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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของครั้งนี้มีเนื้อหาดังที่จะเสนอดังตอไปนี้
1. กระบวนการพัฒนานโยบายและแผน
2. นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
2.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ
2.2 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ
2.3 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation)
3. การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล
4. หนี้สินและความยากจน
5. ความเขมแข็งของชุมชน
6. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเทศบาลนครเชียงใหม
6.1 ประวัติเทศบาลนครเชียงใหม
6.2 ตําบล/ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

มห

าวิท

1. กระบวนการพัฒนานโยบายและแผน
นโยบายและแผน อาจริเริ่มจากปญหา หรืออาจริเริ่มจากการใชกระบวนทางปญญาของ
บุคคลหรือกลุมบุคคล จินตนาการอนาคตและรวมกันวางแผนปฏิบัติเพื่อทําใหสิ่งที่พึงประสงคหรือ
เปาหมายบรรลุผล อยางเปนลําดับขั้นตอน ดังนี้
1.1 การริเริ่มนโยบายและแผน
กลา ทองขาว (2548:4) กลาววาการริเริ่มนโยบายและแผน เปนขั้นตอนแรกของ
กระบวนการพัฒนานโยบายและแผน นโยบายอาจริเริ่มจากปญหาหรือไมใชปญหา โดยอาจริเริ่ม
จากผลของการใช ก ระบวนการทางป ญ ญาของบุ ค คลหรื อ กลุ ม บุ ค คล ที่ ร ว มกั น นึ ก คิ ด หรื อ
จินตนาการอนาคต แลวรวมมือกันวางแนวปฏิบัติ เพื่อจะไปใหถึงคุณคาหรือเปาหมายนั้น โดยจัดทํา
เปนถอยแถลง (policy statement) เพื่อสื่อสารความเขาใจใหตรงกันกอนนําไปสูการปฏิบัติ
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1.2 การวิเคราะหทางเลือกนโยบายและแผน
การวิเคราะหนโยบายและแผน เปน ขั้นตอนสําคั ญที่สุดของกระบวนการพัฒนา
นโยบายและแผน วั ต ถุ ป ระสงค ข องการวิ เ คราะห ท างเลื อ กนโยบายคื อ การแสวงหาความ
สมเหตุสมผลของแนวทางการปฏิบัตินโยบาย เพื่อแสวงหาการยอมรับจากผูเกี่ยวของและมุงที่จะ
ประเมินความเปนไปไดวานโยบายที่กําลังจะประกาศใช สามารถที่จะทําใหเกิดผละสําเร็จหรือไม
เพียงใด สําหรับหลักการและเทคนิควิธีในการวิเคราะหทางเลือกนโยบายมีหลายวิธีที่ผูวิเคราะหอาจ
เลือกนําไปใชไดตามความเหมาะสม
1.3 การประกาศใชนโยบายและแผน
การประกาศใชนโยบายจะกระทําในรูปของถอยแถลงและในรูปของกฎหมาย การ
ประกาศเป น ถ อ ยแถลง ฝ า ยบริ ห ารอาจจั ด ทํ า เป น เอกสารเผยแพร พ ร อ มๆ กั บ มี ก ารแถลงต อ
สาธารณะ สวนการประกาศนโยบายในรูปของกฎหมาย จะอาศัยกระบวนการทางนิติบัญญัติหรือ
กระบวนการทางบริหาร ออกประกาศเปนพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ขอบังคับ ระเบียบ
หรือประกาศแลวแตกรณีมีการลงนามโดยผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยงาน หรือในกรณีการประกาศ
เปนพระราชบัญญัติ นายกรัฐมนตรีจะเปนผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรด
กระหมอม ใหประกาศเปนนโยบาย
1.4 การนํานโยบายไปปฏิบัติ
กลา ทองขาว (2548:36) กลาววา การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การกอใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง เปนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย นโยบายเหลานี้อาจจะ
อยูในรูปของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อกําหนดขึ้นมาแลว จะตองมีการปฏิบัติ การนํานโยบาย
ไปปฏิบัติสิ่งที่ควรพิจารณา คือ โครงสรางขององคการ ระบบการนําไปปฏิบัติ และการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
1.5 การประเมินนโยบาย
กลา ทองขาว (2546:124) กลาววา การประเมินนโยบายเปนขั้นตอนสุดทายของ
กระบวนการนโยบาย เปนขั้นตอนของการประเมินคา คือ พิจารณาวาการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใด มีปญหาอุปสรรคอะไร ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะ
เปนผลยอนกลับ สูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การประเมินนโยบายอาจจะทําไดกอนการดําเนินการ
ในขณะดําเนินงานและหลังจากดําเนินงาน วัตถุประสงคสําคัญก็เพื่อการปรับปรุงแกไขและการ
พัฒนานโยบายตอไป

7

มห

าวิท

ยาล

ัยรา

ชภ

ัฏเช

ียงใ

หม

่

2. นโยบายสาธารณะ ( Public Policy )
2.1 ความหมาย
คําวานโยบายสาธารณะนั้น ไดมีผูใหความหมายไวหลายทานทั้งนักวิชาการของ
ไทยและของตางประเทศ ดังนี้
ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540:3) ใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ (Public
Policy) เปนแนวทางการดําเนินกิจกรรมของรัฐบาล รวมทั้งกิจกรรมที่ผานมาในอดีต กิจกรรมที่
กําลังดําเนินอยูในปจจุบัน และกิจกรรมที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
วรเดช จันทรศร (2548:1) ไดใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ (Public
Policy) เปนเสมือนกลไกและหลักสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาลและหนวยงานภาครัฐทุกแหง
ดวยเหตุที่นโยบายเปนกิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลจัดทําขึ้น หรือแผนงาน หรือโครงการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐกําหนดขึ้น เพื่อเจตนาในการแกไขปญหาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว
ธันยวัฒน รัตนสัค (2546:4) ไดใหความหมายไววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง
การตัดสินใจของรัฐบาลในหารเลือกแนวทางที่พึงประสงค เพื่อจะไดนํามาใชเปนกรอบในการ
ดํา เนิน กิจกรรมของรั ฐบาล โดยมีความมุงหวังที่จ ะแกไขปญหา ปองกัน ป ญหา รวมทั้งให เ กิด
สภาพการณตางๆ ที่พึงประสงคขึ้นในสังคม
สมพร เฟองจันทร (2539:6) กลาววา นโยบายสาธารณะเปนขอความไมใชการ
กระทํา โดยอาจเขียนอยางชัดเจนหรือไมก็ได เพื่อชี้ใหเห็นถึงจุดมุงหมาย และความมุงหวังของ
รัฐบาลในขณะนั้น
สมพิศ สุขแสน (2542:3) ไดอธิบายไววา นโยบายสาธารณะ หมายถึง แนวทาง
ปฏิบัติและกิจกรรมตางๆ ที่รัฐบาลของประเทศหนึ่งๆ กําหนดขึ้นมาดวยความตั้งใจวาจะกระทํา
หรือไมกระทํา โดยอาจมีแผนและโครงการรองรับเพื่อเปนหนทางชี้นําใหมีการปฏิบัติหรือการ
กระทําตางๆ เกิดขึ้นตามมา ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
จากคํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า นโยบายสาธารณะดั ง กล า ว สรุ ป ได ว า นโยบาย
สาธารณะเปนสิ่งที่รัฐบาลหรือองคการของรัฐกําหนดขึ้น โดยมีเปาหมาย แนวทางการดําเนินการ
เพื่อตอบสนองตอความตองการในการที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น และนโยบายสาธารณะดาน
สังคมในระดับชาติจะมีผลกระทบตอประชาชนอยางกวางขวาง
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2.2 ความสําคัญของนโยบายสาธารณะ
จากการศึกษาความหมายของนโยบายสาธารณะ จะเห็นไดวานโยบายสาธารณะมี
ความสําคัญและสงผลกระทบตอหลายๆ ฝาย ซึ่งสรุปได ดังนี้
สมบัติ ธํารงธัญวงศ (2544:24) มีความเห็นตรงกับสมพิศ สุขแสน (2542:6) วา
นโยบายสาธารณะมีความสําคัญทั้งต อผูกําหนดนโยบาย และตอประชาชน กลาวคือผูกํ าหนด
นโยบายสวนใหญก็คือรัฐบาล ซึ่งหากรัฐบาลกําหนดนโยบายที่สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชน ทั้งในดานคานิยมของสังคมและการดํารงชีวิต ก็จะทําใหรัฐบาลไดรับความศรัทธา
เชื่อถือจากประชาชน ไดรับการยอมรับและความนิยมจากประชาชน อีกทั้งประชาชนก็จะยังใหการ
สนับสนุนรัฐบาลตอไป นโยบายสาธารณะมีความสําคัญตอประชาชนเนื่องจากนโยบายเปนผลผลิต
ทางการเมือง เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกถึง
ความตองการของตนโดยผานทางพรรคการเมือง กลุมผลประโยชน ระบบราชการ นักวิชาการ
นัก การเมือง ฯลฯ ความตองการและการสนับสนุน จะถูกนํา เขาสู ระบบการเมือ งเพื่อตัด สิ น ใจ
กําหนดนโยบาย เมื่อนโยบายถูกนําไปปฏิบัติ ประชาชนไดรับความพอใจ ยอมทําใหเกิดความเชื่อ
ในและศรัทธาในการบริหารของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น
ธันยวัฒน รัตนสัค (2546:7) มีความเห็นตรงกับสมบัติ ธํารงธัญวงศ และสมพิศ สุข
แสน แตมีขอแตกตางตรงที่นโยบายสาธารณะมีความสําคัญตอขาราชการประจําในการปฏิบัติให
บรรลุผลตามนโยบาย เพราะนโยบายเปนเสมือนกรอบที่กําหนดกิจกรรมของรัฐบาล ทําใหฝาย
ขาราชการซึ่งมีหนาที่รับนโยบายไปปฏิบัติไดอาศัยแนวนโยบายดังกลาว เปนแนวทางในการปฏิบัติ
กิจกรรมเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม หรือจัดบริการสาธารณะแกประชาชนตามวัตถุประสงค
ของนโยบายที่กําหนดไว นอกจากนี้การมีนโยบายสาธารณะยังเปนการปองกันการปฏิบัติตาม
อารมณของฝายการเมืองและฝายขาราชการประจํา เพราะนโยบายเปนเสมือนกรอบในการดําเนิน
กิจกรรม หากรั ฐบาลหรื อฝ ายการเมืองฝายคา นยื่นญัตติขอเป ด อภิปรายไม ไ วว างใจให บริห าร
ประเทศตอไปได เชนเดียวกันฝายขาราชการประจําก็ไมอาจปฏิบัติงานใดๆ ตามอําเภอใจของตนได
เพราะอาจถูกควบคุมโดยกรอบนโยบายที่ถูกกําหนดโดยฝายการเมือง
จากความสํ า คั ญ ของนโยบายสาธารณะ จะเห็ น ได ว า นโยบายสาธารณะเป น
เครื่องมือที่สําคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศ เนื่องจากเปนเครื่องมือในการกําหนดทิศทาง
แนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาที่สําคัญของประชาชน เพื่อให
เกิดความเปนธรรมในสังคม และเสริมสรางความเสมอภาคใหแกประชาชน
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2.3 การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ( Public Policy Implementation )
การนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation) ถือวาเปน
ขั้นตอนเกี่ยวกับมาตรการหรือจุดเชื่อมโยงของนโยบายที่เกิดขึ้น ระหวางกระบวนการกําหนด
นโยบาย และการประเมินผลของนโยบายประสบความสําเร็จหรือลมเหลวนั้น ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอย าง เพราะนโยบายเมื่ อถู ก นํา ไปปฏิบั ติ จ ะสง ผลกระทบตอ ประชาชน หากนโยบายไม
เหมาะสมจะไมสามารถแกไขปญหาได ในทางตรงกันขาม แมนโยบายจะมีความเหมาะสม หรือดี
เพียงใดก็ตาม แตหากการนํานโยบายไปปฏิบัติไมดีก็จะประสบความลมเหลวไดเชนเดียวกัน
ขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิบัติจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะชี้วัดความสําเร็จหรือลมเหลวของ
นโยบาย (สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2543 : 395-396 )
สมพร เฟองจันทร (2539:149) มีความเห็นตรงกับศุภชัย ยาวะประภาษ (2540:8790) และ ธันยวัฒน รัตนสัค (2546:174) เกี่ยวกับการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติวาเปนการนําเอา
นโยบายไปปฏิบัติ เปนกระบวนการ เปนผลตอเนื่องมาจากขั้นตอนการกําหนดนโยบาย มีความ
ตอเนื่อง นอกจากนั้นยังเปนกิจกรรมที่มีการกําหนดเปาหมายไวลวงหนาวาเราตองการผลสุดทาย
เปนเชนไร
สมพิศ สุขแสน (2542:57) ใหความหมายการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติไววา
หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะขององคกร ทั้งบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับนโยบายวา
จะสามารถใชทรัพยากรทางการบริหารทั้งมวล ปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของนโยบายที่ระบุไว
หรือไมเพียงใด
จากความหมายดังกลาววาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้น หลังจาก
มีการกําหนดนโยบายเรียบรอยแลว เปนขั้นตอนการแปลงวัตถุประสงค เปาหมายที่กําหนดไวใน
นโยบายซึ่งสวนมากจะคลุมเครือไมชัดเจน ใหเห็นเปนรูปธรรม เปนโครงการหรือกิจกรรมที่ชัดเจน
การระดมทรัพยากร คือ บุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณ เพื่อสนองตอบ
ตอเปาหมายที่กําหนดไว
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3. การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล
สืบเนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายแกปญหาความยากจน โดยถือเปนปญหาเรงดวนและ
สําคัญยิ่งของชาติที่จะตองแกไขและมุงมั่นที่จะขจัดใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว เพื่อใหคนยากจนไดรับ
โอกาสในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตใหมี ความเขมแข็ง อยูดีมีสุข อยางยั่งยืน บนพื้นฐาน
ของความสมดุลพอดี พอประมาณ ภายใต ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นรัฐบาลจึงมีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 272/2546 ลงวันที่19 พฤศจิกายน 2546
เพื่อจัดตั้ง ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) เปนองคกรระดับชาติ เพื่อ
เปนกลไกกําหนดนโยบายยุทธศาสตร แนวทาง มาตรการ และกํากับ ดูแล ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน เสนอแนะนโยบายแกคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนอํานวยการ สั่งการ เรงรัด กํากับ ดูแล ตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
สวนราชการและองคกรตางๆที่เกี่ยวของในทุกระดับใหดําเนินการตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่กําหนด
3.1 ภารกิจของศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของศู น ย อํ า นวยการปฏิ บั ติ ก ารแก ไ ขป ญ หาหนี้ สิ น ภาค
ประชาชนประสบผลสําเร็จมากที่สุด รัฐบาลจึงกําหนดภารกิจของศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไข
ปญหาหนี้สินภาคประชาชนใหชัดเจน คือ
3.1.1 ใหคาํ ปรึกษาในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน (Call Center)
3.1.2 จัดทําคูมือ และแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย

าวิท

3.1.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยปฏิบัติทั่วประเทศ

3.1.4 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการและรวมแกไขปญหาในพื้นที่แบบบูรณาการ

3.1.5 สนับสนุนขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

มห

3.1.6 ติดตาม ประเมินผล รายงานความคืบหนาเสนอศูนยอํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.)

3.1.7 ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจน
แหงชาติ (ศตจ.) มอบหมาย (http://www.neesin.com)
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3.2.1 นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลมีนโยบายที่จะแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนใหหมดจากประเทศ
ไทยภายใน 5 ป โดยไดจัดตั้งคณะอนุกรรมการแกไขปญหาหนี้สินคนยากจนขึ้น เพื่อเปนหนวยงาน
หลักในการกําหนดมาตรการและแนวทางในการแกไขปญหา รวมทั้งกํากับและติดตามการแกไข
ปญหาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
3.2.2 วัตถุประสงค
3.2.2.1 เพื่อแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนทั้งในระบบและนอกระบบ
3.2.2.2 เพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยมีโอกาสใชบริการทางการเงินใน
ระบบที่มีตนทุนทางการเงินต่ํากวา
3.2.2.3 เพื่อแกไขและบรรเทาภาระหนี้สินภาคการเกษตรไดอยางเปนระบบ
ลดการพึ่งพิงเงินกูนอกระบบ
3.2.2.4 เพื่อชวยเหลือลูกหนี้ใหสามารถพัฒนา ปรับปรุงการประกอบอาชีพ
เพื่อเพิ่มรายได
3.2.3 เปาหมาย
3.2.3.1 เพิ่มโอกาสใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน
ในระบบ
3.2.3.2 ใหความชวยเหลือ โดยใหสินเชื่อระยะยาวแกเกษตรกรที่มีหนี้สิน
นอกระบบ
3.2.3.3 สามารถแกไขและบรรเทาภาระหนี้สินเกษตรกรไดอยางเปนระบบ
3.2.4 ตัวชี้วัด
3.2.4.1 จํานวนประชาชนที่มีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบที่ไดรับการ
แกไข
3.2.4.2 เกษตรกรไดรับการแกไขและบรรเทาภาระหนี้สินอยางเปนระบบ
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3.2.5 แนวทางการดําเนินการ
กระทรวงการคลังไดรวมในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนดังกลาว
โดยไดป ระสานงานกั บ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติ ธ รรม และกรมสรรพากร ตลอดจน
ประสานกั บ สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ อั น ประกอบด ว ย ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ถึงแนวทางการแกไขปญหาหนี้สิน
ภาคประชาชน ซึ่งกระบวนการแกไขปญหาจะเปนไปอยางบูรณาการเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับคน
ยากจน รวมทั้งไดจัดตั้งศูนยอํานวยการปฏิบัติการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนขึ้น โดยศูนย
ดังกลาวจะทําหนาที่เปนศูนยใหคําปรึกษา (Call Center) ในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน
ได อ ย า งทั น ท ว งที แ ละตลอดเวลา ซึ่ ง ศู น ย ดั ง กล า วจะมี ห น า ที่ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน และ
ประเมินผลการดําเนินงานในแตละพื้นที่เพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติการใหแกผูปฏิบัติงาน
รวมทั้งสงหนวยเคลื่อนที่ออกตรวจเยี่ยมและใหขอเสนอแนะการแกไขปญหาหนี้ในพื้นที่ที่ตองเฝา
ระวังอีกดวย
ในการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนจะแบงการแกไขออกตามลักษณะ
ของการเปนหนี้ คือ หนี้นอกระบบ และหนี้ในระบบ ซึ่งจะมีแผนดําเนินการ ดังนี้
1) การแกไขหนี้นอกระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือประชาชนที่ไดรับ
ความเดือดรอนจากการเปนหนี้นอกระบบใหกลับเขาสูในระบบ และถือเปนนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาลที่หนี้นอกระบบทั้งประเทศจะตองเขาสูกระบวนการแกไขปญหาใหไดภายในเดือนสิงหาคม
2547 ปจจุบันไดมีการจัดตั้งคณะเจรจาหนี้ในทุกอําเภอทั่วประเทศแลว ขณะนี้ กระทรวงการคลังได
ดําเนินการใหลูกหนี้เขาสูกระบวนการใหความชวยเหลือเสร็จเรียบรอยแลว มีลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จ
จํานวน 192,286 ราย มูลหนี้ 14,135.50 ลานบาท ลูกหนี้ที่เจรจาสําเร็จที่ประสงคจะโอนหนี้เขาสู
ระบบธนาคารมีจํานวน 169,309 ราย มูลหนี้ 13,281 ลานบาท สําหรับลูกหนี้นอกระบบที่ไม
สามารถเขาสูระบบธนาคาร กระทรวงการคลังและธนาคารของรัฐทั้ง 5 แหง ไดแก ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย ไดรวมกันกําหนดแนว
ทางการชวยเหลือเพื่ อใหลูกหนี้ที่ไ มสามารถเขาสูระบบธนาคารให ไดรับความชวยเหลือ เชน
ประสานงานกับทองถิ่นเพื่อจัดโครงการฟนฟูในชุมชน
2) การแกไขหนี้ในระบบสถาบันการเงิน เพื่อใหสถาบันการเงินมุงเนนการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบเปนหลักเนื่องจากมีกระบวนการที่ซับซอนและเรงดวน แลวทําใหการ
แกไขปญหาหนี้นอกระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงการคลังจะสงขอมูลหนี้ในระบบให
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สถาบั น การเงิ น ภายหลั ง จากที่ ก ารแก ไ ขหนี้ น อกระบบมี ค วามคื บ หน า ไปบ า งแล ว ขณะนี้
กระทรวงการคลังไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยผูแทนธนาคารของรัฐ 5 แหง
ดังกลาว ดําเนินการแกไขปญหาหนี้สินในระบบ ซึ่งประกอบดวย หนี้ในสถาบันการเงิน และหนี้ใน
ระบบชุมชน โดยใหความชวยเหลือลูกหนี้ในรูปแบบตางๆ เชน การแกไขปรับโครงสรางหนี้ การ
ผอนปรนหลักเกณฑ การขยายระยะเวลาชําระหนี้สถาบันการเงินตางๆ ก็ไดดําเนินการแกไขลูกหนี้
ภายใตความรับผิดชอบตามหลักเกณฑและวิธีการของสถาบันการเงินแตละแหงอยางตอเนื่องอยู
แลว ซึ่งคาดวาการแกไขปญหาหนี้ในระบบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 5 ป โดยจํานวน
ลูกหนี้ในระบบที่มาลงทะเบียนในโครงการจํานวน 4,454,829 ราย มูลหนี้ 556,240 ลานบาท
3.2.6 หนวยงานรับผิดชอบ
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
3.3 มาตรการการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน
กระทรวงการคลั ง ได มี ก ารหารื อ ร ว มกั บ ธนาคารพาณิ ช ย ธนาคารของรั ฐ ที่ มี
กฎหมายจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะบริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร และบริษัทบริหารสินทรัพย
ในประเด็นเกี่ยวกับการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชนแลว เห็นวา ที่ผานมารัฐบาลไดมีมาตรการ
เพื่อแกไขปญหาสินทรัพยดอยคุณภาพอยางตอเนื่อง อยางไรก็ดี ยังคงมีกลุมประชาชนผูมีรายได
นอยที่เปนลูกหนี้ในสถาบันการเงินที่เดือดรอนและยังมิไดรับความชวยเหลือ ดวยเหตุนี้ จึงตกลง
รวมกันที่จะดําเนินการเพื่อบรรเทาภาระหนี้แกลูกหนี้กลุมดังกลาว เพื่อใหมีโอกาสไดฟนฟูสภาพ
ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพหนาที่การงานไดอยางเปนปกติสุขโดยปราศจากปญหา
หนี้สินและการถูกดําเนินคดีทางศาล รวมทั้งเพื่อใหการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนมีความ
คืบหนาอยางแทจริง ทั้งนี้ ใหเปนการดําเนินมาตรการเพียงครั้งเดียว โดยมีขอสรุปรวมกันดังนี้
3.3.1 คุณสมบัติของสินทรัพยดอยคุณภาพที่เขาเกณฑ
3.3.1.1 เปนสินทรัพยจัดชั้นสูญ สินทรัพยจัดชั้นสงสัยจะสูญ สินทรัพยจัดชั้น
สงสัย หรือ สินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ตามประกาศธนาคารแหง
ประเทศไทย เรื่อง สินทรัพยที่ไมมีราคาหรือเรียกคืนไมได และสินทรัพยที่สงสัยวาจะไมมีราคา
หรือเรียกคืนไมได ทั้งนี้ไมรวมสินทรัพยที่เปนสินเชื่อเกษตรกรรม สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย และ
สินเชื่อบัตรเครดิต
3.3.1.2 เปนสินทรัพยของสถาบันการเงิน ไดแก ธนาคารพาณิชย ธนาคารของ
รั ฐ ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น การเฉพาะ บริ ษั ท เงิ น ทุ น และบริ ษั ท บริ ห ารสิ น ทรั พ ย ที่ เ ข า ร ว ม
โครงการตามบัญชีรายชื่อสถาบันการเงินตามมาตรการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน
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3.3.1.3 เปนสินทรัพยที่ลกู หนีใ้ นฐานะผูกูเปนบุคคลธรรมดา
3.3.1.4 เปนสินทรัพยที่ลูกหนี้ในฐานะผูกูถูกฟองดําเนินคดีแลวกอนวันที่ 1
กรกฎาคม 2548 โดยมียอดหนี้เงินตนคงคางตอรายลูกหนี้ไมเกินสองแสนบาทตอสถาบันการเงิน
3.3.2 แนวทางการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน
3.3.2.1 กรณีลูกหนี้สามารถชําระหนี้แกสถาบันการเงินเจาหนี้ในอัตรารอยละ
50 ของยอดเงินตนคงคางไดครบถวนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ใหลูกหนี้ที่มีความประสงค
ตามมาตรการนี้ติดตอสถาบันการเงิน ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
โดยใหลูกหนี้ไดรับการพิจารณาปรับโครงสรางโดยมีเงื่อนไขดังนี้
ประการที่ 1 ใหลูกหนี้ชําระหนี้ในอัตรารอยละ 50 ของเงินตนแกสถาบัน
การเงินเจาหนี้เพียงครั้งเดียว ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549
ประการที่ 2 ลูกหนี้จะไดรับยกเวนภาระหนี้เงินตนที่เหลือและดอกเบี้ยคาง
รับทั้งจํานวน เมื่อลูกหนี้ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสรางหนี้ครบถวนแลว
ประการที่ 3 หากลูกหนี้ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ สัญญาโครงสรางหนี้ดังกลาวเปนอันเลิกไป โดยภาระหนี้ทั้งหมดยอนกลับไปยังมูล
หนี้เดิมกอนการปรับโครงสรางหนี้
3.3.2.2 กรณีลูกหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้แกสถาบันการเงินเจาหนี้
ในอัตรารอยละ 50 ของยอดเงินตนคงคางเกินกวาวันที่ 30 มิถุนายน 2549 แตไมเกินวันที่ 30
มิถุนายน 2552 ใหลูกหนี้ที่มีความประสงคตามมาตรการนี้ติดตอสถาบันการเงินเจาหนี้ ตั้งแตวันที่ 1
ธันวาคม 2548 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2549 โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ใหสถาบันการเงินเจาหนี้โดยความยินยอมของลูกหนี้จัดสง
แบบฟอร ม ข อ มู ล ลู ก หนี้ ต ามที่ ธ นาคารออมสิ น กํ า หนดให แ ก ธ นาคารออมสิ น ภายในวั น ที่ 28
กุมภาพันธ 2549
ขั้นที่ 2 ธนาคารออมสินจะดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงของลูกหนี้แต
ละรายโดยจะพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเฉพาะกรณีที่ลูกหนี้มีความสามารถในการชําระหนี้อยางแทจริง
และขอมูลลูกหนี้ถูกตอง โดยจะแจงผลการพิจารณาแกลูกหนี้และสถาบันการเงินเจาหนี้ภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2549
ขั้นที่ 3 หากลูกหนี้ไดรับอนุมัติสินเชื่อแลว ธนาคารออมสินจะอํานวย
สินเชื่อเปนจํานวนรอยละ 50 ของมูลคาเงินตนคงคางที่มีตอสถาบันการเงินเจาหนี้แกลูกหนี้เพื่อ
ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้กับสถาบันการเงินเจาหนี้ตอไป
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ขั้นที่ 4 สัญญาปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวจะมีเงื่อนไขใหลูกหนี้ชําระหนี้
ในอัตรารอยละ 50 ของเงินตนแกสถาบันการเงินเจาหนี้เพียงครั้งเดียว โดยลูกหนี้จะไดรับยกเวน
ภาระหนี้เงินตนที่เหลือและดอกเบี้ยคางรับทั้งจํานวน เมื่อลูกหนี้ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ครบถวน
ขั้นที่ 5 ลูกหนี้จะตองผอนชําระสินเชื่อใหมใหครบถวนแกธนาคารออมสิน
ตามระยะเวลาการกูที่จะตกลงกัน ทั้งนี้ ไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามที่
ธนาคารออมสินกําหนด
3.3.3 ผลที่คาดวาจะไดรับ
มาตรการปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชนที่ไดรับการเห็นชอบรวมกันนั้นจะ
สงผลดีตอทุกฝาย ดังนี้
ขอ 1 ประชาชนไดรับการบรรเทาความเดือนรอนจากภาระหนี้ อันจะชวยสราง
เสริมศักยภาพในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพหนาที่การงาน
ขอ 2 สถาบันการเงินที่เขารวมโครงการสามารถลดยอดสินทรัพยดอยคุณภาพ
อันจะชวยเพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพ ตลอดจนสรางโอกาสทางธุรกิจแกสถาบันการเงินใน
ระยะยาว
ขอ 3 ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
3.1 เมื่อประชาชนมีศักยภาพในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
หนาที่การงานดีขึ้น ก็จะสงผลดีตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทรัพยากรบุคคลของประเทศ
อันเปนปจจัยที่จะชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว
3.2 เมื่อสถาบันการเงินมีความมั่นคงมากขึ้น จะสามารถปลอยสินเชื่อเขาสู
ระบบเศรษฐกิ จ ได ดี ขึ้ น อั น เป น การช ว ยขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของประเทศต อ ไป
(http://www.neesin.com)
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4.1 หนี้สิน (Liabilities)
4.1.1 ความหมาย
หนี้สิน หมายถึง พันธะผูกพันที่กิจการจะตองชําระหนี้คืนภายในระยะเวลาที่
กําหนดอันเกิดจากการคา การกูยืมหรือการอื่นๆ ซึ่งจะตองชําระเปนสินทรัพย หรือชําระโดยการ
ใหบริการ(http://bit.agribus.mju.ac.th) ในขณะที่พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525:868)
ใหความหมายของคําวา หนี้สิน หมายถึงเงินที่ผูหนึ่งติดคางอยูจะตองใชใหแกอีกผูหนึ่ง
4.1.2 ประเภท
หนี้สินแบงออกเปน 2 ประเภท
4.1.2.1 หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)
หนี้สินหมุนเวียน เปนหนี้สินที่กิจการจะตองชําระคืนภายใน 1 ป ซึ่งจะ
ชําระคืนเปนสินทรัพยหมุนเวียนหรือใชวิธีกอหนี้สินหมุนเวียนอื่นมาแทนภายในระยะเวลา 1 ป
หนี้สินหมุนเวียน ไดแก เจาหนี้การคาตั๋วเงินจายระยะสั้น เงินกูยืมระยะสั้น เงินรับลวงหนาจาก
ลูกหนี้เปนคาสินคาหรือบริการ คาใชจายคางจาย และหนี้สินระยะยาวที่คาดวาจะครบกําหนดในป
ปจจุบัน เปนตน
4.1.2.1 หนี้สินระยะยาว (Long Term Liabilities)
หนี้สินระยะยาว เปนหนี้สินที่มีระยะเวลาการชําระคืนเมื่อครบกําหนดเกิน
กวาหนึ่งป ไดแก หุนกู ตั๋วเงินจายระยะยาว เงินกูยืมระยะยาว หนี้สินเงินบํานาญ หนี้สินตามสัญญา
เชาระยะยาว และรายไดรอตัดบัญชี (http://www.bit.agribus.mju.ac.th)
4.1.3 แนวคิดในการกอหนี้สิน
สุทธาภา อมรวิวัฒน และคณะ (อางถึงใน เกตโกมล ไพรทวีพงศ, 2548:62-63)
กลาวถึงแนวคิดที่สะทอนใหเห็นถึงสาเหตุของการกอหนี้สินของครัวเรือน ซึ่งในบางภาวะครัวเรือน
ตองการกูยืมเงินเพื่อรักษาระดับการใชจายของครัวเรือนไมใหผันผวน และรักษาระดับการบริโภค
และอุปโภค ในขณะที่รายไดมีการปรับลดลง (Income Shortfall) แตคาดวารายไดจะปรับลดเพียง
ระยะเวลาสั้นและจะสามารถชําระหนี้ไดในอนาคต เปนไปตามขอสมมุติฐานทางเศรษฐศาสตรที่
ไฟรแมน (Friedman) (อางถึงใน เกตโกมล ไพรทวีพงศ, 2548:62) กลาววา ครัวเรือนจะเลือกบริโภค
โดยคํานึงจากรายไดในระยะยาว มิใชระดับรายไดในชวงใดชวงหนึ่ง (Rational ExpectationsPermanent Income Hypothesis) จากสมมุติฐาน การกอหนี้ของครัวเรือนในคราวจําเปนที่ตองรักษา
ระดับการใชจ ายของครัวเรือนที่อาจสูง กวาปรกติในบางชวง ซึ่งอาจมี ผลกระทบต อฐานะทาง
การเงินของครัวเรือน เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
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4.2 ความยากจน
4.2.1 ความหมาย
เดิมนั้น เมื่อกลาวถึงความยากจน โดยทั่วไปมักเขาใจความหมายของความยากจน
โดยอิงจากเรื่องของรายไดเปนหลัก ตอมาไดมีนักคิดนักวิชาการตางๆ พยายามที่จะใหความ
หมายความยากจนที่กวางขวางและครอบคลุมมิติตางๆ มากขึ้น ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งแตละความหมายก็จะเชื่อมโยงกับกรอบแนวคิดความยากจน การวัด
ระดับความยากจน และการแกไขปญหาความยากจนที่แตกตางกันไปตามความหมายหรือวิธีคิดที่
ตางกันไป บางทานไดมองความยากจนที่สาเหตุวาโครงสรางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเปน
สาเหตุแหงความยากจน บางทานไดนิยาม ความยากจนในมุมมองของคนจนวา ไมมีกินหรือไมพอ
กิน ปวย มีหนี้ รายไดนอย ไมมีที่ทํากิน การศึกษาต่ํา ไมมีงานทํา ขาดแคลนเงินทุน
จากการศึกษาความยากจนแบบมีสวนรวม (PPA) กับคนในพื้นที่ทําใหไดนิยาม
ความยากจนในหลายมิติ กลาวคือ คนจนเมืองจะบอกวา ความยากจนหมายถึง การไมมีรายไดหรือ
งานที่มั่นคง เปนอันดับแรก ขณะที่คนในชนบทใหความหมายความยากจนวา ไมมีที่ดินทํากินเปน
ของตนเอง แตคนทั้ง 2 กลุมนี้ไดใหความหมายความจนไวรวมกันวา ความยากจน หมายถึงการขาด
อํานาจในการเขารวมกิจกรรมตางๆ การขาดสิทธิในการงเรียกรองการ ขาดสิทธิที่เทาเทียมในการ
เข า สู บ ริ การต างๆ แ ละ ก า ร ข า ด ก า ร ย อ ม รั บจาก คนใ น สั ง ค ม ( จุ ฑ า ม า ศ ศ รี โมรา ,
http://www.cdd.go.th)
ในทางวิชาการ ไดมีการใหความหมายเกี่ยวกับคนจน อยางนอย 2 ความหมาย
ดวยกันคือ หนึ่ง คนจน หมายถึง ผูมีรายไดไมพอเพียงที่จะซื้อหาอาหารที่ใหคุณคาทางอาหาร
เพียงพอตามหลักโภชนาการ (อัมมาร สยามวาลา, อางถึงใน กนกศักดิ์ แกวเทพ, http://
www.thaitopic.com ) และ สอง ผูยากจนคือ ผูที่ไมมีโอกาสเปนเจาของทรัพยากรสําคัญที่ใชในการ
ผลิต (นิธิ เอียวศรีวงศ, อางถึงใน กนกศักดิ์ แกวเทพ, http:// www.thaitopic.com) ความแตกตาง
ของคนจน ใน 2 ความหมายขางตนก็คือ พิจารณาดูจากความจําเปนขั้นพื้นฐาน (basic needs) เปน
หลัก และโอกาสการเปนเจาของทรัพยากรที่สําคัญในการผลิต เพื่อใหชีวิตอยูรอด แมวาจะมองจาก
เรื่องทางวัตถุเปนหลักเหมือนกัน แตความหมายที่สองนั้นดูจะมีความหมายกวางขวางกวาประเด็น
ทางเศรษฐกิจ (อภิชัย พันธเสน , อางถึงใน กนกศักดิ์ แกวเทพ, http:// www.thaitopic.com) อยางไร
ก็ตาม ในทัศนะของชาวบานในชนบทเองก็ไดใหนิยามเกี่ยวกับ คนจนในหมูบาน/ชุมชน เอาไววา
หมายถึง คนที่มีขาวไมพอกินตลอดทั้งป ความหมายของคนจน ในทัศนะของชาวบานจึงดูคลายคลึง
กับคนจนในความหมายแรกของนักวิชาการ ซึ่งสะทอนสถานะในการดํารงชีวิตไดในระดับหนึ่ง
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กนกศักดิ์ แกวเทพ (http://www.thaitopic.com) กลาววาในทางเศรษฐศาสตร มีการ
ใหความหมายคําวา ความยากจนไวอยางนอย 5 ความหมายคือ
1. ความอัตคัดขัดสนทางเศรษฐกิจ (economic insufficiency)
2. ความไมเสมอภาคทางเศรษฐกิจ (economic inequality)
3. ความขาดแคลน (deprivation) คือ ขาดแคลนจากสภาพที่เคยเพียงพออยูแลว
4. ความตองพึ่งพา (dependency) หมายความวา ถาอยูดวยตัวเองไมตองพึ่งพาใคร
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือรัฐแลว ไมสามารถมีชีวิตอยูได
5. ความเปนตนเหตุของปญหาสังคม (diseconomics) คือ ความยากจนกอใหเกิด
ปญหาสังคม ถาไมมีความยากจนปญหาสังคมก็จะหมดไป
จารุพงศ พลเดช (http://www.cdd.moi.go.th) กลาววาความยากจนมีความหมาย ดังนี้
1. ความยากจนคือความไมเพียงพอในภาวะยังชีพ หรือภาวะความจําเปนพื้นฐาน
หมายถึง ความไมเพียงพอในแกปจจัย 4 และอื่น ๆ อันเปนปจจัยความจําเปนตามสถานภาพ
2. ความยากจนคือความขาดแคลน หมายถึง ความขาดแคลนโดยเปรียบเทียบ
ระหวางความเปนอยูจริง กับมาตรฐานดํารงชีพ มาตรฐานการครองชีพทางสังคม
3. ความยากจนคือความไมเสมอภาค หมายถึง ความไมเสมอภาค อันไดแกความ
เหลื่อมล้ําดานตาง ๆ ระหวางกลุมคนตาง ๆ ในสังคม ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
4. ความยากจนคือการขาดคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง ความไมสามารถมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคคลในสังคม
บุญเสริม บุญเจริญผล (http://www.krirk.ac.th) ไดใหความหมายคําวาความยากจน คือ
สภาพการดํารงชีวิตที่ขาดแคลนปจจัยจําเปนแกชีวิต ไดแกขาดแคลนอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย
และ การรักษาพยาบาล เชน ไมมีอาหารรับประทานครบสามมื้อ ไมมีเสื้อผาพอแกการปกปดรางกาย
ที่อยู อาศั ย ไม คุ ม แดดฝนและคนร า ยได
เมื่ อเจ็ บป ว ยไมไ ด รับ การรัก ษาตามมาตรฐานการ
รักษาพยาบาล คําจํากัดความนี้ไมสามารถมีตัวเลขวัดในเชิงปริมาณไดแนนอน แตเมื่อไดพบในชีวิต
จริง ก็คงเห็นพองกันวา นี่คือสภาพยากจน
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ความยากจน หรือ คนจน ในปจจุบันไมไดจํากัดเฉพาะคนที่ขัดสนทางเศรษฐกิจหรือ
ดานรายไดเทานั้น แตยังครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสรางที่เกิดจากความขัดสนในหลายๆ
ดาน ที่มีผลทําใหขาดศักยภาพในการดํารงชีวิต ทั้งขาดการศึกษา หรือ ไดรับการศึกษานอย การขาด
ทรัพยากร ขาดที่ดินทํากิน หรือ มีที่ดินทํากินมีขนาดเล็ก การขาดการรวมกลุมและการมีสวนรวม
การขาดขอมูลขาวสารหรือความรูในการประกอบอาชีพ การมีภาระการพึ่งพาสูง การที่ไมสามารถ
เ ข า ถึ ง บ ริ ก า ร ข อ ง รั ฐ ซึ่ ง นํ า ไ ป สู ค ว า ม ไ ม เ ส ม อ ภ า ค ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
(http://www.povery.nesdb.go.th)
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4.2.3 สาเหตุของความยากจน
ในความเปนจริงแลว สาเหตุความยากจนนั้นมีความหลากหลายและเปนพลวัตร
คือ ไมหยุดอยูกับที่ขึ้นอยูกับมิติของเวลาและสถานการณ จึงยังมีคนเปนจํานวนมากที่มีรายไดสูง
กวาระดับเสนความยากจน แตถูกจัดเปนกลุมคนที่มีความเสี่ยงตอการเปนคนจน อันมาจากสาเหตุ
สําคัญ 2 ประการ คือ
ประการที่ 1 เกิดจากตัวบุคคลหรือคนจนเอง เชน มีรายรับนอยกวารายจาย มี
การศึกษานอย ขาดโอกาสในหลาย ๆดาน และบางสวนมักยึดถือทัศนคติที่เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาตนเอง เชน มีนิสัยเกียจครานไมคิดพึ่งพาตนเอง ใชจายฟุมเฟอย อีกทั้งคนจนสวนใหญมภี าระ
ที่ตองรับผิดชอบสูง เนื่องจากครอบครัวคนจนมักมีลูกมาก สมาชิกในครอบครัวเจ็บปวยหรือพิการ
พึ่งพาตนเองไมได และสวนใหญมักมีภาระหนี้สินที่ตกทอดมาตั้งแตรุนพอแม ทําใหอับจนหนทาง
มากขึ้น อันนี้เปนสาเหตุที่เกิดจากตัวคนยากจนเอง เรียกวา ปจจัยภายใน ทีนี้มาดูถึง ปจจัยภายนอก
มีสาเหตุมาจากโครงสราง และผลกระทบจากภายนอก หรือสภาพแวดลอมในชุมชนที่ไมถูก
สุขลักษณะ ทําใหเปนแหลงแพรเชื้อโรคสงผลใหคนในชุมชนสุขภาพออนแอ บางชุมชนมีปญหา
ยาเสพติด และอาชญากรรม ทําใหการดํารงชีวิตมีความเสี่ยงสูง
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ประการที่ 2 ชุมชนขาดการเรียนรู การบริหารจัดการองคกรภายในชุมชนเพราะ
ขาดความชวยเหลือซึ่งกันและกันในการแลกเปลี่ยนประสบการณ ขาดการเรียนรูตนแบบจากชุมชน
ที่เขมแข็ง และขาดขอมูลขาวสาร อันนี้เปนสาเหตุจากสภาพแวดลอม ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายนอก
และยังมีผลกระทบจากธรรมชาติ เชน ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ วิกฤตเศรษฐกิจ ความ
แปรปรวนของราคาผลผลิต และความทรุดโทรมรอยหรอของทรัพยากร
นอกจากนี้ นโยบายของรัฐในอดีตที่ผานมา บางอยางก็สงผลในทางลบตอคนจน
สวนใหญใหยากจนลงอีก เชน นโยบายที่ไมสอดคลองกับความตองการของคนจน นโยบายที่สราง
ความไมสมดุลระหวางภาคเกษตรและอุตสาหกรรม นโยบายที่ไมเปนธรรม นโยบายที่ไมยั่งยืน
นโยบายที่ไมตอเนื่อง และการบริหารจัดการของรัฐไมเปนระบบ (http://www.cdd.go.th)
ณรงค เพ็ชรประเสริฐ (2546:61) กลาววาคนจนสวนใหญในประเทศไทยมาจาก
ภาคชนบทหรือภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้เพราะการมีรายไดไมเพียงพอเปนแรงผลักดันใหคนในภาค
เกษตรกรรมตองเดินทางออกไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากนโยบายรัฐ
จึงเปนแรงดึงใหคนออกจากชนบทมาสูอาชีพขายแรงงาน และกลายเปนคนจนเมือง
สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (http:// www.tdri.or.th ) ไดกลาวถึงสาเหตุของ
ความยากจนวา มาจากสาเหตุ 2 ประการ คือ
1. สาเหตุจากปจจัยภายใน ไดแก การมีความรูความสามารถในการประกอบอาชีพต่ํา
เนื่องจากการขาดโอกาสในการศึกษาและพัฒนาทักษะตางๆ รวมทั้งการขาดโอกาสในการรับรู
ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน นอกจากนี้ การมี ป ญ หาสุ ข ภาพ และการมี ภ าระในการเลี้ ย งดู
ครอบครัวที่มีขนาดใหญ ประกอบกับการมีทรัพยสินและที่ดินในการทํากินนอย ปจจัยเหลานี้ ลวน
เปนสาเหตุภายในบุคคลที่ทําใหบุคคลกลายเปนคนจนได
2. สาเหตุจากปจจัยภายนอก ไดแก นโยบายการพัฒนาที่ไมสมดุลของภาครัฐ ที่เนน
พัฒ นาเมือ งมากกว าพัฒ นาชนบทหรือ การพัฒ นาชนบทที่เ น น แต ทุน ทางกายภาพโดยขาดการ
ส ง เสริ ม ทุ น ทางสั ง คม เน น การส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมมากกว า การเกษตร เน น การจั ด สรร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ต า งๆ เพื่ อ การพาณิ ช ย โ ดยไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ความยั่ ง ยื น เน น เป า หมายการ
เจริญเติบโต ทางดานเศรษฐกิจมากกวาการกระจายรายได เนนการเปดประเทศมากเกินไปในขณะที่
ยังไมมีมาตรการรองรับผลกระทบ ในดานตางๆ ที่ดีพอกระบวนการทางกฎหมายที่เปนตัวสราง
ความเหลื่อมล้ําในสังคม และระบบราชการไมเอื้อตอการแกปญหา ความยากจนทั้งในแงขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานที่ซับซอนและลาชา รวมไปถึงความซ้ําซอนของหนวยงานตาง ๆ ในขั้นตอน การ
ปฏิบัติการ ตลอดจนความไมสอดคลองกันของแผนงานและงบประมาณในระดับตาง ๆ เหลานี้ลวน
เปนปจจัยหลักจากภายนอก ที่เปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาความยากจนและซ้ําเติมคนจนมากขึ้น
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บุญเสริม บุญเจริญผล (http:// www.krirk.ac.th) กลาววาความยากจนเกิดจากสาเหตุ 2
ประการคือ
1. สาเหตุประกอบภายนอกชีวติ หรือสาเหตุชั่วคราว (supplementary causes)
ผูที่ประสบกับสาเหตุประกอบภายนอกชีวิต ซึ่งเปนเพียงสาเหตุชั่วคราว ถาเขาไมมี
สาเหตุภายในที่แทจริง ซึ่งเปนสาเหตุถาวร เขาก็จะยากจนเพียงชั่วคราว เมื่อสิ่งแวดลอมภายนอกดี
ขึ้น เขาก็พนจากความยากจน แตสําหรับผูที่มีสาเหตุความยากจนที่แทจริงเปนคุณสมบัติประจําตัว
ของเขา เขาจะตองยากจนอยูอยางนั้นอยางถาวร
2. สาเหตุที่แทจริงภายในชีวิต หรือสาเหตุถาวร (necessary causes)
สาเหตุของความยากจนสวนบุคคล จากสาเหตุที่สําคัญนอยที่สุด ถึงสาเหตุที่สําคัญมาก
ที่สุด จากภายนอกเขาสูภายใน
สาเหตุที่ 1 ที่ทําใหเกิดความยากจน คือ สภาพแวดลอมธรรมชาติ ผูที่อยูในธรรมชาติที่
เกื้อกูลตอการทํามาหากิน ยอมมีโอกาสรอดพนจากความยากจน เชน ดินดี ฝนดีไมแหงแลง ตรง
ขามกับคนในบางทองถิ่น เชน เอธิโอเปย ที่ฝนแลงจัด มีคนอดอยากลมตายมาก ตรงขามกับประทศ
ไทย ประชาชนสามารถผลิตอาหารไดงาย คนไทยยอมมีชีวิตอยูในสภาพที่ดีกวา แตคนไทยสวน
หนึ่งก็ยังยากจน เพราะเขายังมีปจจัยยากจนอื่นๆ อีก
สาเหตุที่ 2 ที่ทําใหเกิดความยากจน คือ การเมือง หากการเมืองในประเทศนั้นไมดี คือ
ผูมีอํานาจขมเหงประชาชน ปลอยใหประชาชนเขาไมถึงปจจัยการผลิต เชน ที่ดิน ทรัพยากรอื่นๆ
หรือเกิดสงครามกลางเมือง สงครามศาสนา สงครามลางเผาพันธุ สาเหตุทางการเมืองจะทําความ
เดือดรอนแกประชาชนไดมากกวาสภาพธรรมชาติที่ไมดี เพราะมักเกิดขึ้นรุนแรงและยาวนานไมมี
ฤดูกาล ผูประสบปญหาการเมือง อาจไมยากจนไปตลอด เพราะวาสภาพการเมืองที่เลวรายก็มีวัน
หมดไปได ความยากจนเฉพาะตัวของประชาชนก็หมดไปได หรือเขาอาจรูจักปรับตัวใหพนความ
อดอยากขาดแคลนได ในขณะที่การเมืองเลวราย
สาเหตุที่ 3 ที่ทําใหเกิดความยากจน คือ ศาสนาและประเพณี ซึ่งสามารถชักจูงใหเกิด
ความเชื่อ แมเรามักกลาวกันวาทุกศาสนาสอนใหคนเปนคนดี ซึ่งไมเปนความจริงเสมอไป เชน บาง
ศาสนาสอนใหคนมีชั้นฐานะแตกตางกันโดยกําเนิด เพศหญิงต่ําตอยกวาเพศชาย เชื่อวาความยากจน
เปนสภาวะที่พระเจากําหนด จะไปเปลี่ยนแปลงไมได ถาพระเจาเห็นสมควรก็จะมีฐานะดีขึ้นเอง
บางศาสนากีดกันการศึกษาของสตรี ทําใหสตรีหมดโอกาสทางเศรษฐกิจ ถาศาสนาหรือประเพณี
สอนใหเชื่ออยางนี้ ครอบครัวก็ไมมีการแกปญหาความยากจน ปลอยใหจนอยูอยางนั้น
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สาเหตุที่ 4 ที่ทําใหเกิดความยากจน คือ โอกาส หรือชองทางในอาชีพ เชนโอกาสที่จะ
ไดรับการศึกษา โอกาสที่จะไดฝกเรียนรูการประกอบอาชีพ โอกาสการตลาดที่จะไดขายผลผลิตของ
ตน เปนตน
สาเหตุที่ 5 ที่ทําใหเกิดความยากจน คือ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ผูที่ไมมี
วิ ช าชี พ คื อ ผู ที่ ไ ม ฝ ก ฝนหาความรู เ รื่ อ งการทํ า มาหากิ น ย อ มทํ า มาหากิ น ไม เ ป น ย อ มด อ ย
ความสามารถในการทํามาหากิน ก็หาทรัพยไดลําบาก บางคนเกิดในสกุลร่ํารวย แตไมเคยรับการ
ฝกฝนใหทํางานรับผิดชอบในการทํางาน ก็ทํามาหากินไมเปน ในที่สุดก็ถึงความยากจนไมเร็วก็ชา
สาเหตุที่ 6 ที่ทําใหเกิดความยากจน คือ คุณภาพของจิตใจ คุณภาพของจิตใจคือคุณภาพ
ของความรูสึกนึกคิดที่กอใหเกิดความเจริญในชีวิต ปจจัยเรื่องนี้เปนปจจัยชี้ขาด (necessary cause)
แตนาเสียดายที่มีผูสนใจนอยมาก
แมปจจัยอื่นๆที่กลาวมาแลวทั้ง 5ประการจะสมบูรณเหมาะสม แตใครคนหนึ่งมีคุณภาพ
ของจิตใจไมดี คนนั้นก็ตองยากจน และเปนการยากจนถาวรที่ไมมีทางดีขึ้นได แมการแกไข
ค ว า ม รู สึ ก นึ ก คิ ด จ ะ เ ป น ไ ป ไ ด บ า ง แ ต ก็ ย า ก ม า ก เ พ ร า ะ ต อ ง ใ ช ค ว า ม พ ย า ย า ม สู ง
4.2.4 การแกปญหาความยากจน
ประเวศ วะสี (http:// www. Midnightuiv.org) ใหกรอบแนวคิดในการแกปญหาความ
ยากจนวา ความรวยและความจนก็เหมือนกับความสุขและความทุกข คือถาสุขมากก็ทุกขนอย ถา
ทุ ก ข ม ากก็ สุ ข น อ ย แต ยุ ท ธศาสตร ส ร า งสุ ข กั บ ยุ ท ธศาสตร แ ก ทุ ก ข มี ค วามหมายต า งกั น เยอะ
พระพุทธศาสนาเลือกขางแกทุกข แตฝรั่งเลือกขางสรางสุข หรือการพัฒนาแบบสรางความร่ํารวย
ซึ่งนําไปสูปญหาตางๆมากมาย ยุทธศาสตรแกความยากจน ก็เหมือนมรรควิธีทางพุทธที่เลือกทาง
แกทุกข นั้นแล ถาทุกขหมดก็สุข แตพอสรางสุข มันเกิดการแยงชิงกันขนานใหญ
ถ า แก ป ญ หาคนจนไม ไ ด ประเทศเจริ ญ ไม ไ ด ความยากจนเป น ป ญ หาพื้ น ฐานของ
ประเทศ ทั้ งทางเศรษฐกิ จ สั งคม การเมือง ประสิทธิภ าพและทิ ศทางการพัฒนาประเทศความ
ยุติธรรม และศีลธรรมพื้นฐานของสังคม ถาแกปญหาความยากจนไมได ประเทศจะจมปลักติด
ขลุกขลักพัลวัน ไมสามารถหลุดไปสูความเจริญได ถาคนจนหายจนจะมีกําลังซื้อมาก ก็จะซื้อวิทยุ
พัดลม ขาวของเครื่องใชที่จําเปน ทําใหเศรษฐกิจขางบนมั่นคง เพราะตั้งอยูบนฐานที่แข็งแรง ที่แลว
มาเราพัฒนาทําใหคนขางบนมั่งคั่ง ดวยคิดวาความมั่งคั่งจากขางบนจะกระเด็นลงขางลาง(trickle
down) ซึ่งพิสูจนกันมาแลววาไมจริง เพราะชองทางระหวางคนจนกับคนรวยถางมากขึ้นๆ ไมมีแคบ
ลงเลย ฉะนั้นจึงควรเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาเสียใหม
จากการมุงสรางความร่ํารวยไปสูการมุงแกความยากจนการสรางความร่ํารวยทําใหไปเอา
ของคนสวนใหญมาใหคนสวนนอย ทําลายสิ่งแวดลอม ทําลายสังคม ทําลายวัฒนธรรม และสราง
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ความอยุติธรรมในสังคม ทําใหสังคมทั้งหมดวิกฤติ การแกความยากจนมุงแกปญหาคนสวนใหญ
ทําใหเศรษฐกิจของคนสวนนอยมั่นคง ตองคํานึงถึงการอนุรักษสิ่งแวดลอม การสรางความเขมแข็ง
ของสังคม การใชวัฒนธรรมเปนฐานของการพัฒนา การสรางความยุติธรรมในสังคม ทําใหสังคม
ทั้งหมดมั่นคงความรวยและความจนก็เหมือนกับความสุขและความทุกข ถึงจะเปนสองดานของ
เหรียญเดียวกัน คือถาสุขมากก็ทุกขนอย ถาทุกขมากก็สุขนอย ก็จริง แตยุทธศาสตรสรางสุขกับ
ยุทธศาสตรแกทุกขมีความหมายตางกันเยอะ พระพุทธศาสนาเลือกขางแกทุกข แตฝรั่งเลือกขาง
สรางสุข หรือการพัฒนาแบบสรางความร่ํารวยซึ่งนําไปสูปญหาตางๆมากมาย ยุทธศาสตรแกความ
ยากจนก็เหมือนมรรควิธีทางพุทธที่เลือกทางแกทุกข นั้นแล ถาทุกขหมดก็สุข แตพอสรางสุข มัน
เกิดการแยงชิงกันขนานใหญ การแกทุกขนําไปสูการรวมมือกัน การสรางสุขนําไปสูการแยงชิงกัน
ฉะนั้นควรทําความเขาใจวา ยุทธศาสตรการสรางความร่ํารวยกับยุทธศาสตรการแกความยากจนนั้น
แตกตางกันมากถาแกปญหาความยากจนไดก็เทากับแกปญหาทั้งหมดของประเทศไดเบ็ดเสร็จ
ยุทธศาสตรแกความยากจนจึงควรเปนยุทธศาสตรใหญที่สุดในการพัฒนาประเทศ
วิษณุ บุญมารัตน(2548:82) ไดใหความเห็นวา ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาความ
ยากจนของรัฐบาล โดยการปลอยเงินกูใหคนจน การสงเสริมการผลิตเพื่อการคา 1 ตําบล 1
ผลิตภัณฑ การแปลงสินทรัพยใหเปนทุน เพื่อทําใหคนจนเขาสูระบบตลาดมากขึ้น เปนการใชสูตร
สําเร็จซึ่งไมอาจจะแกปญหาไดในทุกพื้นที่ ในบางชุมชนที่จําเปนตองมีการผลิตเพื่อแลกเปลี่ยน
สินคากันในระดับหนึ่ง และผูนํามีการบริหารจัดการที่ดีอาจจะพอไดประโยชนบาง แตไมสามารถ
ใชวิธีการทําทุกอยางใหเปนสินคา เปนแนวทางในการแกไขปญหาแบบสําเร็จรูปไดทั่วไปทุกกรณี
เพราะในสภาพที่ตลาดโลกและตลาดในประเทศไทยมีลักษณะผูกขาด ทุนใหญเอาเปรียบทุนเล็ก
โครงสรางการเมือง สังคมมีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงมาก การที่ประชาชนถูกดึงเขาสูระบบตลาดมาก
ขึ้น ยิ่งทําใหประชาชนเสียเปรียบเปนหนี้สินและยากจนมากขึ้น ในสวนของการปลอยเงินกูใหคน
จนนั้น หากไมมีการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองใหเปนธรรม เงินที่ปลอยใหชนบทกูก็จะ
ไหลออกมากลั บ เข า มื อ พ อ ค า นายทุ น ในเมื อ งในท า ยที่ สุ ด เช น เดี ย วกั น โครงสร า งของระบบ
เศรษฐกิจที่ผูกขาด เอาเปรียบและหลอกลอใหคนมุงบริโภคมากๆ คือกับดักที่ยิ่งแกก็ยิ่งทําใหคนเปน
หนี้มากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น ยังเปนการทําลายทรัพยากร และเนื่องจากทรัพยากรในโลกมีจํากัด เราไม
สามารถทําใหทุกคนรวยและบริโภคฟุมเฟอยโดยไมเอาเปรียบทรัพยากร และเอาเปรียบคนอื่นๆ ได
แตเราสามารถเปลี่ยนระบบและวิธีการจัดการแรงงานและทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ และแบงปน
ผลผลิตใหเกิดเศรษฐกิจพอเพียงอยางยุติธรรมได การขึ้นทะเบียนคนจนของรัฐบาลหลายฝายยก
ยองวาเปนการชวยที่เขาถึงคนจน แตในขณะเดียวกันการขึ้นทะเบียนคนจนโดยใหคนจนมารายงาน
ตัวแตละราย คือ การมองคนจนในฐานะเปนปจเจก ไมมีเครือขายเชื่อมโยงถึงคนจนคนอื่นเลยทําให
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คนจนไมมีอํานาจตอรอง การชวยเหลือจากรัฐบาลจึงไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทําใหหายจน
ได ในบรรดาคนที่มาลงทะเบียน สวนใหญจะมีปญหาเรื่องหนี้สิน และที่ดินทํากิน หลายหนวยงาน
สัญญาวามีที่ดินที่สามารถจะยกใหแกคนขาดแคลนที่ดินทํากินไดใชประโยชน แตการแกปญหา
ที่ดินดวยการนําเอาสาธารณสมบัติไปใหแกบุคคลนั้น เปนวิธีโบราณที่ทํากันในสังคมไทยตลอดมา
เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิรูปที่ดินอยางจริงจัง แตผลในระยะยาวนั้นที่ดินเหลานี้กลับตกอยูในความ
ครอบครองของชนชั้นนายทุนและคนรวย ในขณะที่เกษตรกรยังคงประสบปญหาขาดแคลนที่ดินที่
ทํากินอยูเหมือนเดิม เพราะที่ดินหลุดมือเกษตรกรอันเนื่องมาจากปจจัยอื่นๆ ปญหาที่ดินทํากินมี
ผลกระทบใหคนยากจนลงมากกวาการเพิ่มของประชากร ความใสใจที่จะเริ่มการปฏิรูปที่ดินอยาง
จริงจังเพื่อกระจายทรัพยากรการผลิตที่สําคัญอยางทั่วถึงในสังคม ไมอยูในนโยบายเพื่อชวยเหลือ
คนจนของรัฐบาล
วิธีแกปญหาความยากจนดวยเงินอยางเดียว ดังเชนนโยบายตางๆ ของรัฐบาลเปนแนวคิด
ประชานิยมที่ใชการโฆษณาชวนเชื่อ แทนที่จะเปนการลดความจนเพื่อสังคมที่ดีขึ้น กลับกลายเปน
การเพิ่มหนี้ หรือความจนเพราะเมื่อมีหนี้เพิ่มขึ้น โอกาสที่ชาวชนบทจะใชหนี้สินใหลดลงไปก็ยาก
ยิ่งขึ้นไปอีก แนวทางแกปญหาคนจนที่สําคัญ คือ รัฐบาลจะตองเก็บภาษีอัตรากาวหนาที่สูงขึ้นจาก
กลุมทุนรายใหญๆ เชน กลุมทุนสื่อสาร กลุมทุนธนาคาร เปนตน และภาษีอื่นๆ ดวย แลวนํารายได
จากคนรวยเหลานี้ไปปลดหนี้ใหกับคนจน ทําการปฏิรูปที่ดินทั่วทั้งประเทศ จัดสรรที่ดินใหคนจน
ไปทํามาหากินอยางแทจริง รวมทั้งทําใหราคาที่ดินมีราคาถูก เพื่อใหคนชั้นกลางมีสิทธิ์ซื้อที่ดินและ
บานมาอยูอาศัย ปฏิรูปการเกษตรและชนบทขนานใหญ หารายไดเขารัฐจากสัมปทานคลื่นความถี่
และสาธารณสมบัติอื่นๆ มากขึ้น ปฏิรูปการศึกษา สื่อมวลชน สวัสดิการสังคม และเปลี่ยนแปลง
นโยบายมาเนนการพัฒนาคนและเศรษฐกิจภายในประเทศใหคนมีงานทํา มีประสิทธิภาพ มีรายได
และกําลังซื้อ ลดการพึ่งพาทุน ตางประเทศสวนที่ไมจําเปน สรางความเขมแข็งทางภูมิปญญา และ
จิตสํานึกทางสังคมใหประชาชนและชุมชนเปนวิธีแกปญหาความยากจนตามปรัชญาการขามพน
สมัยใหม (Post-Modernity) กลาวคือ จะลดความจน ก็ตองลดความรวยควบคูไปดวย
กลาวโดยสรุปปญหาความยากจนของไทยที่แทจริง คือ การจนปญญาและจนอํานาจ ใน
การแกไขปญหาเพื่อสวนรวม ทางแกจึงตองเนนการรณรงคใหประชาชนมีความรู และการจัดตั้ง
กลุมองคกรที่จะทําใหประชาชนสามารถสรางอํานาจตอรองกับคนสวนนอยที่รวยกวา มีอํานาจ
มากกวาไดเพิ่มขึ้น และสามารถใชแรงงาน ใชทรัพยากรตางๆ ไดเต็มที่อยางมีประสิทธิภาพ คือ ตอง
สรางชุมชนหรือสิ่งที่เรียกวา ประชาสังคม ประชาชนเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได ไมใชใหธุรกิจ
นายทุนเขมแข็ง เนนเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทยจึงจะมีทางแกปญหาความยากจนไดอยางแทจริง
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5. ความเขมแข็งของชุมชน
5.1 ความหมาย
ความเขมแข็งของชุมชนในปจจุบันถือไดวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก โดยที่มีหนวยงานหลาย
ฝายตองการใหเกิดขึ้นในทุกชุมชน ดังนั้นจึงมีผูใหความหมายของคําวาความเขมแข็งของชุมชนไว
ดังตอไปนี้
ยิ่งยง เทาประเสริฐ (http://www.vijai.org/history) ใหความหมายไววาความเขมแข็งของ
ชุมชนหมายถึงการมีกลุมประชาชนรวมตัวกันดวยจิตสํานึกรวมกัน มีบทบาท และขีดความสามารถ
ในการจัดการเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของตน บนพื้นฐานของสิทธิรวมกันอยางเทาเทียมและ
พึ่งพาตนเองได โดยอาศัยองคกร/กลไก/กระบวนการ และกิจกรรมหลากหลายที่กลุมประชาชนจัด
ขึ้น ในลักษณะหุนสวน เครือขาย ที่เกิดจากความรัก ความสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน ใน
แนวราบและเปนองครวม
นั ก วิ ช าการจากภาควิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
คณะสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (http://www.cdswtu.com) ไดใหความหมายวาความเขมแข็งของชุมชน
หมายถึง การที่ชุมชน สามารถที่จะพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนในระดับที่พวกเขาเห็นสมควรและพอใจ
สมศักดิ์ศรีในสังคม สามารถรูเทาทัน ปรับตัวไดทัน ตอสู ตอรองหรือขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ เพื่อ
การดํารงอยูของชุมชน และแกไขปญหาที่เกิดกับพวกเขาได
5.2ลักษณะของชุมชนเขมแข็ง
สุนีย จุไรสินธุ (2542:29) กลาววา ชุมชนเขมแข็งจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้คือ องคกร
ทางสังคมของชุมชนเขมแข็ง ซึ่งหมายถึงผูนําชุมชนเขมแข็ง มีความสามัคคี รักษากติกาสังคมที่
รวมกันสรางขึ้น มีจิตใจที่คํานึงถึงสวนรวม โดยที่ชุมชนรวมกันคิด รวมหารือ รวมแกปญหาโดยไม
หวังพึ่งพลังจากภายนอก มีการจัดการองคกรทุนทางสังคมอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีกิจกรรมของชุมชนอยางหลากหลายรูปแบบและตอเนื่อง เชนกลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ
กลุมทางภูมิปญญาและประเพณี กลุมคุมครองทรัพยากรทองถิ่น เปนตน และที่สําคัญคือประชาชน
จะตองมีบทบาทสูงในการมีสวนรวมดานการปกครองทองถิ่นและการดูแลความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน การสืบทอดภูมิปญญาสูลูกหลาน สืบทอดวัฒนธรรมทองถิ่นอยางตอเนื่อง โดยที่ประชาชน
ในทองถิ่นจะตองมีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย
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นั ก วิ ช าการจากภาควิ ช าการพั ฒ นาชุ ม ชน
คณะสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (http://www.cdswtu.com) กลาววาชุมชนที่มีความเขมแข็ง คือ ชุมชนที่มี
ลักษณะที่คนในชุมชนสามารถดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี ไมรอคอยความชวยเหลือจากภายนอก มี
ความสามารถในการพึ่งตนเอง มีความมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต มีวิสัยทัศนสามารถ
คาดการณปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ มองเห็นแนวทางการแกไขปญหาเหลานั้น และที่
สําคัญที่สุดคือคนในชุมชนจะตองมีความรักและหวงแหนชุมชน
5.3 กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
กระบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนอาจกระทําไดโดยอาศัยกระบวนการที่
สํ า คั ญ หลายขั้ น ตอน คื อ (คณะสั ง คมสงเคราะห ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ,
http://www.cdswtu.com)
5.3.1 ปรับกระบวนการคิดและสรรหาผูนําหรือแกนนํา
การจะเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตองเริ่มที่การพัฒนาระบบความคิด
ของคนทํางานเสียกอนโดยตองคิดอยางเปนระบบโดยมุงเปาหมายเดียวกันคือชุมชนและคนใน
ชุมชน ตองเริ่มที่ตัวคนกอนใหมองวาชาวบานมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถกระทําการใดๆเพื่อ
ชุมชนของตนเองได ตองมองที่ความคิดการริเริ่มของชาวบานเปนหลัก ในภาวะเชนนี้ก็ตองชวยกัน
สรางความมั่นใจใหชาวบานวาตัวเองเอาตัวรอดไดแน เมื่อคนเราคิดจากปญหาของตัวเองและเกิด
ความมั่นใจในตนเอง ความเขมแข็งก็จะเริ่มเกิดขึ้นแลว
เมื่อเราปรับวิธีการคิดแลว จากนั้นก็เริ่มหาผูนําหรือคนที่จะเปนแกนนํา เนื่องจาก
ผูนําหรือแกนนําที่มีศักยภาพยอมจะไดรับความเชื่อถือจากสมาชิกในชุมชนและจะเปนแกนสําคัญ
ในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในทุกๆดาน ผูนําหรือแกนนําที่ดีตองรูจักวิเคราะห ตอง
โปรงใส มีคุณธรรม แสดงความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได ที่เห็นไดชัดคือความสามารถ
ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของชุมชนหรือบริหารเงินทุนเพราะการเกี่ยวของกับเรื่องเงินๆ
ทองๆ สามารถวัดคุณธรรม ความรับผิดชอบของผูนําหรือแกนนําได
5.3.2 สรางจิตสํานึกโดยสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ผูนําหรือแกนนํา และนักพัฒนา จําเปนตองเสริมสรางจิตสํานึกใหเกิดแกสมาชิก
ในชุมชน โดยจัดใหคนที่มีปญหามาพบกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ ซึ่งอาจใชเวที
ชาวบานพูดคุยกระตุนใหชาวบานเห็นปญหาของตนเอง ทําใหชาวบานเกิดความตระหนักวามี
ปญหาที่กําลังเผชิญอยูและหากไมไดรับการแกไขอาจสงผลกระทบเสียหายตอทั้งตนเอง ครอบครัว
และชุมชนของตนเองได ฝกใหชาวบานไดคิดเปน ทําเปน และแกไขปญหาเปนดวยตัวของชาวบาน
เอง
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5.3.3 การรวมตัวหรือรวมกลุม
เมื่อชาวบานมีจิตสํานึกที่จะแกไขปญหา ก็จะนําไปสูการรวมตัวกันหรือรวมกลุม
ภายในชุมชนเอง มีการตัดสินใจรวมกันวาจะทํากิจกรรมบางอยางดวยกัน มีการระดมทรัพยากร
ภายในชุมชนเสียกอน โดยคนที่มารวมตัวกันจะตองมีสวนรวมตั้งแตขั้นตอนของการคิดวิเคราะห
ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มวางแผนงาน ร ว มดํ า เนิ น การตามแผนงานที่ ไ ด ร ว มกั น จั ด ทํ า ขึ้ น ร ว มกั น
ประเมินผลงานที่เกิด จนกระทั่งรวมกันไดรับผลประโยชนจากการดําเนินงานรวมกัน
ในเรื่องของการบริหารจัดการตองอาศัยความรวมมือจากคนในชุมชนหรือใน
กลุมบริหารจัดการกันเองตามกําลังความสามารถและความถนัดของแตละคน ซึ่งในการทํางาน
รวมกันควรมีการที่จะใหคนอื่นๆ สามารถเขามาตรวจสอบความโปรงใสเพื่อใหเกิดความไววางใจ
เชน มีการทําบันทึกรายงานการประชุม และมีการเสนอขอมูลขาวสารใหคนในชุมชนเขาใจและ
เห็นวาการกระจายผลประโยชนของกลุมเปนไปอยางยุติธรรม
5.3.4 ขยายกิจกรรมหรือสรางเครือขาย
เมื่อมีการทํากิจกรรมตางๆ ซึ่งสําเร็จไปแลวแตตองการเพิ่มหรือสรางฐานในดาน
อื่นๆ ก็สามารถที่จะขยายกิจกรรมอยางอื่นๆ ออกไปหรือจะเปนการสรางเครือขายไปยังชุมชนหรือ
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดเพิ่มขึ้น โดยจะตองมารวมวิเคราะหความจําเปนในการขยาย
กิ จ กรรมหรื อ ข า ยงานภายในชุ ม ชนหรื อ ระหว า งชุ ม ชนว า มี ผ ลดี ผ ลเสี ย อย า งไร ต อ งการที่ จ ะ
ดําเนินการหรือไม โดยตองใหเปนไปดวยความสมัครใจของคนในชุมชนดวยกันเอง
5.3.5 สงเสริมและสนับสนุน
ไมวาจะเปนเทคนิค เทคโนโลยี ความรูที่จําเปนตอการนําไปประยุกตใชในการ
แกไขปญหาของตนเอง โดยอาจเกิดจากการที่สมาชิกแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันหรือ
โดยการเชิญผูที่มีความรูมากกวาซึ่งอาจเปนคนภายในชุมชนหรือชุมชนใกลเคียงหรือถาจําเปนก็อาจ
เชิญวิทยากรที่มาจากหนวยงานภายนอกก็ไดรวมถึงสงเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องตางๆ จากองคกร
ภายนอก ไมวาจะเปนวัสดุ อุปกรณหรือปจจัยตางๆ แมกระทั่งเงินเพื่อที่จะทําใหมีศักยภาพสูงขึ้น
ธีระพงษ แก วหาวงษ (2544:65) กลาววากระบวนการเสริมสร างชุมชนใหเ ขมแข็ งอาจ
กระทําไดโดยอาศัยกระบวนการที่สําคัญใน 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมคนหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการ
พัฒนา ชุมชนจะเขมแข็งไมได หากผูนําในชุมชนและประชาชนขาดจิตสํานึก ขาดความรูความ
เขาใจในการกําหนดประเด็นปญหา การพัฒนาทางเลือก เพื่อดําเนินกิจกรรม การบริหารจัดการ การ
จัดกระบวนการถายทอดความรูและขาดการพัฒนาวิสัยทัศน ดังนั้นขั้นตอนนี้จึงเปนปจจัยหลัก
สําคัญในความสําเร็จของการพัฒนาในระดับชุมชน
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ขั้นตอนที่ 2 การกําหนดประเด็นปญหาของชุมชนและการพัฒนาทางเลือกเพื่อดําเนิน
กิจกรรม เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดขบคิดปญหา ซึ่งไมเพียงแตเปนผลประโยชนของ
ตนเองเทานั้นแตยังรวมไปถึงการกระจายผลประโยชนไปยังบุคคลอื่นที่อยูในชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากหลายกรณี
เชน กรณีปญหา กรณีความสนใจ เปนตน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ เกิดจากความสนใจและการมี
เปาหมายรวมกันของคนในชุมชน ทําใหมีการรวมพลัง มีการสนทนาอยางพินิจพิเคราะห ริเริ่ม
กิจกรรมอยางสรางสรรคหลากหลาย
ขั้นตอนที่ 4 ขยายเครือขายความรวมมือ ความเขมแข็งของชุมชนจําเปนตองประสานความ
รวมมือกันทั้งสังคม เพราะสภาพปญหาและการพัฒนาตางๆ ลวนกระทบตอชุมชน ชุมชนตองเปด
ตนเองเขาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมภายนอกเพื่อใหมีความรูและประสบการณที่เทาทัน
สรุปวา ชุมชนจะเขมแข็งไดตองมีการพัฒนาแบบองครวมและยึดบุคคลเปนศูนยกลางการ
พัฒนา โดยทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และประชาชนจะตองผนึกกําลัง
ในลักษณะประชาคมหรือพหุภาคี เพื่อรวมกันสรางเครือขายและความเขมแข็งใหกับชุมชนและเปน
ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป
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6. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับเทศบาลนครเชียงใหม
6.1 ประวัติเทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหม เดิมเปนสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม ตั้งแตปพ.ศ. 2458 ขึ้นตรงตอ
มณฑลพายัพ ตอมาเมื่อมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปพ.ศ. 2475 สภาผูแทนราษฎรจึง
มีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งสวนใหญเปนสุขาภิบาลใหมีฐานะเปนเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม
ไดรับฐานะจากสุขาภิบาลเมืองเชียงใหมขึ้นเปน เทศบาลนครเชียงใหมในปพ.ศ. 2478 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478 มีพื้นที่รับผิดชอบ 17.50 ตาราง
กิโลเมตร มี อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัด ระเบีย บเทศบาล พ.ศ. 2476 ทุก
ประการนับเปนเทศบาลแหงแรกในประเทศไทย
สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม ตั้งอยูที่เลขที่ 1 ถนนวังสิงหคํา อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม บริเวณบนฝงแมน้ําปงดานทิศตะวันตก ทําพิธีเปดอาคารแรก เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498
กอสรางในที่ดินของเทศบาล มีพื้นที่ 7 ไร 3 งาน 26 ตารางวาและอีกสวนหนึ่งเปนที่ดินราชพัสดุซึ่ง
ยกใหอยูในความควบคุมดูแลรับผิดชอบของเทศบาล มีพื้นที่ 2 ไร 17 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด
เปน 9 ไร 3 งาน 43 ตารางวา ณ ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงครามเปนนายกรัฐมนตรี มีพลเรือโทหลวง สุนาวิน วิวัฒนเปนรัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงมหาดไทย และมีนายวรการ บัญชา เปนนายกเทศมนตรีคนแรก มีหลวงฉมา ชํานิเขต เปน
ปลัดเทศบาลคนแรก
ตอมาเทศบาลนครเชียงใหมมีความเจริญของตัวเมืองมากขึ้น มีชุมชนหนาแนนและ
ขยายตัวโดยรอบ ในป พ.ศ. 2526 มีพื้นที่รับผิดชอบ 40.216 ตารางกิโลเมตร ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับพิเศษเลมที่ 100 ตอนที่ 53 ลงวันที่ 5 เมษายน 2526 ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตําบล ไดแก
ตําบลหายยา ตําบลชางมอย ตําบลศรีภูมิ ตําบลวัดเกต ตําบลชางคลาน ตําบลพระสิงห ตําบลสุเทพ
บางสวน ตําบลปาตัน ตําบลหนองหอยบางสวน และตําบลชางเผือกบางสวน และนอกจากที่กลาว
มาขางตนแลวเทศบาลนครเชียงใหมยังมีหนาที่และความรับผิดชอบครอบคลุมแขวงอีก 4 แขวง
ไดแก แขวงนครพิงค แขวงกาวิละ แขวงเม็งรายและแขวงศรีวิชัย โดยแบงพื้นที่ตามแขวงไดดังนี้
แขวงนครพิงค มีพื้นที่ 11.7 ตารางกิโลเมตร
แขวงกาวิละ มีพื้นที่ 11.4 ตารางกิโลเมตร
แขวงเม็งรายมีพื้นที่ 7.7 ตารางกิโลเมตร
แขวงศรีวิชัยมีพื้นที่ 9.2 ตารางกิโลเมตร
ปจจุบันสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหมตั้งอยูเลขที่ 1 ถนนวังสิงหคํา ตําบลชางมอย
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม บนฝงแมน้ําปงดานทิศตะวันตก อยูประมาณเสนรุงที่ 16 องศาเหนือ
และ เส น แวงที่ 99 องศาตะวัน ออก อยูสู ง จากระดับ น้ํา ทะเล ประมาณ 1,027 ฟุ ต (310 เมตร)
(http://www.muang_cm.com)
6.2 ตําบล/ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
ชุมชนเมืองเชียงใหมตั้งอยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ําปงตอนกลางเชิงดอยสุเทพ มีแมน้ําปง
ไหลผานใจกลางเมืองในแนวเหนือ-ใต ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเกาตั้งอยูทางฝงตะวันตกของ
แมน้ําปง ตอมาเมื่อชุมชนเจริญขึ้นไดมีการพัฒนาขยายตัวออกไปในทุกๆดาน ตัวเมืองไดขยายขาม
แมน้ําปงมาทางฝงตะวันออกภายหลังจากที่ไดมีการตัดถนนออมเมือง ชุมชนไดพัฒนาออกไปหลาย
ทิศทางตามเสนทางคมนาคมและโครงขายสิ่งสาธารณูปโภคธุรกิจการพัฒนาที่ดินและที่พักอาศัยได
ขยายตัวเปนอยางมาก สภาพที่แทจริงแลวชุมชนเมืองเชียงใหมในปจจุบันไมไดคงอยูแตเฉพาะใน
เขตเทศบาลเทานั้น แตไดขยายออกไปตามบริเวณชานเมืองและชนบทโดยรอบ
จํานวนตําบลในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น 14 ตําบล โดยแบงเปน
6.2.1 เปนตําบลที่อยูในเขตเทศบาลทั้งหมด จํานวน 8 ตําบล ไดแก ตําบลหายยา ตําบล
ชางมอย ตําบลศรีภูมิ ตําบลวัดเกต ตําบลชางคลาน ตําบลพระสิงห ตําบลฟาฮาม ตําบลปาตัน

30
6.2.2 เปนตําบลที่อยูในเขตเทศบาลบางสวน จํานวน 6 ตําบล ไดแก ตําบลสุเทพ ตําบล
ปาแดด ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลทาศาลา ตําบลหนองหอย ตําบลชางเผือก
(http://www.cmcity.org)
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ตารางที่ 2.1 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม
เทศบาลนครเชียงใหมมีชุมชนทั้งสิ้น 80 ชุมชน แยกตามแขวงไดดังนี้
1. ชุมชนทาสะตอย
2. ชุมชนตนขาม
3. ชุมชนเมืองกาย
4. ชุมชนเมืองสาตรหลวง
5. ชุมชนเมืองสาตรนอย
6. ชุมชนใจแกว
7. ชุมชนหนองหอย
8. ชุมชนขนสงซอย 9
9. ชุมชนรถไฟ
10.ชุมชนเคหะชุมชน
11.ชุมชนศรีปนครัว
12.ชุมชนบานเดน 1
13.ชุมชน 12 สิงหา
14.ชุมชนหนองเสง
15.ชุมชนบานใหม
16.ชุมชนบานแพะ
17.ชุมชนศรีสรอยทรายมูล
18.ชุมชนหนองประทีป
19.ชุมชนหนองปาครั่ง
20.ชุมชนบานวัดเกต
21.ชุมชนกูคํา
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1. ชุมชนบานทอ
2. ชุมชนแมหยวก
3. ชุมชนเมืองลัง
4. ชุมชนศรีมงคล
5. ชุมชนปาตัน
6. ชุมชนหมูบานเทียมพร
7. ชุมชนพัฒนาบานกูเตา
8. ชุมชนเชียงมั่น
9. ชุมชนปาเปา
10.ชุมชนลามชาง
11.ชุมชนศรีลานนา
12.ชุมชนปาแพง
13.ชุมชนเชียงยืน
14.ชุมชนหมูบานอุนอารีย
15.ชุมชนขวงสิงหพัฒนา
16.ชุมชนวัดชมพูชางมอย
17.ชุมชนวัดเชตวัน
18.ชุมชนบานปง

ยาล

1. ชุมชนสวนดอก
2. ชุมชนศรีวิชัย
3. ชุมชนวัดโลกโมฬี
4. ชุมชนชางแตม
5. ชุมชนสามัคคีพัฒนา
6. ชุมชนปาหา
7. ชุมชนเอราวัณซอย 4
8. ชุมชนคูปูลุน
9. ชุมชนแจงหัวริน
10.ชุมชนอินทนิล
11.ชุมชนทานตะวัน
12.ชุมชนบวกหาด
13.ชุมชนหมื่นเงินกอง
14.ชุมชนพวกแตม
15.ชุมชนพระเจาเม็งราย
16.ชุมชนวัดควรคามา
17.ชุมชนเจดียปลอง

แขวงนครพิงค

1. ชุมชนระแกง
2. ชุมชนทิพยเนตร
3. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย
4. ชุมชนฟาใหมประตูกอม
5. ชุมชนแมขิง
6. ชุมชน 5 ธันวา
7. ชุมชนลอยเคราะห
8. ชุมชนปาพราวนอก
9. ชุมชนกําแพงงาม
10.ชุมชนศาลาแดง
11.ชุมชนธาตุคํา
12.ชุมชนดาวดึงษ
13.ชุมชนวัดนันทาราม
14.ชุมชนหมื่นสารวัวลาย
15.ชุมชนพวกเปยรวมใจพัฒนา
16.ชุมชนชางคอง
17.ชุมชนวัดศรีปงเมือง
18.ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
19.ชุมชนชัยมงคลบานเม็ง
20.ชุมชนวัดพันอน
21.ชุมชนชางคลาน

ัฏเช

แขวงศรีวิชัย
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7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ(2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรการ
สรางชุมชนเขมแข็งดานการเกษตรแบบองครวม” ผลการศึกษาพบวา การเกษตรแบบองครวมเปน
คําซึ่งคอนขางใหม และคนในสังคมไทยยังไมมีความคุนเคยกับคํานี้มากนัก แตในชีวิตจริงของ
ชุมชนแลววิถีชีวิตในอดีตเปนวิถีชีวิตที่วางอยูบนฐานคิดแบบองครวมอยางชัดเจน การสังเคราะห
การสร างชุมชนเขมแข็งดานการเกษตรแบบองครวม มีสาระสําคัญแบงได 3 สวน คือ (1)
การเกษตรแบบองครวมของชุมชนกอนการพัฒนาประเทศ (2) ฐานคิดและเปาหมายในการดํารงชีวิต
รวมถึงกระบวนการสรางความรู การสรางเกณฑกติกาในการอยูรวมกัน และ (3) การสรางระบบ
ความสัมพันธทั้งกับคนในชุมชนและนอกชุมชน
การเสื่อมสลายของการเกษตรแบบองครวมในชวงการพัฒนาประเทศ นับตั้งแตไทย
เริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งเริ่มพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให
เจริญเติบโต กอใหเกิดการจัดระเบียบสังคมในรูปแบบใหม สงผลใหหมูบานจํานวนมากตกอยูใน
สภาพบานแตกสาแหรกขาด จึงอาจนิยามวาเปนการเสื่อมสลายของวิถีชีวิตการเกษตรแบบองครวม
สวนหนึ่งมาจากนโยบายตางๆ ของรัฐ เชน นโยบายการสงเสริมใหปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อการคา
นโยบายการจัดการที่ดิน นโยบายการจัดการศึกษา นโยบายการสรางโรงงานอุตสาหกรรม เปนตน
และสุดทายตองมีแนวทางในการสรางชุมชนเขมแข็งดานการเกษตรแบบองครวม
แมในภาพรวมของกระบวนการพัฒนาประเทศ ชุมชนหมูบานจะตกอยูในสถานการณ
ที่ลมลุกคลุกคลาน แตชุมชนหมูบานไดหาทางปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตใหสามารถดํารงอยูในสังคม
สมัยใหมไดอยางมีศักดิ์ศรี ประสบการณของการพลิกฟนความเขมแข็งใหกับวิถีชีวิตเกษตร ได
สะทอนใหเห็นจากการที่ผูนําชุมชนและปราชญชุมชนไดมาใหความคิดเห็นและนําเสนอแนวทาง
เพื่อใหชุมชนสามารถหาทางออกใหกับปญหาตางๆ โดยที่แนวทางในการสรางความเขมแข็งใหกับ
วิถีชีวิตการเกษตรแบบองครวมที่สําคัญไดแก การอนุรักษและฟนฟูฐานทรัพยากรของชุมชน การ
สรางความรูและกระบวนการเรียนรู และการสรางองคกรชุมชนที่เขมแข็ง(http:// www.nesac.go.th)
วิจิตร ระวิวงศ (2542) ศึกษาวิจยั เรื่อง “สถานการณคนจนและการจัดการแกปญหาคนจนในภาวะ
วิกฤตทางเศรษฐกิจ” ผลการศึกษาพบวา ผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของกลุม ตัวอยางจะ
คลายคลึงกันเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือรายไดของครอบครัวลดลง รายจายของครอบครัว
เพิ่มขึ้น หนี้สินของครอบครัวมีเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น บุตรของคนจนชนบทไดรับผลกระทบในดาน
การศึกษา ผลกระทบดานสุขภาพอนามัยเกิดกับกลุมผูถูกเลิกจางมากกวาอีก 2 กลุม ผลกระทบ
คอนขางนอยไดแกเรื่องที่อยูอ าศัย และโดยรวมกลุมผูถูกเลิกจางไดรับผลกระทบมากที่สุด และคน
จนเมืองไดรับผลกระทบมากกวาคนจนชนบท กลุมผูถูกเลิกจางที่กลับสูชนบทมีปญหา
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นอยกวาผูถูกเลิกจางในเมือง การปรับตัวสวนใหญจะปรับตัวโดยพยายามหางานทํา ประหยัดการ
ใชจาย ทํางานเพิ่ม หาแหลงเงินกู ขายทรัพยสิน ระวังไมใหเจ็บปวย ปรับทุกขกับญาติ พระ หมอดู
ใหกําลังใจคูสมรสและสมาชิกครอบครัว คนจนชนบทมีการปรับตัวนอยที่สุดเนื่องจากจนอยูเดิม
การแกไขปญหาดวยตนเองคือการพึ่งตนเอง ยอมรับสภาพ ไมคิดสั้น และใชศาสนาเปนที่พึ่ง บริการ
ที่ตองการจากรัฐไดแก การจัดหางาน บริการกูยืมเงิน ที่ดินทํากิน เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน
อาชีพเสริม ลดราคาสินคา ทุนการศึกษา ยืดเวลาชําระหนี้ การแกไขปญหาโดยกลุมและชุมชน พบ
มากในชนบทมากกวาในเมือง
ในด า นการประเมิ น ผลโครงการของรั ฐ เพื่ อ บรรเทาป ญ หาผลกระทบการใช เ งิ น
แกปญหาแตเพียงอยางเดียวจะสําเร็จยาก จําเปนตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวม การปรับปรุง
กลไกดานระเบียบและคุณภาพของบุคลากรที่รับผิดชอบ โครงการที่เกี่ยวกับการจางงานในชนบท
และการชวยเหลือผูดอยโอกาสบางสวนไมถึงมือคนจน โครงการแกไขแรงงานตางดาวมีปญหา
เกี่ยวกับการหาแรงงานไทยทดแทนและนายจางไมรวมมือ โครงการสงแรงงานไทยไปทํางาน
ตางประเทศมีอุปสรรคจากการแขงขันของแรงงานประเทศเพื่อนบาน โครงการกองทุนทางสังคมมี
ปญหาเรื่องความพรอมและศักยภาพของกลุมเปาหมาย โครงการการจางงานชั่วคราวเปนการแกไข
ปญหาเฉพาะหนาและจะเพิ่มปญหาในอนาคต หากไมมีแผนรองรับบัณฑิตที่ตองออกจากงานเมื่อ
ครบกําหนดการจาง โครงการที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดขณะนี้ คือโครงการทฤษฎีใหม ซึ่ง
สอดคลองกับวิถีชีวิตเกษตรกร (http:// www.trf.or.th)
วันเพ็ญ สุรฤกษ และคณะ (2543) ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิเคราะหสภาพเศรษฐกิจสังคมของ
ครัวเรือนยากจนดักดานในภาคเหนือ” ผลการศึกษาชี้ชัดวา ตัวแปรหรือปจจัยที่มีผลโดยตรงตอ
ภาพรวมของความยากจนดักดานในภาคเหนือตามกรอบแนวคิดดานจนเงินหรือดานเศรษฐกิจมี
ความชัดเจน คือ คนจนดักดานมีรายไดต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยที่พบคือ 7,535 บาท/คน/ป หรือต่ํากวา
รอยละ 60 ณ เสนความยากจนภาคเหนือประมาณ 9,000 บาท/คน/ป คือประมาณ 5,500 บาท/คน/ป
รายไดเงินสดติดลบ อยูในภาวะหนี้สินเพื่ออาหารบริโภคที่ต่ํากวาความตองการเปนสําคัญ เพราะ
รายไดหลักรับจางในและนอกการเกษตรไมเปนหลักแหลง และไมพอเลี้ยงครอบครัว เพราะมีวัน
ทํางานประมาณ 90 วัน/คน/ป นอกจากนั้นยังขาดหรือมีการศึกษานอยไมจบระดับประถมศึกษา การ
รวมกิจกรรมกับกลุมตางๆ ในสังคมจึงจํากัดอยูเฉพาะการไปเปนแรงงานในงานบุญ งานพัฒนาเพื่อ
สวนรวมที่ไมมีการเรี่ยไรหรือการบริจาคเงินเขาไปเกี่ยวของ ไมกลารวมแสดงความคิดเห็นหรือไม
มีความเห็น แตไปใชสิทธิ์เลือกผูแทนทุกระดับที่เวลาและรางกายอํานวย คือไมติดไปหางานเลี้ยง
ปากทอง หรือบานที่เปนเพิงหรือกระตอบอยูไกล ขาดสิ่งอํานวยความสะดวก หรือพิการ สูงอายุ
เจ็บปวยเรื้อรังเดินทางไกลไมไหว และยังขาดขาวสารขอมูลดานสงเคราะหและรักษาพยาบาลฟรีแก
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ผูดอยโอกาสเหลานี้รวมทั้งการเปนผู มีรายไดนอยหรือยากจนดั กดาน แตพวกเขาไมขาดความ
กตัญูรูคุณ จริยธรรมและคุณธรรมในจิตวิญญาณยังมีอยูเต็มเปยมในระบบพึ่งพิงระหวางเครือญาติ
ของชนบทภาคเหนือ ดังนั้น การแกไขและลดปญหาความยากจนดักดานของคนในชนบทภาคเหนือ
ใหบรรลุเปาหมายหรือสัมฤทธิ์ผลไดจําเปนตองมีมาตรการรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรประชาชน และตัวประชากรเปาหมาย รวมกําหนดกรอบแนวภาพรวม
มาตรการแกไขทั้งระยะเรงดวนหรือเปนกรณีพิเศษระยะสั้น และระยะยาว ซึ่งตองทําไปพรอมๆ กัน
อยางตอเนื่อง ที่สามารถครอบคลุมประเด็นปญหาและจุดออนทุกระดับวิกฤตจากการใชประโยชน
โครงการพัฒนาตางๆ ที่มีอยูเดิมและหรือที่จัดทําขึ้นใหม เพื่อเปดโอกาสและทางเลือกทางเศรษฐกิจ
หรืออาชีพที่มั่นคงและมีรายไดเพิ่ม ทางสังคมที่มีที่อยูอาศัยและที่ทํากินที่สภาพแวดลอมเอื้ออํานวย
มี การเรี ย นรู แ ละฝ ก ฝนทัก ษะอาชีพ ที่ ตองการ มีทุ นและตลาดรองรั บพร อมขาวสารข อมู ลและ
สวัสดิการทุกดานตามความจําเปนพื้นฐานหรือจปฐ. เพื่อสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหพนจาก
ความยากจนดักดาน ตลอดจนทําใหประชากรเปาหมายเกิดแรงจูงใจและความพรอมที่จะใชพลัง
กลุมปรับยกสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนและชุมชนของตนใหดีขึ้นทั้งปจจุบันและ
อนาคต
วันเพ็ญ สุรฤกษ และคณะ(2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตรของรัฐกับการแกไข
ปญหาความยากจนแบบมีสวนรวมในภาคเหนือ” ผลการศึกษาชี้ชัดวา ยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อ
แกไขปญหาความยากจนจากโครงการพัฒนาของรัฐดานสังคมที่เนนใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิต และเรื่องการศึกษาตองใหบริการอยางเต็มที่เทาเทียมทั่วถึงไมมีเงื่อนไข
ใดๆ แกกลุมประชากรเปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดานและดอยโอกาสในลักษณะตางๆ
หรือมีเงื่อนไขนอยเหมาะสําหรับกลุมประชากรเปาหมายยากจนทั่วไปในทุ กพื้นที่ ชนบทที่สูง
ชนบททั่วไป และชุมชนเมือง โดยเนนยุทธศาสตรการปองกันใหหางไกลโรคและการรักษาฟรีทุก
โรค การอบรมและเพิ่มการผลิตบุคลากรทางการแพทยและประสิทธิภาพสถานพยาบาลทุกระดับ
การฝกอบรมอาชีพและหางานใหผูสูงอายุดอยโอกาส และผูหายจากการบําบัดยาเสพติด พรอม
จัดตั้งศูนยดูแลผูสูงอายุที่ดูแลตนเองไมได สวนเยาวชนผูกูยืมเงินทุนการศึกษา เนนยุทธศาสตรขยาย
โอกาสตอยอดจนถึงระดับสูงสุด และเตรียมความพรอมดานเกณฑการคัดเลือก แผนการใชเงิน การ
หาแหลงงาน และการฝกทักษะวิชาชีพเพิ่มเติมให นอกจากนี้ยังเนนยุทธศาสตรการใชมาตรการทาง
สังคมและบทบาทของศาสนาในการดูแลเยาวชนและปราบปรามผูมีอิทธิพลในชุมชนใหมากขึ้น
สวนยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหาความยากจนจากโครงการพัฒนาของรัฐ
ดานเศรษฐกิจ เนนใหความสําคัญกับเรื่องกองทุนเงินกูเพื่อพัฒนาอาชีพลักษณะตางๆ การสรางสิ่ง
สาธารณประโยชนที่ถาวรและมีสัดสวนการจางแรงงานไดมากเทาที่จําเปน การพักชําระหนี้ และ
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การผลิตสินคาจากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อสรางอาชีพและรายไดใหยั่งยืนได และ
นโยบายที่กําหนดเปนการเฉพาะเจาะจงของแตละโครงการเนนยุทธศาสตรสงเสริมการขยายเงินทุน
ดวยการรวมกลุมกับกองทุนอื่น และการรวมกลุมอาชีพในและนอกการเกษตร พรอมการอบรมการ
จัดทําและบริหารโครงการ การกูเงินภายในและระหวางหมูบาน ตลอดจนการวางแผนเตรียมความ
พรอม และจัดทําโครงการที่เอื้อประโยชนตอกันในดานการผลิต การตลาด และเทคโนโลยี และ
เนนยุทธศาสตรที่ใชเกณฑทางสังคมรวมพิจารณาคุณสมบัติของผูที่ยากจนมากหรือยากจนดักดาน
และหรือยากจนทั่วไปในกรณีพิเศษดานความซื่อสัตย ขยัน และประหยัด แทนเกณฑที่เขมงวดและ
ปดกั้นโอกาส
สรุปแลวรัฐจําเปนตองเรงดําเนินการตามยุทธศาสตรทางเลือกใหมเพื่อแกไขปญหา
ความยากจนแบบมีสวนรวมของกลุมประชากรเปาหมายยากจนมากหรือยากจนดักดานไปพรอมกัน
ทั้งดานสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และทักษะความรูภูมิปญญาทองถิ่นและดานเศรษฐกิจ
เพื่อมีเงินลงทุนหรือขยายทุนพัฒนาอาชีพและรายได รัฐและผูเกี่ยวของจําเปนตองใหความสําคัญกับ
การปลูกสํานึกในความรับผิดชอบดูแลและใหบริการดานสังคมและเศรษฐกิจแกประชากรเปาหมาย
ยากจนมากหรือยากจนดักดานและดอยโอกาสในลักษณะตางๆ เปนพิเศษ รวมทั้งชนสวนนอยใน
ชนบทที่สูง และการปลูกจิตสํานึกดานความซื่อสัตยในการบริหารจัดการเงินทุนหรือ และการชําระ
คืนของคณะกรรมการกองทุนและผูกูไปพรอมๆ กันดวย
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การแกไขปญหา
ความยากจนและการกระจายรายได” ผลการศึกษาพบวา การแกไขปญหาความยากจนและการ
กระจายรายไดเป นผลมาจากการดําเนินนโยบายและยุทธศาสตรก ารแกไขปญหาความยากจน
ภายใตแนวคิด Trickle-down Effect ควบคูกับแนวคิด Pro-Poor Growth ไดสรางโอกาสใหคน
ยากจนสามารถเขามามีสวนรวมและไดรับประโยชน จากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจสงผล
โดยรวมตอการลดภาวะความยากจนของประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได
สร า งโอกาสและความเข ม แข็ ง ให แ ก ค นยากจน ภายใต ก ารดํ า เนิ น มาตรการด า นการลงทุ น
(Investment measures) มีสวนสําคัญในการเพิ่มศักยภาพและโอกาสในการประกอบอาชีพได
รวมทั้งการสร างโอกาสเขาถึ งทรัพ ยากรธรรมชาติในชุมชนทั้ งในแงก ารใชแ ละการดูแลรัก ษา
ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการพึ่งพาตนเองได
แนวทางการแกไขปญหาความยากจน และการกระจายรายได ควรใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานดานการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกายภาพควบคูไปกับการสรางความ
มั่นคงเชิงระบบความสัมพันธทั้งในสวนของภาครัฐและภาคประชาชนโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนิน
นโยบายสาธารณะ เพื่อใหสามารถแกปญหาของคนจนอยางแทจริงและทั่วถึง ควรใหความสําคัญ
ตอการวาง
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บทบาทหนาที่และการจัดความสัมพันธระหวางคน 3 กลุม ใหเหมาะสมและชัดเจน กลาวคือ คนจน
(People) ผูกําหนดนโยบาย (Policy Maker) และผูใหบริการ (Provider) เพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการ การพั ฒนากระบวนการมีสวนรว ม และการสรางเครือขา ยกระบวนการเรียนรู กระตุน
กระบวนการขับเคลื่อนในการแกไขปญหาความยากจนอยางบูรณาการ(http:// www.nesac.go.th)
อุทิศ นาคสวัสดิ์(2504) ศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะหนี้สินของชาวนาภาคกลาง” ผล
การศึกษาพบวา ชาวนาภาคกลางมีรายไดคอนขางต่ํา เพราะประสิทธิภาพในการผลิตต่ําและถูกกดขี่
ในเรื่องหนี้สินและการคาขาว ชาวนาที่เปนหนี้สินมีประมาณ 50 เปอรเซ็นต และเปนหนี้เฉลี่ย
ครอบครัวละประมาณ 3,168 บาท ชาวนาสวนมากเปนหนี้เอกชน เปนหนี้สหกรณเพียง 10
เปอรเซ็นต ของชาวนาที่กูเงินทั้งหมดเทานั้น เจาหนี้ตางๆ ที่ใหชาวนากู คือ คหบดี ญาติ เจาของ
ที่ดิน เพื่อน พอคา โรงสี และธนาคาร คหบดีใหกูเปนจํานวนมากที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่ใหกู คิดเปน
เงินเฉลี่ยไดราว 25 เปอรเซ็นตตอป คิดเปนขาวเฉลี่ยไดรอยละ 5.5 ถังตอป สวนมากกูเงินเพื่อใชเปน
คาครองชีพ และเปนคาใชจายในการผลิต สวนที่กูมาลงทุนเพิ่มเติมแทบไมมีเลย หนี้ที่ยืมมาน
ประมาณ 37 เปอรเซ็นต เปนหนี้ระยะสั้น สวนอีก 24 ถึง 39 เปอรเซ็นต เปนหนี้ระยะปานกลางและ
ระยะยาวตามลําดับ แตถาคิดถึงตัวชาวนาปรากฏวาเปนหนี้ระยะสั้นถึง 50 เปอรเซ็นตของจํานวน
ชาวนาที่เปนหนี้ทั้งหมด
การที่ชาวนาเปนหนี้มากนั้นเพราะชาวนาไมรูจักพิจารณาวาเมื่อใดจึงควรยืมและยืมมา
เพื่อใชอะไร จะเอาเงินจากไหนมาชําระหนี้ ชาวนาสวนมากยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยแพง แตมีรายได
ไมเพียงพอจะชําระหนี้ นอกจากนั้นสถาบันทางเครดิตที่จะใหกูเงินแกชาวนาโดยเรียกดอกเบี้ยใน
อัตราพอสมควรก็ยังมีไมเพียงพอ เทาที่มีอยูเชน สหกรณเครดิตก็ใหกูไดเพียง 6 เปอรเซ็นตของ
ความตองการกูเงินทั้งหมดเทานั้น และจํานวนเงินที่ใหกูก็ต่ํามากฉะนั้นทางที่จะขจัดปญหานี้ก็คือ
ตองอบรมใหชาวนารูจักพิจารณากูเงิน ไมใชวานึกจะกูมาบวชลูกก็กูกันและกูมาแลวก็ควรตองมี
แปลนในการชําระหนี้ไวลวงหนาใหเรียบรอย สวนสถาบันเพื่อการเครดิตทางกสิกรรมนั้น หากมี
โอกาสหรือมีทางใดที่จะจัดตั้งขึ้นไดก็ควรรีบดําเนินการโดยเร็วที่สุด(ขอมูลจากวารสารสภาวิจัย
แหงชาติ ปที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2504)
เทอดศักดิ์ กองพรม และคณะ(2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง “กระบวนการสรางสํานึกการ
ปลดปลอยตนเองจากการเปนหนี้สินแบบยั่งยืน:กรณีศึกษาบานหวยทราย ตําบลแมทา กิ่งอําเภอ แม
ออน จังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษาพบวา ลักษณะการประกอบอาชีพของชาวบานสวนใหญ
มุงเนนที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการใชปุย ใชยาอยางเขมขน และมีการพึ่งพอคาคนกลาง ไมมีการวาง
แผนการผลิ ต ที่ ดี ส ง ผลถึ ง การแก ไ ขป ญ หาหนี้ สิ น ของตนเอง อี ก ทั้ ง รายได น อ ย ค า ใช จ า ยใน
ครัวเรือนสูง ตลอดถึงการยังยึดกับการใชสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ทําใหการสรางจิตสํานึก
เปนไปไดยาก
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หากชาวบานยังไมมีการวิเคราะหหาสาเหตุแหงหนี้ และการแกไขปญหาหนี้สินของตนเองอยางถูก
วิธี ทั้งยังพบวาชาวบานยังมีหนี้อยูหลายแหลง เชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตรแมทา จํากัด หนี้สินนอกระบบตางๆ หากชาวบานพยายามใหตนเองมีหนี้สินอยู
เพียงแหลงใดแหลงหนึ่งที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ําที่สุดได จึงจะมีแนวโนมในการปลดปลอยหนี้ของ
ตนเองไดงายยิ่งขึ้น
ปญหาและความตองการของชาวบาน คือดานการเกษตรที่ชาวบานสวนใหญมุงเนน
ใหความสําคัญกับการผลิตพืชเชิงเดี่ยวมากจนเกินไป ซึ่งสงผลถึงการพึ่งพาตลาดและพอคาคน
กลาง และเปนพืชที่ชาวบานคิดวาไมตองเสี่ยงตอเรื่องตลาดรองรับ ระบบการศึกษาที่เด็กเรียนจบ
มาแลวไมมีงานทํา คานิยมดานการบริโภคตางๆ ตลอดถึงของใชเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ทํา
ใหคนเกิดความอยากไดอยากมี โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถของตนเองวาจะสามารถรับภาระ
คาใชจายที่จะเกิดขึ้นไหวหรือไม อบายมุขตางๆ ที่คนในชุมชนยังเห็นวาตนเองไมสามารถเลิกได
เพราะคิดวาเปนสิ่งที่นาเสี่ยงดวง ซึ่งชาวบานเห็นวาปญหาหนี้สินหากจะแกไดจะตองมีการหาพืชตัว
ใหมโดยตองมีผูเขามารับผิดชอบ ทั้งเรื่องตนทุนการผลิต มีตลาดรองรับ ราคาเหมาะสม ตลอดทั้ง
การหาแหลงเงินกูที่ดอกเบี้ยต่ํามาใหชาวบานไปใชหนี้เงินกูที่ดอกเบี้ยแพง
จํานงค จันทรจอม และคณะ(2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการแกไขปญหาหนี้สิน
ของชุมชนบานสามขา ม.6 ต.หัวเสือ อ.แมทะ จ.ลําปาง” ผลการศึกษาพบวา ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร เชน ทํานาทําไร เลี้ยงสัตว หาของปา แกะสลักไม และรับจางทั่วไป มี
จํานวนประชากร 656 คน หรือ 154 ครัวเรือน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีความ
เชื่อเกี่ยวกับผี โดยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับการนับถือผีปา ผีบาน มีการเซนไหวผีตาม
เทศกาลตางๆ ปญหาที่ชุมชนประสบอยู คือ ปญหาดานเศรษฐกิจ ปญหารายไดไมพอกับรายจาย
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนรอยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งปจจัยการผลิตสวนใหญตองซื้อ
หามาจากภายนอกชุมชน ทําใหการลงทุนสู งในขณะที่ราคาผลผลิ ตที่ขายไดมีราคาไมแ นนอน
ผลผลิตที่ออกจําหนายไมมีการแปรรูป ทําใหขายไดราคาต่ํา เปนหนี้เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ทบทวีขึ้นไป
ตามฤดูกาลเพาะปลูก และเมื่ออยูนอกฤดูกาลเพาะปลูกประชากรในชุมชนกลับไมมีรายไดจากอาชีพ
เสริมที่แนนอน ทําใหถูกปญหาหนี้สินรุมเรา
ชุมชนบานสามขาไดพยายามแกไขปญหาหนี้สินโดยการจัดตั้งกลุมเงินทุนตางๆ ใน
หมูบานเมื่อสิบปกอน มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือสมาชิกใหมีแหลงเงินกูยืม ตอจากนั้นชุมชน
พยายามหาทางออกโดยการจัดตั้งกลุมสัจจะออมทรัพยติ๊บปาละสามขาขึ้น แตก็ยังไมอาจคลี่คลาย
ปญหาหนี้สินลงได จากการประเมินตัวเลขโดยภาพรวมเมื่อตนป 2543 พบวา ภาวะหนี้สินรวม
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ภายในหมูบานยังไมลดลง อยางไรก็ตามชุมชนเริ่มที่จะไดคิดและรูสึกตัวเองถึงภาวะหนี้สินที่มีอยู
และมีความพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
ปราโมทย รุงเรือง และคณะ(2547) ศึกษาวิจัยเรื่อง “การแกไขปญหาหนี้สินแบบมีสวน
รวมของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จํากัด บานศรีดอนมูล อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง” ผลการศึกษา
พบวา การแกไขปญหาหนี้สินแบบมีสวนรวมของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแจซอนจํากัด ไดทําให
ทราบถึงศักยภาพและองคความรูของชุมชนในการพึ่งตนเองในประเด็นตางๆ คือ
1. ทําใหคนในชุมชนไดทราบถึงปญหาของตนเองจากการที่ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันวิเคราะหปญหารวมกันและนําบทเรียนขอมูลตางๆ ไปแกไขปญหาของตนเอง
2. ทําใหคนในชุมชนหันมารวมกันแกปญหาใหแกชุมชน โดยมีแกนนําหมูบาน
คือผูใหญบาน องคการบริหารสวนตําบล ญาติพี่นอง คนรอบขาง ไดศึกษาเรียนรูรวมกันไป ทําให
คนในชุมชนรูจักวิธีการคิดอยางมีระบบทํางานรวมกับคนอื่น โดยใชระบบประชาธิปไตยในการ
บริหารจัดการกลุมและรูจักการบริหารจัดการกลุมและองคกรแบบโปรงใส ทําใหเกิดการยอมรับ
ของชุมชนอื่นๆ
3. ทําใหคนในชุมชนเกิดการรวมกลุมและเครือขายการเรียนรูและการจัดการ
ทรัพยากรในชุมชน เชน กลุมทอผายอมสีธรรมชาติ กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม กลุมจักสาน กลุม
เพาะเห็ด กลุมผลิตภัณฑแมบาน กลุมทํากลวยตากอบแสงอาทิตย กลุมทําขาวแตน การจัดบานพัก
รับรองนักทองเที่ยว โดยสมาชิกไดเขารวมในกลุมตางๆ
4. ทําใหเกิดความรักสมัครสมานสามัคคี เอื้ออาทรตอกัน รวมกันคิด รวมกันทํา
รวมกิจกรรมประเพณี อนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่น
5. ทําใหเกิดการประหยัดและการหารายได เกิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพราะทุก
คนรูจักตัวเองในการรับ-จาย ปรับปรุงวิถีชีวิตใหมีความเปนอยูที่พอเหมาะกับอัตภาพ
6. ทําใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการลักษณะของหนี้ เปน
ลักษณะการใหความชวยเหลืออยางเอื้ออาทรมากขึ้น มีการยึดหยุนเวลาการชําระหนี้ สนับสนุนเรื่อง
การมีอาชีพเสริมใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ขอสรุปสําคัญ คือระยะเวลาของการกูยืมเงินแบงเปนหนี้สินระยะสั้น หนี้สินระยะปาน
กลาง หนี้สินระยะยาว การเปนหนี้สินกอใหเกิดผลกระทบ 2 ดาน ผลกระทบทางดี คือทําใหเรา
สามารถนําเงินมาลงทุนสรางฐานะ ผลกระทบทางเสีย คือ ถาเราไมรูจักการบริหาร การจัดการที่ดีไม
มีแบบแผน ไมมีโครงการลวงหนาก็อาจจะลมจมได ในการกูยืมก็ยอมมีผลกระทบตอบุคคล คือ
ผลกระทบตอตนเอง ทําใหครอบครัวมีความเปนอยูไมพอดี เกิดปญหาตางๆ บางทีถึงกับทําให
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ครอบครัวตองลมจม ผลกระทบตอเจาหนี้หรือองคกรทําใหวงจรการเงินมีการหมุนเวียนไมคลองตัว
ไมมีการไหลกลับของเงิน มีการหยุดชะลอเพราะไมแนใจในการที่จะปลอยเงินเขาสูระบบ
สํานักวิจัยเอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(2548) ศึกษาวิจัยเรื่อง “เปดอกคนเปน
หนี้กับนโยบายแกปญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาล : กรณีศึกษาตัวอยางประชาชนจาก 23 จังหวัด
ทั่วประเทศ” ผลการศึกษาพบวา ประชาชนรอยละ 44.2 มีรายรับนอยกวารายจาย รอยละ 35.7 มี
รายรับพอๆ กับรายจาย ในขณะที่รอยละ 20.1 รายรับมากกวารายจาย และเมื่อสอบถามถึงการมี
ภาวะหนี้สินในปจจุบัน ประชาชนรอยละ 54.9 มีหนี้สิน และรอยละ 45.1 ไมมีหนี้สิน วัตถุประสงค
ในการกูยืมเงิน รอยละ 45.0 กูยืมเงินมาเพื่อจับจายใชสอบในชีวิตประจําวัน รอยละ 34.2 กูยืมมาเพื่อ
การทํามาหากิน,การประกอบอาชีพ รอยละ 24.9 กูยืมเพื่อซื้อเครื่องใช,สิ่งอํานวยความสะดวก
รอยละ 21.2 กูยืมเพื่อซื้อบานหรือที่ดิน และรอยละ 15.4 กูยืมเพื่อการศึกษา แหลงเงินกูยืมเปนแหลง
เงินกูนอกระบบรอยละ 46.5 แหลงเงินกูที่เปนญาติพี่นองที่ไมใชคนในครอบครัวเดียวกันรอยละ
18.2 แหลงเงินกูเพื่อนหรือคนรูจักรอยละ13.7 เงินกูสถาบันการเงินรอยละ 13.1 และญาติพี่นองใน
ครอบครัวเดียวกันรอยละ 10.5 ประชาชนรอยละ 56.0 มีความกังวลในหนี้สินนอกระบบ รอยละ
15.8 มีความกังวลในหนี้สินที่กูยืมมาจากสถาบันการเงิน รอยละ 15.2 มีความกังวลในหนี้ที่กูยืมมา
จากเพื่อนคนรูจัก ประชาชนรอยละ 39.5 มีหนี้สินนอกระบบจํานวน 50,001-100,000 บาท รอยละ
24.1 มีหนี้สินนอกระบบจํานวน 10,001-50,000 บาท รอยละ 13.0 มีหนี้สินนอกระบบไมเกิน
10,000 บาท รอยละ 12.2 มีหนี้สินนอกระบบ 100,001-500,000 บาท และรอยละ 11.2 มีหนี้สินนอก
ระบบมากกวา 500,000 บาท
ประชาชนรอยละ 86.4 ไปลงชื่อจดทะเบียนคนจน ในขณะที่รอยละ 13.6 ไมไดไปจด
ทะเบียน ประชาชนเกินกวา 2 ใน 3 หรือรอยละ 79.8 ยังไมไดรับการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ
ในขณะที่รอยละ 20.2 ไดรับการแกไขแลว ประชาชนรอยละ 61.1 เชื่อวาเจาหนาที่มีการเลือกปฏิบัติ
ในการแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบ ในขณะที่รอยละ 11.1 เชื่อวาไมมี และรอยละ 27.3 ไมมีความ
คิดเห็น ประชาชนรอยละ 49.7 เคยพบเห็นเจาหนาที่ของรัฐโยนปญหาระหวางหนวยงานภาครัฐใน
การแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบของประชาชน ในขณะที่รอยละ 31.5 ไมเคยพบ และรอยละ 18.8
ไมมีความคิดเห็น ประชาชนรอยละ 30.9 มีความมั่นใจตอรัฐบาลในการเอาจริงเอาจังเพื่อแกไข
ปญหาหนี้สินนอกระบบของประชาชน รอยละ 25.4 คอนขางมั่นใจ รอยละ 30.1 ไมคอยมั่นใจ และ
รอยละ13.6 ไมมั่นใจ นโยบายแกไขปญหาหนี้สินนอกระบบทําใหคะแนนนิยมของประชาชนที่มี
ตอรัฐบาลเพิ่มขึ้นหรือลดลง ประชาชนรอยละ 44.3 ระบุเพิ่มขึ้น ในขณะที่รอยละ 25.5 ระบุลดลง
รอยละ 18.8 ระบุเทาเดิม และรอยละ 11.4 ไมมีความคิดเห็น
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ทศพร อาษากิจ(2541) ไดศึกษาวิจัย “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการชําระหนี้คืนสินเชื่อ
การเกษตรของสมาชิกสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม” ผล
การศึกษาพบวา สมาชิกสหกรณการเกษตรสันปาตอง จํากัด จํานวน 206 ตัวอยาง พบวามีรายรับ
เฉลี่ยครัวเรือนละ 95,181.26 บาทตอป สวนใหญมาจากการผลิตพืช มีรายจายเฉลี่ยครัวเรือนละ
82,919.55 บาทตอป มีหนี้สินระหวางมีที่ศึกษาเฉลี่ยครัวเรือนละ 52,853.29 บาทตอป และเมื่อ
วิเคราะหถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการชําระหนี้คืนสินเชื่อการเกษตร โดยใชสมการถดถอยพหุคูณ
(multiple Regression) ปรากฏวาวงเงินกู ปริมาณหนี้สินนอกระบบสหกรณมีอิทธิพลตอการชําระ
หนี้คืนสินเชื่อการเกษตรตามลําดับ

