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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน หนึ่งในปัจจัยที่ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม ก็คือความเหลื่อมล้ าในการถือครองทรัพย์สิน ที่ดินเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง และเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญ งานวิจัยของ ดวงมณี เลาวกุล (2557) พบว่า ในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดิน
ค่อนข้างสูง ผู้ที่มีที่ดินถือครองสูงสุด 1 เปอร์เซ็นต์ ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินมากถึง 1 
ใน 4 ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมด หากเปรียบเทียบผู้มีที่ดินถือครอง 10 เปอร์เซ็นต์บนสุดกับ 10 เปอร์เซ็นต์
ล่างสุด จะมีจ านวนที่ดินถือครองต่างกันถึง 855 เท่า ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหาแนวทางในการกระจาย
การถือครองที่ดินใหเ้กิดความเป็นธรรมมากขึ้น  
 ในหลายประเทศได้มีการปฏิรูปที่ดิน (land reform) เช่น ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน 
เป็นต้น แต่ในประเทศไทยไม่ได้มีการปฏิรูปที่ดินอย่างแท้จริง ท าให้การขาดแคลนที่ดินท ากินและอยู่อาศัย และ
ความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดิน ยังคงเป็นปัญหาที่ด ารงอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และ
จ าเป็นต้องหาแนวทางแก้ไขท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 การปฏิรูปที่ดินจะท าให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช้ที่ดินมากขึ้น และท าให้เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม เนื่องจากจะมีการจัดสรรทรัพยากรใหม่ระหว่างผู้เป็นเจ้าของที่ดินและผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
มีการน าที่ดินที่ถูกทิ้งร้างมาใช้ประโยชน์มากข้ึน ก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช้ที่ดิน นอกจากนั้น การ
ปฏิรูปที่ดินยังท าให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินให้เป็นธรรมมากขึ้น ลดการกระจุกตัวของการถือครอง
ที่ดิน และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ   

แนวทางในการปฏิรูปที่ดินจ าแนกได้ดังนี้ 
1. การใช้กลไกตลาด (market mechanism) เช่น การจัดเก็บภาษีท่ีดิน และธนาคารที่ดิน เป็นต้น 
2. การแทรกแซงโดยรัฐบาล (government intervention) เช่น การจ ากัดการถือครองที่ดิน การยึด

ที่ดินคืนเป็นของรัฐ และการแจกจ่ายเอกสารสิทธิ์ เป็นต้น  
3. การอาศัยชุมชนเป็นพ้ืนฐาน (community-based) เช่น โฉนดชุมชน และธนาคารที่ดินชุมชน 

เป็นต้น 
 ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ และมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของประชาชนจ านวนไม่น้อย หาก
ไม่มีที่ดินก็เสมือนขาดเครื่องมือในการท ากินและหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่กลไกหนึ่งของภาครัฐใน
การแก้ปัญหาการไม่มีที่ดินกินของประชาชน ท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึ งที่ดินและเป็นเจ้าของที่ดินได้ 
อย่างเช่น ธนาคารที่ดินในระดับประเทศ ยังไม่เป็นรูปธรรมและยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่า ควรมีการจัดองค์กร
ในรูปแบบใด จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงทางออกในระดับชุมชน โดยศึกษาถึงบทบาทของธนาคารที่ดิน
ชุมชนในการท าหน้าที่ดังกล่าว  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพ่ือศึกษาสถานการณ์การขาดแคลนที่ดินในบริบทของพื้นที่กรณีศึกษา 
1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการรวมกลุ่ม ศักยภาพและข้อจ ากัดของการบริหารจัดการกองทุนธนาคารที่ดิน

ชุมชนใน 2 พื้นที่ 
1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชน เพ่ือการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่และ

ระดับนโยบาย 
 

1.3 วิธีการศึกษา 

1.3.1 ทบทวนและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่ดิน สถาบันการเงินชุมชน กับการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคบนที่ดินของเกษตรกรในการผลิตอาหาร 

1.3.2 เก็บรวบรวามข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามและเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกลุ่ม และผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.3.3 วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการกลุ่มของกองทุนธนาคารที่ดิน และสถาบัน
การเงินชุมชน ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการเข้าถึงที่ดินของสมาชิก เพ่ือน าไปสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน รวมทั้งโอกาส
และข้อจ ากัดของกลุ่ม 

1.3.4 สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนธนาคารที่ดินชุมชน เพ่ือการผลิตอาหารที่ยั่งยืนใน
ระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
พ้ืนทีใ่นการศึกษา 2 พื้นที่ คือ 

1.4.1 กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
1.4.2 กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ชุดความรู้แนวคิดธนาคารที่ดินชุมชนเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน ในบริบทพ้ืนที่กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.5.2 รูปแบบ กระบวนการรวมกลุ่ม และแบบแผนในการบริหารจัดการกองทุนธนาคารที่ดินชุมชนเพ่ือ
การผลิตที่ยั่งยืน ที่สามารถน าไปใช้ในวงกว้าง 

1.5.3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนธนาคารที่ดินชุมชน เพ่ือการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โอกาสใน
การรักษาที่ดินของเกษตรกร ในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 
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บทที่ 2 

ความเป็นมาของกองทุนที่ดินและธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 
 ในบทนี้จะกล่าวถึงบทบาทและเป้าหมายในการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน พัฒนาการของกองทุน
ที่ดินและการจัดที่ดินในประเทศไทย และความเป็นมาของธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 
2.1 “ธนาคารที่ดิน” คืออะไร 
 “ธนาคารที่ดิน”1 เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็น
ธรรมขึ้นในสังคม ธนาคารที่ดินเป็นกลไกที่จะช่วยแก้ปัญหาความล้มเหลวของตลาด ซึ่งเกิดจากการผูกขาดใน
ตลาดที่ดิน ท าให้เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินจ านวนมากในคนบางกลุ่มที่มีความมั่งคั่งเท่านั้น โดย
ธนาคารที่ดินจะท าหน้าที่ในการกระจายการถือครองที่ดินมายังผู้ด้อยโอกาสหรือยากจนที่ต้องการที่ดินเพ่ือท า
กินหรืออยู่อาศัย เพ่ือให้คนกลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของที่ดิน   
 การด าเนินงานของธนาคารที่ดิน อาจจะเป็นองค์กรสาธารณะ ที่ไม่แสวงหาก าไร หรืออาจจะเป็น
องค์กรของเอกชน ท าธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไร เป้าหมายในการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน สามารถจ าแนกได้
ดังนี้  
1. เพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน (land distribution) เป็นการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน (land 
concentration)   
2. เพ่ือรวบรวมที่ดินให้เป็นแปลงใหญ่ (land consolidation) เป็นการแก้ไขปัญหาการกระจัดกระจายของ
ที่ดิน (land fragmentation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
3. เพ่ือการจัดผังเมือง (urban planning) 
 ที่ดินที่จะน ามาจัดการในธนาคารที่ดิน เป็นได้ทั้งที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน โดยที่ดินของรัฐ
น ามาด าเนินการในลักษณะของการให้ประชาชนเช่า เพ่ือท าประโยชน์ (ประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของได้) 
ส่วนที่ดินของเอกชน น ามาด าเนินการในลักษณะของการให้เช่าหรือเช่าซื้อ โดยผู้ที่เช่าซื้อจะสามารถเป็น
เจ้าของที่ดินได้ต่อไป 
 งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงธนาคารที่ดินที่มีบทบาทในการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการแก้ไขปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย และปัญหาการไม่มีที่ดินท ากินหรือ
อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาสหรือยากจน การที่จะบรรลุเป้าหมายในการกระจายการถือครองที่ดินนั้น ต้องอาศัย
เครื่องมือหลายอย่างประกอบกัน เช่น ธนาคารที่ดิน ภาษีท่ีดิน และโฉนดชุมชน 
 

                                                           
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและธนาคารที่ดินในต่างประเทศใน คุปต ์พันธ์หินกอง. (2555). องค์ความรู้ เรือ่งธนาคารที่ดิน. ชุด
หนังสือ การส ารวจองค์ความรูเ้พื่อการปฏิรปูประเทศไทย. 
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2.2 พัฒนาการกองทุนที่ดินในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและผู้
ยากจนมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ (ดูตารางท่ี 2.1 ประกอบ) 

2.2.1 การจัดที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการจัดหาที่ดิน 
แนวคิดการกระจายการถือครองที่ดินมีความส าคัญนับตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.

2475 เป็นต้นมา ดังที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการจัดที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
การจัดหาที่ดินหลายฉบับ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 เพ่ือให้กรมสหกรณ์สามารถจัดตั้งนิคมสหกรณ์ และให้
สมาชิกสหกรณส์ามารถครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน  

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485 โดยให้อ านาจรัฐบาลในการจัดตั้งนิคม เพ่ือให้
ประชาชนมีที่ตั้งเคหสถาน ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง ในเขตที่ดินที่ได้หวงห้ามไว้ตามกฎหมาย 
เมื่อผู้ที่เข้าครอบครองที่ดินในนิคม ได้ท าประโยชน์ในที่ดิน จะได้รับหนังสือแสดงว่า ได้ท าประโยชน์ใน
ที่ดินนั้นแล้ว และมีสิทธิที่จะขอรับโฉนดแผนที่ หรือตราจองที่ตราว่า “ได้ท าประโยชน์แล้ว” หรือขอ
ค ารับรองจากเจ้าหน้าที่ และท่ีดินดังกล่าวพ้นจากการเป็นที่หวงห้าม  

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ให้รัฐบาลจัดตั้งนิคม เพื่อให้ประชาชน
ได้มีที่ตั้งเคหสถาน ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินสงวนหวงห้าม  

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให้รัฐบาลมีอ านาจในการจัดที่ดินของรัฐ เพ่ือให้
ประชาชนได้มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมสร้าง
ตนเองและนิคมสหกรณ์ หากสมาชิกนิคมท าตามเงื่อนไขของรัฐ ก็จะได้รับหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ ซึ่งสามารถน ามาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดินนั้นตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได้ 

- ระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2512 ของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพ่ือจัดให้แก่เกษตรกร
ตามวิธีการสหกรณ์ ซึ่งอาจนับได้ว่า การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนนี้ ท าให้แนวคิดและมาตรการด้าน
เงินกองทุนที่ดินมีความชัดเจนขึ้น และน ามาสู่การปฏิบัติ โดยเป็นกลไกส าคัญให้ เกษตรกร ชาวนา
ชาวไร่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  

- โครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให้กับเกษตรกร (พฤษภาคม 2513) สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2513  ดร.
ไชยยงค์ ชูชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในขณะนั้น ได้ศึกษาปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกร 
(โดยเฉพาะในภาคกลาง) และได้เสนอโครงการปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและการจัดรูปที่ดินขึ้น 
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2513 อนุมัติให้
เริ่มด าเนินการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม แม้ว่าข้อเสนอของกรมพัฒนาที่ดิน ยังไม่
เกิดการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย แต่รัฐบาลก็มีความสนใจในปัญหาที่ท ากินของเกษตรกรมากขึ้น 
และมีการจัดตั้งโครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให้กับเกษตรกรขึ้น โดยจัดหาที่ดินแปลงใหญ่ที่
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เหมาะสมแก่การเกษตรมาจัดสรรให้ เกษตรกร ซื้อผ่อนส่งภายใน 15 – 20 ปี  นอกจากนี้  
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังได้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการปฏิรูปที่ดิน โครงการกองทุน
ฯ ได้น ามาสู่การจัดตั้งสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ และได้ยุบกองทุนฯ ไปในปี พ.ศ. 2540 

- ระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพ่ือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร พ.ศ. 2514 เพ่ือเป็นงบประมาณ
ให้กับโครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให้กับเกษตรกร ซ่ึงมีการขอตั้งงบประมาณเป็นสองระยะคือ ในปี 
พ.ศ. 2514 - 2515 และ ปี พ.ศ. 2516 - 2519  

- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2518 ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เพ่ือจัดสรรให้แก่เกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์น าเงินทุนหมุนเวียนนี้
ไปจัดซื้อที่ดินให้สหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม สหกรณ์การเกษตรกร สหกรณ์การประมง และสหกรณ์
บริการ เพ่ือน าไปจัดให้สมาชิกของสหกรณ์เช่าหรือเช่าซื้อ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ.ศ.
2519 เกิดขึ้นภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพ่ือจัดหาที่ดิน
ให้แก่ชาวนาชาวไร่ได้มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  โดยให้ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชี
ไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่คลังจังหวัด  และที่คลังอ าเภอ เรียกว่า “บัญชีเงินทุน
หมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่” ในปี พ.ศ. 2520 กองทุนฯ ได้มีการแก้ไขเพ่ือ
ขยายวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม “ค่าใช้จ่ายอื่นที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรจ่ายเป็นพิเศษเฉพาะราย” 
ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของกองทุน ดังจะเห็นได้จากกองทุนหมุนเวียนที่อยู่ภายใต้ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีในระยะต่อมา รัฐบาลใช้แก้ปัญหาเกษตรกร ชาวนาชาวไร่ ที่ออกมาเดินขบวน ชุมนุม
ประท้วงในทุกมิติ ทั้งปัญหาหนี้สิน ที่ดินท ากิน ราคาพืชผลตกต่ า ฯลฯ จนมีการกล่าวว่า มีลักษณะ
คล้าย “รถดับเพลิง” 

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู้
เป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเอง และสมาชิกนิคมสหกรณ์  
2.2.2 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีการเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไร่ภายใต้ “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่

แห่งประเทศไทย” รัฐบาลชุดนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และรัฐบาลชุด ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สิน สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย 
นับเป็นพลังส าคัญที่กดดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติผ่านร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 และมีการระบุให้จัดตั้ง “กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” ในกระทรวงการคลัง เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยมี ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ เป็นเลขาธิการคนแรก 
  



6 
 

 
 

2.2.3 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและการกู้ยืม 
รัฐบาลมีการออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน 

ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาด้านที่ดินหลายฉบับ ดังต่อไปนี้ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 

เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในด้านที่ดินและหนี้สิน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่

ยากจน พ.ศ. 2533 รัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้อนุมัติงบประมาณส าหรับเป็นกองทุน
ช่วยเหลือ จ านวน 75 ล้านบาท2  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สิน
และที่ดิน พ.ศ. 2536 รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้อีกจ านวน 1,390 
ล้านบาท และขยายวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ3  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 
2546 เป็นผลมาจากการรวมเงินทุนและกองทุนหมุนเวียน 3 กองทุน4เป็นกองทุนเดียว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการโอนงานช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจน ที่เดิมสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) ใหม่ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมุนเวียนฯ นี้ให้ความช่วยเหลือทั้ง
ด้านหนี้สิน การรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเปิดรับหนี้ของเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
  

                                                           
2 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ีระเบยีบฯ ใช้บังคับ (วันท่ี 5 ธันวาคม 2533) ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 สามารถให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน จ านวน 706 ราย จ านวนเงินที่อนุมัติให้กู้ 85,205,885 บาท จ านวนท่ีดินที่ได้รับการช่วยเหลือ
เนื้อท่ี 12,978 ไร่ 
3 ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ีระเบยีบฯ ใช้บังคับ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2536) ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 กองทุนหมุนเวียนฯ 
สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน จ านวน 12,052 ราย จ านวนเงินท่ีอนุมัติให้กู้ 1,590,821,905 บาท จ านวน
ที่ดินท่ีได้รับการช่วยเหลือเนื้อที่ 13,372 ไร ่
4 เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกรและผูย้ากจน, กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน และ
กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนดา้นหนี้สินและที่ดิน 
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ตารางท่ี 2.1: พัฒนาการกองทุนที่ดินและการจัดที่ดินในประเทศไทย 
 

ปี พ.ศ. พ.ร.บ./ระเบียบ/เงินทุน/กองทุน หน่วยงาน 
2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ.

2483 
กรมสหกรณ์ 

2485 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2485 

กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงเกษตราธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

2504 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงสหกรณ์ 

2511 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 
พ.ศ. 2511 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) 

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 
(กรมสหกรณ์ท่ีดิน) 
กระทรวงมหาดไทย (กรม
ประชาสงเคราะห์) 

2512 ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อ
ที่ดิน พ .ศ.  2512 

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 
(กรมสหกรณ์ท่ีดิน) 

2514 ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุน
เพ่ือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร พ .ศ .2514  

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ 
(กรมสหกรณ์ท่ีดิน) 

2518 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า
ด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ .ศ .
2518 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

2518 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ .ศ . 2518 จัดตั้งกองทุน 
“กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม” 

กระทรวงการคลัง 
ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม 

2519 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
เงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดิน
ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ .ศ.  2519 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
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ปี พ.ศ. พ.ร.บ./ระเบียบ/เงินทุน/กองทุน หน่วยงาน 
2528 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

เงินทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเกษตรกร
และผู้ยากจน พ .ศ . 2528 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543) 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 

2533 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
เดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2533 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2543) 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  
(รัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย  
ชุณหะวัณ) 

2536 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
กองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและ
ที่ดิน พ .ศ . 2536 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538  และฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2543) 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  
(รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย) 

2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2546 เป็น
การรวมกองทุน 3 กองทุนเข้าด้วยกัน 
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 
2551 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์ 

 
 
2.3 เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 นโยบายเรื่องธนาคารที่ดินได้มีการกล่าวถึง และมีการผลักดันมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติได้ออก “ระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน” ของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพ่ือ
จัดให้แก่เกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเป็นระยะแรกที่รัฐบาลมีแนวคิดและมาตรการด้านเงินกองทุนที่ดิน ซึ่ง
จะท าให้เกษตรกรชาวนาชาวไร่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และน ามาสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน ต่อมา เงินทุน
หมุนเวียนนี้ได้ถูกยกเลิก และได้มีการออก “ระเบียบกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
จัดซื้อท่ีดิน พ.ศ. 2518” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือจัดสรรให้แก่เกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ ขึ้นมาแทน  



9 
 

 
 

 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2513 ได้มีการจัดตั้ง “โครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให้กับเกษตรกร” เพ่ือ
ใช้ในการจัดหาที่ดินแปลงใหญ่เหมาะสมแก่การเกษตรมาจัดสรรให้เกษตรกรซื้อผ่อนส่งภายใน 15 – 20 ปี 
ต่อมาได้มีการออก “ระเบียบเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพ่ือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร พ.ศ. 2514” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาที่ดินให้แก่เกษตรกร โครงการนี้ได้น ามาสู่การจัดตั้งสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และได้ยุบกองทุนฯ ไปในปี 2540  
  ในปี 2518 สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย เป็นพลังส าคัญที่กดดันให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้
ผ่านพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ .ศ. 2518 และต่อมาได้มีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ขึ้น 
 นอกจากนั้น ยังมีกองทุนที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลโดยนายกรัฐมนตรี คือ “ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ.ศ.  2519” โดยมี
วัตถุประสงค์หนึ่ง เพ่ือจัดหาที่ดินให้แก่ชาวนาชาวไร่ได้มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง   
 แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศไทยได้ปรากฏชัดเจนขึ้น นับแต่มีการจัดตั้งกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในปี 2518 ภายใต้ความดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีความมุ่งหวังที่จะขยาย
เป็นธนาคารที่ดินในอนาคต ในเดือนพฤษภาคม 2521 มีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่า งส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ผลของการศึกษาเห็นสมควรให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น  โดยอยู่ร่วมกับ ธ.ก.ส. 
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2522 ให้ปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ....... และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ....... ให้สอดคล้องกัน เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2523 ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาธนาคารที่ดินขึ้น และได้มีการเสนอแนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินไว้ 5 รูปแบบ คือ 
1. จัดตั้งขึ้นใหม่เป็นเอกเทศแบบรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณ์ 
2. จัดตั้งขึ้นใน ธ.ก.ส. โดยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ รวมกับ ธ.ก.ส. โดยแท้จริงทั้งเงินทุนและค่าใช้จ่าย และตั้งใน 
ธ.ก.ส. แบบกึ่งอิสระจาก ธ.ก.ส. หรือเป็นส่วนหนึ่งของ ธ.ก.ส. แต่แบ่งทุนและค่าใช้จ่ายเป็นคนละส่วนกัน 
3. จัดตั้งจากกองทุน ส.ป.ก. ในลักษณะกึ่งราชการ กึ่งรัฐวิสาหกิจ 
4. จัดตั้งเป็นรูปธรรมนามธรรม (ไม่มีตัวตน) หรือรูปแบบคณะกรรมการโดยมี ส.ป.ก.ท าหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการ 
5. เพ่ิมอ านาจหน้าที่ ส.ป.ก. โดยไม่ต้องจัดตั้งอะไรใหม่ เพียงแต่ต้องพิจารณาแก้กฎหมาย และก าหนดนโยบาย
และมาตรการเสริมข้ึนใหม่  
 วันที่ 14 สิงหาคม 2524 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
ต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2525 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติได้มีมติให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น 
ภายใต้การบริหารงานของ ธ.ก.ส. โดยให้ด าเนินการทั้งในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะรัฐมนตรีรับ
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หลักการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2525 หลังจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาชนบท
แห่งชาติได้มอบให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
 นอกจากการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได้มีการก าหนดให้เร่งรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการ
ปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน  
 วันที่ 13 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดิน  ในส่วน
ของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติ
การเป็นเวลา 5 ปี โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ท าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินตาม
แผนนี้ในรูปของ “กองทุนที่ดิน” ต่อมาในปี 2535 ได้จัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรจ านวน 1,000 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. ใช้เงินจ านวนนี้ตลอดจนดอกผลที่ได้  ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของกองทุนที่ดิน เพ่ือเป็นรากฐานรองรับการจัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” ขึ้นเป็น
สถาบันการเงินภายในเวลา 5 ปี และในวันที่ 8 เมษายน 2535 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 โดยให้มีกองทุนขึ้นในธนาคาร เรียกว่า “กองทุน
ที่ดิน” เพ่ือให้ความช่วยเหลือในด้านการให้เงินกู้แก่เกษตรกรเพ่ือน าไปจัดหาที่ดินท ากิน พัฒนาที่ดิน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  โดยให้ผู้จัดการ
ธนาคารเป็นผู้บริหารกองทุนที่ดินตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินก าหนด และแยก
การด าเนินงานออกต่างหากจากการด าเนินงานตามปกติของธนาคาร 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน  ระยะที่ 2 
(2540 - 2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ อนุมัติให้ด าเนินงานในรูปกองทุนที่ดินต่อไป โดย
ร่วมกันรับผิดชอบระหว่าง ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งจะส่งผลถึงการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมให้ดีขึ้นด้วย ส าหรับแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 (2540 - 2544) 
เป็นการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (13 สิงหาคม 2534) เพ่ือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท ากินให้แก่
แรงงานรับจ้างทางการเกษตร เป็นการให้ความช่วยเหลือในด้านการให้กู้เงินแก่แรงงานรับจ้างทางการเกษตร
เพ่ือน าไปจัดหาที่ดิน พัฒนาที่ดิน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตน ตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม โดยได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและดอกผลไปใช้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของ “กองทุนที่ดิน” เพ่ือเป็นฐานรองรับการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นเป็น
สถาบันการเงินภายใน 5 ปี โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. ท าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนทางการเงินตามแผนนี้  
 วันที่ 4 มีนาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายและแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ซึ่งรวมทั้งสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน การ
ด าเนินงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มระบบภายในวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยใน
ระยะยาวจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กับการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ซึ่งจะท าให้การปฏิรูปการจัดทรัพย์สินของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 22 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่องแนวทางการแปลง
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สินทรัพย์เป็นทุนและการปฏิรูปที่ดิน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็น
ทุนประเภทที่ดิน ให้แก่คณะรัฐมนตรีเป็นระยะ  
 ในสมัยรัฐบาลของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มกีารออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 25545 ขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วัตถุประสงค์
หลักของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) คือ เพ่ือด าเนินการให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่
เป็นธรรมและยั่งยืน มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม แก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินและการไม่
สามารถเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรรายย่อยและผู้ยากจน และยกร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน เพ่ือจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 5 ปี หลังจากนั้น บจธ. ก็จะยุติการด าเนินการ หรือหากในกรณีที่ไม่
สามารถด าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ให้รัฐมนตรีประกาศยุบเลิกสถาบันนี้ในราช
กิจจานุเบกษา  

บจธ. เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดินของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพ่ือน ามาจัดให้เกษตรกร ผู้ยากจน หรือผู้
ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เช่า เช่าซื้อ หรือเข้าท าประโยชน์  และสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

แม้ บจธ. จะได้รับเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 มาทั้งสิ้น 775,282,600 บาท แต่ปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองท าให้การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวมทั้งการ
ด าเนินงานของ บจธ. ล่าช้า แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25596 เพ่ือขยายระยะเวลาในการยุบเลิก
สถาบันจาก 5 ปี เป็น 8 ปี หลังจากนั้น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.... และการ
ด าเนินการตามภารกิจของ บจธ. โดยมีการขยายระยะเวลาด าเนินการของสถาบันฯ ออกไปคราวละ 1 ปี แต่ไม่
เกิน 3 ปี ซึ่งขึ้นกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปี นอกจากนั้น ได้ให้ บจธ. รับความเห็นของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนไปพิจารณาด าเนินการต่อไปด้วย 
 ในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินนั้น สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษา
ธนาคารที่ดินและร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการ
ร่างกฎหมายและเสนอแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได้มีการน าเรื่องเสนอให้

                                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. เล่ม 128 ตอน
ที่ 33 ก. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554. 
6 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. เล่ม 133 ตอน 51 ก หน้า 1-8. 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559. 

https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/033/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/051/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/051/1.PDF
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คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปในวันที่ 8 กันยายน 2558 
และมอบหมายให้ บจธ. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว และเห็นว่าเป็นรายงานที่มีความสมบูรณ์
ครบถ้วนทุกมิติ เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลน การบุกรุก รวมไป
ถึงการสูญเสียที่ดิน โดยสามารถแก้ปัญหาและบริหารจัดการที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเห็นชอบด้วย
กับหลักการในร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้ให้ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส่งรายงานผลการพิจารณาดังกล่าวให้คณะกรรมการประสานงาน ร่วม 3 ฝ่าย ได้แก่ 
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องและ
ความเหมาะสมกับการปฏิรูปประเทศ และแจ้งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ในขณะเดียวกันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้มีการหยิบยกร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
มาพิจารณาอีกครั้ง โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจมีการปรับแก้ไขในบาง
มาตรา ให้กระชับรัดกุม หลังจากนั้น ที่ประชุมสปท. มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องธนาคาร
ที่ดินและร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... ก่อนจะส่งรายงานนี้ให้ประธานสปท. เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป คณะกรรมาธิการฯ ได้ก าหนดหลักการของธนาคารที่ดินไว้ว่า ธนาคารที่ดินจะเป็นเครื่องมือของ
รัฐบาลที่ใช้ในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่เกษตรกร ผู้ยากจน ที่ไม่มีที่ดินท า
กินหรือที่ดินหลุดจ านอง ช่วยป้องกันไม่ให้ที่ดินตกเป็นของนายทุน และช่วยจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนได้ท า
ประโยชน์ โดยธนาคารที่ดินมีอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ที่ดินหลุดจ านอง การบริหาร
จัดการที่ดินของเอกชนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และการจัดซื้อท่ีดินเข้าธนาคาร (ชัชฎาภรณ์ ประยูรวงศ์, น.1-2)  
 เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย แสดงในตารางที่ 2.2 ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า จนกระท่ังถึง
ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่า ควรมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินในรูปแบบใด ควร
เป็นเอกเทศหรือไม่ ควรอยู่ในรูปแบบของธนาคารด าเนินงานภายใต้การดูแลชองธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือไม่ ท าให้ยังไม่มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับประเทศขึ้นในประเทศไทย มีเพียงการด าเนินงานของ บจธ. 
ซึ่งเป็นแบบจ าลองการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน ที่พยายามแก้ไขปัญหาการเข้าถึงที่ดินและที่ดินหลุดมือของ
ผู้ด้อยโอกาสหรือยากจนอยู่ในขณะนี้ 
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ตารางท่ี 2.2: เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 

วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์
2512  ระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2512 ของกรมสหกรณ์ที่ดิน 

พฤษภาคม 2513 จัดตั้ง “โครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให้กับเกษตรกร” 
2514 ระเบียบ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพ่ือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร พ .ศ .2514  

2518 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ .ศ .
2518 

5 มีนาคม 2518  ประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 
- มาตรา 9 ได้จัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้ความดูแลของ
กระทรวงการคลัง 
- จัดตั้งกองบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นกับ ส .ป.ก.  

2519 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดิน
ช่วยเหลือชาวนาชาวไร่ พ .ศ .2519 ”โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพ่ือจัดหาที่ดินให้แก่

ชาวนาชาวไร่ได้มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง   
พฤษภาคม 2521 จัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่าง ส .ป.ก .กับ ธ .ก.ส. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง

ธนาคารที่ดิน 
16 มกราคม 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับปรุง ร่าง พ .ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ

........และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การแกษตร พ .ศ..........ให้
สอดคล้องกัน 

9 มิถุนายน 2523 จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด้านธนาคารที่ดินขึ้น ซึ่งเสนอแนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินเป็น 5 รูปแบบ 

14 สิงหาคม 2524  ประกาศใช้พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

15 มิถุนายน 2525 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติได้มีมติให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น ให้อยู่
ภายใต้การบริหารงานของ ธ.ก.ส. 

22 มิถุนายน 2525 เสนอมติให้มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น แก่คณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับ
หลักการ  
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติมอบหมายให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

2530 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 )พ.ศ . 2530-2534) มีการ
ก าหนดให้เร่งรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุน
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน  
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วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์
13 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดินในส่วนของแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ  
- ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติเป็นเวลา 5 ปี 
- ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนทางการเงินแก่การ
ปฏิรูปที่ดินตามแผนในรูปของ “กองทุนที่ดิน” 

8 เมษายน 2535 ประกาศใช้พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2535 โดยมีการแก้ไขมาตรา 34 ทวิ ให้มีกองทุนในธนาคารเรียกว่า 
“กองทุนที่ดิน” 

18 พฤษภาคม 2542  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินระยะที่ 2 (2540 -
2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ด าเนินงานในรูปกองทุน
ทีด่ินต่อไป 

4 มีนาคม 2546 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการปฏิรูปที่ดิน 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

22 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการปฏิรูปที่ดิน 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 

1 มกราคม 2547 การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีผลใช้บังคับอย่างเต็มระบบ 
2554 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน )องค์การมหาชน (

พ.ศ . 2554 

9 มิถุนายน 2558  สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาธนาคารที่ดินและร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ .ศ ....เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการร่างกฎหมายและ
เสนอแก่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

13 กรกฎาคม 2558  สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้น าเรื่องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา  

8 กันยายน 2558  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป และมอบหมายให้ บจธ .
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ 

7 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน )องค์การมหาชน (
)ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2559 เพ่ือขยายระยะเวลาในการยุบเลิกสถาบันจาก 5 ปี เป็น 8 

ปี 

12 กรกฎาคม 2559  คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข้อเสนอ และเห็นชอบด้วยกับหลักการในร่างพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ .ศ....  
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วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์
 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจมีการปรับแก้ไขร่าง

พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินในบางมาตรา ให้กระชับรัดกุม 

 ที่ประชุมสปท .มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องธนาคารที่ดิน
และร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ .ศ ....ก่อนจะส่งรายงานนี้ให้ประธาน

สปท .เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน )องค์การมหาชน) (ฉบับที่ (...พ.ศ ....และการ

ด าเนินการตามภารกิจของ บจธ .โดยมีการขยายระยะเวลาด าเนินการของ  บจธ.
ออกไปคราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ซึ่งข้ึนกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละปี 
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บทที่ 3 
กรณีศึกษา ธนาคารที่ดินชุมชน 

 
ขณะที่ธนาคารที่ดินในระดับชาติยังไม่สามารถจัดตั้งได้ ในระดับของชุมชน ภาคประชาชนได้มีการ

ด าเนินงานแก้ไขปัญหาการเข้าถึงที่ดินและที่ดินหลุดจ านอง โดยอาศัยกลไกที่เรียกได้ว่าเป็น  “ธนาคารที่ดิน
ชุมชน” งานวิจัยนี้ได้ศึกษาธนาคารที่ดินชุมชน เป็นกรณีศึกษา 2 แห่งที่ได้มีการด าเนินงานและประสบ
ความส าเร็จ ซ่ึงอยู่ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง  
 
3.1 ธนาคารที่ดินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีการด ารงวิถีพ้ืนบ้านที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชุมชน
คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งประกอบด้วย 4 อ าเภอ คือ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ตั้งอยู่
ระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลมากมาย 
ทั้งกุ้ง หอย ปู และปลาที่อุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งทะเลสาบสงขลามีความสวยงาม จนได้รับการยกให้เป็นหนึ่ง
ในแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อแห่งดินแดนด้ามขวาน 

ปัจจุบัน ชุมชนคาบสมุทรสทิงพระก็ได้รับผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่รุกล้ าพ้ืนที่
ผลิตอาหารและท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนั้น 
เกษตรกรยังมีปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากการใช้สารเคมี ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา จึงมี
สารเคมีตกค้างในร่างกายสูงมาก  

กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด ตั้งอยู่ที่ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วิถีชีวิตของชุมชนในแถบนี้มี 3 

รูปแบบที่ส าคัญคือ 

1. วิถีโหนด เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด ประกอบด้วยการขึ้นตาลโตนด เฉาะลูกตาล ลูกตาลเชื่อม 
การท าน้ าผึ้งแว่น น้ าผึ้งเหลว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด และการเพาะลูกโหนด 

2. วิถีนา เป็นวิถีชีวิตการท านา อาชีพท านาเป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน ท าสลับกับการท าตาลโตลด 
คือเมื่อหมดหน้าตาลโตนด ก็จะมาประกอบอาชีพท านา 

3. วิถีเล เป็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั่งเดิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง เช่น การท าไซ-สุ่ม การ
ท ากุ้งส้ม ปลาแห้ง ปลาต้มน้ าผึ้ง เป็นต้น 

กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด ได้มีการเรียนรู้วิถีชีวิตเหล่านี้ของชาวใต้ ซึ่งอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล โดย
เชื่อมร้อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก การก่อตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน โดยผ่านบทบาทของผู้น า ในการส่งเสริมองค์ความรู้ของชุมชน 
คือ คุณสามารถ สะกวี โดยใช้กระบวนการท างานสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพ่ือเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
คุณสามารถได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในชุมชนในประเด็นต่าง ๆ เช่น การออมทรัพย์ของคนในชุมชน สภาพความ
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เป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ยากจน ความมั่นคงและความยั่งยืนของครอบครัวและชุมชน และการไม่ได้รับโอกาส
ในทางการเงินจากเงินกู้ในระบบ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหนี้นอกระบบข้ึนมา 

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันของคนในชุมชน ได้มีการชักชวนให้ญาติมาท ากลุ่มออมทรัพย์ด้วยกัน 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2533 ซึ่งมีสมาชิกในการจัดตั้งกลุ่มฯ เริ่มแรกจ านวน 33 คน เมื่อสมาชิกมีความมั่นใจใน
การด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ จึงได้ชักน าเครือญาติให้เข้าร่วมกลุ่มออมทรัพย์ ในปีต่อมามีสมาชิกท้ังหมด 
157 คน กลุ่มออมทรัพย์ที่ก่อตั้งในปีแรก (ปี 2533) คือต าบลบ่อกุล หลังจากนั้นมีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ใน
พ้ืนที่อ่ืนอีกคือ ต าบลหัวเปลว (ปี 2534) บ่ออิฐ และปลายนา (ปี 2535) วัดเลียบ (ปี 2538) บ้านฉาง และเกาะ
น้ าร่อง (ปี 2540) ตามล าดับ ปัจจุบันกลุ่มออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุ่มท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย มีจ านวนสมาชิก
รวมกันกว่า 6,000 คน มีเงินหมุนเวียนและทรัพย์สินรวมกันแล้วเกือบ 100 ล้านบาท 

กลุ่มออมทรัพย์มีการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจกับคนในชุมชน ท าให้การด าเนินกิจกรรมด้านการ
ออมทรัพย์เป็นไปด้วยดี ใช้หลักบริหารจัดการและกฎระเบียบที่เข้าใจได้ง่าย โดยให้สมาชิกมาฝากเงินออมทุก
วันที่ 5 ของทุกเดือน ออมเงินได้สูงสุดคนละ 10 หุ้น ๆ ละ 10 บาท หรือเดือนละไม่เกิน 100 บาทเท่ากันทุก
คน หากสมาชิกรายใดไม่ฝากเงินตามก าหนดจะต้องเสียค่าปรับครั้งละ 10 บาทต่อเดือน จากเงินฝากจ านวนนี้ 
กลุ่มออมทรัพย์จะน าเงินไปปล่อยกู้ แต่ในระยะแรกประสบปัญหาว่า ชาวบ้านไม่ค่อยมากู้เงิน เนื่องจากวิถีชีวิต
ของคนใต้ที่สืบทอดกันมาในเรื่องของการปลอดหนี้ จึงท าให้ต้องขอร้องให้ครูหรือข้าราชการในท้องถิ่นมากู้เงิน
ก่อน เพ่ือให้กิจการของกลุ่มออมทรัพย์มีรายได้จากดอกเบี้ยและเติบโตขึ้น ต่อมาคณะกรรมการของกลุ่มฯ เริ่ม
กู้เงินและต่อมาเริ่มมีสมาชิกกลุ่มกู้เงินตามมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้สมาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นในกลุ่มออม
ทรัพย์ของตนเองมากขึ้น  

นอกจากการส่งเสริมให้มีกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนแล้ว ยังมีการค านึงถึงความมั่นคงทางอาหาร และคน
ในชุมชนจ าเป็นที่จะต้องมีฐานเศรษฐกิจและรายได้ที่จะสามารถน ามาหมุนเวียนและสร้างความมั่นคง ได้ จึงมี
การส่งเสริมให้มีธุรกิจเกิดขึ้นในกลุ่มออมทรัพย์ (โดยเฉพาะในกลุ่มสตรี) และมีการพัฒนาธุรกิจชุมชน “ครัวใบ
โหนด” ขึ้น โดยต่อยอดจากกลุ่มออมทรัพย์ตาลโตนด ซึ่งเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 1 ใน 7 กลุ่ม 

3.1.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 
กลุ่มออมทรัพย์มีคณะกรรมการจ านวน 9 คน (แผนภาพที่ 3.1) มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกผู้ถือ

หุ้น กรรมการมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เมื่อหมดวาระก็จะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม โดย
คณะกรรมการจะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด มีการสรุปผลการท างานเป็นรายสัปดาห์ มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของผู้น าสตรีในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านบัญชี การบริหารจัดการ และการตลาด มีการ
หมุนเวียนหน้าที่กันทุกเดือน เพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายและยังเป็นการป้องกัน
การทุจริตไปด้วยในตัว นอกจากนั้นยังมีคณะที่ปรึกษา ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่กลุ่มต่าง ๆ หากมีปัญหา
ภายในกลุ่ม จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอมให้กิจกรรมของกลุ่มสามารถด าเนินไปได้ด้วยดีทั้งทางด้านการ
ออมทรัพย์และธุรกิจของกลุ่ม 
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แผนภาพท่ี 3.1: โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 

 
3.1.2 ระบบการกู้เงิน  

  การกู้เงิน แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
1. กู้ปกติ คือ การกู้จากเงินสัจจะออมทรัพย์ โดยใช้บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์ในการค้ าประกันการกู้

เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน 
2. กู้โดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อเดือน 
3. กู้พิเศษ เช่น การกู้เพ่ือไปท าเกษตรอินทรีย์ การกู้ไปซื้อที่ดิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน 
4. ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากประกอบอาชีพ ต้องน าเสนอโครงการมายังกลุ่มฯ เพ่ือพิจารณา อัตรา

ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน 
3.1.3 การจัดสรรผลประโยชน์  
ผลประโยชน์ที่ได้จะมีการจัดสรรคืนแก่สมาชิก โดยแบ่งสัดส่วนเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน ดังนี้  

1. เงินปันผลส าหรับสมาชิก ร้อยละ 50 
2. เงินทุนส าหรับพัฒนาธุรกิจชุมชน ร้อยละ 20 มี 3 แผนงานคือ 1. แปรรูปงา เป็นขนมงาขาว งาด า ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือผู้หญิงให้มีงานท า สร้างโอกาสในการตลาด คือ ตลาดอินทรีย์ ขณะนี้ธุรกิจแปรรูป
งาไม่มีการผลิตเนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2. ตลาดเขียว มีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านในกลุ่มออม
ทรัพย์และชุมชนผลิตพืชผักท่ีปลอดภัยออกมาขาย และทางครัวใบโหนดรับผลผลิตและน ามาแปรรูปขายให้กับ
ผู้บริโภคอีกต่อ 3. ครัวใบโหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมชุมชนท าโครงการความหลากหลายทางด้านอาหาร 
ท าอาหารสูตรพ้ืนบ้าน สร้างรายได้ให้กับผู้น า และสร้างอาหารพ้ืนบ้านเล็ก ๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนต่อไป 
3. กองทุนสวัสดิการชุมชน ร้อยละ 10 เช่น เงินทุนด้านสุขภาพส าหรับสมาชิก กองทุนการศึกษาส าหรับ
เยาวชน เงินยังชีพส าหรับผู้สูงอายุและเด็กก่อนปฐมวัย และกองทุนฌาปนกิจ เป็นต้น 
4. กองทุนส าหรับการพัฒนากลุ่มและฝึกอบรม ร้อยละ 5 เพ่ือพัฒนาบุคลากร ดูงาน และอบรม 

ประธาน

ที่ปรึกษา

รอง/เหรัญญิก

ฝ่ายเงินกู้  (3 คน)ฝ่ายฌาปณกิจ (3คน)
ฝ่ายสจัจะ (3คน)

รอง/เลขา
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5. กองทุนเพ่ือสังคม ร้อยละ 5 เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุต่าง ๆ ในคาบสมุทรสทิงพระ เช่น สึนามิ กิจกรรม
ค่ายเยาวชน งานวันเด็ก หรือช่วยเครือข่ายใหม่ ๆ ที่ก าลังเปิดพ้ืนที่ออมทรัพย์ ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับ
ปลูกและสร้างอาหารปลอดภัยและที่ดิน 
6. กองทุนที่ดิน ร้อยละ 10 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น สมาชิกขายจ านองท่ีดิน โดยกลุ่มออม
ทรัพย์จะซื้อที่ดินเป็นของกลุ่มและให้สมาชิกผ่อนต่อจนกว่าจะผ่อนหมด จึงจะโอนโฉนดให้เจ้าของ ซื้อ
ที่ดินให้กับสมาชิกอยู่ (ที่ดินของสมาชิกแต่เอามาขายให้กับกลุ่ม) ถ้ามีเงินจะมาไถ่ถอนคืน รับย้ายหนี้ให้
สมาชิกที่มีปัญหา 
 

แผนภาพที่ 3.2: การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 
 

 
 
อย่างไรก็ตาม เงินกองทุนนี้จะเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของกลุ่มออมทรัพย์และธุรกิจชุมชน เพ่ือส่งเสริม

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การกู้ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เป็นต้น 
คนภายนอกอาจจะมองว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของกลุ่มฯ ค่อนข้างสูง แต่สมาชิกในกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบ

โหนดเข้าใจตรงกันว่า ทางกลุ่มน าเอาเงินที่ได้จากผลก าไรและค่าปรับไปท ากิจกรรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
คนในชุมชน เช่น การพัฒนาธุรกิจในชุมชน นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ 
คือ การจัดสวัสดิการชุมชน ในลักษณะของการช่วยเหลือกันตั้งแต่ครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน นั่นคือ มีการ
จัดสวัสดิการให้ครอบครัวสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตาย ทารกแรกเกิดจะได้เป็นสมาชิกกลุ่มและมีเงินขวัญถุงให้ราย
ละ 3,000 บาท มีกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในแต่ละปี มีฌาปณกิจศพให้กับสมาชิก และที่ส าคัญท่ีสุดคือ การช่วย
ไถ่ถอนที่ดินของเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและต้องการรักษาที่ดินท ากินไว้ 

กลุ่มออม
ทรัพย์

50% ปันผล
คืนสมาชิก

20% พัฒนา
ธุรกิจชุมชน

10% 
สวัสดิการ

ชุมชน

5% พัฒนา
สังคม

10% 
กองทุนที่ดิน

5% พัฒนา
กลุ่มและ
ฝึกอบรม
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ปัจจุบัน กลุ่มออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุ่มท างานร่วมกันเป็นเครือข่าย มีจ านวนสมาชิกรวมกันกว่า 6,000 คน 
มีเงินหมุนเวียนและทรัพย์สินรวมกันเกือบ 100 ล้านบาท อีกทั้ง การบริหารงานท าโดยผู้หญิงในชุมชน ท าให้
ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเพศที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในชุมชนลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้หญิงสามารถท างาน
ในชุมชนได้อย่างมีความสุข มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง และได้รับ
การยอมรับจากครอบครัวและชุมชนมากขึ้น 

ด้วยความโดดเด่นในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ จึงได้มีการพัฒนากองทุนที่ดินของกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดขึ้น ผู้น ากลุ่มออมทรัพย์มีวิสัยทัศน์โดยมีความเห็นว่า การมีกองทุนที่ดินจะเป็นการรักษาที่ดินไว้ ไม่ให้
ที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนภายนอกพ้ืนที่ และเป็นการช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ให้มีที่ดินท ากินและ
สามารถอยู่ได้อย่างมีความม่ันคงด้านที่อยู่อาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ  

3.1.4 กรณีตัวอย่างจากสมาชิกกลุ่ม 
 งานวิจัยนี้ได้สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มจ านวน 20 ราย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มออมทรัพย์ 
ดังต่อไปนี้ 
 กรณีที่ 1 กรณีตัวอย่างที่นับว่าเป็นความส าเร็จของธนาคารที่ดินชุมชน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดคือ นางแก้ว (นามสมมติ) อายุ 67 ปี เริ่มเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เมี่อปี 2538 ฝากเงินเดือนละ 
50 -100 บาท และทั้งครอบครัวเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์ฯ นางแก้วมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้สิน โดยกู้
เงินมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นจ านวนเงิน 30,000 บาท เพ่ือมา
ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง แต่ประสบภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้งานที่ท าอยู่เกิดรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย ใน
ปี 2542  จึงได้ขอยืมโฉนดที่ดินของบิดา มาจ านองกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ แล้วเอาเงินไปช าระหนี้ที่ ธ.ก.ส. และ
เงินที่เหลือเอาไปท าทุนต่อ ในระยะแรกของการท างานแทบไม่มีเงินมาช าระเงินต้นและดอกเบี้ย ส่งเงินได้เดือน
ละ 200-300 บาทพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาไม่มีเงินก็ท าให้นางแก้วต้องออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ และเริ่มเก็บเงิน
ที่จะช าระหนี้ที่ดินได้ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมาได้ขอไถ่ถอนที่ดินคืนจากกลุ่มฯ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 203,500 บาท ซึ่งที่ผ่านมานางแก้วไม่ได้มีการส่งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่หลังจากที่นางแก้ว
ได้ไปท างานต่างจังหวัดกับสามี จึงพยายามเก็บเงินและมาไถ่ถอนที่ดิน นางแก้วมีความเห็นว่า หากตนเองและ
สามีน าเอาที่ดินไปจ านองกับธนาคารหรือนายหน้า ป่านนี้คงจะไม่สามารถไถ่ถอนที่ดินได้เหมือนกับที่ฝาก
จ านองอยู่ที่กลุ่มฯ นี้ ระยะเวลาที่น าเอาที่ดินมาจ านองตั้งแต่ปี 2542 จนถึงขณะนี้ ปี 2562 รวมเวลา 20 ปี แต่
กลุ่มฯ ก็ยังไม่มีการยึดที่ดิน อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายให้กับนางแก้วและครอบครัวอีก ทางครอบครัวของนางแก้ว
รู้สึกขอบคุณกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่านางแก้วจะไปท างานต่างถิ่นแต่ก็จะฝากออมทรัพย์กับ
กลุ่มต่อไป 

กรณีท่ี 2 นาง ก. (นามสมมติ) เริ่มเป็นสมาชิก เมื่อปี 2556 ฝากเงิน 100 บาทต่อเดือน เป็นแม่ครัวอยู่
ที่ครัวใบโหนด มีรายได้ประมาณเดือนละ 9,000 บาท สามีของนาง ก. ขับรถส่งน้ ามัน มีรายได้เดือนละ
ประมาณ 10,000 บาท นาง ก. ต้องน าที่ดินมาจ านองกับกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด เนื่องจากการเป็นผู้ค้ า
ประกันรถคนที่หนึ่งให้กับคนที่รู้จักกัน และโดนบังคับคดี ถูกกองบังคับคดียึดบ้านขายทอดตลาด 10 กว่าปี 
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จากวงเงินกู้ 50,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท จึงได้มีการพูดคุยกับที่ปรึกษาของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ขอให้
ทางกลุ่มซื้อบ้านไว้ และผ่อนช าระกับกลุ่มในแต่ละเดือน สมาชิกรายนี้ผ่อนเงินให้กับกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือนละ 
2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ในขณะนี้ผ่อนมาได้ 2 ปี หากเดือนไหนไม่สามารถส่งเงิน
ผ่อนได้ ก็จะช าระเฉพาะดอกเบี้ย ปัจจุบันผ่อนไปแล้วจ านวนหนึ่ง คงเหลือเงิน 200,000 บาท   

ข้อดีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็คือ ถ้าไม่มีกลุ่มออมทรัพย์ฯ สมาชิกรายนี้ก็จะไม่มีบ้านอยู่อาศัย 
นอกจากนั้นทางกลุ่มฯ ยังให้โอกาสในการได้งานท าและให้โอกาสในการผ่อนบ้านคืน รวมถึงให้ค าปรึกษาในทุก
เรื่อง 

กรณีที่ 3 นาง ข. (นามสมมติ) อายุ 47 ปี เริ่มเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ปี 2549 ฝากเงินเดือนละ 
100 บาท เป็นคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ด้วย มีรายได้ 10,000 บาทต่อเดือน การที่นาง ข. เป็นหนี้ 
เนื่องจาก การกู้เงินมาใช้ในการซ่อมแซมบ้าน เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ทางกลุ่มฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ท าสัญญาในการผ่อนช าระ 10 ปี โดยผ่อนเดือนละ 3,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย กลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ท าให้ นาง ข. ได้รับโอกาสในการซ่อมแซมบ้าน เพราะหากเก็บสะสมเงินเองก็ไม่สามารถที่จะเก็บได้
เพียงพอที่จะซ่อมแซมบ้าน กลุ่มออมทรัพย์ฯ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้คนจนสามารถกู้เงินได้และทุกคนสามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

กรณีที่ 4 นาง ค. (นามสมมติ) อายุ 70 ปี เริ่มเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2547 ฝาก
เงินเดือนละ 100 บาท และเป็นคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และลูกส่งมาให้เดือนละ 5,000 บาท (ไม่แน่นอน) นาง ค. มีปัญหาเรื่องท่ีดิน 
เนื่องจากได้น าที่ดินไปจ านองกับสหกรณ์ด้วยวงเงิน 400,000 บาท เมื่อถึงระยะเวลาในการช าระคืน ก็ไม่
สามารถที่จะช าระคืนได้ จึงน าเรื่องมาปรึกษากับกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้ ไถ่ถอนที่ดินมาไว้ที่กลุ่มฯ และท าสัญญา
เงินกู้ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน โดยนาง ค. ผ่อนช าระทุกเดือน ๆ ละ 1,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย และได้
ช าระหนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี 2560 และเมื่อ ปี 2561 ได้มีการกู้เงินอีกครั้ง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ข้อดีของการมีกลุ่มฯ คือ สมาชิกรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มฯ มีความมั่นใจในกลุ่มฯ และกลุ่มฯ สามารถ
ช่วยสมาชิกได้จริง   

กรณีที่ 5 นาง ง. (นามสมมติ) อายุ 69 ปี เริ่มเป็นสมาชิก ปี 2533-2534 โดยการชักชวนของคุณ
สามารถ สะกวี ฝากเงินออมทรัพย์ฯ ครั้งแรก 30 บาทต่อเดือน กู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์ ฯ ครั้งแรก 1,000 
บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อเดือน การช าระเงินกู้ ใช้ระบบลดต้นลดดอก มีรายได้จากการขายขนมไทยพ้ืนบ้าน 
มีปัญหาในเรื่องของที่ดิน เนื่องจากลูกมีหนี้สิน จะกู้ยืมเงินจากผู้อ่ืน ก็ไม่มีใครให้กู้ จึงได้น าที่นา 2 งานกว่าไป
จ านองที่ธนาคาร แต่ก็ยังไม่พอใช้หนี้ จึงต้องน าเอาที่สวนอีกจ านวน 2 ไร่ไปจ านองด้วย หลังจากนั้น จึงได้มา
ปรึกษากับกลุ่มฯ ทางกลุ่มฯ จึงให้เงินไปไถ่ถอนที่จากธนาคารมาก่อนเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท ในขณะนี้
ยังไม่ไดผ้่อนช าระเงินให้กับกลุ่มฯ แต่อย่างใด   

กรณีที่ 6 นาง จ. (นามสมมติ) อายุ 67 ปี เริ่มฝากเงินครั้งแรกกับกลุ่มฯ เมื่อปี 2534 ซึ่งถือเป็นคนรุ่น
ที่ 2 ที่มีความเชื่อมั่นในกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยฝากเงินขั้นต่ าหุ้นละ 10 บาท เป็นจ านวน 10 หุ้น โดยการชักน า
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ของแกนน าท่านหนึ่ง (ลุงเปื้อน) มีรายได้จากการท าสวนมะม่วงพิมเสนเบา ปีละ 50,000 – 60,000 บาท ได้รับ
เงินสวัสดิการจากรัฐทั้งเบี้ยผู้สูงอายุ เงินอาสาสมัครสาธารณสุข และบัตรสวัสดิการคนจน นอกจากนั้นมีรายได้
จากการปลูกผักอีกเล็กน้อย ปัญหาหนี้สินที่มีเกิดจากการที่ลูกชายได้ขายฝากที่ดิน 2 ไร่ (ใช้ในการท าสวน
มะม่วง) กับนายทุน เป็นเงินจ านวน 460,000 บาท และไม่ทราบว่านายทุนคิดดอกเบี้ยเดือนละเท่าไร 
นอกจากนั้นสามียังเอาที่ดินผืนเดียวกันนั้นไปขายฝากอีกทอด จนกระทั่งมีคนจะมายึดที่ดิน นาง จ. ถึงได้ทราบ 
และให้น้องสะใภ้มาพูดคุยกับทางกลุ่มฯ เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งในขณะนั้นทางกลุ่มออมทรัพย์ฯ ยังไม่มีกองทุน
เกี่ยวกับที่ดิน จึงท าให้คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือกันถึง 15 ครั้ง และมีการอนุมัติให้การช่วยเหลือในกรณีนี้ 
นาง จ. จึงเป็นสมาชิกคนแรกของกลุ่มฯ ที่ได้รับการช่วยเหลือธุรกรรมด้านที่ดิน ซึ่งการผ่อนช าระหนี้มีเงื่อนไข
ว่านาง จ. จะต้องโอนที่ดินมาเป็นของกลุ่มฯ ก่อน และคณะกรรมการจะมีการสลักชื่อเอาไว้ที่หลังโฉนด ซึ่งมี
การสลักชื่อหลายคน โดยนาง จ. ยินดีที่จะโอนโฉนดให้เป็นของกลุ่มฯ และท าการผ่อนช าระ 15 ปี โดยทาง
กลุ่มคิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ปัจจุบันนี้นาง จ. ได้ช าระหนี้ทุกเดือน และยังเหลืออีก 303,000 บาท 
ซึ่งจ่ายเดือนละ 2,000-3,000 บาท การได้เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ของนาง จ. ท าให้นาง จ. และครอบครัว 
ได้รับโอกาสในการได้ท่ีดินกลับคืนมาเป็นของตนเอง รวมทั้งยังได้รับสวัสดิการต่าง ๆ จากกลุ่มฯ อีกด้วย 

กรณีที่ 7 นาง ฉ. (นามสมมติ) อายุ 58 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เมื่อปี 2540 โดยฝากเงินครั้งแรก
จ านวน 10 หุ้น จากการชักน าของญาติ เนื่องจาก นาง ฉ. อยู่พ้ืนที่อ่ืน แต่ได้มาประกอบอาชีพที่สิงหนคร โดย
การเย็บเสื้อขาย ให้เช่าชุด ในขณะนั้นมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของกลุ่มบ่อกุล นาง ฉ. ได้รับเลือกเข้าเป็น
คณะกรรมการด้วย เป็นคณะกรรมการได้ 3 ปี หลังจากนั้นเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มฯ นาง ฉ. ต้องการช่วยเหลือ
เพ่ือนและหลานซ่ึงก าลังศึกษาเล่าเรียน จึงน าที่ดินมาขายฝากกับกลุ่มฯ เป็นจ านวนเงิน 1 ล้านบาท ท าสัญญา 
10 ปี ผ่อนช าระคืนเดือนละ 10,000 บาท ปัจจุบันนี้เหลือหนี้ที่ต้องช าระอีก 800,000 บาท ซึ่งทางนาง ฉ. 
สามารถที่จะช าระเงินคืนเงินได้เนื่องจากมีรายได้ที่แน่นอนคือ การท าร้านตัดเสื้อ รายได้เฉลี่ยวันละ 1,000 
บาท และมีน้องสาวที่มีรายได้จากการขายส้มต าและหลานส่งเงินมาให้ใช้ 

กรณีที่ 8 นาง ช. (นามสมมติ) อายุ 56 ปี มีรายได้จากการท าสวนมะม่วง 2.2 ไร่ประมาณ 60,000 -
70,000 บาทต่อปี และรับจ้างเลี้ยงวัวชนเดือนละ 4,000 บาท มีความจ าเป็นต้องใช้เงินในการท ากิจการด้าน
การเกษตร ได้ขอให้คนอ่ืนเอาที่ดินของตนเองไปจ านองที่ธนาคารให้ เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท ต่อมาหา
รายได้ไม่ทันที่จะส่งเงินต้นและดอกเบี้ย จึงท าให้ นาง ช. และครอบครัวต้องหันหน้ามาพ่ึงกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
เพ่ือจะน าที่ดินออกจากธนาคารมาจ านองไว้กับกลุ่มฯ ทางกลุ่มฯ จึงด าเนินการย้ ายหนี้ให้ โดยนาง ช. ท า
สัญญาในการผ่อนช าระเดือนละ 4,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ซึ่งบางเดือนนาง ช. 
ก็สามารถส่งเงินได้ บางเดือนก็ไม่สามารถส่งเงินให้กับกลุ่มฯ ได้  ซึ่งถ้าเป็นธนาคาร คงจะมีการฟ้องร้องกันและ
มีการยึดที่ดินไปแล้วก็ได้ จึงท าให้ นาง ช. มีความมั่นใจในกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนดมาก นอกจากนั้นยังมี
การช่วยเหลือทั้งด้านสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงตายให้กับสมาชิกทุกคนด้วย 

กรณีที่ 9 นาย ซ. (นามสมมติ) อายุ 54 ปี เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เมื่อปี 2533 โดยการชักชวนของแกน
น ากลุ่ม (ลุงเปื้อน) และสมาชิกในครอบครัวเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ทั้ง 4 คนคือ ตนเอง ภรรยา พ่อตา และแม่
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ยาย นาย ซ. มีอาชีพในการช าแหล่ะหมูขายในตลาด ได้ก าไรวันละ 1,500 บาท ด้วยมีความจ าเป็นที่จะต้องซื้อ
บ้านและทางเข้าบ้าน จึงได้ไปปรึกษากับกลุ่มฯ และขอกู้เงิน โดยน าเอาที่ดินของตนเองไปขายฝากกับกลุ่มฯ 
เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท แต่น าเงินออกมาเพียง 500,000 บาทเท่านั้น โดยมีการผ่อนช าระเงินต้นเดือน
ละ 7,000 บาท ส่วนดอกเบี้ยต่างหาก แต่ต่อมาไม่นานภรรยาได้เสียชีวิต ท าให้นาย ซ. ต้องหยุดส่งเงินก่อน 
ปัจจุบันนี้ผ่อนช าระจนเหลือหนี้จ านวน 27,000 บาท ซึ่งนาย ซ. ให้ความเห็นว่า งานของกลุ่มฯ เป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้รวดเร็วกว่าหน่วยงานอ่ืน เกิดความเป็นเจ้าของกลุ่มฯ และกลุ่มฯ มีสวัสดิการให้ตั้งแต่
เกิดจนถึงตาย ท าให้นาย ซ. ได้ให้ลูกสาวเข้ารับเลือกไปเป็นคณะท างานให้กับกลุ่มฯ เพ่ือจะได้ช่วยเหลือ
ชาวบ้านคนอ่ืน ๆ ต่อไป 

กรณีที่ 10 นาง ฌ. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกลุ่มฯ เมื่อปี 2533 เดิมฝากเงินครั้ง
ละ 50 บาท ต่อมาฝากเพ่ิมข้ึนเป็น 100 บาท ครอบครัวมีความเชื่อมั่นกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาก จึงเป็นสมาชิก
กันทั้งหมด (5-6 คน) โดยการชักชวนของคุณสามารถท่ีท าให้ครอบครัวมีความมั่นใจ นอกจากนั้นนาง ฌ. ยังได้
มีโอกาสมาท างานที่กลุ่มฯ โดยเป็นแม่ครัวให้กับกลุ่มฯ ท าให้มีรายได้วันละ 200-300 บาท สาเหตุของการเป็น
หนี้คือ พี่ชายไปกู้เงิน แต่ด้วยหลักทรัพย์ไม่พอจึงมาขอใช้ที่ดินของตนเองไปช่วยค้ าประกัน ต่อมาพ่ีชายเสียชีวิต 
และลูกหลานก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือหรืออยากจะได้ที่ดินคืน ท าให้นาง ฌ. ต้องไปปรึกษากับกลุ่มฯ ให้ช่วย
แก้ปัญหาให้ เนื่องจากนาง ฌ. ก าลังจะเสียที่ดินของพ่ีชายและของตนที่ไปค้ าประกันไว้ ทางกลุ่มฯ จึงได้
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือโดยไปไถ่ถอนที่ดินให้ เป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท และท าสัญญาผ่อนทั้งต้น
และดอกเบี้ยเดือนละ 500 บาท  

ทางกลุ่มฯ นอกจากจะช่วยในเรื่องของการย้ายหนี้ และช่วยเหลือเรื่องของที่ดินท ากินจะถูกยึ ดจาก
ธนาคารหรือนายทุนแล้ว ทางกลุ่มฯ ก็ยังช่วยเหลือในเรื่องของการน าเอาที่ดินมาค้ าประกันเงินกู้ภายในกลุ่มอีก
ด้วยดังเช่น กรณีดังต่อไปนี้ 

กรณีที่ 11 นาง ญ. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2541 ฝากเงิน 1 
หุ้นละ 10 บาทต่อเดือน ด้วยความยากจนและไม่ค่อยมีรายได้จากการประกอบอาชีพที่แน่นอน รวมทั้งญาติมี
ปัญหาสุขภาพ จึงได้น าเอาที่ดินไปขายฝากกับกลุ่มฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท และท าสัญญาในการผ่อน
ช าระเดือนละ 2,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาน้องชายได้น าที่ดิน จ านวน 2 ไร่ ไปจ านองที่กลุ่มฯ อีก เป็น
จ านวนเงิน 500,000 บาท ถึงแม้ว่าทางครอบครัวไม่มีเงินที่จะช าระคืน ทางกลุ่มฯ ก็ยังช่วยเหลือ โดยไม่ยึด
ทีดิ่น นาง ญ. จะพยายามที่จะคืนเงินเพ่ือไถ่ถอนที่ดินคืนต่อไป 

กรณีที่ 12 นาง ฎ. (นามสมมติ) อายุ 37 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เริ่มแรกเมื่อปี 2556 
โดยฝากเงินเดือนละ 100 บาท และเป็นคณะกรรมการรับเงินสัจจะ นอกจากนั้นในครอบครัวยังมีคนสมัครเป็น
สมาชิกอีก 2 คน นาง ฎ. มีรายได้จากการท างานรายวัน ๆ ละ 320 บาท ในส่วนที่เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินคือ 
การซ่อมบ้าน นาง ฎ. เคยเอาที่ดินไปจ านองที่สหกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท และต่อมาไม่มีเงินข าระ
หนี้ ท าให้สหกรณ์จะยึดที่ดิน จึงได้น าเรื่องมาปรึกษากับกลุ่มฯ และขอให้กลุ่มฯ ช่วย กลุ่มฯ จึงไปไถ่ถอนที่ดิน
จากสหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท ด้วยเหตุนี้ท าให้นาง ฎ. ต้องไปท างานโรงงาน เพ่ือที่จะสามารถ
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ช าระหนี้ให้กับกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยมีการผ่อนช าระเดือนละ 3,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย 500 บาท ขณะนี้
ยังคงเหลือเงินกู้ค่าซ่อมบ้านอีก 104,000 บาท ซึ่ง นาง ฎ. เห็นว่า การมีกลุ่มฯ ท าให้ตนเองสามารถลืมตาอ้า
ปากได้ พร้อมทั้งสามารถผ่อนช าระเอาที่ดินกลับมาเป็นของตนเองได้ในไม่ช้า พร้อมทั้งได้รับสวัสดิการตั้งแต่
เกิดจนถึงตาย 

กรณีที่ 13 นาง ฏ. (นามสมมติ) อายุ 69 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มตั้งแต่ปี 2537 ฝากเงิน 10 หุ้นทุก
เดือน มีรายได้จากการที่ลูกส่งมาให้เดือนละ 8,000 บาท มีบัญหาการเงินจากการลงทุนในการท าน้ าตาลแว่น 
และส่งลูกเรียน 3 คน ท าให้หมุนเงินไม่ทัน เลยต้องกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ครั้งแรกประมาณ 4,000 – 5,000 บาท 
ซึ่งลูกได้ช าระหนี้ให้หมดแล้ว แต่ต่อมาเมื่อปี 2558 ลูกมีปัญหาเลยน าเอาโฉนดที่ดินมาจ านองไว้ที่กลุ่มฯ เป็น
เงิน 50,000 บาทและท าสัญญาผ่อนช าระในแต่ละเดือนและผ่อนมาเรื่อย ๆ ตอนนี้เหลือ 30,000 บาท ในกรณี
ของนาง ฏ. ไม่ได้โอนโฉนดให้กับกลุ่ม แต่น าเอามาค้ าประกันเงินกู้ไว้ นาง ฏ. มีความเห็นว่า ข้อดีของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ คือ การที่ไม่ต้องยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูงมาก และกลุ่มฯ ยังสามารถสร้างสวัสดิการให้กับ
สมาชิกตั้งแต่เกิดจนถึงตายได้อีกด้วย 

กรณีที่ 14 นาง ฐ. (นามสมมติ) อายุ 62 ปี ฝากเงินกับกลุ่มฯ เดือนละ 100 บาท มีรายได้จากการท า
น้ าตาลผึ้ง และจับจีบผ้าคลุมโต๊ะจีน รายได้วันละ 200-300 บาท นอกจากนั้นก็ท าน้ าตาลโตนดขาย ปัญหาที่
ต้องเอาที่ดินไปจ านองที่กลุ่มฯ คือ รายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายและตนท างานหาเงินคนเดียวเลี้ยงครอบครัว เลย
น าเอาบ้านไปค้ าประกันเงินกู้ เพ่ือมาใช้จ่ายในครอบครัวและส่งลูกเรียน   

กรณีท่ี 15 นาง ฑ. (นามสมมติ) อายุ 63 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2535 - 
2536 ฝากเงินเดือนละ 50 บาท และเพ่ิมจนถึง 100 บาท มาจนถึงปัจจุบัน นาง ฑ. มีอาชีพท าสวน ท านา ซึ่งมี
รายได้ประมาณปีละ 30,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับจ้างงานทั่วไปและมีรายได้จากลูกส่งมาให้เดือนละ 
4,000-5,000 บาท แต่ก็ไม่เป็นประจ าทุกเดือน เนื่องจากนาง ฑ. ต้องการจะมีที่ดินเป็นของตนเองในการท ามา
หากิน จึงได้ขอกู้เงินจากทางกลุ่มฯ และให้ทางกลุ่มฯ ช่วยในเรื่องของการช าระเงินให้ก่อน แล้วตนเองก็ ท า
สัญญาเพื่อเช่าซื้อกับกลุ่มฯ อีกต่อหนึ่ง   

กรณีท่ี 16 นาง ฒ. (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เมื่อปี 2534 โดยคุณ
สามารถเป็นผู้ชักชวนให้เข้ากลุ่ม ฝากเงินเดือนละ 100 บาท ด้วยปัญหาเศรษฐกิจ จึงท าให้ตนเองต้องน าเอา
ที่ดินมาจ านองกับกลุ่มฯ เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท และน าเงินมาลงทุนและให้น้องชาย ปัจจุบันผ่อนส่ง
เดือนละ 6,000 บาทพร้อมดอกเบี้ย ปัจจุบันส่งเงินจนเหลือ 120,000 บาท นาง ฒ. มีความเห็นว่า กลุ่มฯ เป็น
แหล่งเงินทุนของชุมชนที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างแท้จริง 

กรณีท่ี 17 นาง ณ. (นามสมมติ) อายุ 56 ปี เริ่มเข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ตั้งแต่ปี 2535 เคยเป็นสมาชิก
กลุ่มในหมู่บ้าน แต่กลุ่มฯ ก็ล้มไปก่อน เพราะมีปัญหาเรื่องการจัดการ และเห็นว่าที่ครัวใบโหนดมีการตั้งกลุ่มฯ 
จึงมาสมัครเป็นสมาชิก ส่วนสามีเริ่มมาเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ในปี 2559 ครั้งแรกทีน่าง ณ. น าโฉนดที่ดินมาฝากไว้
ทีก่ลุ่มฯ เพ่ือกู้เงินไปจัดงานบวชให้กับลูกชายเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท ซ่ึงเงินฝากในขณะนั้นที่สามารถกู้ได้
มีประมาณ 4,000-5,000 บาท ซึ่งไม่พอในการจัดงานบวช จึงน าโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันค้ าเงินกู้ เมื่อ
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ผ่อนเงินกู้ก้อนนั้นหมด ก็กู้ยืมอีก เพ่ือน าไปลงทุนค้าขาย (ขายผัก) กับลูกชาย มีรายได้ประมาณเดือนละ 
10,000 บาท และรายได้จากการขายวัวปีละ 15,000-20,000 บาท และแต่ละเดือนลูก ๆ จะช่วยในการซื้อข้าว
ของเครื่องใช้ประเภท สบู่ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยาสระผม ฯลฯ มาให้ แต่ไม่ได้ให้เป็นเงิน  ทุกเดือน นาง ณ. จะ
ฝากเงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ เดือนละ 200 บาท (2 คน นาง ณ. และสามี) ฝากเงินสัจจะ เดือนละ 100 บาท
และฝากเงินฌาปนกิจของสามี เดือนละ 100-120 บาท นาง ณ. มีความเห็นว่า ข้อดีของการเป็นสมาชิกกลุ่มฯ 
คือ สามารถกู้ยืมเงินได้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ าคือ ร้อยละ 2 ต่อเดือน ซี่งสามารถผ่อนจ่ายได้ โดยมีมากก็
จ่ายมากมีน้อยก็จ่ายน้อย 

กรณีที่ 18 นาง ด. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในปี 2534 เมื่อได้รับ
การชักชวนครั้งแรก ได้ตอบปฏิเสธเพราะไม่เข้าใจและยังไม่เชื่อใจ ไม่เข้าใจว่าเงินที่น าไปฝากเอาไปเก็บไว้ที่ไหน 
และมีการบริหารจัดการอย่างไร เมื่อเป็นสมาชิกเริ่มแรกฝากเงินเดือนละ 30 บาท และเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้ง
ครอบครัว 5 คน พอสิ้นปีก็ได้รับเงินปันผล ท าให้มีความเชื่อมั่นในการฝากเงินกับกลุ่มฯ มากขึ้น โดยเพ่ิมเป็น
เดือนละ 100 บาทต่อคน (5 คน รวม 500 บาท) นาง ด. น าที่ดินมาจ านองเพ่ือกู้เงินเป็นจ านวน 200,000 บาท 
เพ่ือให้ลูกชายท าไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ และกลุ่มฯ ก็สนับสนุนเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์และซื้อพืช
พันธุ์ และคิดดอกเบื้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ปัจจุบันลูกชายรับหน้าที่ผ่อนช าระหนี้ โดยตนเองก็เป็นคนค้ า
ประกันให้ นาง ด. มีความเห็นว่า ข้อดีของการมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ คือ มีสิทธิกู้เงินอัตราดอกเบี้ยต่ า สามารถกู้
มาท าการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมหรือซื้อพืชพันธุ์ด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.50 ต่อเดือนเท่านั้น ทาง
กลุ่มฯ สนับสนุนให้คนที่มีการศึกษาไม่สูง (เช่น จบป.4) ได้เข้ามาเรียนรู้การท างานกับกลุ่มฯ ด้วย มีการพาไปดู
งานและน ามาปรับใช้ในการพัฒนางานของกลุ่มฯ ได้ กลุ่มฯ มีประโยชน์กับสมาชิกทุกคน มีทั้งสวัสดิการ
รักษาพยาบาล เป็นสวัสดิการตั้งแต่ครรภ์มารดาสู่เชิงตระกอนอย่างแท้จริง  

กรณีที่ 19 นาง ต. (นามสมมติ) อายุ 76 ปี เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในช่วงปี 2539 - 2540  
เพราะเห็นว่าอยู่ใกล้บ้าน และรู้จักคุ้นเคยกัน โดยครอบครัวเริ่มฝากเงินกับกลุ่มฯ 2 คน (นาง ต. และบิดา) คน
ละ 100 บาท (รวม 200 บาท) เมื่อบิดาเสียชีวิตก็ยกเงินฝากให้กับลูกเขยและลูกสาวรับช่วงในการฝากต่อไป 
ปัจจุบัน นาง ต. ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก ท าสวนผักบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ รายได้ส่วนใหญ่มาจากลูก ๆ 
ที่ให้ไว้ใช้จ่ายในแต่ละเดือน สาเหตุที่เอาที่ดินมาจ านองกับกลุ่มฯ เพราะลูกต้องการซื้อรถเพ่ือไว้ใช้ในการรับจ้าง
กรีดยาง จึงจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจ านวน 100,000 บาท เพ่ือใช้ดาว์นรถ และลูกก็รับผิดชอบในการผ่อนช าระหนี้
ก้อนนี้ ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือกับกลุ่มฯ ประมาณ 50,000 บาท ข้อดีของการมีกลุ่มฯ คือ ได้ฝากเงินและมีเงิน
เหลือเก็บบ้าง และสามารถฝากเงินจ านวนน้อย ๆ ได้ 

  กรณีที่ 20 นางสาว ถ. (นามสมมติ) อายุ 53 ปี เริ่มเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มฯ เพราะน้องชาย ในช่วงที่ยัง
เป็นวัยรุ่นได้เอาชื่อมาลงเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ไว้ให้ และฝากเงินให้กับทุกคนในครอบครัวทุกเดือน คนละ 50 บาท 
(เป็นเงิน 250 บาท รวม 5 คน) เมื่อน้องชายไปเรียนต่อก็เลยต้องเป็นคนฝากเงินต่อและเพ่ิมเป็นคนละ 100 
บาทต่อเดือน ปัจจุบันทุกคนในครอบครัวเป็นสมาชิกกับกลุ่มฯ รวม 10 คน รวมเป็นเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 
1,000 บาท และทุกครั้งที่มีการประชุมก็จะเข้าร่วมฟังด้วยเสมอ จนได้เสนอชื่อและเป็นคณะกรรมการของกลุ่ม
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ออมทรัพย์บ่อกุล สาเหตุที่กู้เงินกับกลุ่มออมทรัพย์บ่อกุล เพ่ือใช้เป็นเงินหมุนเวียนจ านวน 20,000 – 50,000 
บาท เมื่อช าระหนี้หมดก็กู้ใหม่อีก โดยช าระคืนเงินกู้ (เงินต้นและดอกเบื้ย) เดือนละ 2,000 บาท นางสาว ถ. มี
รายได้จากร้านขายของช าและท าขนมขาย เดือนละ 10,000 บาท ข้อดีของการมีกลุ่มออมทรัพย์ฯ คือ เวลามี
เรื่องฉุกเฉินก็สามารถกู้เงินได้ง่ายและได้ทันที มีเงินสะสมที่เก็บเอาไว้ โดยแยกส่วนกันระหว่างเงินฝากกับเงินที่
กู้ยืม และในกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็ยังมีเงินสวัสดิการหลายประเภท 

จากกรณีศึกษาตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด สามารถช่วยรักษาที่ดินให้กับ
สมาชิกได้เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มฯ ที่จัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ ส่วน
หนึ่งไว้เป็นกองทุนที่ดิน เพ่ือซื้อที่ดินไว้กับกลุ่มไม่ให้ที่ดินหลุดมือไปให้นายทุนภายนอก และท าให้สมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย์ มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนดสามารถช่วยเหลือ
ชาวบ้านได้ ในเรื่องของการเข้าถึงที่ดินท ากินและอยู่อาศัย การไถ่ถอนที่ดินไม่ให้ที่ดินหลุดมือ เพ่ือด ารงรักษา
ที่ดินและวิถีชีวิตให้กับคนในชุมชน   
 
3.2 ธนาคารที่ดินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง ตั้งอยู่ที่ ต าบลคู้ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บ้านยางแดง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในพ้ืนที่ของต าบลคู้ยายหมี ที่มีความส าคัญในด้านการพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์สัจจะของตนเองขึ้นมา จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มผู้น า พบว่า แต่เดิมพ้ืนที่ของชุมชนบ้านยาง
แดงเป็นชุมชนดั้งเดิม ซึ่งอยู่อาศัยสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พ้ืนฐานของชุมชนเป็นพ่ีน้อง เครือญาติกัน มี
การพ่ึงพาอาศัยกันในเรื่องการท าการเกษตรและการท ามาหากิน ถ้อยทีถ้อยอาศัย สภาพพ้ืนที่แต่เดิมก่อนมี
การบุกเบิกพ้ืนที่ท ากินนั้น มีลักษณะเป็นป่ามาก่อน แต่ด้วยการสัมปทานป่าไม้ของรัฐบาลไทย ท าให้พ้ืนที่ป่า
เริ่มเสื่อมโทรม จึงก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะชาวบ้านทางภาคอีสานที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ 
ก่อให้เกิดเป็นชุมชนและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหว่างคนพ้ืนที่เดิมและคนพื้นที่ใหม่ แต่ยังคงยึดสายอพยพ
ที่เป็นเครือญาติเดียวกัน  
 ปัญหาในการด ารงชีวิตของเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญ การย้ายถิ่นที่อยู่ท าให้เกิดปัญหาที่ท ากินไม่เพียงพอ 
จึงมีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเป็นที่ท ากิน เมื่อมีประชากรมากข้ึน รายได้และค่าใช้จ่ายในชุมชนจึงเป็นปัญหา 
ในเขตพ้ืนที่ของบ้านยางแดง เกิดปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ และเด็กนักเรียนไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน
อย่างเพียงพอ 
 การแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่ได้เข้ามาส่งเสริมในพ้ืนที่คือ การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สามารถเป็นอาชีพหลัก เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าว ยาง ข้าวโพด 
ซึ่งการปลูกพืชเหล่านี้ต้องอาศัยพ้ืนที่ขนาดใหญ่ จึงท าให้มีการบุกรุกแผ้วถางพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมมาเป็นพ้ืนที่เพ่ือ
ท าการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาหนุนเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด้วยการปล่อยสินเชื่อ
ในการท าการเกษตร โดยมีนโยบายว่าชาวบ้านที่จะมีสิทธิกู้เงินต้องปลูกมันส าปะหลังเท่านั้น นอกจากนั้น มีการ
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ส่งเสริมการท ากลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร สร้างอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านเกษตรกรด้วยการท าการแปรรูป
สินค้าเกษตร ฯลฯ  

ผลจากกระบวนการพัฒนาที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ท าให้เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ชาวบ้านไม่มี
ความรู้สึกในการเป็นเจ้าของกลุ่มต่าง ๆ ที่รัฐส่งเสริม ระบบการบริหารจัดการภายในไม่มีความโปร่งใส มีการใช้
ความเป็นพวกพ้อง และผู้มีบุญคุณในการหาผลประโยชน์จากกลุ่ม ชาวบ้านที่ยากจนส่วนใหญ่ มักจะไม่ได้กู้เงิน 
หรือเข้ามามีส่วนร่วมในการท างาน อาจกล่าวได้ว่า เข้าไม่ถึงโอกาสนั่นเอง นอกจากนี้ยังท าให้ชาวบ้านเกิดปัญหา
หนี้สินจ านวนมากตามมา จึงมีการกู้เงินจากกองทุนหนึ่ง เพ่ือไปใช้คืนให้แก่อีกกองทุนหนึ่ง หรือกู้เงินจากกองทุน
ไปท ากิจกรรม แต่ไม่ได้มีการส่งเงินคืน ท าให้เกิดความล้มเหลวในการท างานจากการส่งเสริมของภาครัฐ 

ในราวปี 2524 ได้มีโครงการพัฒนาชุมชนแควระบม – สียัด โดยคุณเกษม เพชรนที เข้ามาท าการศึกษา
ปัญหาและร่วมบุกเบิกการท างานพัฒนาในพ้ืนที่ โดยการท างานเป็นลักษณะของการสร้างแนวความคิดให้กับคน
ในชุมชน ท าการศึกษาความล้มเหลวของกลุ่มต่าง ๆ ที่รัฐได้เข้ามาส่งเสริม ท าการวิเคราะห์ การสร้างเวทีแห่งการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิด มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกหน่วยงาน มีการเสริมองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน
ในเรื่องของการบริหารจัดการ การท าบัญชี การพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้เสริม แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
การสร้างการเรียนรู้ผ่านกลไกด้วยการท ากลุ่มออมทรัพย์ร่วมกัน วัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ก็คือ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการสร้างความต่อเนื่องของเวทีแลกเปลี่ยน และการท ากิจกรรมใหม่ ๆ 
ในการสร้างแนวความคิด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารข้าว เพ่ือเป็นฐานอาหารให้กับคนในชุมชน ช่วยลดภาวะการ
ขาดแคลนอาหาร การท าธนาคารควาย เพ่ือเป็นการช่วยเหลือในด้านแรงงาน 

3.2.1 พัฒนาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
 จากสภาพความเป็นอยู่และโอกาสในการเรียนรู้ กระบวนการท างานด้านการพัฒนาโครงการพัฒนา
ชนบทแควระบม-สียัด กลุ่มออมทรัพย์ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกของพ้ืนที่ มาจากกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านยาง
แดง โดยจะมีเฉพาะผู้ชายเท่านั้นที่เข้ามาบริหารจัดการ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง เกิดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2529 จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน กระบวนการเกิดกลุ่ม เริ่มจากการ
ที่ผู้ชายได้รับโอกาสในการเข้าร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสารในแนวคิดการพัฒนา โดยทางแม่บ้านไม่ได้เข้าไปร่วม
กระบวนการเหล่านั้นด้วย แต่จะได้รับการบอกเล่าจากสามี เมื่อสามีเป็นผู้รับความรู้ แต่การท ากิจกรรมต้องเป็น
แม่บ้านที่อยู่ที่บ้านในการท ากิจกรรม จึงเกิดความไม่เข้าใจกันในครอบครัว จึงได้มีการพูดคุยกันในระดับ
ครอบครัวเพ่ือแก้ไขปัญหาและทางออกร่วมกัน จนได้มีนักพัฒนาหญิง คือ คุณนันทวัน หาญดี ได้ลงพ้ืนที่และท า
ความเข้าใจกับกลุ่มและจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการจัดให้มีการไปศึกษาดูงานเรื่องกลุ่มออมทรัพย์จาก
ภายนอกพ้ืนที่เป็นระยะ ๆ ประสบการณ์เหล่านี้ท าให้กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านได้มีแนวคิดในการก่อตั้งกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดงขึ้นมา การท างานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง สมัย
การพัฒนาในยุคแรก ๆ การพูดคุยในแนวคิดก่อนการตั้งกลุ่มจะเกิดขึ้นหลังจากการกินข้าวเย็นเสร็จ ต่อมาได้
เปลี่ยนมาท ากิจกรรมทุกวันพระ ด้วยเหตุผลที่ว่า วันพระทุกคนจะหยุดงานในไร่ ในสวน เพ่ือมาวัด จึงเป็นเวลาที่
ผู้หญิงได้มีเวลาตอนบ่ายมาพูดคุยกัน หลังจากนั้น กิจกรรมมีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทักษะเพ่ือการสร้าง
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รายได้ในครอบครัว การเรียนรู้ในเชิงนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อตนเองและชุมชน จึงท าให้มีการก าหนดวันที่
แน่นอนในการมาพบปะกัน เมื่อเริ่มก่อตั้งกลุ่มมีสมาชิกจ านวน 12 คน และมีแนวความคิดและวัตถุประสงค์การ
ท างานในทิศทางที่คล้าย ๆ กันคือ 
 1. เพ่ือพิสูจน์ให้ชาวบ้านในพ้ืนที่โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ด้วยกันที่เกิดขึ้นก่อนหน้า แต่ไม่ประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการ ได้เห็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ใช้กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เป็นเวทีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างสมาชิกด้วยกัน 
 การออมเงินเป็นกิจกรรมที่ร่วมใจกันของกลุ่มแม่บ้าน ตามแนวคิดที่ว่า มีน้อยออมน้อย ท าให้เป็นนิสัย 
และสร้างวินัยให้กับครอบครัว จึงท าให้กลุ่มเติบโตอย่างช้า ๆ และมีความยั่งยืน 
 การขยายงานด้านการพัฒนาในโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด ยังได้มีการขยายกิจกรรมกลุ่มออม
ทรัพย์ไปยังพ้ืนที่รอบต าบลคู้ยายหมี เกิดกลุ่มออมทรัพย์อื่น ๆ ตามมาในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกัน 
 ปี 2532 เป็นช่วงเวลาที่เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก (ประเทศไทย) ได้เข้าไปร่วมในการท างานพัฒนา 
โดยให้การสนับสนุนให้เกิดกลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ จึงได้มีการขยายผลในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ิมเติมขึ้นอีก
หลายพ้ืนที่ ซึ่งมีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันจนเป็นเครือข่าย จ านวน 11 กลุ่มได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาบ้านยางแดง (บริหารจัดการโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ชาย) , กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
(บริหารจัดการโดยกลุ่มเกษตรกรผู้หญิง), กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านบางพะเนียง, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาบ้านห้วยกบ, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านห้วยน้ าใส , กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้าน
อ่างทอง, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านหนองแสง , กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านท่าม่วง , กลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านป่าอีแทน, กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ้านหนองคล้า และกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
พัฒนาบ้านสระไม้แดง 
 นอกจากกลุ่มออมทรัพย์จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือกันในเรื่องของการ
ลดภาระหนี้สินนอกระบบให้กับสมาชิก การออมเงินร่วมกัน การกู้ยืม และการช่วยเหลือกันในชุมชนเป็นเสมือน
สัญญาและข้อผูกมัดของกลุ่มในการพัฒนาไปด้วยกัน 
 การพัฒนาในภาพรวมจะพบว่า มีความส าเร็จที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ที่วัดผลได้จากการเติบโตของกลุ่มออม
ทรัพย์ทั้ง 11 กลุ่ม ตัวชี้วัดคือ ยอดเงินออมของกลุ่มที่มีจ านวนมากขึ้น และสามารถน าไปจัดสวัสดิการได้ในหลาย
รูปแบบ   
 กลุ่มที่ประสบผลส าเร็จและมีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือ กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้าน
ยางแดง ในเรื่องการใช้เงินหมุนเวียนของกลุ่มออมทรัพย์ซ้ือที่ดินของสมาชิกเข้ามาไว้ในกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้
ที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนภายนอก 

3.2.2 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
 โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มประกอบด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน 
เหรัญญิก 1 คน คณะกรรมการบริหาร 3 คน คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ 3 คน คณะกรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน (แผนภาพที่ 3.3) วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
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แผนภาพที่ 3.3: โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 

 

 
 

แต่เดิมการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ยังไม่มีความยุ่งยาก เนื่องจากเป็นการออมเงินอย่างเดียว สมาชิกจะ
ท าการฝากอย่างเดียว ไม่มีการกู้ เนื่องจากการออมเป็นการสร้างวินัยให้กับสมาชิก เป็นกิจกรรมที่ท าให้ครอบครัว
มีความเข้าใจกัน การฝากเงินแต่เดิมเริ่มต้นตั้งแต่ 2 บาท หรือ 5 บาท หรือแล้วแต่ก าลังของผู้ฝากว่ามีมากน้อย
เพียงไร เมื่อเก็บเงินฝากได้แต่ละเดือนก็จะน าเอาไปฝากกับธนาคารก่อน 
 ต่อมาเมื่อมีเงินที่อยู่ในธนาคารมากขึ้น จึงได้มีการน าเอาเงินจากการออมของสมาชิกมาปล่อยกู้ การ
ปล่อยกู้ครั้งแรกเป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขร่วมกัน คือกู้ได้ 5,000 บาทต่อคน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี 
เมื่อมีเงินก็สามารถน ามาช าระคืนได้ 
 หลักการออมและการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในปัจจุบัน คือ 

1. ทุกปีสมาชิกกลุ่มจะมีการตั้งเป้าหมายของการระดมเงินออมว่า ในปีนั้น ๆ กลุ่มจะต้องมีเงิน
หมุนเวียนจ านวนเท่าไร โดยการวางแผนส่งเสริมให้สมาชิกออมเป็นจ านวนเท่าไรต่อเดือน 

2. สมาชิกทุกคนจะต้องน าเงินมาออมอย่างน้อยไม่ต่ ากว่าเดือนละ 50 บาท 
3. สมาชิกที่สามารถขอกู้เงินจากกลุ่มได้ ต้องมีอายุการฝากเงินไม่ต่ ากว่า 3 ปื คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

ร้อยละ 6 ต่อปี หรือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน 
 ส่วนในเรื่องของกฎ กติกาในการฝาก กู้ และช าระคืน เมื่อมีการประชุมใหญ่ประจ าปี จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 นับจากการเริ่มก่อตั้งกลุ่มจนถึงสิ้นปี 2561 มีสมาชิกกลุ่มจ านวน 185 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 5-8 คน 
ซึ่งมักจะเป็นสมาชิกทั้งครัวเรือน) มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มออมทรัพย์ประมาณ 6 ล้านบาท และมีการ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 3 รูปแบบ คือ 

1. การกู้แบบสามัญ เป็นการให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการกู้ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 6 ต่อป ีโดยให้กู้ 3 เท่าของเงินฝาก 

2. การกูแ้บบพิเศษ เป็นการให้สมาชิกกู้ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เช่น การย้ายหนี้ การซื้อที่ดิน การปลูก
บ้าน (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี) กู้เพ่ือการลงทุนในด้านอาชีพ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8 ต่อปี) 
ในส่วนนี้ได้มีการตั้งงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินของสมาชิก 

ประธาน

รองประธาน เลขานกุาร เหรัญญิก
กรรมการบริหาร 

3 คน

กรรมการเงินกู้  

3 คน

กรรมการการศกึษา

3 คน

กรรมการตรวจสอบ

3 คน



30 
 

 
 

3. ฝากประจ ากับธนาคาร (หากเงินเหลือจากที่สมาชิกขอกู้แล้ว)  
3.2.3 การจัดสรรผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์หรือผลก าไรจากการฝากออมทรัพย์และสะสมหุ้น มีการจัดสรร (แผนภาพที่ 3.4) ดังนี้ 
1. ร้อยละ 50 เป็นเงินปันผล ส าหรับเงินออมและเงินหุ้น 
2. ร้อยละ 20 เป็นค่าสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่ม7 
3. ร้อยละ 10 เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
4. ร้อยละ 5 เป็นเงินสมทบกิจกรรมของกลุ่ม 
5. ร้อยละ 5 เป็นเงินส ารองของกลุ่ม 
6. ร้อยละ 5 เป็นเงินส าหรับงานศึกษาองค์ความรู้ 
7. ร้อยละ 5 เป็นเงินส าหรับการขยายงานกลุ่ม 

  
แผนภาพที่ 3.4: การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 

 

 
 
  

                                                           
7 ค่าสวัสดิการร้อยละ 20 น้ัน ได้ครอบคลุมสวัสดิการตั้งแต่เกิด ชรา เจ็บป่วย และเสียชีวิต ดังนี้   

1. เกิด เปิดบัญชีให้เด็กแรกเกิด 1,000 บาทต่อบัญชี พร้อมค่าสมุดฝาก 
2. ป่วย มีเงินส าหรับการเยี่ยมไข้ 500 บาท และเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 1,500 บาท/ปี/คน 
3. ชรา มีของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ ได้แก่ วันสงกรานต์ และวันข้ึนปีใหม่ 
4. ตาย เป็นเจ้าภาพ 1 คืน พร้อมกับพวงหรีด 1 อัน 

กลุ่มออม
ทรัพย์

50% ปันผลคืน
สมาชิก

10%
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

20% 
สวัสดิการ

ชุมชน

5% เงิน
สมทบ

กิจกรรมกลุ่ม

5% เงิน
ส ารองของ

กลุ่ม

5% เงินส าหรับ
งานศึกษาองค์

ความรู้

5% เงินส าหรับ
การขยายงาน

กลุ่ม
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3.2.4 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดงกับการจัดการที่ดินชุมชน 
 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้เป็นตัวอย่างให้
กลุ่มออมทรัพย์ทั้งเครือข่าย 11 กลุ่ม ได้มีการบริหารจัดการที่เหมือนกัน แต่ประเด็นที่น่าสนใจของกลุ่มออม
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง คือ การบริหารจัดการเงินทุนของกลุ่ม โดยมีการน าเอาเงินทุนไปใช้ในการ
แก้ไขปัญหาที่ดินหลุดจ านองให้กับสมาชิกในกลุ่ม ด้วยสถานการณ์ของปัญหาที่ดิน ที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ 
ในเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก และส่งเสริมให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ ท าให้มีนายทุนและ
ผู้ที่มีก าลังทรัพย์เข้ามากว้านซื้อที่ดินในชุมชน และออกเงินกู้นอกระบบให้ชาวบ้านเอาที่ดินมาจ านอง ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ท าให้ชาวบ้านติดกับดักของวงจรหนี้ โดยที่ตนเองยังขาดความตระหนักรู้ เป็นเหตุให้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาแม่บ้านยางแดง ได้น าเอาเงินทุนที่มีอยู่ ไปแก้ไขปัญหาที่ดินที่หลุดจ านองให้กับสมาชิก 
 กรณีตัวอย่างของธนาคารที่ดินชุมชน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง กรณีของนาง
เรณู (นามสมมติ) ในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2552 เกิดปัญหาที่ดินจ านวน 3 ไร่ที่จ านองไว้กับธนาคาร จะหลุด
จ านอง จึงขอให้ทางกลุ่มออมทรัพย์ไปไถ่ถอนที่ดินจากธนาคารมาไว้กับกลุ่มฯ เป็นจ านวนเงิน 90 ,000 บาท 
(ราคาประเมินอยู่ที่ไร่ละ 30,000 บาท) นางเรณูได้ผ่อนช าระหนี้ให้กับกลุ่มฯ และไถ่ถอนที่ดินแปลงนี้ไปเรียบร้อย
แล้ว และยังผ่อนช าระท่ีดินอีก 1 แปลง จ านวน 5 ไร่ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคน
ในกลุ่มท่ีได้รับการช่วยเหลือจากการน าเอาเงินทุนมาใช้แก้ปัญหาในเรื่องของที่ดิน และการสร้างบ้าน  

กรณีของนาง ท. (นามสมมติ) อายุ 51 ปี และนาย ธ. (นามสมมติ) อายุ 51 ปี มีอาชีพเกษตรกรทั้งคู่เริ่ม
เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ เมื่อปี 2529 ฝากเงินออมครั้งแรกเป็นเงินเดือนละ 10 บาท เนื่องด้วยยังไม่มีรายได้
ที่แน่นอน แต่เดิมนั้นท าการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก คือ มันส าปะหลัง ซึ่งมีรายได้เป็นรายได้รายปีเท่านั้น  ทั้ง
สองคนได้เรียนรู้ในเรื่องของกลุ่มออมทรัพย์ฯ และนาง ท. ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ด้วย 
จากการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้กู้เงินหมุนเวียนไปท าการประกอบอาชีพ และช่วยเหลือในเรื่องของที่ดินและ
สินทรัพย์ต่าง ๆ นาง ท. จึงขอกู้เงินมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนของตน เป็นจ านวนเงิน 500,000  บาท โดยใช้
สมุดออมทรัพย์ในการค้ าประกัน การช าระเงินคืน เป็นการช าระแบบส่งต้นและส่งดอก โดยการลดต้นลดดอก ท า
ให้หนี้สินที่กู้มาสามารถช าระได้หมดเร็วกว่าการกู้เงินจากธนาคาร จึงนับว่าเป็นการช่วยเหลือกสมาชิกในกลุ่มฯ 
อย่างแท้จริง นาง ท. มีความเห็นว่า การที่ได้เข้าใจวิสัยทัศน์ของกลุ่มฯ และมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน ท าให้กลุ่ม
ฯ มีความเข้มแข็ง และสามารถเติบโตทั้งความคิดและสินทรัพย์ไปพร้อมกันโดยง่าย จะเห็นได้จากสมาชิกในกลุ่ม
จะไม่มีใครเป็นหนี้กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารเลย นอกเหนือจากกลุ่มออมทรัพย์ฯ ของตนเอง 

กรณีของนาง น. และนาย บ. (นามสมมติ) มีอาชีพท าไร่ ท านาและค้าขาย เป็นสมาชิกของกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ ตั้งแต่เริ่มต้น มีการฝากเงินตั้งแต่ต้น ประมาณ 5-10 บาท และต่อมาก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความ
เดือนร้อนในที่อยู่อาศัย ตนมีที่ดินท ากิน แต่ไม่มีบ้านอยู่อาศัย จึงท าให้มาขอกู้เงินเพ่ือไปสร้างบ้านของตนเอง เป็น
จ านวนเงิน 320,000 บาท โดยการน าเอาที่ดินของตนเองมาค้ าประกันกับกลุ่มฯ เพ่ือน าเงินมาสร้างบ้าน โดยผ่อน
ช าระเป็นรายเดือน แบบลดต้น ลดดอก ท าให้สามารถผ่อนช าระได้ด้วยรายได้ของตนเอง โดยไม่ต้องยืมเงินคนอ่ืน
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มาเพ่ือช าระหนี้ นาง น. มีความเห็นว่า กลุ่มฯ ให้โอกาสตนเองในการสร้างบ้านเพ่ืออยู่อาศัย และที่ส าคัญกลุ่ม
สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้ทุกด้าน ตนเองมีความม่ันใจในกลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านยางแดงเป็นอย่างมาก  
 แนวคิดของกลุ่มในเรื่องการจัดการที่ดินของสมาชิก คือ การป้องกันไม่ให้ที่ดินของชาวบ้านในชุมชนหลุด
จ านอง และตกไปเป็นของบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจจะน าที่ดินในชุมชนไปท าโรงงานหรือสร้าง
ผลเสียทั้งในด้านทรัพยากร และสังคมต่อชุมชนได้ ด้วยความพร้อมใจ พร้อมเพรียง มีความร่วมมือกัน เข้าใจใน
หลักของการออมทรัพย์ ท าให้กลุ่มเกิดความเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยั่งยืน  
 กลุ่มออมทรัพย์กับการจัดการที่ดิน เป็นกิจกรรมส าคัญของกลุ่มชาวบ้าน เพ่ือเป็นการพิสูจน์ถึงความ
เข้มแข็ง ความเชื่อมั่นและความเชื่อใจกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเห็นถึงการพัฒนาของสมาชิกและ
ครอบครัวในด้านความมีวินัยในการออมและการส่งคืนเงินกู้ และการเป็นเจ้าของกลุ่มออมทรัพย์ 
 นอกจากนี้การด าเนินการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาฯ ยังก่อให้เกิดการเป็นเครือข่ายที่มีการบริหาร
จัดการออมทรัพย์กลางขึ้นมา ใน 11 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 
 1. หนุนเสริมความรู้ให้กับกลุ่มออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกในเครือข่าย 
 2. ช่วยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให้กับสมาชิกส าหรับการประกอบอาชีพ การจัดการที่ดินในระดับ
เครือข่าย 

3.2.5 ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
 การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ เกิดผลลัพธ์ใน 2 ระดับ คือ 

1. ในระดับครอบครัว 
  - ท าให้ครอบครัวเกิดความเข้าใจกัน 
  - สร้างระเบียบวินัยให้คนในครอบครัวเรื่องของการออม 
  - มีเงินออมในครอบครัว และสามารถกู้ยืมไปประกอบอาชีพได้ 
  - ได้มีการซื้อท่ีดินเพิ่ม 

2. ในระดับชุมชน 
  - ได้ความเชื่อใจ เชื่อมั่น เห็นประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน 
  - มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความสามัคคี 
  - เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรค์ร่วมกัน 
  - มีระบบบัญชีที่เข้าใจง่าย  
  - ท าให้ที่ดินยังเป็นของคนในชุมชน 
  - สามารถแก้ปัญหาที่ดินในระดับชุมชนของตนเองได้ โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือจากผู้อื่น 
 จากการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง ท าให้ทราบว่ากระบวนการ
กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์ สามารถน ามาแก้ไขปัญหาที่ดินในระดับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของกลุ่มที่
จะจัดการปัญหาด้านที่ดิน คือ ท าให้ชาวบ้านได้มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง แก้ปัญหาที่ดินหลุดจ านอง ป้องกัน
การเข้ามาซื้อที่ดินของนายทุนภายนอกชุมชน ข้อเสนอหนึ่งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน คือ รัฐ
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ควรเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการจัดการกลุ่มที่ดินร่วมกับภาครัฐ เพ่ือให้เกิดโมเดลใหม่ ๆ ที่สามารถ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาที่ดินท ากิน 
  



34 
 

 
 

บทที่ 4 
แนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนและบทสรุป 

 
 ในบทนี้จะกล่าวถึง สาเหตุของการก่อหนี้ของชาวบ้าน ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องน าที่ดินไปจ านอง และอาจมี
ผลในการท าให้ที่ดินหลุดมือ ประโยชน์ของการมีธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน ซึ่งในกลุ่มตัวอย่างเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงานภายใต้กลุ่มออมทรัพย์ภายในชุมชน แนวทางในการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชน และ
บทสรุปของการศึกษาธนาคารที่ดินชุมชนจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ 
 
4.1 สาเหตุในการก่อหนี้ของชาวบ้านกับการจ านองท่ีดิน 

จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างสมาชิกของ “กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด” และ “กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
พัฒนาแม่บ้านยางแดง” พบว่า การที่ชาวบ้านต้องน าที่ดินไปจ านองกับธนาคาร สหกรณ์ หรือกลุ่มออมทรัพย์ 
ซึ่งในหลายตัวอย่างต้องมาขอความช่วยเหลือจากกลุ่มออมทรัพย์ให้ช่วยไถ่ถอนที่ดินของตนจากสถาบันการเงิน 
มาจ านองกับกลุ่มออมทรัพย์แทน เนื่องจากไม่สามารถช าระเงินคืนได้ เพ่ือไม่ให้สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
อย่างถาวร สามารถสรุปสาเหตุในการน าที่ดินไปจ านองได้ดังนี้   
1. คนในครอบครัว เช่น ลูก สามี น าที่ดินไปขายฝาก 
2. น าที่ดินไปค้ าประกันการกู้เงินจากสถาบันการเงินให้ผู้อื่น    
3. ช่วยเหลือผู้ อ่ืน เช่น ลูก เพ่ือน ญาติ เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ เช่น ลูกมีหนี้สิน ลูกต้องการซื้อรถเพ่ือมา
ประกอบอาชีพ ญาติมีปัญหาสุขภาพ  
4. กู้เงินเพื่อซื้อบ้าน/ปลูกบ้าน/ซ่อมบ้าน     
5. กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย    
6. ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ 
7. ต้องการจะมีท่ีดินเป็นของตนเองในการท ามาหากิน 
8. ต้องการใช้เงินเพ่ือท ากิจการด้านการเกษตร ท าไร่นาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ การลงทุนท าธุรกิจหรือท า
การค้า      
9. ต้องการใช้เงินเพ่ือจัดงานพิธีต่าง ๆ เช่น งานบวช 
 
4.2 ประโยชน์ของธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน     
 การมีกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ และธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน ภายในกลุ่มออมทรัพย์มี
ประโยชน์ ดังนี้ 
1. การมีธนาคารที่ดินชุมชนสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านได้ โดยเฉพาะในกรณีที่ที่ดินจะโดนยึด 
เนื่องจากชาวบ้านไม่สามารถผ่อนช าระกับธนาคาร/สหกรณ์/นายทุนเงินกู้ได้ โดยการย้ายหนี้มาไว้ที่ธนาคาร
ที่ดินชุมชน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์ 
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2. ที่ดิน/บ้านยังไม่หลุดมือจากชาวบ้าน แม้ว่าจะไม่สามารถผ่อนช าระหนี้กับกลุ่มฯ ได้สม่ าเสมอ 
3. เปิดโอกาสให้คนจนสามารถกู้เงินได้และทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน กลุ่มฯ จึงเป็นแหล่งเงินทุนของ
ชุมชนที่สามารถช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างแท้จริง และรวดเร็วกว่าหน่วยงานอื่น เวลาที่ชาวบ้านต้องการใช้เงิน
ในกรณีฉุกเฉินสามารถกู้เงินได้ง่ายและทันที 
4. การมีกลุ่มออมทรัพย์/ธนาคารที่ดินชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้มีที่ดิน/บ้านเป็นของตนเอง 
5. สามารถน าที่ดินมาค้ าประกันเงินกู้ภายในกลุ่มฯ ได้ เพ่ือน าเงินมาลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว ฯลฯ  
6. สามารถกู้ยืมเงินได้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ า ซี่งสามารถผ่อนจ่ายได้ โดยมีมากก็ช าระมาก  มีน้อยก็ช าระ
น้อย โดยไม่ต้องไปยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง 
7. การมีกลุ่มฯ ท าให้สมาชิกได้ฝากเงิน โดยสามารถฝากเงินจ านวนน้อย ๆ ได้ ท าให้มีเงินออม แยกส่วนกับ
เงินกู ้
8. การช าระคืนเงินกู้แบบลดต้น ลดดอก ท าให้สามารถช าระหนี้ได้เร็ว 
9. ท าให้ชาวบ้านเติบโตทั้งด้านความคิดและสินทรัพย์ไปพร้อมกัน 
10. เมื่อชาวบ้านเข้าใจในวิสัยทัศน์ของกลุ่มฯ มีความเป็นเจ้าของกลุ่ม ฯ ร่วมกันและมีความม่ันใจในกลุ่มฯ ท าให้
กลุ่มฯ มีความเข้มแข็ง และสามารถให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มได้ เกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน  
11. การเป็นสมาชิกกลุ่มฯ ท าให้ได้รับสวัสดิการในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถออกแบบการจัดสวัสดิการได้
ครอบคลุมตั้งแตเ่กิดจนตาย 
 
4.3 แนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

งานศึกษานี้พบว่า แนวทางในการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนที่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมข้ึนได้ สามารถ

พัฒนามาจากกลุ่มออมทรัพย์ในระดับชุมชน เนื่องจากธนาคารที่ดินชุมชนจ าเป็นต้องมีเงินทุนในระดับหนึ่ง จึง

จะสามารถใช้เป็นทุนในการให้กู้แก่สมาชิกในการซื้อ/เช่าซื้อ หรือการให้กู้โดยน าที่ดินมาค้ าประกันในกรณีที่

ชาวบ้านมีความจ าเป็นต้องใช้เงินในกรณีต่าง ๆ เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีโอกาสมีที่ดิน/บ้านเป็นของตนเอง ได้รับ

ความช่วยเหลือในกรณีจ าเป็นต่าง ๆ และป้องกันไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกไปเป็นของสถาบันการเงินหรือ

นายทุนนอกพ้ืนที่ แหล่งเงินทุนในระดับชุมชนที่จะสามารถน ามาเป็นเงินทุนให้กับธนาคารที่ดินชุมชนได้ ก็คือ

การออมทรัพย์ของคนในชุมชน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ แนวทางในการ

พัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนพอสรุปได้ดังนี้  

1. การพัฒนาให้เกิดกลุ่มออมทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเห็นความส าคัญของการมีธนาคารที่ดินชุมชน 

เพ่ือเป็นทางออกให้กับชาวบ้านที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน 

2. ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการท าให้เกิดการรวมกลุ่มกันและท าให้กลุ่มประสบความส าเร็จ ก็คือการ

มีผู้น า/กลุ่มผู้ก่อการจ านวนหนึ่ง ค้นหาเป้าหมายและมีแนวทางของกลุ่มที่ชัดเจน 
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3. ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลุ่มที่มีสมาชิกกลุ่มเป็นศูนย์กลางและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาใน

ทุกขั้นตอน และเกิดความเป็นเจ้าของกลุ่มร่วมกัน ตั้งแต่การบริหารจัดการกลุ่มและการเป็นผู้รับ

ประโยชน์ต่าง ๆ จากการด าเนินงานของกลุ่ม 

4. มีการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี การด าเนินงานของกลุ่มต้องมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ไม่ให้

เกิดการผูกขาดอ านาจการตัดสินใจโดยคนบางกลุ่ม ส่งเสริมให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ กลุ่มจึงจะสามารถเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาของชุมชนได้ 

5. มีแนวทางการด าเนินงาน โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร เสริมกระบวนการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม 

เช่น การเปิดพ้ืนที่ให้สมาชิกท่ีมีปัญหาด้านที่ดินได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพ่ือหาทางแก้ปัญหา

ร่วมกัน  

6. เชื่อมร้อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเข้ากับกิจกรรมของกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิก 

7. การออกแบบกฎระเบียบหรือข้อตกลงร่วม ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับกรรมการกลุ่ม 

เช่น การตั้งเป้าการออมในแต่ละปี มีการวางแผน การหาวิธีการในการส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการออม  

2. ระดับสมาชิกกลุ่ม โดยสมาชิกต้องยอมรับข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มทุกประการ เช่น การออม 

(สมาชิกต้องมีวินัยในการออม) การกู้ยืม (สมาชิกต้องมีวินัยในการผ่อนช าระหนี้ ) การจัดสรร

ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของกลุ่ม 

8. มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการบริหารกลุ่ม ทั้งด้านการท าบัญชี  และการ

บริหารงาน โดยอาจมีการหมุนเวียนหน้าที่กันท า เพ่ือให้คณะกรรมการมีโอกาสพัฒนาทักษะที่

หลากหลายและเป็นการป้องกันการทุจริตไปด้วยในตัว 

9. การรวมกลุ่มและการขยายพ้ืนที่ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความสามารถในการจัดการที่ดิน และ

ต่อรองในระดับนโยบายได้  

10. กลุ่มควรเริ่มจากการพ่ึงพาตนเอง ผู้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่ดินควรลุกข้ึนมาจัดการตนเอง เพื่อท าให้

ท้องถิ่นและรัฐเห็นถึงศักยภาพของกลุ่ม และเข้ามาหนุนเสริม สร้างความร่วมมือในท้องถิ่นให้มีความ

เข้มแข็งในการแก้ปัญหา 

ภาครัฐควรให้การสนับสนุนในการจัดตั้งธนาคารที่ดินทั้งในระดับประเทศ และในระดับธนาคารที่ดิน

ชุมชน ให้ธนาคารที่ดินมีแหล่งเงินทุนมากกว่าการออมทรัพย์ในระดับกลุ่ม เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนส าหรับซื้อที่ดิน

มาให้แก่ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากินหรืออยู่อาศัย ได้มีโอกาสเช่าหรือเช่ าซื้อ และได้มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเองใน

อนาคต นอกจากนั้นภาครัฐควรที่จะให้การอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรยากจนหลังจากการได้ที่ดิน  เช่น จัดท า 

โครงสร้างพ้ืนฐาน (แหล่งน้ า/ไฟฟ้า) สนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยทางการผลิต ส่งเสริมการตลาดและการค้าที่

เป็นธรรมกับเกษตรกรรายย่อย เป็นต้น   
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4.4 บทสรุป 
 จากการศึกษาการด าเนินงานของธนาคารที่ดินชุมชน จากกลุ่มตัวอย่าง “กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบ
โหนด” และ “กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแม่บ้านยางแดง” ที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า ธนาคารที่ดินชุมชน ท า
ให้ชาวบ้านสามารถมีที่ดินท ากินและอยู่อาศัยเป็นของตนเอง เข้าถึงที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ โดยอาศัยกลไกการ
ซื้อที่ดินมาเป็นของกลุ่มออมทรัพย์ และให้ชาวบ้านผ่อนช าระกับทางกลุ่มออมทรัพย์ หรือใช้กลไกทางการเงิน 
โดยให้ชาวบ้านกู้เงินจากกลุ่มออมทรัพย์มาซื้อที่ดิน แสดงให้เห็นว่า ธนาคารที่ดินชุมชน สามารถแก้ปัญหาที่ดิน
ในระดับชุมชนได้ คือสามารถป้องกันไม่ให้ที่ดินของชาวบ้านหลุดไปเป็นของนายทุนนอกพ้ืนที่ ซึ่งอาจจะมา
กว้านซื้อที่ดินเพ่ือประกอบกิจการบางอย่าง ที่มีผลกระทบภายนอกทางด้านลบกับประชาชนในพ้ืนที่ 
นอกจากนั้นธนาคารที่ดินชุมชนยังมีบทบาทในการช่วยเหลือชาวบ้านที่ที่ดินจะหลุดจ านองจากระบบธนาคาร
พาณิชย์ เพ่ือให้คนกลุ่มนี้ยังคงมีท่ีดินท ากินและอยู่อาศัย ตลอดจนได้เป็นเจ้าของที่ดินอีกครั้งในอนาคต  
 ธนาคารที่ดินชุมชน จึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นว่า ธนาคารที่ดิน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ
แก้ปัญหาที่ดินให้กับประชาชนได้ และมีบทบาทส าคัญในการกระจายการถือครองที่ดิน ลดการกระจุกตัวของ
การถือครองที่ดินในประเทศไทย ดังนั้นรัฐควรจะให้การส่งเสริมการด าเนินงานของภาคประชาชน และ
สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินและอยู่อาศัยของ
ประชาชน การเข้าไม่ถึงที่ดินเพ่ือใช้ท าประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญในการเลี้ยงชีพของประชาชนเป็นจ านวนมาก ตลอดจนท าให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็น
ธรรมต่อไป 
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