initially 
launched with sound objectives and expectation that seemed compatible with PSE—among 
those are improving self-reliance, strengthening community and developing opportunity 
within community, yet its effectiveness has still been questioned.  The aspects of VCF 
administration and the ability for individual to pay back debt have been properly addressed. It 
is found that the level of fund saving, net return on dividends, and frequency of village fund 
committee meeting are positive factors to improve the quality of the fund. The level of capital 
accumulation in the fund account and the magnitude of payment from household investment 
lead to better discipline in borrowing, whereas the individual indebtedness and the wrong use 
of fund result in a rise of procrastination in paying back debt. PSE clarifies the above findings 
and links to VCF with a strong emphasis on “balancing.”  

The administration of VCF has ruled out the balancing concept; that is, the program 
has progressed too quickly, spent too heavily, covered widely the program recipients, 
emphasized minimally on knowledge accumulation both in accounting and in general 
management, and performed un-seriously on program monitoring. All these result in a heavy 
risk that could have negative reversal effects on program performance and sustainability.  
Policy adjustment priorities for VCF under the aegis of PSE should emphasize on four critical 
aspects: 1) to reduce heavy debt burden with informal lending, 2) to minimize operational 
risk associated with VCF, 3) to promote an accumulation of funds in community as a reserve, 
and 4) to monitor the program with an aim to achieve fund stability.  The PSE is obviously 
“a must” for better management of VCF and is sufficient to help strengthening the 
community. Its gradual development is possibly the unique optimal strategy of community. 
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วิกฤตการณทางเศรษฐกิจในป 2540 ทาํใหประชาชนหลายระดับตองประสบกับปญหาทั้งใน  ดาน

การเงิน และการดํารงชีวิตประจําวัน บางตกงาน บางสิ้นหนทางดาํเนินสัมมาอาชีพเพื่อจนุเจือครอบครัวได 
กลุมคนที่ไดรับผลกระทบมากที่สุด ไมใชคนรวยแตกลับเปนกลุมคนที่มรีะดับรายไดปานกลางและใชชีวิตอยูใน
เมือง ไมใชกลุมในชนบท (Azis 2000; Azis and Thorbecke 2001; Turongpun 2001) โดยคนในกลุมที่ประสบ
ปญหาดงักลาว ตองอพยพยายถิน่ฐานจากเมอืงสูชนบท กลาวคือ เปนการกลับไปพึ่งพงิภาคชนบทและการเกษตร 
ตลอดจนเครือขายทางสังคมของชุมชนของตน ซึ่งไมพบในสังคมเมืองหรือแมแตระบบคุมครองทางสังคม 
(Social Protection System) ที่ควรจะมีรองรับโดยการดําเนินการจากภาครัฐ  วิกฤตการณทางเศรษฐกิจนี้ แม
ไดลวงเลยมาเปนระยะเวลาเกือบทศวรรษ ปญหาในภาคการเงินดานหนี้สินทีไ่มกอใหเกิดรายได หรือ ปญหา
เชิงสังคมก็ยังมิไดหมดไป แมวาระบบการคุมครองทางสังคมจะไดรับการพัฒนาไปในระดับหนึ่งแลว เชน การ
บริการดานสุขภาพ การประกันการวางงาน และการเขาถงึบริการของภาครัฐ แตความครอบคลุมและชองวาง
ของการดําเนินการตางๆ นั้น ยังเปนสิ่งที่ตองปรับปรุงใหดขีึ้น 

เครือขายการคุมครองทางสังคมในชุมชนจึงเปนอีกทางออกหนึ่งที่สามารถใชเปนภูมิคุมกันใหกับสมาชิก
ชุมชนเมื่อประสบปญหา ความพยายามในการสรางเครือขายนี้มีเพิ่มมากขึ้น บางเปนแนวทางการพฒันาแบบ
องครวม โดยมีหลักการเนนที่ตัวบุคคลเปนศูนยกลาง   การดําเนินการใดๆ ภายในชุมชนจึงเนนใหสงเสริม
ความรวมมือระหวางสมาชิกในชุมชน โดยภาครัฐเปนผูกระตุน สนบัสนุนและรวมคิดฟง เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของภาคีทุกหมูเหลา แมความพยายามดังกลาวไดดําเนินการอยู ปญหาความยากจนที่สะทอน
ออกมาในดานรายไดนอย ขาดเงินออม ไมมีทุนทรัพย มีหนี ้ และคุณภาพผลผลิตตกต่ํา จนกลายเปน “วงจร
ความยากจน” ยังมีอยูตอเนือ่ง  การพัฒนาชุมชนดวยการเขาแกปญหาความยากจนและยกระดบัภูมิคุมกันให
เกิดในชุมชนนัน้ กลายเปนแนวทางการดําเนินนโยบายที่สําคัญภายหลังการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และทวีความ
แข็งขนัมากขึ้นในชวงรฐับาลภายใตการทํางานของพนัตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ต้ังแตป 2543 เปนตนมา  การ
ดําเนินนโยบายแบบ “Dual-Track” นับเปนหลักการพัฒนานโยบายของรัฐบาล   คําถามที่ตามมามากมาย
ภายหลังการดําเนินงานนานกวา 6 ปในดานการแกปญหาความยากจน จึงตกอยูในประเด็นของความสัมฤทธิ์
ผลและความคุมคาของการดําเนินนโยบายรากหญา (Grass-Root Policy) ของรฐับาล  
                                            
* ดร. วิชัย ตุรงคพันธุ  อาจารยประจําคณะพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  (Wichai Turongpun, Ph.D.  

School of Development Economics, National Institute of Development Administration)  Tel: +662-727-3640 email: 
wt20@cornell.edu  Website: http://www.econ.nida.ac.th    
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นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนอีกนโยบายเรงดวนที่รัฐบาลชุดดังกลาว เสนอเพื่อลด
ปญหาวงจรความยากจน โดยขยายโอกาสใหคนในชุมชนไดเขาถึงแหลงเงินทุน เพื่อนําไปประกอบอาชีพ โดย
การจัดสรรเงินอุดหนุนกวา 76,000 ลานบาท ใหแกหมูบานและชุมชนเมือง สามารถนําไปลงทุนในการพัฒนา
อาชีพ สรางงาน สรางรายได ลดรายจาย และบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวน ทั้งยังเป ็นการสราง
จิตสํานึกความเปนชุมชนและทองถิ่นใหชวยเหลือเกื้อกูลตอกันและใหสรางกระบวนการเรียนรูระหวางชุมชน 
รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงินทุนในทองถิ่น  นอกจากนี้ยังเปนการ
กระตุนเศรษฐกิจฐานรากและสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตดวย  

ดวยหลักการของนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองนี้ ตางมีคาํถามเกิดขึ้นมากมายทั้งในดาน
ความจริงใจในการสรางนโยบาย ประสิทธิผลของการใชจายในรูปแบบนี้ ตลอดจนความสอดคลองของตัว
หลักการตอการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน คําถามเพิม่เติมที่นาสนใจ ยังเนนคําถามเพื่อหาความจริงในการ
ปฏิบัติการกองทุนฯ กับหลักการที่เสนอไวเปนวัตถุประสงคหลักของนโยบาย   ดวยกระแสแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงที่กลาวไวชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ทําใหเกิดการวิพากษกันอยาง
กวางขวางวา การดําเนินนโยบายกองทนุหมูบานและชมุชนเมืองนั้น มีความสอดคลองหรือขัดแยงกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและทองถิ่น
อยางไร 

บทความนี้เสนอแนวทางการพิจารณาเชื่อมโยงนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนเขมแข็ง เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงนโยบายกองทนุฯ และการสรางชุมชนให
เกิดความเขมแข็งไดอยางแทจริง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงนั้นจะเปนเพียงแคทางเลอืกหรอืเปนทางออกหลักที่
สําคัญ?  

บทความชิ้นนี ้ประกอบดวย 5 สวน คือ สวนที่ 1 กลาวถึง หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด
และกรอบการเชื่อมโยงกับบคุคล   สวนที ่ 2 กลาวถึงเศรษฐศาสตรกับการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานฯ   
สวนที่ 3 เชือ่มโยงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิเคราะหนโยบายกองทุนหมูบานฯ  สวนที่ 4 เสนอแนวทาง
ที่ควรดําเนินการและความสอดคลอง และบทสรุปอยูในสวนที่ 5 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนธงนําทางนโยบายหรือ? 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนนการพฒันาที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไมประมาท
โดยคํานึงถงึความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี โดยมีการใชความรูรอบคอบ และ
คุณธรรมในการประกอบการวางแผนการตดัสินใจและการดําเนินการ  ทั้งนี ้ จึงนํามาซึ่งความสมดุลและยั่งยืน 
โดยปรับใชเปนแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของคนในทุกระดับจากครอบครัวสูชุมชนและรัฐ  โดย วิชัย 
รูปขําดี (2549) ไดเนนหนักวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนทฤษฎีกระแสใหมที่เนนคุณภาพเชิงคุณธรรม การคนหา 
พัฒนา และประยุกตภูมิปญญามนุษย มากกวาการเนนดานประสิทธิภาพและการแขงขนัที่พบไดในระบบเสรนีิยม
และการกระจายความเจริญและลดการพึ่งพาจากภายนอกตามแนวทางแบบสังคมนิยม อภิชัย พนัธเสน (2542) 
กลาวไดอยางนาสนใจถึงความพยายามและการตีความ โดยแบงกลุมทีค่ิดเปนเชื่อวา 1) ปรัชญาฯ เปนสิ่งเหนอื
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แนวคิดเศรษฐศาสตร โดยมุงประเด็นดานศาสนา  2) ปรัชญาฯ คือการเปนกลาง  3) ปรัชญาฯ สอดคลองกับ
เศรษฐศาสตรกระแสหลักซึ่งดําเนินไปใชไดภายใตขอจํากัดรายได และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ  
และ 4) อื่นๆ ที่เหน็วาเศรษฐกิจพอเพียงจะปรับใชไดในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการสรางสติปญญา 
ซึ่งสําคัญในกระบวนการผลิต    ตามแนวคิดใดๆ ขางตน ดูเหมือนวาไมไดขัดแยงกับบทสรุปที่ สุเมธ  ตันติเวช
กุล (2542) ไดกลาวไวแตอยางใดที่วา เศรษฐกิจพอเพยีงเปนระบบเศรษฐกิจที่ยึดการพึ่งตน เสริมสรางการ
รวมกลุม และเสริมสรางความเมตตาเอื้ออาทร จนเปนการรวมแรงใจเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ โดยเกิดความสุข
จากการแสวงหาที่ดีเปนธรรม และไมเบียดบังผูใด    ณัฏฐพงศ  ทองภกัดี (2549) ขยายความปรัชญาฯ สูดาน
เศรษฐกิจไดอยางลงตัวที่วา ความพอประมาณ คือ การบริหารเศรษฐกิจที่มีนโยบายเพือ่ใหความสําคัญกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพ และความเทาเทียมกัน โดยยึดสมดุลการออมและการลงทุน และ
การคาที่ดีและไมไดพึ่งพิงจากภายนอกประเทศมากจนเกินไป ความมีเหตุมีผลนัน้ไดรบัการเนน โดยคํานึงถึง
ผลในระยะยาวเปนสําคัญ โดยมีการจัดการความเสี่ยงที่ดี โดยรัฐเปนผูสรางใหสังคมมีการเรียนรู และเสริมสราง
สังคมใหมีธรรมาธิบาลใหเกิดขึ้นไดทั้งในสวนภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ถาระบบเศรษฐกิจมีการผลิตให
สมดุลกับความตองการบริโภคแลว จะทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนเพิ่มขึน้ จนเปนเกษตรสงออกและ
กระจายความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศได  (วิศาล บุปผเวส, 2549) 

อยางไรก็ดี คงไมผิดถากลาววา เศรษฐกิจพอเพียงปรับใชไดแลวแตกรณทีี่สนใจ โดยผลของการพัฒนา
นโยบายตองเนนความสมดุล (Balance) เปนหลัก และคํานึงผลในระยะยาวมากกวาในระยะสั้น ความสมดุล
ระดับนโยบายในเชิงนโยบายการเงินก็มีการกลาวถึงโดยเฉพาะในชวงวิกฤตป 40 วาเปนเรื่องสําคัญแตไมงายที่
จะทําและยังคงเปนปญหา (Summers, 2000)   นอกจากนี้แนวคิดการศึกษาเพื่อพัฒนาและเขาใจปจเจกบุคคล 
แยกตามสัมมาอาชีพ เพือ่ใหการพัฒนาปรชัญาฯ ใหเกิดขึ้นได จึงเปนจุดเชื่อมตอในระดับจุลภาคที่ดีกับชุมชน  
เนื่องจากชุมชนจะเขมแข็งไดนั้น ตองเกิดจากแนวคิดเชิงพอเพียงดวยการคิดแบบพอเพียง จนลดการ
เบียดเบียนกันเมื่อขยายสูระดับนโยบาย    Chairat and Turongpun (2007) ทําการศึกษาจุดเชื่อมตอในระดับ
จุลภาคดานอาชีพ พฤติกรรม และปรัชญาฯ ดวยแบบการวิเคราะหลาํดับขั้น (Analytical Hierarchy 
Framework) ตามกรอบในรูปที่ 1 พบวาบุคคลที่มอีาชีพตางกันมีลกัษณะพฤติกรรมแตกตางกันได การตอบสนอง
ในคําถามงานวจิัยจึงขึน้กับความเขาใจและการประยุกตปรัชญาฯในแนวทางของตน โดยปรับสมดุลความศรัทธา 
ความตองการ และความเสี่ยงกับตน  แบบแผนการแบงแยกคนออกเปนกลุม โดยพิจารณาปจจัยยอยภายใต
กรอบใหญๆ ในแตละขั้นตอน จะทําใหผูศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงเขาใจวา ระดับใดเปนปญหา เมือ่ประยุกตใช
กับชุมชนจะกอใหเกิดความชัดเจนขึ้น   ปรัชญาฯ จึงตองปรับชุมชนในสวนพฤติกรรม ซึง่ถาดีขึ้นการดําเนิน
นโยบายใดๆ ในชุมชนจึงนาจะเปนไปอยางสมดุลได   

กลาวโดยสรปุ เศรษฐกิจพอเพียงปรับใชไดทุกระดับ แต การปรับที่ขัน้พฤติกรรมนาจะสงผลตอความ
เปนไปไดของผลสัมฤทธิ์นโยบายที่ดี (good behavior leads good development!) 

 



4 เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

  รูปที่ 1  แผนภูมิแสดงลําดับขั้นของหลักเกณฑและปจจัยยอยในการเปนแนวทางสูความพอเพียง เพื่อเปาหมายความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source: Chairat and Turongpun (2007) 
การดํารงชีวิตที่ดีขึ้น 

ความมีเหตุมีผล 

อาชีพขาราชการ เจาหนาที่ใน
กํากับองรัฐหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

อาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว อาชีพพนง.บริษัทที่รับผิดชอบงาน

ดานวิศวกรและคอมพิวเตอร 

อาชีพพนง. บริษัทที่รับผิดชอบงาน 
ดานการตลาดและการขาย 

อาชีพพนง.บริษัทที่รับผิดชอบงานดาน

การเงินและบัญชี 

ความพอประมาณ การบริหารความเสี่ยง 

การลงทุน การซื้อสินคาประจําวัน การซื้อสินคาคงทน การใชจายผานบัตรเครดิต (การกอหนี้) 

1. ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง 

2. ผลตอบแทนต่าํ ความเสี่ยงต่ํา 

3. การลงทนุโดยใชเงินออม 

4. การกูยืมเพื่อการลงทุน 

1. เงินดาวนต่ํา 

2. ความสามารถในการผอนชําระ 
3. ความจําเปนในการใชงาน 

1. ความจําเปนในการใชสินคา 

2. คุณภาพของสินคา 
3.  การสงเสริมการขายและการลดราคา 
4. สินคาแบรนดเนม 

1. การดูแลสุขภาพตัวเอง 

2. การออมเพื่อใชในอนาคต 

3. การทํางานลวงเวลา 

4. การสังสรรค 

1. ความสามารถในการชําระคืน 
2. ความจําเปนในการใชจาย 
3. การมีรายไดประจําในการชําระ
คืนไดตามกําหนด 

การดําเนินชีวิตสวนตัว 

หลักเกณฑการตัดสินใจ

ในการดําเนินชีวิต 

หลักเกณฑการ

ตัดสินใจใชจายใน

การดําเนินชีวิต 

หลักเกณฑการ

ตัดสินใจ-การลงทุน- 

การซื้อสินคา

ประจําวัน 
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2. จากอดีตสูปจจุบันกับนโยบายกองทนุหมูบานฯ : ความฝนกับความจริง 

ตามที่ไดรับรูในวงกวางวา นโยบายกองทุนหมูบานฯ ไดกาํหนดพื้นที่กวา 76,000 แหง และจัดสรรงบ
มากกวา 76,000 ลานบาทใหกับชุมชนในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยหวังใหเงินหนึ่งลานบาทนี้ชวยเกื้อหนนุใหชุมชน
มีโอกาสในการสรางรายได และใชเปนเงินทนุหมนุเวียนเพื่อการพฒันาชุมชนอยางตอเนื่อง แตเนือ่งจาก
เศรษฐกิจชุมชนในแตละที่มีความแตกตางกนัไปตามวิถีการดํารงชพี กองทุนหมูบานฯ จงึมีบทบาทในการกระตุน
เศรษฐกิจของแตละหมูบานแตกตางกันออกไป  ถาอยูในระดับความตองการเงินทนุ นั่นคอื ชุมชนทั่วไปสนใจ
เงินกองทนุหมูบานฯ เพราะเปนแหลงเงินทุนที่จะใชในการขยายการผลิตของกิจกรรมที่ดําเนินการอยู หรือ
แมกระทั่งการสรางกิจการใหมๆ    สวนชมุชนที่ยากจนจะใหความสําคัญเงนินี้เสมือนหนึ่งที่พึ่งดอกเบี้ยตํ่า งาย
ตอการกูยืม และ เปนแหลงกูใหม   ตลอดระยะเวลาตั้งแตเริ่มตนนโยบายจนปจจบุันนบัรวมได 5 ป หนทางนี้มี
อะไรนาสังเกตบาง 

2.1  เหตุผลทางเศรษฐศาสตรของกองทุนหมูบาน 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรใหความสําคัญกับระบบตลาดและเชื่อวา ระบบตลาดจะนําพาใหเศรษฐกิจ
ดําเนินไปตามทิศทางที่ควรจะเปน โดยหวังใหจุดหมายสูงสุดอยูที่การถวงดุลระหวางประสิทธิภาพ (efficiency) 
และความเสมอภาค (equity)  สมดุลดังกลาวไดรับการวิพากษและถกเถียงในหลายเวทีและสมัย  บางคิดวา 
ประสิทธิภาพควรนําความเสมอภาค บางคิดวาความเสมอภาคเปนปจจัยนําของทุกสิ่ง เศรษฐกิจที่ใชการพัฒนา
ประสิทธิภาพใหสูง มักจะมีจุดจบของความเหลื่อมล้ําในดานตางๆ  นับแตรายไดจนถึงการศึกษาและสาธารณสุข   
ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งไทยทีป่ระสบปญหาดังกลาว นักเศรษฐศาสตรจึงกลับมาใหความสําคัญตอ
การลดความเหลื่อมล้ํา เพราะสํานึกไดวา ความเหลื่อมล้ําดังกลาวพลอยลดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม สวน
เศรษฐกิจที่มุงแตความเทาเทียมกันเหน็จะมีนอยลงทุกท ี เพราะดูเสมือนวาจะเปนระบบที่ตองพึ่งพาการกําหนด
โดยรัฐบาลกลาง ซึ่งทาํใหประสิทธิภาพดําเนินไปไดอยางไมเต็มพิกัด     

กองทุนหมูบานฯ เปนเครื่องมือที่รัฐบาลตองการใหชุมชนดําเนินการดวยตนเองใหเกิดทั้งประสิทธิภาพ
และความเสมอภาคตามหลักการ ประเด็นจงึตกอยูที่ 2 คาํถาม คือ 1) กองทุนหมูบานฯ ใชปจจัยใดนํา  และ  
2) การดําเนินการกองทุนหมูบานฯ เกิดทั้งประสิทธิภาพและความเสมอภาคจริงหรอืไม 

ก.  กองทุนหมุบานฯ ใชปจจัยใดนํา 

ในสวนระดับนโยบายกองทุนหมูบานฯ นั้น  โดยหลักการดูเหมือนไมมีความชัดเจนวาใชปจจัยดาน
ประสิทธิภาพนํา หรือความเทาเทียมกันนํา เพราะตามวัตถุประสงคดูเหมือนครอบคลุมทุกประเด็นที่ควร
กอใหเกิดการดําเนินการเชิงนโยบายได  ในสวนภาคประชาชนจะไดรบัผลพลอยไดและอานิสงสของนโยบายนี ้
เห็นวา เปนการลดความเหลื่อมล้ํา โดยเฉพาะในดานการเขาถึงแหลงเงนิทุน  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผานมามักได
จาก ธ.ก.ส. หรือพอคาเงิน (Money Lender) มากกวาธนาคารพาณิชยทั่วไป การเขาถึงดังกลาวอยูภายใต
เงื่อนไขการขอกูตองมีแนวทางการใช ผลสรุปจึงมีการกรอกแบบเสนอความจํานงในรูปแบบตางๆ ต้ังแตการ 
ทํานา ทําไร จนถงึเลีย้งวัวควายและคาขาย ความคิดดานประสิทธิภาพนัน้ยังเปนที่นาสงสัย ทั้งนี้ดวยเหตุผลหลัก 
2 ประการไดแก 1) ชาวบานทั่วไปยังขาดความแนวแนวาจะดําเนินการอะไร เพื่อใหเกิดดอกผลเพื่อจายคืนได
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ภายใน 1 ป   2) ชาวบานมีความเคยชินกบัการกูยืมกับ ธ.ก.ส. และพอคานายทุน ทําใหกองทุนหมูบานฯ ซึ่ง
ถูกกํากับดวยเพดานเงินไมเกนิ 20,000–50,000 บาท จึงเปนแหลงเงินทนุอีกแหลงที่ใชเพื่อการ “ผลัดผาขาวมา 
(juggling)” ระหวางเงินทุนและหนี้แตละกองมากกวากรณีใดๆ  ทั้งนี้ยังไมรวมการบังคับกู (force 
borrowing/lending)    ฉะนั้นแนวคิดในดานการกอใหเกดิประสิทธิภาพ ซึ่งดูเหมือนเปนคําที่คลุมเครือวา จะรู
ไดอยางไรวามีประสิทธิภาพ   เชน การนําเงินเขาไปซื้อเมล็ดพันธุตามที่ขอไว เรียกวาเกิดประสิทธิภาพหรอืยัง 
หรือการนําเงินไปซื้อเครื่องทุนแรง เพือ่การประกอบสัมมาอาชีพ เรียกวาเกิดประสิทธิภาพหรือ?   ชองวางที่
เห็นไดชัดเกิดขึ้นระหวางความตองการของคน ตัวเงิน และหนทางทํากิน 

ลองมาขยายความชองวางดังกลาวนี้ พบวา เปนกลไกของวิถีการดําเนินชีวิตของคนโดยทั่วไปที่วา  
คนตองการเงนิ เงินตอบสนองความตองการและเปนเครือ่งมือสนองการดําเนินการใดๆ สวนหนทางเปนสิ่งที ่
ไมชัดเจนและยากจะคาดการณได กองทนุหมูบานฯ ในสายตาชาวบานจึงเปนการสนองตอบความตองการเงิน 
เพื่อเปนเครื่องมือดําเนินการใดๆ ซึ่งจะมแีผนดําเนินการหรือไม เปนปจจัยรองลงมา จงึกลาวสรุปไดวา ปจจัย
นําเชิงปฏิบัติของชาวบานและที่ตนรูสึก คือ ประเด็นความเทาเทียมกัน มากกวาประสิทธิภาพ 

ข. การดําเนินการกองทุนหมูบานฯ เกิดประสิทธิภาพและเสมอภาค จริงหรือ? 

ความสมดุลของประสิทธิภาพและความเสมอภาค เปนสิ่งที่ทําไดยากและอาจไมเกิดขึ้น    ถาตองการ
ทําใหไดดีที่สุดทั้งสองปจจัย การดําเนินการของภาครัฐหรือบทบาทภาครัฐจึงมีนัยสูงที่จะชวยใหความสมดุล
ดังกลาวอยูในระดับที่ควรจะเปน   คําวาการแทรกแซงของภาครัฐ อาจเปนสิ่งหนึ่งที่ควรใช แตการแทรกแซงนี้
ไมตางอะไรกับการที่เจาของเงินควรดูแลเม็ดเงินที่สงเขาไปในระบบใหเกิดคุณคาความตองการใหไดมากที่สุด 
การแทรกแซงในดานเทคนิคและในดานการปฏิบัติงานจึงไมถือวาผิดกฏแตอยางใด แมหลักการเบื้องตนจะเนน
ใหชุมชนคิดเอง ดําเนินการเองก็ตามที                                           

Peter  Drucker (2004) กลาวไววา  การรูถึงความเขมแข็งของคน การรูถึงวิธีการพฒันาเขาเหลานั้น 
และรูถงึอะไรทีเ่ขาทําไมได คอื กญุแจสําคัญของการเรียนรูที่ตอเนื่อง (To know one’s strength, to know how 
to improve them, and to know what one cannot do – are the keys to continuous learning) และ “การ
จดัการ คือ อะไรที่เปนมนุษยชาติ (Management is about human beings) โดยการจัดการตองต้ังอยูบน
พื้นฐานของการสื่อสารและความรับผิดชอบของปจเจกบุคคล (Management must be built on 
communications and on individual responsibility)  และความอิสระเสรีภาพไมใชการปลดปลอยแตเปนความ
รับผิดชอบ (Freedom is never a release and always a responsibility)  คํากลาวของ Drucker ขางตนใน
หลายสวนนี้ เห็นวาแนวคิดการจัดการสมัยใหม แมจะใหน้าํหนักของความอิสระ ความเขมแข็งของคนและการ
พัฒนาคน ก็ไมไดละเลยปจจัยสําคัญในดานขอจํากัด (constraint) ของบคุคลและดานความรับผิดชอบตอความ
อิสระที่ได  ทําไมตองเนนในดานขอจํากัดและความรับผิดชอบตอความอิสระ?  ดังกลาวแลววา กองทุนหมูบานฯ 
เนนใหชุมชนคดิและทํางาน แตการแทรกแซงของภาครัฐยงัมีความจําเปนสูง เพราะการจัดการเงินใหเกิด
ผลิตผลที่ดี ยงัเปนขอจํากัดในหลายตอหลายชุมชน สวนความรับผิดชอบตอความอิสระซึ่งเปนอํานาจโดยชอบ
ธรรมนัน้ กลับถดถอยจนทําใหเม็ดเงินที่ได ขาดการทําหนาที่เพื่อแกปญหาชุมชนที่มักลงทายในเรื่องความ
ยากจนไดอยางแทจรงิ  คงเปนการยากที่จะทําใหทุกชุมชนมีความรับผิดตอเงิน 1 ลานบาทนี้ แตในฐานะของ
ภาครัฐ อะไรทีค่วรทําและอะไรที่ตองทํา แตยังไมทํามีหรือไม ในสวนชุมชนใชความอิสระที่ไดอยางดีหรือยงั 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

การประเมินกองทุนหมูบานฯ ในหลายสํานัก บอกวา เกิดผลสัมฤทธิ์ดีมาก แตการสุมเช็ค โดย
นักวิชาการ/สื่ออิสระ ตางบอกเปนเสียงเดียวกันวา มีปญหามากมาย ปญหานี้อยูที่ตรงไหน อะไรเปนแกนแท
ของปญหา และแกนปญหานี้จะมีหนทางออกหรือไม และถามีผลที่ไดจากทางออกดังกลาว จะตองปรบั
กระบวนการทาํงานของภาครัฐและตัวชุมชนอยางไร ชุดคาํถามเหลานี้ เปนประเด็นเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย
ที่ไมควรละเลย แนวคิดจึงอยูที่วา เศรษฐกิจพอเพียงที่กลาวไววาเปนสิ่งสําคัญนั้น เปนเพียงหนทางหรอืคําตอบ
สุดทาย หรือ เปนความฝนหรือความจริง ของการพัฒนานโยบายกองทนุหมูบานฯ  สองตัวแปร ไดแก การ
แทรกแซงของภาครัฐ และ ความรับผิดชอบของชุมชนกองทุนฯตอความอสิระที่ได ปรัชญาฯนี้ชวยอะไรได? 

3. เศรษฐกิจพอเพียงและกองทุนหมูบานฯ 

บางกลาววา เศรษฐกิจพอเพียงไดรับการบรรจุในความคิดและพฤติกรรมของภาครัฐ และชุมชน
กองทุนฯแลว ผมกลับไมเหน็ดวย หรือ เศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งสําคัญของกองทนุหมูบานฯก็ยังดูไมครอบคลุม 
เศรษฐกิจพอเพียงเล็กนอยกแ็กไขจุดออนกองทุนฯได ก็ดูเปนการกลาวเกินจริง โดยเฉพาะถาเราไดรับรูถึง
ความแตกตางของศักยภาพของแตละชุมชนกองทุนฯ   แลวเศรษฐกิจพอเพียงควรนําเขามาเกี่ยวของอยางไร?  

จากการศึกษา โดย วิชัย ตุรงคพันธุ และคณะ (2548)2 ยงัมีประเด็นอยูและสามารถใชขยายประเด็นสู
การประยุกตใชปรัชญาฯ  สองประเด็นที่สาํคัญ: ดานการบริหารจัดการกองทุนฯคุณภาพ  และการจายคืนเงินกู
กองทุนฯ  นั้นถูกกลาวไวชัดเจน 

ในดานการบรหิารจัดการกองทุนฯ คุณภาพ 

1) การเพิ่มอัตราครอบคลุมของสมาชิกในหมูบาน เปนการสงเสริมใหกิจการ กองทุนฯมีความโปรงใส 
และเปนการสรางความเขาใจถึงจุดประสงค จนเกดิเปนการเฝาระวังภายในชุมชนไดดี 

2) การสงเสริมการออมในชุมชน ซึ่งเขาใจกันในนามบัญชี 2 (หรืออื่นใด) ตองมีความตอเนื่อง เพื่อเปน
ทุนสํารองเพื่อการพัฒนากองทุนฯ ไดดี 

3) การปนผลกําไรสุทธิกลับสูสมาชิก เปนการสงเสริมกิจกรรมระดับบุคคลใหเกิดการเขามีสวนรวม
กองทุนฯ ไดดี 

4) การเพิ่มความถี่การประชุม ชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนทัศนะและเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ     ในหมู
ผูบริหารมากขึ้น ซึ่งแนวโนมความขัดแยงควรจะลดลง 

5) การสงเสริมใหมีการใชคืนเงินกูตามกําหนด ทําใหการจัดการดําเนินงานกองทุนฯ มีความตอเนื่อง  

จะเห็นไดวา ประสิทธิภาพกองทุนฯ จะดีหรือไมขึ้นอยูกับการจัดการของกรรมการและตัวสมาชิก ซึ่งมี
ประเด็นนาสนใจ 2 ประเด็น คือ 1) ความโปรงใส  และ  2) การตรวจสอบความกาวหนาและรับทราบปญหา/
ความคิดจากหมูสมาชิก 

 
                                            
2  Based on econometric study on primary data 2547and secondary data 2545-7 
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ในดานการจายคืนเงนิกู 

มีแงมุมดานพฤติกรรมและการดําเนินการในระดับบุคคลที่นาสนใจ 
1) รูปแบบการนําเงินกูกองทุนฯ ไปใชและการบริหารจัดการเงินของสมาชิกมีผลตอความสามารถใน

การคืนชําระเงินกองทุนฯ ใหตรงเวลา สวนการนําเงินกูไปเปนเงินสํารองและการนําเงินที่ไดจากการลงทุนเพื่อ
ชําระหนี้กองทุนฯ เปนปจจัยที่ทําใหเกิดการคืนเงินกูไดตรงเวลา กลาวคือ การนําเงินกูกองทุนฯ ไปใชไดตรง
วัตถุประสงคของกองทุนในการเปนทุนสํารองเพื่อการลงทุนจะชวยเพิ่มความสามารถในการสงคืนเงินไดตรง
เวลา กอใหเกิดประสิทธิภาพในระดับบุคคลและครัวเรือน แมวาการกูจากแหลงทุนอื่นๆ จะทําใหการจายหนี้
กองทุนฯ ตรงเวลา แตมิใชวัตถุประสงคสําคัญของการบริหารจัดการกองทุนที่ดี   

2) การกอหนีร้ะดับบุคคลที่เพิ่มขึ้น และการพึง่พิงเงนิสะสมเพื่อการใชคืนเงนิกู ตลอดจนการนําเงินกู
ไปใชผิดประเภท เชน การรกัษาพยาบาล และการซื้อเครือ่งอุปโภคตางๆ รวมถงึการชําระหนี้  ตางสงผลให
ความสามารถในการจายหนี้กองทุนฯ ตรงเวลาลดลง 

กลาวโดยสรปุ  การบริหารกองทนุฯ ที่ดี ควรใหความสําคัญกับการออมในระดับกองทุนฯ การลดการกอหนี้
บุคคล ในขณะที่เพิ่มสัดสวนกําไรสุทธิใหกับสมาชิกเพื่อเพิ่มศักยภาพการใชจาย และความโปรงใสภายในการ
จัดการกองทุนฯ 

จุดเชื่อมตอของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนัน้อยูที่บทสรุปขางตน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนนความ
สมดุล ไมมากเกินไป ไมนอยเกินไป หรือทางสายกลาง โดยมีประเด็นที่ตองพิจารณาในดานความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ด ี โดยมีพื้นฐานดานคุณธรรมและความรูรอบคอบที่ดี การใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จึงเชื่อมโยงไดใน 4 จุด ไดแก 

1) การออมในระดับกองทุน   
เศรษฐกิจพอเพียงเนนความพอมีพอกนิเปนจุดเริ่ม โดยตองหาหนทางที่ตนไมเกิดความเสี่ยงมาก

จนเกินไป ตลอดจนเปนวิธีการบริหารความเสี่ยงที่งายที่สุด ทั้งนี้เพื่อเปนทุนสํารองยามเหตุการณที่ไมได
คาดคิดเกิดในอนาคต อีกทั้งเปนทุนสํารองในการดําเนินการใดๆ  ในชีวิตใหเกิดความกาวหนาได   การออมดู
เหมือนวา ทําใหรายไดทั้งหมด (Total Income) ลดลง ทําใหการบรโิภคลดลงตามสัดสวนรายไดที่ลดลง แต
เนื่องจากการออมทําใหระบบการบริหารความเสี่ยงดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ (มีเหตุผล) การลดลงของ
การบริโภครวมกับการเพิ่มขึน้ของกลไกการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  จึงสงผลดีตอการดําเนินชีวิต คําถามที่ตามมา 
คือ การลดการบรโิภคนัน้ เปนผลลบมากกวาผลดีใชหรือไม  เราตองทําความเขาใจวา การบริโภคในปจจุบัน
อาจเปนการบรโิภคที่เกินพอดี การเลือกบริโภคดวยขอจาํกัดทางการเงินที่ลดลง จะทําใหการเลือกบริโภคมี
ความระมัดระวังมากขึ้น การออมจึงสงผลโดยตรงตอนิยามภูมิคุมกันในตัวและความพอประมาณ (ภายใตเงิน
รายไดสุทธิที่ลดลง) สวนการ มีเหตุผลเปนเงือ่นไขทีพ่ึงกระทํา และ “ No Harm” เมื่อตองทําการออม  เศรษฐกิจ
พอเพียงจึงใชไดดีกับผลสรุปการวิจัยขางตน เพราะตัวกองทุนฯ ถาไดรับการพิจารณาเปนสถาบัน และมี
พฤติกรรม เชน บุคคล การออมจึงใชประยกุตไดดังกลาว 
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2) การลดการกอหนี้ระดับบุคคล 
การกอหนี้มีทัง้ขอดีและขอเสยี การกอหนี้ทีอ่ยูในระดับที่จายคืนได (Manageable Level)  การกอหนี้

นั้นไมนาเปนหวงแตอยางใด แตถาการกอหนี้มีมากจนไมสามารถทําการจายคืนไดทั้งหมดหรือแมแตบางสวน 
การกอหนีน้ั้นกอใหเกิดผลกระทบในทางลบตอรูปแบบการบริโภคในอนาคต ตลอดจนความมีวินัยในการจายคืน
จะลดลง จนทาํใหวงจรการกูเงินเกิดอยางตอเนื่อง และยากจะขจัดใหหมดไปได เนื่องจากหนี้เปนสวนหนึ่งของ
การดํารงชีวิตที่ตองการบริโภคมากกวาขอจํากัดทางการเงินที่ตนมีอยู ความยืดหยุนของการใชจายเพื่อการ
พัฒนาในดานสรางสรรคตางๆ อาจลดลงจนเปนสาเหตุของความเสื่อมถอยของคณุภาพชีวิตในอนาคต มี
ขอสังเกตที่ผูเขียนเนนในประเด็นอนาคตมากกวาปจจุบัน ทั้งนี้เพราะการกอหนี ้ คือ การใชเงินอนาคตเพื่อการ
ดําเนินชีวิตในปจจุบัน เศรษฐกิจพอเพียงเชื่อมโยงกับประเด็นการลดการกอหนี้ดวยแนวทางความพอประมาณ 
กลาวคือ ไมใชจายจนมากเกนิตัว ซึ่งมิใชไมใหกอหนีแ้ตอยางใด เพียงแตตองอยูในวิสัยที่ควบคุมไดตาม
หลักการมีเหตุมีผลและความเสี่ยงในระดับหนึ่ง 

3) การเพิ่มสัดสวนกําไรสุทธิใหสมาชิก 
ประเด็นดานความมีเหตุผล เปนตัวนําการเชื่อมโยงในขอนี้ ทั้งนี้เพราะการไดแบงปนสัดสวนที่มากขึ้น 

ทําใหรายไดสุทธิมีเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนเหตุผลตามมาที่ดี ในเรื่องการออมและการลดการกอหนีไ้ดดีดังเสนอในขอ 1 
และ 2  

4) ความโปรงใสภายในการจัดการกองทุน 
ความโปรงใสเปนสิ่งที่เชื่อวา เปนหนึ่งในหลักการดานธรรมาภิบาลที่ดี (good governance) ความ

โปรงใสจึงเปนเงื่อนไข (condition) ดานคุณธรรมที่ผลักดันใหปจจัยดานตางๆ ดําเนินไปไดอยางสมดุล กลาวคือ 
คุณธรรมเปนตัวควบคุม (governing) การบริโภคที่พอเหมาะและไมเบียดเบียนใคร จนทําใหความขัดแยงมี
นอยลง ความโปรงใสในระดับกองทุนเกิดจากการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น ทําใหการปะทะ
สังสรรคเปนตัวกลไกการควบคุมการกระทําการใดๆ ที่จะออกนอกกรอบของการจัดการที่ดี  

ที่จริงแลวการพิจารณาดานความโปรงใส นับวาเปนเพียงหนึ่งใน 5 หลักการของการมีธรรมาภิบาลที่ดี 
ซึ่งประกอบไปดวยหลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา หลักจริยธรรมและคุณธรรม หลักการมี สวนรวม และ
หลักความโปรงใส ทั้งนี้ถาพิจารณาหลักธรรมาภิบาลโดยรอบทั้ง 5 ดานนี้ โดยเนนหนักดานความโปรงใส นาจะ
เป ็นการยกระดับคุณภาพกองทุนฯ ไดอีกทางหนึ่ง   คําถามคือมีตัวอยางที่พอเปนแนวทางใหเห็นภาพ และ ใช
เปรียบเทียบหรือไม  

เปนที่ทราบและยอมรับกันแพรหลายวา หลักการกํากับกิจการที่ดีของคณะกรรมการกํากับตลาด
หลักทรัพย (กลต.) และหลักการนําไปใชของ ปตท. ไดรับการยอมรับวา มีธรรมาภิบาลที่ดี การพิจารณา
เปรียบเทียบกองทุนหมูบานฯ กับมาตรฐานในระดับนี้เพื่อเปดใหเห็นประเด็นชองวางของความจริงและภาพที่
ควรสรางใหเกดิขึ้นในตัวชุมชน   แมวาลักษณะโดยลึกขององคกร ปตท. หรือ กลต. มิอาจเทียบเคยีงลักษณะ
สถาบันชุมชน แตหลักการความโปรงใสและอื่นๆ ภายใตธรรมาภิบาลควรคลายคลงึกัน และเชื่อวาเปนหลัก
คุณธรรมเงื่อนไขสําคัญของการดําเนินหลักปรัชญาฯเศรษฐกิจพอเพียงดวย   ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบ
การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชของ ปตท.กับกองทุนหมูบานฯ 
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ตารางที่ 1   แสดงการเปรียบเทียบการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทุนหมูบานฯ 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทนุหมูบาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 ของ กลต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับ ปตท. 

ระเบียบสํานกันายกฯ การนํามาใชจริง 
• ระบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

- จัดทําแบบประเมนิทั้งคณะ 
- จัดทําแบบประเมนิรายบุคคล (ตนเอง) 
- จัดทําแบบประเมนิรายบุคคล (คนอื่น) 

• ระบบการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการ
โดยสมาชิกกองทนุ 

? 

• มีระบบเตือนภัยลวงหนาในรูปแบบการกําหนดดัชนีวัด
ความเสี่ยง (Critical Risk Indicators: CRI) เพื่อ
รับผิดชอบตอการกระทํา 

- - 

• กําหนดหนาที่และขอบเขตของคณะกรรมการทั้ง 4 ชดุ
อยางชัดเจน 

• กําหนดขอบขายอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) 

• กําหนดขอบขายอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการกองทุน 
ประธานกองทุน 

• คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย - - 

หลักความ
รับผิดชอบ 

1. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
2. ภาวะผูนําและวิสยัทัศน 
3. การรวมหรือแยกตําแหนง 

• ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม เชนโครงการ ngv - - 
• ตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) 

- เพื่อวัดผลความกาวหนาขององคกรโดยเทียบกบั
มาตรฐานหรือเปาหมายขององคกรแลวนํามา
ประเมินผลเพือ่ปรับปรุงการกําหนดหนาที่และความ
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

 
 
จัดใหมีดัชนีเพื่อวัดประสิทธิภาพจัดการ
กองทุน 

• ดัชนีกองทุนหมูบาน เพื่อวัด
ประสิทธิภาพการจัดการกองทุน 
การออม การจายคืน และการ
เจริญเติบโตของกองทุนโดยไดจัด
กลุมกองทุน โดยไดจัดกลุมกองทุน
หมูบานเปน 3 ระดับดี (AAA)  
ปานกลาง (AA) ปรับปรุง (A) 

หลักความคุมคา 4. นโยบายการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
5. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงาน 

• คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสําคัญกับการ
นําองคกรไปสูการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปลูกฝงจิตสํานึก
การกํากับดูแลที่ดีใหกับในองคกร 
- จัดทําคูมือหลักการกํากับดูแลกจิการที่ดีของบริษัท 

- - 



วิชัย ตุรงคพันธุ  11 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทนุหมูบาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 ของ กลต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับ ปตท. 

ระเบียบสํานกันายกฯ การนํามาใชจริง 
• วิธีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

- สงเสริมใหมีการควบรวมกิจการในกลุมที่มีลักษณะ
การดําเนินงานคลาย เพื่อใหเกิดการเกื้อกลูกัน เปนการ
ลดตนทุน สรางมูลคาเพิ่มใหกับ ปตท. และใช
ทรัพยากรในการผลิตใหคุมคามากที่สุด 
 

- - 

• วิธีการใชทรัพยากรอยางคุมคา 
- มี “คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง” โดยจัดทําคูมือ
เพื่อใหทุกหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการ
ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

- - 

  

• วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- จัดอบรมพนักงานแบบ e-learning  
- สงเสริมใหคณะกรรมการเขารับการอบรมตางๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรูดานตางๆ ที่เกีย่วกับบทบาทหนาที่
ของกรรมการ 

- บริษัทไดนําระบบบริหารการปฏิบัติงาน 
(Performance Management) & Balanced 
Scorecard มาใช มีการเชือ่มโยงการประเมินผล
จากตัวชี้วัดกับการขึ้นเงินเดือนพนกังาน 
(Competency KPIs) 
 

• วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบานฯ ทั้ง
ระดับชาติ ระดับจงัหวัด ระดับ
อําเภอ เพื่อสนบัสนุนและพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถใน
การทําหนาที่ใหการสนับสนุนดาน
วิชาการแกกองทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

• วิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
- คณะอนุกรรมการสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนหมูบานฯ ทั้ง
ระดับชาติ ระดับจงัหวัด ระดับ
อําเภอ เพื่อสนบัสนุนและพัฒนา
ศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการทําหนาที่ใหการสนับสนุน
ดานวิชาการ และการจัดการแก
กองทุนอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
 
 

  
  



12 เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทนุหมูบาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 ของ กลต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับ ปตท. 

ระเบียบสํานกันายกฯ การนํามาใชจริง 
• ความเปนอิสระของกรรมการจากผูบริหาร 

- กําหนดใหคณะกรรมการ ปตท. ถือหุนไมเกินรอยละ 
0.5 ของจํานวนหุนทั้งหมด 

- กรรมการไมมีความสัมพันธทางธุรกจิ หรือไมเปน
ญาติสนิทกับผูบริหาร 

- - 

• มีระบบปองกันและตรวจสอบรายการขัดแยงทาง
ผลประโยชนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงผลประโยชน
สวนตนตอผลประโยชนขององคกร 

- - 

• มีระบบการคัดสรรผูบริหารทุกตําแหนงอยางเหมาะสม 
และเปนธรรม 

• กําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกกรรมการกองทุนรวมทั้ง
คุณสมบัติของกรรมการอยางชัดเจน 

- 

หลักจริยธรรม และ 
คุณธรรม 

6. ความขัดแยงของผลประโยชน 
7. จริยธรรมธุรกิจ 
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหาร 
9. สิทธิและความเทาเทียมกันของ 

ผูถือหุน 
10. คาตอบแทนของคณะกรรมการ

และผูบริหาร 

• จัดทําตัวอยางของการปฏิบัติตนของกรรมการ 
ผูบริหาร และพนักงาน เปนบทความ บทวิทย ุ 
บทวิดีทัศน 

- - 

• มีระบบปองกันและตรวจสอบการนําขอมูลภายในไป
ใชเพื่อประโยชนตนในการซื้อขายหลักทรัพย - - 

• มีโครงสรางการถือหุนระหวางบริษัท บริษัทยอย และ
บริษัทรวม มีความชัดเจน ไมซับซอน ไมมีลักษณะ 
การถือหุนไขวกัน 

- - 

• คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงาน การดําเนนิงานของบริษัทควบคูกนัไป - - 

  

• บริษัทมีสัดสวนการกระจายหุนเพื่อถวงดุลระหวางผูถือ
รายหุน รายยอย และรายใหญ 
 

- - 



วิชัย ตุรงคพันธุ  13 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทนุหมูบาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 ของ กลต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับ ปตท. 

ระเบียบสํานกันายกฯ การนํามาใชจริง 
• ผูบริหารระดับสูงของ ปตท. และบริษัทในเครือที่

เกี่ยวของทั้งหมดจะมารวมประชุมหารือเพื่อกําหนด
วิสัยทัศน และทิศทางขององคกรรวมกัน 

• กําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถอืหุนอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และคณะกรรมการกองทุนสามารถ
ที่จะประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได 
 

• มีการประชุมคณะกรรมการและ
สมาชิกกองทุน 

• ทําแผนเตรียมพรอมดานบุคลากร เพื่อเปดโอกาสให
พนักงานสามารถรวมกันวางแผน 
 

- - 

• ตัวชี้วัด (KPIs – Key Performance Indicators) 
- กรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารทุกระดับ
รวมกันกําหนดตัวชี้วัดไวแตละป เพื่อเปนแนวทางใน
การดําเนินธุรกิจ 

- พนักงาน ปตท. ทกุระดับจะตองมสีวนรวมกําหนด
วัตถุประสงคและตัวชี้วัดใหสอดคลองกบัทิศทางการ
ดําเนินงานขององคกร 
 

- - 

หลักการมีสวนรวม 11. การประชุมผูถอืหุน 
12. การประชุมคณะกรรมการ 
 

• มีกลไกใหผูถอืหุนสามารถใชสิทธิออกเสยีงไดอยาง
แทจริง 
 

• สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ออกเสียงลงคะแนน 

• สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การออกเสียงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 

  

  



14 เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทนุหมูบาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 ของ กลต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับ ปตท. 

ระเบียบสํานกันายกฯ การนํามาใชจริง 
• เปดเผยการประเมินผลของคณะกรรมการในรายงาน

ประจําปตอผูถือหุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และสาธารณชน 

- - 
หลักความโปรงใส 13. ระบบการควบคุมและตรวจสอบ

ภายใน 
14. รายงานของคณะกรรมการ 
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน • จัดหนวยประชาสมัพันธ เว็บไซต วารสาร เพื่อเผยแพร

ขาวสาร 
- จัดหนวยงานฝายตลาดทุนและผูลงทุนสัมพันธ ทํา
หนาที่เปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลสําคัญตอ
นักลงทุน 

- ฝายบริหารทํารายงานการวิเคราะหสภาพ ผลการ
ดําเนินงาน และแนวโนมในอนาคตของ ปตท. ตอ 
ผูถือหุนทัง้ในประเทศและตางประเทศ ไดรับทราบ
อยาง เทาเทียมสม่ําเสมอ 

- จัดทําเว็บไซตเผยแพรขอมูลสาํคัญของบริษัทผาน 
www.pttplc.com 

• จัดหนวยประชาสมัพันธ เว็บไซต 
วารสารเพื่อเผยแพรขาวสาร 
- ทําบันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
กองทุน และจัดพิมพเพื่อเผยแพร
ตอสมาชิกฯ และสาธารณชนและ
จัดการประชุมใหญสามัญ
ประจําปผูถอืหุนอยางนอยปละ
ครั้งเพื่อพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ
กองทุน 

- จัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลการ
ดําเนินงานของกองทุนหมูบาน 

• จัดหนวยประชาสมัพันธ เว็บไซต 
วารสารเพื่อเผยแพรขาวสาร 
- ทําบันทึกรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีตอ
คณะกรรมการกองทุน และ
จัดพิมพเพื่อเผยแพรตอสมาชิก
ฯ และสาธารณชนและจัดการ
ประชุมใหญสามญัประจําปผู
ถือหุนอยางนอยปละครั้งเพื่อ
พิจารณาผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการกองทุน 

- จัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรผล
การดําเนินงานของกองทุน
หมูบานผาน 
www.cod.moi.go.th/vt.htm 

• คณะกรรมการตรวจสอบทําหนาทีส่อบทานงบการเงิน
รวมกับฝายบัญชี และผูตรวจสอบบญัชีภายนอก ไดแก 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) 

• จัดใหมีระบบตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การเงิน 
บัญชี พัสดุ รวมทั้งตรวจสอบและ
ประเมินผลการบริหารการจัดการ 

 
 

• มีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาํเนินงานของ
กรรมการกองทุน 

  

• สํานักตรวจสอบภายใน - - 



วิชัย ตุรงคพันธุ  15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เรื่อง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับกองทนุหมูบาน หลักธรรมาภิบาล หลักการกํากบัดูแลกิจการที่ดี 
 ของ กลต. การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชกับ ปตท. 

ระเบียบสํานกันายกฯ การนํามาใชจริง 
- Management Control มีการ ตรวจสอบควบคุม
ภายในดานการบริหาร 

- Operational Control เชน ควบคุมระบบการจัดซื้อ
ในรูปแบบการตกลงราคา การประกวดราคา และ 
การประมูล 

- Financial Control นําระบบงบประมาณที่มุงเนน
ผลงานมาใช 
 

- 

• ถาผูกูไมนําเงินมาใชตาม
วัตถุประสงคใหคณะกรรมการ
กองทุนสามารถเรียกคืนเงินกูได 
 

        ? 

- 

• กทบ.มีสิทธิระงับการจายเงินกองทนุ 
ถาพบวากองทุนไมปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับ 
 

- 

ที่มา: วิชัย ตุรงคพันธุ อรฉัตร สรอยสุวรรณ สุภาพรรณ สินไพบูลยผล เมธาวี สัจจปยะนิจกุล (2549) รวบรวมและรายงานวิจัยกลุมยอย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
 



16 เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เปนที่นาสังเกตวา หลักธรรมาภิบาลกับกองทุนหมูบานนั้น ไดถูกเสนอไวบาง  เปนหลักการครบทั้ง 5 
ดาน ภายใตระเบียบสํานักนายกฯ แตการนํามาใชจริง พบวา ยังไมชัดเจนหรือไมจริงจัง เชน การตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการโดยสมาชิกหรือการเรียกคืนเงินกู ถาใชผิดวัตถุประสงค คําถาม คือ 
ในทางปฏิบัติแลว การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชจริง มีความตรงไปตรงมาเพียงใด เชน การเรียกคืนเงินกู ถาใช
ผิดประเภท   ซึ่งถาดูตามสถิติที่เก็บไวในชวงป 2547–2548 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา กวารอยละ 30 
เปนการกูเพื่อใชหนี้อื่น และกวารอยละ 15 ใชเพื่อการจายคาเลาเรียนบุตรหลาน สวนสัดสวนเพื่อการประกอบ
สัมมาอาชีพอื่นๆ ตามวัตถุประสงคที่ควรเปนตางแสดงที่รอยละนอยกวา 10 (วิชัย และ คณะ, 2548)  นอกจากนี ้
ระเบียบสํานักนายกฯ แทจริงแลวครอบคลุมหลักธรรมาภิบาลเพียงพอหรือไม 

กองทุนหมูบานฯ ยังประสบกับภาวะปญหาที่เล็งเห็นไดต้ังแตเริ่มนโยบาย คือ การขาดความรูการ
จัดการและขอมูลที่เพียงพอเพื่อการพัฒนาใหเปนเครื่องมอืสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เนื่องจากความรูและ
ขอมูลตางเสริมใหเกิดฐานความรูที่ดีเพื่อการบริหารโดยภาครัฐและการดําเนินการที่ดีโดยชุมชน แตไมไดรับการ
จัดการใหอยูในระดับที่เพียงพอตอการไมเปนอุปสรรคของการบริหารนโยบาย  ประเด็นนี้ขัดแยงอยางเดนชัด
กับเงื่อนไขสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงที่เนนการพัฒนาที่เริ่มดวยฐานความรู ความรอบคอบ   ในเศรษฐกิจ
พอเพียงสะทอนออกมาในรูปแบบของการมุงจัดการความรูใหรูถงึสถานภาพปจจุบันของกองทุนฯ ผานระบบ
ขอมูลและบัญชีกองทุนฯ  การขาดการพัฒนาระบบบัญชทีี่ดี คือ การขาดความรูรอบคอบ  แมเวลาของนโยบาย
นี้จะลวงเลยมากวา 5 ป ดูเหมือนวาขอที่ขัดหลักการเศรษฐกิจพอเพียงขอนี้ก็ยังคางคาอยูอยางนาวิตก 

การติดตามประเมินผลที่เชื่อวาไดรับการดูแลนัน้ แทจริงแลวไดรับการดูแลจรงิหรือไม การติดตาม
ประเมินผล เปนการสรางองคความรูที่สําคัญที่จะยอนกลบัไปเพื่อพัฒนาการบริหารจดัการกองทุนฯ หรือเปน
แนวทางในการเสนอวิธีการเชิงนโยบายเพื่อลดปญหาใดๆ ที่จะเกิดไดในอนาคต 

การดําเนินการกองทุนฯ พบปญหาในลักษณะ “Twin-Drawbacks” กลาวคือ  

1) ในระดับบุคคลและกองทุน: ลอแหลมจากภายในกองทุนฯ                                                                    

การเสริมสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีดานการออมในกองทุนฯ และการสรางองคความรูภายในยังมีไมมาก 
เชน การเสริมความรูดานบัญชี ขอมูลและการจัดการ ตลอดจน Information Flow ผานการพูดคุยของ
คณะกรรมการกองทุนฯ ทําใหกองทุนลอแหลม ( ฺBe Exposed) ตอการถูกกระทบจากปจจัยภายนอกไดงายและ
อยูในสภาวะไมรูสูง ทําใหรูปแบบการดําเนินไปของกองทุนฯ เปนไปอยางเสี่ยง    การกอหนี้หลากหลายทําให
ความสามารถในการมีวินัยทางการเงินเสียไป ความสมดุลจึงเกิดไดยากและยากตอการจัดการถาเกิดผลกระทบ
ใดๆ ผูเขียนเห็นวาเศรษฐกิจพอเพียงคาดวาจะชวยควบคุมปญหานี้ได   

2) ในระดับนโยบาย:  ลอแหลมจากภายนอกกองทุนฯ                                                                                              

ประเด็นที่สําคัญอยูที่การประเมินและติดตามผล ซึ่งเปนองคความรูที่ควรสรางใหเกิดขึ้นเพื่อลดภาวะ
เสี่ยงในการบรหิารนโยบายกองทุนฯ การพฒันาความรูดานการจัดการและบัญชีเปนบทบาทที่สําคัญของภาครัฐ
ที่ตองเขาแทรกแซง เพือ่สรางความรูและตองติดตามประเมินการทํางาน มิใชการปลอยใหการดําเนินการพัฒนา
ความรูใดๆ ทีล่งไปที่กองทุนฯ ดูแลตัวเอง  การบรหิารนโยบายกองทุนฯ ขัดตอหลักเศรษฐกิจพอเพียงชัดเจน
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ที่สุดในดานความพรอมดานความรู และความรอบคอบ    สวนการสรางภูมิคุมกันความเสี่ยง ซึ่งจะตอบสนอง
มาไดในผลการประเมินนั้นกลับมิไดถูกใหความสําคัญมากไปกวาการใหคะแนนกองทนุฯ เพื่อประโยชนในการ
จัดอันดับในการขยายวงเงินเขาไปในระบบชุมชนอีกในระลอกที่สอง ซึ่งเปนคําถามวามีความพอประมาณและมี
เหตุผลดีเพียงใด เมื่อชัง่น้ําหนักกับเครือ่งมอืภูมิคุมกันที่มอียูในตัว สมดลุของปจจัยและเงื่อนไขภายใตเศรษฐกิจ
พอเพียงขาดสมดุลมาก  ความออนไหวของนโยบายกองทนุฯ จงึมีเพิ่มทวีขึ้นตลอดเวลา ไมตองแปลกใจ!! 

4. เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางออกหลักของนโยบายกองทุนหมูบานฯ? 

กองทุนหมูบานมีแนวโนมที่จะขยายขอบเขต เพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนธนาคารหมูบานในปลายยุค
รัฐบาลกอน เหตุผลสําคัญก็เพื่อใหกองทนุฯ มีสภาพความเปนธนาคาร โดยดําเนินกิจกรรมใดๆ คลายธนาคาร
พาณิชย รวมถึงการสรางรายไดในรูปแบบตางๆ เงื่อนไขสําคัญของการดําเนินการยกระดับนั้น ตองพัฒนาให
กองทุนฯ ใหมสีภาพเปนนิติบคุคล ซึ่งมีสภาวะการณดําเนนิการคลายองคกร  โดย สทบ. มีแนวทางและหลักเกณฑ
การผลักดันการยกระดับดังกลาวอยางชัดเจน 

คําถามที่สาธารณะชนใหความสนใจ คือ กองทุนฯ มีความพรอมถึงระดบัการยกระดับเปน  นิติบุคคล
และธนาคารหรือไม ตลอดจนความจําเปนของการยกระดับดังกลาว เมื่อพิจารณาดวยแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเปนการพัฒนาที่เนนความรูเปนกลไกสําคัญ โดยใหบคุคลมีจิตสํานึกในการคงอยูไดดวยตนเอง 
(พึ่งตนเองได) แนวทางการพัฒนาจึงคอยเปนคอยไป โดยพิจารณาขีดความสามารถของตนเปนหลัก การ
ผลักดันใหกองทุนฯ เปลี่ยนบทบาทเปนธนาคารมีขอจํากัดสูงในเรื่ององคความรูจนเกิดความเสี่ยงสูงขึ้นเมื่อ
ธนาคารหมูบานเริ่มดําเนินการ และการกาํหนดหลักเกณฑที่เขมขนจนเกินไปจะทําใหประเด็นความไมพรอม 
เกิดขึ้นเร็วและขัดแยงกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ขอเสนอแนะเชงินโยบายมีประเด็นสําคัญ 4 ประการ ซึ่งเปนจุดหมายสําคัญของการดาํเนินนโยบาย
กองทุนหมูบานฯ ซึ่งสามารถใชเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกเพื่อดําเนินการ 

1) การทําใหการกอหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงลดลง 
2) การลดความเสี่ยงของกองทุนฯ/ธนาคารหมูบาน 
3) การสรางเงินสะสมใหเกิดขึ้นเปนทุนสํารองกับกองทุนฯ/ธนาคารหมูบาน 
4) การดําเนินกลไกการควบคุมการดําเนินงานกองทุนฯที่ดี โดยเนนดานเสถียรภาพ 

เศรษฐกิจพอเพียงไมใชทางเลือก แตเปนทางหลักที่เหมาะสมกับขอเสนอแนะทั้ง 4 ขอนี้ เหตุผลที่
มิใชทางเลือก เพราะการบริหารจัดการในรูปแบบใดที่จะเกิดสมดุลไดดีและพิจารณาความเสี่ยงโดยเนนใหคอยๆ 
ดําเนินการพัฒนาไปนัน้ไมมกีารพัฒนาชมุชนดวยการเงนิผานกองทนุหมูบานฯ กลไกการพัฒนาไมใชจุดมุงหมาย
เพื่อสรางรายไดใหชุมชนเทานั้น แตเปนกลไกการสรางกระบวนการคิดและสะสมความรูตางหาก  

1) การทําใหการกอหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยสูงลดลง ตองเริ่มที่ความคิดที่จะหยุดวัฏจักรการกู
ดังกลาวกอน ความพอประมาณในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนหัวใจการแกปญหาในขอนี้ องคประกอบอื่นๆ แม
จะมีสวนเกี่ยวของและอธิบายใหเขากับขอเสนอแนะนี้ แตความเดนชัดนั้นอยูที่หลักความพอประมาณเปนสําคัญ 



18 เศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกหรือทางหลักเพื่อการบริหารจัดการนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

การกอหนี้นอกระบบทําใหภาระหนี้เพิ่มขึ้นเร็ว แตชาวบานพึงพอใจเพราะเขาถึงไดงาย   การบริหารจัดการ
กองทุนหมูบานฯ ตองเปนไปในแนวทางใหชาวบานกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อนํารายไดสวนเกิน (กําไร) 
ที่ไดบางสวนมาเพื่อจายหนี้กองทุน โดยใหละเลิกการกูนอกระบบ  ความพอประมาณจึงชวยลดภาระการกู 
ในขณะที่กองทุนหมูบานฯ เปนแหลงทุนเสริมเพื่อสรางโอกาส  หนี้ที่กอก็จะลดลงไดในระยะเวลาหนึ่ง 

2) การลดความเสี่ยงของกองทุนฯ /ธนาคารหมูบาน การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีเปนองคประกอบหนึ่ง
ที่ชวยใหการปรับตัวในเหตุการณที่ไมไดคาดคิดเกิดขึ้น   การดําเนินนโยบายกองทุนฯ ตองสรางภูมิคุมกันใน 2 
ระดับ ไดแก 1) การปลอยกูใหตรงตามวัตถุประสงค และ 2) การติดตามการใชเงินของสมาชิกอยางใกลชิด  
นอกจากนี้ตัวกองทุนฯ เอง แมจะตองดําเนินธุรกรรมกองทุนฯ เพื่อหารายไดมากขึ้น ซึ่งมักจะใหเกิดการกูขาม
กองทุนฯ โดยไดกําไรจากสวนตางดอกเบี้ยนั้น   ความพอประมาณในการใหกู การพิจารณาวาสมควรหรือไมใน
การใหอีกกองทุนฯ กูตองพิจารณาตามสภาวะการณและความนาเชื่อถือกองทุนฯ มิใชพิจารณาความตางของ
ดอกเบี้ยเปนที่ต้ัง   และการกระจายความเสี่ยงดวยการใหกูตางกองทุนฯ ในปริมาณเงินที่ไมมากเกินไปหรือมีการ
กระจายใหกูในหลายกองทุนมากกวาการพิจารณาเพียงแคกองทุนเดียว  การกระทําดังกลาวนั้นยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งดูเสมือนวาทําใหกองทุนฯ มีการเติบโต (เติบโตจากเงินที่เพิ่มพูนขึ้น) ชา แตถาพิจารณาใหดี จะ
พบวา แมเกิดการเบี้ยวหนี้ในกองทุนฯ ที่เปนลูกคาแหงหนึง่ กองทุนฯ ผูใหกูก็มิไดลมละลายจนเกิดปญหาภายใน
ชุมชนผูใหกูได ความเขมแข็งอันเกิดจากแนวทางรวมกันประกอบกับการเติบโตอยางคอยเปนคอยไป จึงเสริมสราง
ใหกองทุนฯ และชุมชนเติบโตดวยความเขมแข็ง 

3) การสรางเงินสะสมใหกับกองทุนฯ /ธนาคารหมูบาน การสรางเงินสะสมอาจทําไดในรูปแบบการ
สงเสรมิการออมในบญัชขีองกองทนุฯ ใหเพิม่ขึ้นและการสงเสริมใหนํากําไรที่ไดจากการทาํธุรกรรมใหกูนัน้กระจาย 
เพื่อใชเปนทุนสํารองกองทุนฯ ยามฉุกเฉิน   เมื่อทุนสํารองนี้เพิ่มปริมาณขึ้น ประเด็นของการขาดแคลนทุนทรัพย
เพื่อการพัฒนาชุมชนก็จะลดลง องคประกอบดานการสรางภูมิคุมกันจึงเกิดขึ้นผานเงนิออมและการจัดสรรการ
ออมอยางมีเหตุผล โดยตองไมละเลยที่จะสงเสริมใหคนในชุมชนมีคุณธรรมและความรูโดยไมหวังการแสวงหา
ประโยชนจากเงินออมที่เปนทนุสํารองของกองทุนฯ 

4) การดําเนินกลไกการควบคุมการดําเนินงานของกองทุนฯ /ธนาคารหมูบานโดยเนนดานเสถียรภาพ  
เสถียรภาพก็คอืความสมดุลและความสมดุลนี้จะเกิดไมไดถาชุมชนและกองทุนฯ ยังออนไหวตอปจจยักระทบหนึง่ๆ   
เสถียรภาพจะเกิดไดเมื่อการดําเนินการบริหารจัดการกองทุนฯเปนไปอยางคอยเปนคอยไป และมีการแกไข
จุดบกพรองตลอดเวลา (ผานการติดตามปรับปรุง)   เสถียรภาพดูเสมือนเปน Static Term แตความจริงเปน 
Dynamic ในแงมุมที่วา ตองปรับเปลี่ยนและปรับปรุงตลอดเวลาใหไดระดับเสถียรภาพ  การดําเนินกลไกควบคุม
การดําเนินงานนั้น ไดดําเนินไปเพื่อใหทราบแนวทางการปรับปรุงการดําเนินนโยบายกองทุนฯ เพื่อใหนโยบาย
ดําเนินตอไปไดอยางสมดุล กลาวคือ ไมมีกองทุนใดที่หมดเงิน เกิดความขัดแยงหรือแมแตไรความกาวหนาเมื่อ
เวลาผานไป เศรษฐกิจพอเพียงใหความสําคัญของผลสุดทายในดานความสมดุล  
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5. บทสรุป 

เศรษฐกิจพอเพียงไมใชทางเลือกแตเปนทางหลักเมื่อภาครัฐคิดจะปรับแนวทางการบริหารจัดการ
นโยบายกองทุนหมูบานฯ หรือเมื่อชุมชนคิดจะมีกองทุนฯ ที่มีผลประกอบการดีและนําพาสูชุมชนเขมแข็ง  
นโยบายกองทุนหมูบานฯตองการความ “สมดุล”  สมดุลในดานความตองการกูและตองการขยายธุรกรรม 
(demand side) และ สมดุลในดานการสนับสนุน (supply side) ที่มิใชเติมเงินเพิ่มเพื่อใหสมดุลกับความตองการ
กูที่ไมสิ้นสุด หลักการพอประมาณ และ การมีภูมิคุมกันที่ดี เปนกลไกที่พึงแสดงใหชัดเจนในการบริหารจัดการ
กองทุนฯ โดยองคประกอบดานความมีเหตุผลสามารถเชื่อมตอกับเงื่อนไขดานความรูและคุณธรรมที่ตองถูกสั่ง
สม จนการพิจารณาเหตุผลมีแนวทางที่ดี จนทําใหความพอประมาณเริ่มสะสมในความคิดของชุมชน ในขณะที่
ภูมิคุมกันที่ดีจะไดรับการปรับปรุงเมื่อความรู และความเขาใจดวยเหตุผลมีพอเพื่อการดําเนินการดานความ
เสี่ยง  กลไกการควบคุมที่ดีนั้นยังตองเนนคุณธรรมซึ่งสะทอนอยูในเงื่อนไขของปรัชญาฯและประยุกตใชดวยธรร
มาภิบาลที่ดี เศรษฐกิจพอเพียงไมใชทางเลือก แตเปนบทบังคับถานโยบายกองทุนหมูบานฯ สมควรใหไดรับ
การสานตอเพื่อใชเปนกลไกสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชนอยางแทจริง  
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