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สินเชื่อชนบทหรือสินเชื่อภูธร?
รังสรรค ธนะพรพันธ
กระทรวงการคลั ง กํ าลั ง ดํ าเนิ น แผนพั ฒ นาธุ ร กิ จ การเงิ น สู  ภู มภิ าคเพื่ อ ขยาย
สินเชื่อไปสูตางจังหวัด ซึ่งตามขาวลาสุดกําหนดโครงการถึง 15 โครงการ โดยมีวงเงิน 44,000
ลานบาท แตนาประหลาดนักที่บุคคลในคณะรัฐบาลและขาราชการระดับสูงในกระทรวงการคลัง
กลั บ กล า วถึ ง นโยบายดั ง กล า วนี้ ว  า เป น การกระจายสิ น เชื่ อ สู  ช นบท รายงานข า วในหน า
หนังสือพิมพก็สื่อขาวสารในทวงทํานองเดียวกันนี้
แทที่จริงแลว สวนภูมิภาคหรือตางจังหวัดมิไดมีความหมายเทากับชนบท ตาง
จังหวัดยอมมีทั้งเขตเมืองและเขตชนบทฉันใด สินเชื่อภูมิภาคหรือสินเชื่อภูธรยอมมีความหมาย
แตกตางจากสินเชื่อชนบทฉันนั้น ในขณะที่สินเชื่อภูมิภาคหรือสินเชื่อภูธรหมายถึงสินเชื่อที่จัดสรร
ใหแกบุคคลหรือหนวยเศรษฐกิจที่อยูนอกเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่บุคคลหรือหนวยเศรษฐกิจนั้น
อาจอยูในเขตเมืองหรือเขตชนบทในตางจังหวัดก็ได สวนสินเชื่อชนบทยอมมีความหมายจํากัด
เฉพาะแตสินเชื่อที่จัดสรรใหแกบุคคลและหนวยเศรษฐกิจในเขตชนบท ซึ่งอาจประกอบกิจกรรม
ทางการเกษตรหรือไมก็ได
ผูคนจํานวนไมนอยมักจะมีความเขาใจผิดวา สินเชื่อชนบทมีความหมายเทากับ
สินเชื่อการเกษตร แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตชนบทมิไดมีแต
กิจกรรมการเกษตรเทานั้น หากทวายังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน บริการ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอื่นๆ อีกดวย
กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะอาศัยสถาบันการเงินของรัฐ 4 หนวยงาน อัน
ประกอบดวยธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
และธนาคารอาคารสงเคราะหเปนหัวหอกในการผันสินเชื่อสูสวนภูมิภาค แตเมื่อพิจารณาขอมูล
เปนรายโครงการตามที่ปรากฏในหนาหนังสือพิมพแลว โครงการสวนใหญเปนประโยชนแก
กิจกรรมในเขตเมืองในสวนภูมิภาคมากกวาเขตชนบท มิหนํ าซํ้าบางโครงการถูกประมวลไวใน
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แผนงาน โดยไมปรากฏแนชัดวาเปนโครงการสินเชื่อภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการของ
ธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินมีโครงการสินเชื่อสวัสดิการ (ซึ่งจัดสรรใหแกขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และพนักงานเทศบาล วงเงินกู 1,500 ลานบาท) โครงการสินเชื่อเคหะสงเคราะห
(วงเงินกู 500 ลานบาท) โครงการสินเชื่อไทรทอง (ซึ่งจัดสรรสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพและเสริม
การศึกษา วงเงินกู 1,500 ลานบาท) และโครงการสินเชื่อผูคารายยอย (ซึ่งจัดสรรสินเชื่อใหพอคา
แมคาหาบเร วงเงินกู 500 ลานบาท) โครงการสินเชื่อเหลานี้ไมปรากฏแนชัดวาเปนสินเชื่อทั่วไป
หรือสินเชื่อภูมิภาค
ธนาคารกรุงไทยจะเปนหัวหอกในการผันสินเชื่อสูภูมิภาค โดยกํ าหนดวงเงิน
20,000 ลานบาทสําหรับจัดสรรใหแกธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็ก ทั้งนี้ธนาคารกรุงไทย
มีเปาหมายที่จะเพิ่มสัดสวนสินเชื่อภูมิภาคจาก 48% ของสินเชื่อรวมในป 2535 เปน 52%
ในป 2536 พรอมๆกันนี้ ธนาคารออมสินก็จัดสรรสินเชื่อจํานวน 5,000 ลานบาท ผานบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย โดยที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมฯก็มีเปาหมายที่จะเพิ่ม
สัดสวนสินเชื่อภูมิภาคจาก 60% เปน 75% ของสินเชื่อรวม นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายให
กองทุนรวมจัดตั้ง "กองทุนซื้อหุนกิจการในภูมิภาค" ในวงเงิน 750 ลานบาทอีกดวย โครงการ
สินเชื่อตางๆเหลานี้นาเชื่อวาจะเปนประโยชนแกเขตเมืองมากกวาเขตชนบท
โครงการสินเชื่อที่เปนประโยชนแกเขตชนบทโดยตรงมีเฉพาะแตโครงการ ธกส.
ดังเชนโครงการสินเชื่อกองทุนที่ดิน 1,000 ลานบาท โครงการรับจํานําขาวเปลือก 7,000 ลานบาท
และโครงการสินเชื่อชนบท 600 ลานบาท โครงการสินเชื่อเหลานี้มีมากอนแลว หาใชโครงการใหม
ไม
นอกเหนือจากโครงการสินเชื่อดังที่กลาวขางตนนี้แลว ธนาคารแหงประเทศไทย
และกระทรวงการคลังมีนโยบายผลักดันใหธนาคารอาคารสงเคราะหและบริษัทเงินทุนขยายสาขา
สู  ส  ว นภู มิ ภ าค โดยเน น การขยายสิ น เชื่ อ สู  ส  ว นภู มิ ภ าคมากกว า การเน น การระดมเงิ น ออม
ในขณะนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยกําลังพิจารณาอนุญาตใหบริษัทเงินทุนสามารถใหบริการทาง
การเงินมากประเภทขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฝากเงินดวยการออกสมุดเงินฝาก ทั้งนี้เพื่อให
บริษัทเงินทุนสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยได
กลาวโดยสรุปก็คือ แผนพัฒนาธุรกิจการเงินสูภูมิภาคมีแนวนโยบายเดนชัด
อยางนอย 3 ประการ
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ประการแรก รัฐบาลมีนโยบายที่จะผันสินเชื่อไปสูสวนภูมิภาค สินเชื่อบางสวน
จะผันสูเขตชนบท แตสวนใหญจะผันสูเขตเมืองในตางจังหวัด
ประการที่สอง รัฐบาลมีนโยบายที่จะจัดสรรสินเชื่อใหแกธุรกิจขนาดกลางและ
ธุรกิจขนาดยอมมากเปนพิเศษ
ประการที่สาม รัฐบาลมีนโยบายเนนการขยายเครือขายการจัดองคการเพื่อขยาย
สินเชื่อไปสูสวนภูมิภาค มากกวาที่จะใชเครือขายเหลานั้นในการระดมเงินออม
นโยบายการผันสินเชื่อสูสวนภูมิภาคนี้ โดยพื้นฐานแลวนับเปนนโยบายที่พึง
สนับสนุน เพราะระบบการเงินมีลักษณะเดียวกับระบบการบริหารการปกครองและระบบการคลัง
ที่มีการรวมศูนยอํานาจเขาสูสวนกลาง สถาบันการเงินทําหนาที่ดูดซับเงินออมจากสวนตางๆของ
ประเทศเพื่อนํามาหลอเลี้ยงการจําเริญเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระบบการเงินที่เปนอยู
จึงมีสวนสําคัญในการกอใหเกิดการจําเริญเติบโตที่ไมสมดุลแกระบบเศรษฐกิจไทย นโยบายการ
ผั น สิ น เชื่อสู สว นภู มิภาคจะช ว ยกระจายการจํ าเริญเติ บ โตทางเศรษฐกิจ มิใหกระจุกเฉพาะ
สวนกลาง แตนโยบายดังกลาวนี้จะประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือไม ยอมขึ้นอยูกับปจจัย
ประกอบอื่นๆอีกเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งชองโอกาสในการลงุทนและความบริบูรณของ
บริการสาธารณูปโภค
แมวานโยบายการผันสินเชื่อสูภูมิภาคจะเปนนโยบายที่สมควรสนับสนุน แต
นโยบายดังกลาวนี้ยังหาพอเพียงไม ขั้นตอจากนโยบายสินเชื่อภูมิภาคควรจะเปนนโยบายสินเชื่อ
การเกษตรและนโยบายสินเชื่อชนบท แมวาจะมีความพยายามที่จะสื่อขาวสารวา แผนพัฒนา
ธุรกิจการเงินสูภูมิภาคเปนพื้นฐานของนโยบายสินเชื่อชนบท แตขอมูลรายละเอียดของโครงการ
ฟ อ งอยู  แ ล ว ว า เป น นโยบายสิ น เชื่ อ เขตเมื อ งในต า งจั ง หวั ด มากกว า ที่ จ ะเป น สิ น เชื่ อ ชนบท
ในปจจุบัน รัฐบาลยังไมมีนโยบายสินเชื่อการเกษตรชนิดที่ใหประโยชนแกเกษตรกรเสมอดวย
ประโยชนที่ใหแกภาคการสงออก และภาคหัตถอุตสาหกรรม
เจตจํ านงของรัฐบาลในการจัดสรรสินเชื่อใหแกผูประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนเจตจํ านงอันควรแกการสรรเสริญ เพราะที่ผานมา รัฐบาลและสถาบันการเงิน
เอกชนมั ก จะอุ  ม ชู ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ทั้ ง ๆที่ ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดยอ มเปน เสน ชี วิตของ
ภาคธุรกิจเอกชน สํานักงานธนกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมในอดีตและบรรษัทอุตสาหกรรมขนาด
ยอมในปจจุบันยังคงมีบทบาทนอยมาก การผลักดันใหธนาคารกรุงไทยและบริษัทเงินทุนขยาย
บทบาทในการจัดสรรสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปนแนวทางที่ถูกตอง แตทั้งนี้
ไมควรละเลยการปรับบทบาทของธนาคารออมสินในเรื่องนี้
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เหตุผลที่กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยไมตองการใหเครือขาย
สถาบันการเงินเนนการระดมเงินออมจากสวนภูมิภาคอาจเปนเพราะเกรงกลัววา เครือขาย
สถาบัน การเงิ น เหล า นี้ จ ะกลายเป น กลไกในการดูดซับเงิน ออมจากส วนภูมิภาคมาหลอเลี้ยง
การจําเริญเติบโตของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งขัดกับเปาหมายในการผันสินเชื่อจาก
สวนกลางไปสูสวนภูมิภาค แตนโยบายของรัฐบาลที่กํ าหนดใหเครือขายสถาบันการเงินเนน
การกระจายสินเชื่อสูสวนภูมิภาคมากกวาการระดมเงินออมจากสวนภูมิภาค นับเปนการลิดรอน
บทบาทหนาที่สําคัญของสถาบันการเงิน ในการสงเสริมและระดมเงินออม ในสภาวการณที่ระบบ
เศรษฐกิจมีปญหาการขาดแคลนเงินออมจํานวนมาก นโยบายดังกลาวนี้ไมนาจะเปนนโยบาย
ที่ถูกตอง รัฐบาลนาจะใหเครือขายสถาบันการเงินเนนบทบาทในการระดมเงินออมดวย เพียงแต
จะตองมีมาตรการในการปองกันมิใหกรุงเทพฯ และปริมณฑลดึงดูดเงินออมจากสวนภูมิภาค
ไปใชในทางที่กอใหเกิดการจําเริญเติบโตที่ไมสมดุล

