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รายละเอยีดชุดวชิา 
 

1. ค ำอธิบำยชุดวิชำ 
 แนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทุน และการจัดการทางการเงิน รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ 
และส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการวางแผนการใช้ทุน การบริหารทุนของกลุ่ม องค์กร และสถาบันที่
เกี่ยวข้องกับทุน การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของสถาบันการเงินระดับชุมชน ระดับประเทศ 
ต่างประเทศ ข้อปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินและสินเชื่อทางการเกษตร การบริหารหนี้สิน การ
ท าบัญชีและงบดุลในครัวเรือน ตลอดจนการวิเคราะห์ และส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน และ
ชุมชน 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทุน ปัจจัยในการจัดการทุน และการบริหารจัดการทุน 
 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มและสถาบัน การด าเนินการของกลุ่มและสถาบันที่
 เกี่ยวข้องกับทุนในระดับต่างๆ  
 3. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเกี่ยวกับทุน และแนวทางในการส่งเสริมและ
 พัฒนาทุนเพื่อความยั่งยืน 

3. รำยช่ือหน่วยกำรสอน 
หน่วยที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร  
หน่วยที่ 2 รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุน เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 3 การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 4 การบริหารเงินทุนเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 5 การวางแผนการใช้ทุนเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 6 การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 7 การท าแผนธุรกิจเพ่ือการจัดการทุนเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 8 การจัดท าโครงการเพ่ือการจัดการทุน 
หน่วยที่ 9 การบริหารทุนเพ่ือสวัสดิการในชุมชน 
หน่วยที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
หน่วยที่ 11 การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน 
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน 
หน่วยที่ 13 การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน 
หน่วยที่ 14 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หน่วยที่ 15 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร 

 



หน่วยที่ 9 
กำรบริหำรทุนเพื่อสวัสดิกำรในชุมชน 

 
โสตทัศน์ที ่# 9.1 แนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิกำรชุมชน 
 
1. ควำมเป็นมำ ควำมหมำย และควำมส ำคัญของสวัสดิกำรในชุมชน 
 
ควำมเป็นมำของสวัสดิกำรชุมชน 
 แนวคิดระบบสวัสดิการชุมชน (Community Welfare) เป็นแนวคิดที่พัฒนามาจาก Social 
Safety Net ที่ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมและการจัดสวัสดิการโดยเอกชนและชุมชน  ซึ่งผู้ที่มี
อิทธิพลต่อแนวคิดนี้  คือ Giddens ที่ เป็นเจ้าของความคิด Autotelic-self โดยได้เสนอแนวคิด 
การจัดสวัสดิการทางบวกที่ไม่กระทบต่อผู้เสียภาษี กล่าวคือ การท าให้ทุกคนที่เสี่ยงต่อความทุกข์ยาก 
ได้ตระหนักและเคารพในศักดิ์ศรีของตน ในการที่จะเรียนรู้และท าตนให้พ้นจากภาวะยากล าบาก  
ซึ่งคือการเน้นการพ่ึงตนเองนั่นเอง 
 
ควำมหมำยของสวัสดิกำรชุมชน 
 สวัสดิการชุมชนคือการสร้างความมั่นคงพ้ืนฐานให้กับคนในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยคนในชุมชนก่อตั้งขึ้นมาจากพ้ืนฐานทรัพยากรที่มีอยู่ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและ
ปัญหาความต้องการของคนในชุมชน 
 
ควำมส ำคัญของสวัสดิกำรในชุมชน 
 กองทุนสวัสดิการในชุมชน เป็นเครื่องมือส าคัญที่น ามาใช้ เพ่ือพัฒนาคนและชุมชนจากฐานราก
ให้เติบโตเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ส่งผลต่อความม่ันคง ความแข็งแรงทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่มีต่อประเทศชาติ เนื่องจากอุดมการณ์และหลักการของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการในชุมชน มีลักษณะ
การด าเนินกิจกรรมที่ส าคัญ คือ การช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะท าให้สภาวะ
ความอ่อนแอในทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนลดน้อยลง และค่อย ๆ หายไปในที่สุด 
 
2. ประเภทสวัสดิกำรในชุมชน 

การศึกษาสวัสดิการชุมชนจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงรูปแบบของสวัสดิการชุมชน   
โดยสวัสดิการชุมชนนั้นก็มีรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 

1. การบริการสังคม (Social services) 
2. การช่วยเหลือทางสังคม (Social assistance) 



3. การประกันสังคม (Social insurance) 
4. การช่วยเหลือเกื้อกูลและบริการสังคมทางเลือก (Alternative social welfare) 

 
ประเภทของสวัสดิกำรชุมชนโดยใช้ฐำนทุนของชุมชนเป็นเกณฑ์ 
 1. สวัสดิการฐานกลุ่มออมทรัพย์ 

2. สวัสดิการฐานวิสาหกิจชุมชน 
3. สวัสดิการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
4. สวัสดิการฐานศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
5. สวัสดิการฐานชุมชนเมือง 
6. สวัสดิการฐานผู้สูงอายุ 
7. สวัสดิการฐานผู้ยากล าบาก 
 

โสตทัศน์ที ่# 9.2 กำรบริหำรทุนสวัสดิกำรในชุมชน 
 
1. กำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรในชุมชน 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดจากการการรวมตัวกันของคนในชุมชนในพ้ืนที่ด้วยความสมัครใจ 
เพ่ือปรึกษาตกลงกัน จัดตั้งกฎกติการ่วมกันบริหารจัดการ ร่วมกันรับผลประโยชน์ และประสงค์จะดูแล
ซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเอ้ืออาทรต่อกัน 
 
ขั้นตอนกำรจัดตั้งกองทุนสวัสดิกำรชุมชน 
1. จุดประกายความคิด ท าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย 
2. ค้นหาศักยภาพและทุนในท้องถิ่น 
3. ขยายแกนน าให้ครอบคลุมชุมชน 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น 
5. การตั้งกองทุนสวัสดิการชาวบ้าน 
 5.1 การจัดท าระเบียบกองทุน 
 5.2 การเปิดรับสมาชิก 
 5.3 การระดมเงินทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ 
6. การจัดระบบข้อมูลสนับสนุนกองทุน 
7. การติดตามประเมินผล 
8. การขยายผล 
  



 8.1 ขยายแกนน า 
 8.2 ขยายสมาชิก 
 8.3 ขยายแหล่งทุน 
 8.4 ขยายประเภทและผลประโยชน์ของสมาชิก 
 8.5 ขยายการให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส 
 8.6 การพัฒนาสู่สวัสดิการที่ยั่งยืน 
9. รายงานผลการด าเนินงาน 
 
ประโยชน์จำกกำรจัดตั้งกองทุน 
1. ทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสมบัติของชุมชน 
2. เป็นการพัฒนาพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ชุมชนสามารถจัดการด้านสวัสดิการพื้นฐานได้เอง 
4. เกิดการขยายการเรียนรู้การจัดสวัสดิการจากพ้ืนที่ต้นแบบสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ 
5. เมื่อชุมชนเข้มแข็งทุกครัวเรือนในชุมชนก็จะเข้มแข็ง 
6. เมื่อชุมชนเข้มแข็งประชาชนเข้มแข็งปัญหาการว่างงานหรือการผละถิ่นฐานมาประกอบอาชีพใน  
เมืองใหญ่จะลดลง 
7. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนในการจัดสวัสดิการโดยชุมชนท้องถิ่นมากขึ้น 
 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำน 
1. องค์ประกอบของผู้น าและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน 
2. กระบวนการท างานที่เน้นการมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3. ความเป็นธรรมในการบริหารงาน 
4. การสนับสนุนด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ 
5. ความสามารถในการเข้าถึงความต้องการของชาวบ้านในชุมชน 
6. การประชาสัมพันธ์สวัสดิการกองทุนฯ 
7. การให้ความร่วมมือจากสมาชิก และคณะกรรมการกองทุนในทุก ๆ ด้าน 
8. การน าบุคคลส าคัญมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานสวัสดิการ 
9. การใช้กองทุนสวัสดิการในการเชื่อมโยงไปสู่การสร้างอาชีพ 
10. การน ากุศโลบายมาใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองให้คนในชุมชนเกิดการประพฤติปฏิบัติตัวที่ดี 
 
 
 



ปัญหำและอุปสรรค 
1. การจัดสวัสดิการชุมชนเป็นการจัดสวัสดิการกระแสทางเลือก 
2. ความหลากหลายของรูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชน 
3. องค์กรที่จัดสวัสดิการชุมชนส่วนใหญ่เกิดจากการเรียนรู้ลอกเลียนแบบกัน 
4. กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมซึ่งเป็นกองทุนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรสวัสดิการชุมชนในภาพรวมโดยตรงแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอในการท า
หน้าที่ดังกล่าว 
5. การด าเนินงานยังอยู่เฉพาะกลุ่มผู้น าและเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กร 
6. การด าเนินงานยังขาดการเชื่อมโยงกับระบบสวัสดิการต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
7. ขาดการพัฒนาและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
8. ขาดการบริหารจัดการด้านการเงินที่เข้มแข็งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ 
9. กองทุนฯ ยังขาดการวางแผน และการวางระบบที่ดี 
10. ชุมชนแต่ละแห่งมีแนวความคิดในการจัดประเภทของสวัสดิการที่แตกต่างกัน 
11. ขาดสถานที่เพ่ือใช้ประโยชน์ในการท ากิจกรรมร่วมกัน 
 
2. หลักกำรบริหำรทุนสวัสดิกำรชุมชน 
1. การบริหารจัดการกองทุนเน้นการบริหารจัดการที่ดีของคณะกรรมการ 
 1.1 คณะที่ปรึกษา 
 1.2 ประธานกองทุน 
 1.3 คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการบริหาร 
2. การบริหารสวัสดิการชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 2.1 การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) 
 2.2 การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) 
 2.3 การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
 2.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 
3. กำรประเมินกำรบริหำรทุนเพื่อสวัสดิกำรในชุมชน 
1. การให้ความร่วมมือของคนในชุมชน 
2. สวัสดิการที่คนในชุมชนได้รับ 
3. การจัดท าระบบการก ากับดูแลและตรวจสอบได้ด้วยตนเอง 
4. จ านวนโครงการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
5. องค์ความรู้ที่บุคลากรได้รับและสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อกองทุนสวัสดิการชุมชน 



6. ผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ทั้งในระดับชุมชนและระดับความร่วมมือ 
7. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวัสดิการชุมชนมากยิ่งขึ้น 
8. ความส าเร็จในการจัดตั้งสวัสดิการชุมชน 
9. สวัสดิการครบวงจรไม่มีเพียงแต่ตัวเงินเท่านั้น 
 
โสตทัศน์ที ่# 9.3 กำรพัฒนำและแนวทำงส่งเสริมกำรจัดกำรสวัสดิกำรในชุมชนเพื่อกำรส่งเสริมและ 
พัฒนำกำรเกษตร 
 
1. กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทุนเพื่อสวัสดิกำรในชุมชน 

1. ใช้แนวคิดจากกลุ่มหรือองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งและ
พัฒนาบริหารจัดการทุนเพ่ือสวัสดิการชุมชน 

2. สร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งเพ่ือสามารถบริหารจัดการได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
3. การมีสมาชิกจ านวนมาก มีกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ในกระบวนการกลุ่ม รวมไปถึง  

การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่หลากหลายเพ่ือพ่ึงพิงทั้งด้านเงินทุน องค์ความรู้ จากภายนอก 
ในการน ามาจัดสวัสดิการ และเงินปันผลแก่สมาชิก 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดสวัสดิการชุมชน ท าให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
พร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการ  

5. การสร้างหลักประกันให้กับกลุ่มหรือองค์กรตามแนวคิดของการมีส่วนร่วม โดยผู้ยากล าบาก
ต้องเข้าร่วมกระบวนการของกลุ่ม เพ่ือได้รับสิทธิประโยชน์จากกลุ่ม รวมไปถึงสมาชิกของกลุ่มด้วย 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคมด้วยตนเองได้ เสริมสร้าง
ศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
 
2. แนวทำงส่งเสริมกำรจัดกำรสวัสดิกำรในชุมชนเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
1. ให้ความคิด 
2. ส่งเสริมพัฒนาด้านการจัดการ 
3. ส่งเสริมชุมชนให้สร้างสถาบันการเงิน 
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนในพ้ืนที่น าร่อง 
5. หนุนเสริมผ่านกลไกการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
 
 



หน่วยที่ 10 
กฎหมำยเกี่ยวกับทุนเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 

 
โสตทัศน์ที ่# 10.1 กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
1. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคเอกชน 
 
แนวคิดและทฤษฎีกำรลงทุน 
 ความหมายของการลงทุน “การลงทุน” คือ การที่เราใช้จ่ายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปัจจุบัน  
โดยมุ่งหวังจะได้รับผลตอบแทนจากการใช้จ่ายนั้นในอนาคต 
 ประเภทของการลงทุน แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 
1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer investment)  
2. การลงทุนในธุรกจิ (Business or economic investment) 
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or securities investment) 
 ความหมายการส่งเสริมการลงทุน “การส่งเสริมการลงทุน” คือ การชักจูงและเร่งรัดให้มี 
การลงทุนเกิดขึ้น หลักการส่งเสริมการลงทุนนั้นมีทั้งมาตรการที่เป็นมาตรการทางกฎหมาย และ
มาตรการที่มิใช่ทางกฎหมาย 
 
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 นโยบายการลงทุนของไทยที่มักมีบทบาทเป็นประเทศผู้รับการลงทุน ดังนั้นจึงมักมีการก าหนด
ข้อจ ากัดในการลงทุนในระยะก่อนการลงทุน (Pre-Establishment) หรือการห้ามประกอบธุรกิจของ 
คนต่างชาติ หรือการก าหนดอาชีพสงวนบางอย่าง เพ่ือช่วยให้คนไทยหรือผู้ประกอบการไทยสามารถ
แข่งขันกับผู้ประกอบการต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศได้ 
 
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคเอกชน 
 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยรัฐบาลประกาศใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรม พ.ศ. 2497 ซ่ึงรัฐเป็นผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม โดยจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
ขึ้นมาด าเนินการ แต่เมื่อประสบกับปัญหารายได้จากการส่งออกข้าวลดลงจนท าให้ขาดดุลช าระเงิน   
จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องลดบทบาทของรัฐให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนแทน โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน
และให้หลักประกันส าหรับนักลงทุนต่างประเทศว่าจะน าเงินก าไรกลับประเทศได้ 
 
 



กำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ 
 ประเภทของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสามารถแบ่งตามผลกระทบต่อการค้าระหว่าง
ประเทศได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ 
 1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแนวนอน (Horizontal FDI) 
 2. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในแนวตั้ง (Vertical FDI) 
 ปัจจัยที่กระตุ้นการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ ปัจจัยที่กระตุ้นการลงทุนทางตรงจาก
ต่างประเทศแบ่งออกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
 1. ปัจจัยที่เกิดจากประเทศผู้ลงทุน 
  1.1 ปัจจัยด้านองค์การธุรกิจ 
  1.2 ปัจจัยด้านการตลาด 
  1.3 ปัจจัยด้านต้นทุน 
  1.4 ปัจจัยอื่น ๆ ภายในประเทศผู้ลงทุน 
 2. ปัจจัยที่มีอยู่ในประเทศผู้รับทุน 
  2.1 นโยบายของรัฐบาลของประเทศผู้รับทุน 
  2.2 ความรู้สึกชาตินิยมของคนในประเทศ 
  2.3 การเข้าร่วมเป็นภาคีในการให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่สินทรัพย์พิเศษของ
        อุตสาหกรรม 
  2.4 การเป็นแหล่งทรัพยากรและแหล่งแรงงานที่มีค่าแรงถูก 
  2.5 ความมีเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผู้รับทุน  
 3. ปัจจัยอ่ืนที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศ 
  3.1 เพ่ือแสวงหาตลาดใหม่ ๆ 
  3.2 เพ่ือลดต้นทุนค่าขนส่ง 
  3.3 เพ่ือลดต้นทุนการผลิต 
  3.4 เพ่ือเข้าหาแหล่งวิทยาการและทักษะเฉพาะ 
  3.5 เพ่ือการจัดหาวัตถุดิบ 
  3.6 เพ่ือการแข่งขันกับคู่แข่งขันที่ไปลงทุนในต่างประเทศ 
 
2. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำคประชำชน 
 การส่งเสริมการลงทุนภาคประชาชน คือ การด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนระดับฐานราก 
ให้เกิดความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่จะน าไปลงทุนประกอบอาชีพสร้างงาน
และรายได้ โดยรูปธรรมของการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนที่ผ่านมาจะตั้งอยู่บนฐาน 



ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถแยกหมวดของฐานงานที่น าไปสู่หรือสามารถเชื่อม โยงกับ 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน ดังนี้ 
 1. ฐานระบบการเงินและทุน 
 2. ฐานการพัฒนาอาชีพ รายได้ 
 3. ฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ฐานการสร้างสวัสดิการ 
 
ควำมหมำยเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
 เศรษฐกิจ หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอย 
สิ่งต่าง ๆ ของชุมชน 
 ทุน หมายถึง ของเดิมหรือเงินเดิมที่มีไว้ ลงไว้ ก าหนดไว้ จัดตั้งไว้ เพ่ือประโยชน์ให้งอกงาม  
ทั้งนี้ทุนสามารถแบ่งออกเป็น 
 1. ทุนที่เป็นเงินตรา 
 2. ทุนที่ไม่ใช่เงินตรา 
  2.1 ทุนมนุษย์ (Human Capital) 
  2.2 ทุนสังคม (Social Capital) 
  2.3 ทุนกายภาพ (Physical Capital) 
  2.4 ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 
 ชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่อาณาบริเวณเดียวกัน 
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 ทุนชุมชน หมายถึง สรรพสิ่งใด ๆ ก็ตามที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ
เกิดข้ึนจากฝีมือหรือมันสมองภูมิปัญญาที่มีมูลค่าหรือคุณค่าของมนุษย์ 
 ท้องถิ่น หมายถึง ท้องที่ใด ท้องที่หนึ่ง 
 การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการทุน  
 ชุมชนท้องถิ่น หมายถึง พ้ืนที่ที่ประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทั้งใน
รูปแบบพื้นที่ทางการปกครอง ต าบล อ าเภอ จังหวัด และพ้ืนที่ทางภูมิเวศน์วัฒนธรรม 
 เศรษฐกิจและทุนชุมชน หมายถึง กลุ่มคน หรือชุมชนที่รวมกันท างานอันเกี่ยวกับการผลิต  
การจ าหน่าย การบริโภค และการบริการโดยมีทุนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
 
 
 
 



กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 จากสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทั่วไปทั้งในพ้ืนที่ชนบทและชุมชน
เมือง ซึ่งเงินทุนเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด ารงชีวิต ดังนั้นรัฐบาลจึงได้ก าหนดให้มีนโยบายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นเครื่องมือในการกระจาย
โอกาสให้แก่คนที่มีฐานะยากจน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงโอกาสที่ท าให้คนที่มีฐานะยากจน  
ได้เข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้า ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาสังคมด้วย 
ภูมิปัญญาของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถจัดระบบเงินกองทุน 
3. เสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดบัฐานรากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
5. เกิดศักยภาพ/ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเมืองเศรษฐกิจสังคม 
 
ปรัชญำของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
1. เสริมสร้างส านึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น 
2. ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง 
3. เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน 
4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม 
5. กระจายอ านาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 
 
มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรก ำกับดูแลและส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทย 
ส่วนที่ 1 ก าหนดองค์กรที่มีบทบาทในการด าเนินงานของสหกรณ์และก ากับดูแลสหกรณ์ 
ส่วนที่ 2 ก าหนดเนื้อหาสาระที่เก่ียวกับสหกรณ์ 
ส่วนที่ 3 ก าหนดบทก าหนดโทษตามกฎหมาย 
 
 
 
 



3. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทุนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 
กำรบริหำรจัดกำรทุนตำมกฎหมำยส่งเสริมกำรลงทุนภำคเอกชน 
 การบริหารจัดการทุนตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนในปัจจุบันจะอยู่ภายใต้ 
กรอบกฎหมายการส่งเสริมการลงทุนตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 1. หลักการและเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
 2. สาระส าคัญของพระราชบัญญัติพระราชบัญญัตินี้ได้มีการก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง 
 โครงการลงทุนที่คณะกรรมการจะให้การส่งเสริมได้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่มีความเหมาะสม
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีให้พิจารณาถึงปัจจัยต่อไปนี้ 
 1. จ านวนผู้ผลิตและก าลังผลิตในกิจการที่มีอยู่แล้วในราชอาณาจักร 
 2. โอกาสที่กิจการนั้นจะขยายตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล 
 3. ปริมาณและอัตราการใช้ทรัพยากร รวมทั้งทุน วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็น 
 4. จ านวนเงินตราต่างประเทศที่จะประหยัดหรือสงวนไว้ได้ 
 5. ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ 
 6. หลักเกณฑ์อ่ืนที่คณะกรรมการเห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม 
 การส่งเสริมจะก าหนดเงื่อนไข หน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับการส่งเสริมรายนั้นต้องปฏิบัติ เรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องดังนี้ 
 1. จ านวนทุนและแหล่งที่มาของทุน 
 2. สัญชาติและจ านวนผู้ถือหุ้น 
 3. ขนาดของกิจการซึ่งรวมถึงชนิดผลิตภัณฑ์ ผลิตผลหรือการให้บริการ 
 4. ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศที่จะต้องใช้ 
 5. สัญชาติและจ านวนคนงาน ช่างฝีมือ และผู้ช านาญการ 
 6. การฝึกและใช้ก าลังคนในการปฏิบัติงาน 
 7. การป้องกันและควบคุมมิให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 8. ระยะเวลาที่จะต้องเริ่มปฏิบัติตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม 
 9. ระยะเวลาที่จะต้องสั่งซื้อเครื่องจักร 
  10. ระยะเวลาที่จะต้องน าเครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร 
 11. ระยะเวลาที่จะต้องส่งเครื่องจักรที่น าเข้ามากลับออกไป 
 12. การขยายระยะเวลาตาม (8) (9) (10) หรือ (11) 
 13. วันเปิดด าเนินการ 
  14. การรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการและการด าเนินงาน 
 15. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 



 16. การก าหนดผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่คณะกรรมการหรือทางราชการก าหนด 
  17 การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบหรือการให้บริการ 
  18 การส่งออกซ่ึงผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ 
  19 การน าเงินมอบแก่ส านักงานเพื่อประกันในการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนด 
  20 เรื่องอ่ืนที่เกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  
 คณะกรรมการสามารถให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ท ากิจการส่งออกเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้ 
 1. การยกเว้นอากรขาเข้า 
 2. การยกเว้นอากรขาเข้า 
 3. การยกเว้นอากรขาออก 
 4. การอนุญาตให้หักเงินได้ 
 
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก 
 ปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนภมิภาคโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออกให้เป็น
ภูมิภาคที่ส่งเสริมการก้าวหน้าทางเศรษฐกิจต้นแบบซึ่ งมีชื่อว่าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 
ภาคตะวันออก โดยจุดมุ่งหมายให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน าของอาเซียนเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยซ่ึงเป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลัก 
 
โสตทัศน์ที่ # 10.2 กฎหมำยเกี่ยวกับแหล่งทุน 
 
1. กฎหมำยเกี่ยวกับองค์กรกำรเงินชุมชน 
 
นโยบำยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนซึ่งมุ่งเน้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจและ
ทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถพ่ึงตนเอง และจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืนรูปธรรมของการสนับสนุน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ที่ผ่านมาจึงตั้งอยู่บนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แยกหมวด
ของฐานงานที่น าไปสู่หรือสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนได้ 
 
 
 
 



พระรำชบัญญัติกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 
 เหตุผลการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของ
หมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการให้ชุมชนเป็นผู้ก าหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านหรือชุมชน  
ตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของตนเอง 
 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ออก “ระเบียบคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน พ.ศ. 2551” 
ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นผู้รักษาการณ์ตามระเบียบนี้ 
และมีโครงสร้างการด าเนินงานโดยสรุป คือ 
 หมวด 1 นายทะเบียนกองทุนหมู่บ้านให้ผู้อ านวยการเป็นนายทะเบียนกองทุนหมู่บ้าน 
 หมวด 2 การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการเครือข่ายให้ 
การสนับสนุนสร้างความเข้าใจและสร้างการเรียนรู้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน 
 หมวด 3 การจัดการความรู้และการพิจารณาความพร้อม 
 หมวด 4 การจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านเมื่อกองทุนหมู่บ้านที่ได้รับการจัดตั้งและจดทะเบียน
กองทุนหมู่บ้านแล้วให้คณะกรรมการจัดสรรเงินจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติไปยังบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน 
  
2. กฎหมำยเกี่ยวกับสถำบันกำรเงิน 
 
กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจสถำบันกำรเงิน 
 ปัจจุบันการด าเนินงานของสถาบันการเงินทุกประเภทในประเทศไทยอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 27ก เมื่อวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงมาตรการในการก ากับดูแลสถาบันการเงินให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป   
 พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินฉบับใหม่  แตกต่างจาก พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์เดิม และ 
มีผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องหลัก ๆ โดยสรุปได้ดังนี้ 
1. นิยามสถาบันการเงินขยายขอบเขตกว้างข้ึน 
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีอ านาจในการก ากับดูแลธุรกิจนอนแบงก์ (Non-bank) มากขึ้น 
3. เพดานการถือหุ้นของต่างชาติในสถาบันการเงินไทยมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
4. การก ากับดูแลจะเน้นความเป็นกลุ่มธุรกิจการเงิน 
5. มีการก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค 
6. เกณฑ์การลงทุนและการให้สินเชื่อมีความเข้มงวดมากข้ึน 
7. เกณฑ์การด ารงเงินกองทุนและสินทรัพย์มีความยืดหยุ่นมากข้ึน 



8. การแก้ไขฐานะหรือการด าเนินงานของสถาบันการเงินมีลักษณะเชิงรุกมากกว่าเดิม 
9. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีบทบาทในการจัดการเรื่องต่าง ๆ มากข้ึน 
10. ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สามารถก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้ 
11. บทลงโทษมีความรุนแรงขึ้น 
 
3. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทุนตำมกฎหมำยเกี่ยวกับแหล่งทุน 
 
กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านผ่านมาแล้วกว่าทศวรรษ ผลการด าเนินงานมีทั้งประสบผลส าเร็จ
และปัญหาอุปสรรค ปัจจุบันเข้าสู่การด าเนินงานในระยะที่ 3 ส าหรับกองทุนที่ยังด าเนินการอยู่ได้ 
ขอเพ่ิมทุนโดยรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้อนุมัติจัดสรรเงินเข้าสู่กองทุนและได้ก าหนด 
แนวทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยื่นค าขอรับการสนับสนุนการเพ่ิมทุน 
ตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
 1. แนวทางการด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 
 การแจ้งผลการอนุมัติและการโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีขั้นตอนดังนี้ 
  1.1 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) แจ้งผลการอนุมัติและ  
การโอนเงินให้คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ระดับอ าเภอ/เขตและ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา ตามแบบรายงานผลการจัดสรรและโอนเงิน  
ตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 เพ่ือแจ้งผลและตรวจสอบความถูกต้อง
ของการโอนเงินการด าเนินงานการเพิ่มทุนตามโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 
  1.2 คณะอนุกรรมสนับสนุนระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร/ระดับอ าเภอ/เขต 
ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนเงินการด าเนินงานการเพ่ิมทุนตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองระยะที่ 3 และแจ้งผลการอนุมัติและการโอนเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  1.3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   1.3.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรและโอนเงินเพ่ิมทุน
ระยะที่ ๓ กองทุนละ 1 ล้านบาท 
   1.3.2 กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติการขอรับ 
การสนับสนุนเพ่ิมทุน ระยะที่ 3 ตรวจสอบข้อมูลที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองควรด าเนินการ
ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการด าเนินงาน 
 
 



 2. แนวทางการบริหารจัดการเงินเพ่ิมทุนตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ระยะที่ 3 
  2.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการจัดสรรและโอนเงินเพ่ิมทุนจากรัฐบาล 
จ านวน 1 ล้านบาท สามารถน าเงินที่ได้รับไปบริหารจัดการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้  
ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจ าเป็นเร่งด่วนของประชาชน 
  2.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเ พ่ือ 
แจ้งประชาสัมพันธ์การได้รับการจัดสรรเงินเพ่ิมทุนตามโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ระยะที่ 3 ให้รับทราบข้อมูลร่วมกัน 
  2.3 คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสามารถพิจารณาบริหารจัดการเงิน
เพ่ิมทุนที่ได้รับให้แก่สมาชิกกู้ยืมได้ตามค าแนะน าการบริหารจัดการเงินเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและ  
ชุมชนเมือง 
  2.4 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จะต้องน าแผนการออมเงิน แผนการเพ่ิมจ านวน
สมาชิก แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพสวัสดิการแก่สมาชิกและแผนการพัฒนากองทุนหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมืองน าไปถือปฏิบัติตามท่ีได้จัดท าไว้ประกอบแบบค าขอรับการสนับสนุนการเพ่ิมทุนตามโครงการ
เพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
 3. แนวทางการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
  3.1 ส าหรับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ยังไม่ได้การอนุมัติเงินกู้ยืม  
ให้ด าเนินการยื่นแบบค าขอกู้ยืมและจัดท าสัญญากู้ยืมเงิน สัญญาค้ าประกันการกู้ยืมเงิน อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบของกองทุนหมู่บ้าน 
  3.2 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการกู้ยืมเงินแล้วมีความประสงค์ 
ขอกู้ยืมเงินเพ่ิมเติมควรช าระคืนเงินกู้เดิมให้ครบตามจ านวนที่กู้ยืมเดิมก่อน 
 
โสตทัศน์ที่ # 10.3 กฎหมำยเกี่ยวกับทุนเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
 
1. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรผลิตและกำรแปรรูปด้ำนกำรเกษตร 
 
ภำพรวมของกฎหมำยเกี่ยวกับกำรเกษตร 
 ปัจจุบันมีกฎหมายจ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอันเป็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานของการเกษตรกรรม ปัจจัยที่สนับสนุนการท าเกษตรกรรม และตัวเกษตรกรเอง ซึ่งจ าแนก
เฉพาะกฎหมายที่ส าคัญออกเป็น 8 หัวข้อหลัก 
  



 1. กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรดินและที่ดิน 
 2. กฎหมายเกี่ยวกับน้ า 
 3. กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยการผลิต 
 4. กฎหมายเกี่ยวกับสินเชื่อและเอกเทศสัญญา 
 5. กฎหมายเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตร 
 6. กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์  
 7. กฎหมายเกี่ยวกับกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร 
 8. กฎหมายเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
 
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรส่งเสริมปัจจัยกำรผลิต 
 ปัจจัยการผลิตทางเกษตรกรรมมีองค์ประกอบพื้นฐาน คือ ที่ดิน น้ า และปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น
ตามประเภทของเกษตรกรรมซึ่ง ได้แก่ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช สารเคมีต่าง ๆ เครื่องจักร 
เครื่องมือ เงินทุน และแรงงาน นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ออกใช้มาเพ่ือส่งเสริม คุ้มครอง ดูแล จนถึง
ควบคุมหลายฉบับ  
 กฎหมายเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนการผลิตเป็นกฎหมายที่ก าหนดขึ้นโดยมิได้เกี่ยวข้องกับปัจจัย
การผลิตโดยตรง แต่กฎหมายเหล่านี้เป็นส่วนเสริมที่รัฐสามารถเข้ามีส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกร 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพ่ือให้การประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรด าเนินไปได้ด้วยดี 
 ปัจจัยที่เก่ียวกับเงินทุนเพ่ือมิให้เกษตรกรต้องกู้ยืมจากแหล่งสินเชื่อนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ย
สูงเกินควร ได้มีการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพ่ือให้เป็นสถาบัน
ระดับชาติท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร
อย่างเป็นระบบ 
 
2. กฎหมำยเกี่ยวกับกำรตลำดด้ำนกำรเกษตร 
 
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรตลำด 
 การตลาดสินค้าเกษตรจ าเป็นต้องมีเครื่องมืออ่ืนในการรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร 
จึงมีการจัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าโดยการออกพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
เพ่ือเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ประกอบการโรงงานแปรรูป สินค้าเกษตรและผู้ส่งออกสามารถเข้าไป  
ท าการซื้อขายล่วงหน้าสินค้าเกษตรในตลาดที่มีกฎและหลักเกณฑ์การซื้อขายล่วงหน้าที่แน่นอน 
 การผลิตทางเกษตรกรรมบางอย่างยังมีการจัดท าข้อตกลงระหว่างเกษตรกรกับผู้ซื้อไว้ล่วงหน้าที่
เรียกว่า “เกษตรพันธะสัญญา” หรือ Contract Farming เป็นรูปแบบหนึ่งของการผลิตที่เกษตรกร



ด าเนินการผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้ซื้อ โดยมีการตกลงไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับราคา ปริมาณ 
คุณภาพ และเวลาในการส่งมอบสินค้า 
 ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายหลายฉบับที่ดูแลเกษตรกรด้านปัจจัยการผลิตและปัจจัยสนับสนุน 
การผลิตทางเกษตรกรรม การประกอบเกษตรกรรมของเกษตรกรยังคงมีปัญหาหลายประการ เช่น  
ด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ พบว่า เกษตรมีแนวโน้มที่จะต้องพ่ึงพาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์จากผู้ผลิต 
ขนาดใหญ่หรือจากทางราชการ แทนที่จะพ่ึงพาตนเองอย่างที่เป็นมาในอดีต ท าให้เกษตรกรรายย่อย  
ขาดศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตและพ่ึงตนเองไม่ได้ 
 

กรณีตลำดเกษตร (Community Agriculture Market) 
 ปัจจุบันรัฐบาลได้พยายามเปลี่ยนรูปแบบจากการท าการเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวเป็นการท า
การเกษตรยั่งยืนและมุ่งเน้นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยพบว่าต้นทุนของเกษตรกรที่มีปัญหา 
หนี้สินมาตลอดนั้นการใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีและก าจัดศัตรูพืชเป็นส่วนหนึ่งซึ่งท าให้เกษตรมีหนี้สิ น  
การท าการเกษตรอย่างยั่งยืนและมุ่งเน้นการผลิตผลผลิตแบบเกษตรอินทรีย์จะสามารถช่วยให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิตได้  
 

3. แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรทุนตำมกฎหมำยท่ีเกี่ยวกับทุนเพื่อกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตร 
 แนวทางการบริหารจัดการทุนตามกฎหมายที่เกี่ยวกับทุนเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
จะยึดหลักส าคัญ คือ บริหารจัดการทุนอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกษตรกรต้องกู้ยืมจากแหล่งสินเชื่อนอกระบบ 
ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงเกินควร ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้งธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) เพ่ือให้เป็นสถาบันระดับชาติท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรอย่างเป็นระบบ 
 
พระรำชบัญญัติธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร พ.ศ. 2509 
 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
ในการก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือท าหน้าที่เป็นแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์ในประเทศไทย  
ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ได้มีการจัดตั้งธนาคารใหม่ข้ึนแทน เพ่ือให้ครอบคลุมถึงเกษตรกรด้วย โดยท าหน้าที่
อ านวยสินเชื่อทางการเกษตรอย่างกว้างขวาง มุ่งให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
การเกษตรหรือการด าเนินงานของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ตลอดจนส่งเสริมให้ 
กลุ่มเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอย่างอ่ืนเกี่ยวกับเกษตรเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ครอบครัวเกษตรกร 
บทบาทของ ธ.ก.ส. ในแต่ละช่วงมีความแตกต่างกันดังนี้ 
 ทศวรรษ 1 (พ.ศ. 2509 - 2519) มุ่งลดบทบาทเงินกู้นอกระบบ 
 ทศวรรษ 2 (พ.ศ. 2520 - 2529) พัฒนาการให้สินเชื่อและบริการครบวงจร 
 ทศวรรษ 3 (พ.ศ. 2530 - 2539) ช่วยเหลือเกษตรกรชั้นเล็กและยากจน 
 ทศวรรษ 4 (พ.ศ. 2540 - 2549) น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบท 



 ทศวรรษ 5 (พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยและให้บริการ
สินเชื่อที่หลากหลาย 
 
ปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงแหล่งทุนของเกษตรกร 
 จากการส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 2556 พบว่า มีการเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็น
ทางการ 88% มีเพียงประมาณ 4.2% ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินที่เป็นทางการได้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน
ชนบท สาเหตุที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเนื่องจากประชาชนในชนบทมีความเสี่ยงทางการเงินสูง  
ซึ่งส่วนใหญ่จะไปหาแหล่งเงินทุนผ่านระบบสหกรณ์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจต่าง ๆ  
 

กำรช่วยเหลือแก้ไขปัญหำหนี้สินบำงกองทุน 
1. พระราชบัญญัติกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 ก าหนดให้จัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกร เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบของเกษตรกร 
2. กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.) ที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาหนี้นอกระบบ 
3. จัดอบรมชี้แจงแก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็งและต้องการแปรรูปผลผลิตเกษตรกรรมขั้นต้น 
ให้เข้าใจระเบียบเงื่อนไขการกู้เงิน และวิธีการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุน
เกษตรกรรายย่อยและองค์กรเกษตรกร 
 

กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรกองทุนที่เกี่ยวกับกำรเกษตรที่มีอยู่ให้สำมำรถรองรับกำรช่วยเหลือ
เกษตรกรอย่ำงครบวงจรและลดกำรซ้ ำซ้อน  
1. กองทุนเก่ียวกับการเกษตรมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเกษตรกรเฉพาะเจาะจงเพียงบางด้าน 
2. กองทุนเก่ียวกับการเกษตรยังมีเงินทุนไม่มากเพียงพอที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างเต็มที่ 
3. เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรได ้
4. เกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาได้รับการอนุมัติความช่วยเหลือจากกองทุนเกี่ยวกับการเกษตร 
5. เกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาได้รับการอนุมัติเงินทุนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
6. การน าเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ การขาดความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงิน มีหนี้สินหลายทาง 
รวมถึงการประสบภัยพิบัติและราคาผลิตผลการเกษตรตกต่ าท าให้เกษตรกรบางรายผิดนัดส่งช าระหนี้ 
7. เกษตรกรบางส่วนยังไม่มีกองทุนใดท่ีจะให้การช่วยเหลือ 
8. การให้ความช่วยเหลือของกองทุนเกี่ยวกับการเกษตรต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านเงินทุนเพียงประการเดียว 
 
 
 
 



ธนำคำรที่ดิน 
 ธนาคารที่ดินเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการสร้าง  
ความมั่นคงในฐานทรัพยากรที่ดินภาคเกษตร โดยท าหน้าที่ส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1. รักษาและกระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกร  
 2. เปลี่ยนที่ดินรกร้างให้กลับมาเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 11 
กำรวิเครำะห์กำรส่งเสริมกำรลงทุนในระดับครัวเรือน 
 
โสตทัศน์ที ่# 11.1 แนวคิดเกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในระดับครัวเรือน 
 
1. ควำมหมำยและประเภทของกำรลงทุนในระดับครัวเรือน 
 การลงทุนระดับครัวเรือน หมายถึง  การลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกันใน 
บ้านเดียวกันหรือไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่มีความปรารถนาดีต่อกัน ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ 
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ  
 1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค  
 2. การลงทุนทางธุรกิจ  
 3. การลงทุนทางการเงิน 
 
กำรลงทุนเพื่อกำรบริโภค 
 การลงทุนเพ่ือการบริโภคเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าประเภทถาวร โดยการลงทุน
ประเภทนี้มีวัตถุประสงค์ในการลงทุน 2 ลักษณะ  
 1. เพ่ือความพึงพอใจ  
 2. เพ่ือผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
  2.1 การลงทุนในที่ดิน 
   2.1.1 การขยายพื้นที่ท าการเกษตร 
   2.1.2 การลงทุนที่ดินเพ่ือเก็งก าไร 
  2.2 การลงทุนในเครื่องจักรกลเกษตร 
  2.3 การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
   2.3.1 การลงทุนแบบปล่อยเช่ารายเดือน 
   2.3.2 การลงทุนแบบปล่อยเช่ารายวัน 
   2.3.3 การลงทุนแบบเก็งก าไร 
   2.3.4 การลงทุนแบบซ่อมแล้วขาย 
   2.3.5 การลงทุนแบบจับเสือมือเปล่า 
   2.3.6 การลงทุนโดยเป็นผู้ประกอบการ 
 
 
 



กำรลงทุนทำงธุรกิจ 
 การลงทุนทางธุรกิจ หมายถึง การซื้อสินทรัพย์เพ่ือประกอบธุรกิจ โดยหวังว่าอย่างน้อยที่สุด
รายได้ที่ได้เพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงในการลงทุน เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือก าไร  
การลงทุนในธุรกิจในที่นี้ หมายถึง การลงทุนในธุรกิจการเกษตร 
 ธุรกิจเกษตร คือ ธุรกิจทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเกษตร ซึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง  
2 ฝ่าย คือ ฝ่ายด าเนินการและฝ่ายประสานงาน ประกอบด้วย 7 ระบบย่อย ได้แก่ 
 1. ระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
 2. ระบบย่อยการผลิตสินค้า 
 3. ระบบย่อยการรวบรวมและการจัดหาผลผลิต 
 4. ระบบย่อยการแปรรูปและการเก็บรักษา 
 5. ระบบย่อยการจัดจ าหน่าย 
 6. ระบบย่อยการส่งออกสินค้าเกษตร 
 7. ระบบย่อยสินเชื่อการเกษตร 
 
กำรลงทุนทำงกำรเงิน 
 การลงทุนตามความหมายของการเงินหรือการลงในหลักทรัพย์เป็นการซื้อสินทรัพย์ในรูปของ
หลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้หรือหุ้นทุน ซึ่งการลงทุนทางการเงิน ประกอบด้วย การออมเงินและ 
การลงทุนในหลักทรัพย์ 
1. การออมเงิน 
 เงินออมเงิน หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่น ามาใช้จ่ายในการบริโภค
และอุปโภคในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต 
  1.1 สถาบันการเงินเพื่อการออม 
  1.1.1 สถาบันการเงินเกี่ยวกับการรับฝากเงิน 
  1.1.2 สถาบันการเงินที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งเงินทุน 
  1.1.3 สถาบันการเงินที่ระดมทุนโดยการออกเครื่องมือทางการเงิน 
  1.1.4 สถาบันการเงินที่มีหน้าที่หลักในการให้กู้ 
2. การลงทุนในหลักทรัพย์ 
 2.1 ตราสารทุน 
  2.1.1 หุ้นสามัญ 
  2.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ 
  2.1.3 ใบส าคัญแสดงสิทธิ  
  2.1.4 หน่วยลงทุน 



  2.1.5 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย 
  2.1.6 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง 
 2.2 ตราสารหนี้ 
 2.3 กองทุนรวม 
 

2. ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 
 

ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในธุรกิจกำรเกษตร 
 ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่า
จะต้องสามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ส่วนค่าใช้จ่าย (Expenses) หมายถึง ต้นทุนที่ก่อให้เกิดรายได้ 
ต้นทุนสามารถจ าแนกได้ 3 ลักษณะ ได้แก่   
 1. การจ าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์    
  1.1 วัตถุดิบ (Materials) 
   1.1.1 วัตถุดิบทางตรง (Direct materials) 
   1.1.2 วัตถุดิบทางอ้อม (Indirect materials) 
  1.2. ค่าแรงงาน (Labor) 
   2.2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) 
   2.2.2 ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 
  1.3 ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead) 
 2. การจ าแนกตน้ทุนตามความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม  
  2.1. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) 
  2.2. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Costs) 
  2.3 ต้นทุนผสม (Mixed Costs) 
   2.3.1 ต้นทุนกึ่งผันแปร (Semi variable cost) 
   2.3.2 ต้นทุนเชิงขั้น (Step cost) 
 3. การจ าแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต  
  3.1 ต้นทุนแผนกผลิต (Cost of production departments) 
  3.2 ต้นทุนแผนกบริการ (Cost of service departments) 
 

ต้นทุนและผลตอบแทนจำกกำรลงทุนทำงกำรเงิน 
1. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการออม 
 1.1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account) 
 1.2 บัญชีเงินฝากประจ า (fixed deposit account) 
 1.3 บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) 



2. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน 
3. ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
 3.1 ดอกเบี้ยรับ (Interest Received) 
 3.2 ส่วนลดรับ (Discount Earned) 
 3.3 ก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) 
 
โสตทัศน์ที่ # 11.2 กำรวิเครำะห์เพื่อกำรลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินระดับครัวเรือน 
 
1. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนในตรำสำรทุน 
 
หลักกำรพื้นฐำนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนในตรำสำรทุน 
 1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ (Economic Analysis) เป็นการวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งแนวโน้มระยะยาวและระยะสั้นทั้งเศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก  
โดยมีตัวชี้วัดที่ใช้วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและวัฏจักรธุรกิจมีหลายตัว ได้แก่ 
  1.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
  1.2 ผลผลิตอุตสาหกรรม (Industrial Production) 
  1.3 ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index: PPI) 
  1.4 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) 
  1.5 การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) 
  1.6 อัตราเงินเฟ้อ (Inflation Rate) 
  1.7 อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) 
  1.8 อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) 
  1.9 นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) 
  1.10 นโยบายการเงิน (Monetary Policy) 
 2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Industry Analysis) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจน
อนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตอย่างไรขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน 
ผู้ลงทุนจึงจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
โดยใช้ “วัฏจักรชีวิตของอุตสาหกรรม” ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ 
  2.1 ระยะเริ่มพัฒนาหรือระยะบุกเบิก (Initial Development Stage) 
  2.2 ระยะเจริญเติบโต (Growth) 
  2.3 ระยะขยายตัว (Expansion) 
  2.4 ระยะอ่ิมตัวหรือเสื่อมถอย (Maturity or Decline) 
 3. การวิเคราะห์บริษัท (Company Analysis) เป็นขั้นสุดท้ายของการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือกบริษัทที่ควรลงทุน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  



2 รูปแบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ลงทุนควรให้
ความส าคัญกับข้อมูลทั้ง 2 ประเภท โดยพิจารณาข้อมูลร่วมกันก่อนการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ 
 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรทุน 
1. ความเสี่ยงที่เก่ียวกับบริษัทนั้น (Company Risk)  
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากคุณสมบัติเฉพาะของภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม (Sector Risk) 
3. ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ลงทุนในตลาดหุ้น (Market Risk) 
 
2. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
 
หลักกำรพื้นฐำนกำรวิเครำะห์กำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
1. อัตราผลตอบแทน  
 เมื่ออัตราผลตอบแทนในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลให้เกิดความผันผวนของราคา  
ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจและการวางกลยุทธ์ในการลงทุน 
2. เส้นอัตราผลตอบแทน 
 เส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนกับอายุคงเหลือของตราสารหนี้ โดยจะบอก 
ให้เราทราบว่าอัตราผลตอบแทนที่ตลาดต้องการส าหรับตราสารหนี้แต่ละช่วงอายุเป็นเท่าไร 
3. รูปร่างของเส้นอัตราผลตอบแทน 
 3.1 แบบปกติ (Normal yield curve) 
 3.2 แบบลาดลง (Inverted yield curve) 
 3.3 แบบหลังเขา (Humped yield curve) 
 3.4 แบบแบนราบ (Flatted yield curve) 
4. ดัชนีตราสารหนี้ 
 เครื่องมือที่ผู้ลงทุนใช้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมหรือของกลุ่มตราสารหนี้ 
ที่สอดคล้องกับการลงทุน 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ 
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินผันผวน (Interest Rate Risk) 
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ ไม่สามารถจ่ายช าระดอกเบี้ย (Credit Risk) 
3. ความเสี่ยงต่อการมีอ านาจซื้อที่ลดลงในอนาคต ภาวะเงินเฟ้อมีอิทธิพลต่ออ านาจซื้อของผู้ลงทุน 
(Purchasing Power Risk) 
4. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ลงทุนน าเอาดอกเบี้ยรายงวดที่ ได้รับจากตราสารหนี้ไปลงทุนต่อ 
ในตราสารที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ลดลงจากเดิม ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินลดต่ าลง 
(Reinvestment Risk) 



5. ความเสี่ยงที่เกิดในกรณีที่ตราสารหนี้ที่ลงทุนไว้เดิมครบก าหนดอายุ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยใน  
ตลาดเงินลดลง และผู้ลงทุนต้องน าเงินต้นที่ได้รับช าระคืนจากตราสารหนี้นั้น ไปลงทุนใหม่ในตราสารหนี้
ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ าลง (Rollover Risk) 
6. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ ขอช าระคืนหนี้ก่อนครบก าหนด (Call Risk) 
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้จ่ายช าระคืนหนี้ก่อนครบก าหนดอายุ (Prepayment Risk) 
8. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับกรณีของการ
ลงทุนข้ามประเทศ (Currency Risk) 
9. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารหนี้นั้น ๆ (Liquidity Risk) 
10. ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญต่อนโยบายในการด าเนินงานของผู้ออก 
ตราสารหนี้ (Event Risk) 
 
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนในกองทุนรวม 
 
หลักกำรพื้นฐำนกำรลงทุนในกองทุนรวม 
1. นโยบายหลัก  
2. นโยบายรอง  
3. เงื่อนไขทางภาษี  
4. พอร์ตการลงทุน  
5. ค่าธรรมเนียม  
6. ผลตอบแทนย้อนหลัง  
7. ความเสี่ยง  
8. นโยบายจ่ายปันผล  
9. เงื่อนไขการซื้อ  
10. เงื่อนไขการขายคืน 
 
ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในกองทุนรวม 
1. ผลตอบแทนไม่ได้รับประกันแน่นอน 
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดทั่วไป 
3. ความเสี่ยงจากการลงทุนทางการเงิน/ตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย 
5. ความเสี่ยงจากการเกิดเงินเฟ้อ 
6. ความเสี่ยงจากเงินกู้เพ่ือการลงทุน 
7. ความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 
8. ความเสี่ยงจากตัวผู้จัดการกองทุน 



โสตทัศน์ที่ # 11.3 กำรวิเครำะห์กำรลงทุนในกำรท ำธุรกิจระดับครัวเรือน 
 
1. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนด้วยวิธีระยะเวลำคืนทุน 
 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) หมายถึง ระยะเวลาที่โครงการจะได้รับเงินลงทุน 
ที่ลงทุนไปตั้งแต่เริ่มโครงการกลับมาครบจ านวน หรือ ระยะเวลาที่กระแสเงินสดจ่ายสุทธิเท่ากับกระแส
เงินสดรับสุทธิพอดี 
 
สูตรกำรค ำนวณระยะเวลำคืนทุน 
 ระยะเวลาคืนทุน = เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการ - กระแสเงินสดรับสุทธิ รายปีสะสม
ไปเรื่อย ๆ จนเงินจ่ายลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มโครงการเท่ากับศูนย์ 
 
เกณฑ์กำรตัดสินใจ 
 เกณฑ์ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่นั้นจะพิจารณาจากระยะเวลาคืนทุนที่ค านวณได้เปรียบเทียบ
กับระยะเวลาที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการขึ้นอยู่กับว่าโครงการนั้น  ๆ  
มีความต้องการเงินต้นคืนกลับมาในช่วงเวลาใด 
 
2. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนด้วยวิธีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) คือผลต่างระหว่างมูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุน
กับมูลค่าปัจจุบันรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิตลอดอายุของโครงการ 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼

𝑛

𝑡=1

 

 
เกณฑ์กำรตัดสินใจ 
 ถ้ามูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้ของโครงการมีค่ามากกว่า 0 ก็ตัดสินใจลงทุนหรือยอมรับ
โครงการนั้น หากมูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าน้อยกว่า 0 หรือมีค่าเป็นลบก็ไม่ลงทุนในโครงการดังกล่าว
เนื่องจากไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน ส าหรับในกรณีที่มีโครงการลงทุนที่น่าสนใจมากกว่า 1 โครงการ จะต้องจัด
อันดับโครงการโดยเรียงล าดับตามมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้จากค่ามากไปหาค่าน้อย 
 
3. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนด้วยวิธีอัตรำส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน 
 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (B/C ratio) คือ อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันสุทธิของ
กระแสเงินสดที่ได้รับตลอดอายุโครงการกับเงินลงทุนเริ่มแรกของโครงการนั้น 
 



สูตรกำรค ำนวณ 

𝐵/𝐶 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
∑

𝐵𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
𝑛
𝑡=1

=  
𝑃𝑉𝐵

𝑃𝑉𝐶
 

 
เกณฑ์กำรตัดสินใจ 
B/C RATIO > 1 : ยอมรับข้อเสนอโครงการ 
B/C RATIO < 1 : ปฏิเสธข้อเสนอโครงการ 
B/C RATIO = 1 : จะไม่มีผลกระทบใดๆ ไม่ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธข้อเสนอโครงการ 
 
4. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนด้วยวิธีอัตรำผลตอบแทนภำยใน 
 อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) หมายถึง อัตราคิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์
เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของค่าใช้จ่าย หรืออัตราความสามารถของเงินทุนที่ท าให้ผลประโยชน์คุ้ม 
กับค่าใช้จ่ายเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบัน 
 
สูตรกำรค ำนวณ 

𝑁𝑃𝑉 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑘)𝑡
− 𝐼 = 0𝑛

𝑡=1  * k = อัตราคิดลดของโครงการ 

 
เกณฑ์กำรตัดสินใจ 
IRR > k คุ้มค่าแก่การลงทุนและยอมรับข้อเสนอโครงการ 
IRR < k ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนและไม่ยอมรับข้อเสนอโครงการ 
IRR = k เสมอตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 12 
กำรวิเครำะห์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนในระดับชุมชน 
 
โสตทัศน์ที ่# 12.1 กำรวิเครำะห์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับผู้ประกอบกำร 
 
1. กำรวิเครำะห์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับผู้ประกอบกำร 
 
ปัจจัยพื้นฐำนในกำรประกอบธุรกิจ 
1. ที่ดิน (Land)  
2. แรงงาน (Labor)  
3. ปัจจัยทุน (Capital) ซึ่งได้แก่ เงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักร และปัจจัยการผลิตอื่น ๆ  
4. การจัดการของผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) 
 
หน้ำที่ทำงธุรกิจ 
 องค์ประกอบส าคัญของการด าเนินธุรกิจ คือ การจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานในการประกอบกิจการ
ไปสู่หน้าที่ต่าง ๆ ของธุรกิจ ได้แก่  
 1. การผลิต (Production)  
 2. การตลาด (Marketing)  
 3. การบริหารคนหรือแรงงาน (Personnel)  
 4. การจัดการการเงิน (Finance) 
 
องค์ประกอบส ำคัญในกำรด ำเนินธุรกิจ 
 1. การผลิต (Production) ขบวนการที่ผู้ประกอบการใช้ทรัพยากร ที่ดิน แรงงาน และทุนหรือ
ผลิตสินค้าและบริการตามความต้องการของตลาด 
 2. การตลาด (Marketing) หมายถึง กิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิต
คนกลางไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย 
 3. การจัดองค์กรและการจัดการ (Organization & management) หมายถึง การจัดเตรียม
รูปแบบและขนาดของธุรกิจให้เหมาะสมกับประเภทและขนาดของธุรกิจ 
 4. การจัดการการเงิน (Financial management) การตลาด การผลิต การจัดองค์กร และ
การเงิน กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้แยกด าเนินงานกันโดยสิ้นเชิง แต่สัมพันธ์กันตลอดเวลา เพ่ือให้ธุรกิจด าเนิน
อย่างราบรื่น 
 
 



กำรบริหำรกำรเงิน (Financial Management) 
1. การพิจารณาเงินทุนที่ต้องการ 
2. การได้มาซึ่งเงินทุน 
3. การพิจารณาดอกเบี้ย และการช าระคืนเงินทุน 
4. การจัดท ารายงานการเงิน งบแสดงฐานการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
5. การวิเคราะห์รายงานการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 
6. การหาจุดคุ้มทุน 
 
กำรพิจำรณำเงินทุนที่ต้องกำร 
1.  ส่วนการลงทุน (Investing Capital) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการพัฒนาระบบธุรกิจ ส่วนมาก
จะเกิดก่อนการด าเนินงาน มักเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
2. ส่วนเงินทุนเพ่ือการด าเนินงาน (Working capital) ได้แก่ เงินทุนที่ธุรกิจจ าเป็นต้องมีไว้เพ่ือใช้ใน 
การด าเนินธุรกรรมประจ า โดยทั่วไปจะพิจารณาเป็นรายปี 
 
กำรได้มำซึ่งเงินทุน 
1. อัตราดอกเบี้ยเท่าไร 
2. ระยะเวลาการผ่อนช าระคืน 
3. ใช้อะไรเป็นหลักประกัน 
4. กลุ่มมีศักยภาพที่จะช าระคืนเงินต้นหรือไม่ 
 
กำรพิจำรณำดอกเบี้ยและกำรช ำระคืนเงินกู้ 
1. การช าระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด 
2. การช าระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย แบบเงินรวมเท่ากันทุกงวด 
 
กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน (Financial Reports) 
1. งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)  
2. งบก าไรขาดทุน (Income Statement) 
3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow) 
 
กำรวิเครำะห์รำยงำนกำรเงินโดยวิธีอัตรำส่วน (Ratio Analysis) 
1. อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 
2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการช าระหนี้ (Solvency Ratio) 
3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio) 
4. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio) 



2. กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับผู้ประกอบกำรเกษตร 
 
โครงกำรสินเชื่อเพื่อพัฒนำกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินงานส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ และก าหนดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการลงท างานในพ้ืนที่เดียวกัน (แปลงใหญ่) 
เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานและความต้องการของเกษตรกร 
 
ค ำนิยำมที่เกี่ยวข้อง 
 1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ หมายถึง การส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มการผลิต
และการบริหารจัดการร่วมกัน ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพ่ือการลดต้นทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การผลิต เพิม่โอกาสในการแข่งขัน 
 2. กลุ่มการผลิตภายใต้การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  หมายถึง การรวมกลุ่ม 
ท าการปลูกพืช ประมง และปศุสัตว์ จ าแนกตามจ านวนพื้นที่และจ านวนสมาชิก 
 3. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด หมายถึง คณะอนุกรรมการ 
ที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และขับเคลื่อนด าเนินการพัฒนาการเกษตรตามนโยบายและ
แนวทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 4. คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ หมายถึง 
คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในราชการ  
ส่วนภูมิภาคให้มีเอกภาพ มีระบบสั่งการแบบเบ็ดเสร็จ และมีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
 5. ทีมผู้จัดการแปลง หมายถึง ผู้จัดการแปลงที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 6. ทีมสนับสนุน หมายถึง ทีมตลาด ทีมลดต้นทุนการผลิต และทีมบริหารจัดการ  
 7. คณะท างาน ธ.ก.ส. สนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ หมายถึง พนักงานระดับจังหวัดที่ ธ.ก.ส. 
แต่งตั้งเพ่ือท าหน้าที่ในการสนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 
วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนับสนุนเงินทุนแก่กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร  
2. เพ่ือสนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิต 
สร้างอ านาจในการต่อรองด้านการผลิตและการตลาด  
3. เพ่ือพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรรายย่อยในการรวมกลุ่มการผลิต  
การบริหารจัดการที่ดี และมีการเชื่อมโยงด้านการตลาดรับซื้อผลผลิตที่มั่นคง แน่นอน อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



เป้ำหมำยกำรสนับสนุนสินเชื่อ 
 จ านวน 2,000 แปลง/กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ที่เข้าร่วม
ด าเนินการ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่
ด าเนินงานทั่วประเทศ 
 
แนวทำงและเงื่อนไขโครงกำร 
 1. คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้ความเห็นชอบโครงการของ 
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่เสนอขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ 
 2. ธ.ก.ส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร 
กลุ่มเป้าหมาย แปลง/กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท 
 3. ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.01 บาท/ปี ตลอดระยะเวลาโครงการ  
 4. ธ.ก.ส. แยกบัญชีออกจากการด าเนินงานปกติเป็นการด าเนินงานตามนโยบายรัฐ เพ่ือขอรับ
การชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากรัฐบาล 
 
ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
1. ระยะเวลาโครงการ 1 พฤศจิกายน 2559 - 30 เมษายน 2570 
2. ระยะเวลาการจ่ายเงินกู้ 1 ธันวาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2564 
3. ระยะเวลาการชดเชยดอกเบี้ยภายใน 5 ปี นับแต่วันกู้ ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2569 
 
กำรบริหำรและกำรด ำเนินโครงกำร 
1. การด าเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1.1 ส่วนกลาง 
 1.2 จังหวัด 
2. การด าเนินการของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
3. การด าเนินการของสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกแปลงใหญ่ 
 
แนวทำงกำรพิจำรณำสินเชื่อ 
1. คุณสมบัติผู้กู ้
2. เกณฑ์ให้การสนับสนุนสินเชื่อโครงการ 
3. การยื่นขอสินเชื่อ 
4. การพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ตามโครงการ 
5. เงื่อนไขการด าเนินโครงการ 
6. หลักประกันเงินกู้ 
7. การบริหารความเสี่ยงของลูกค้า 



งบประมำณโครงกำร 
 งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานโครงการรวมทั้งสิ้น 23,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 
1 วงเงินสินเชื่อ แปลง/กลุ่มละไม่เกิน 10 ล้านบาท 2,000 แปลง/กลุ่ม จ านวน 20,000 ล้านบาท 
2. งบประมาณส าหรับชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3.00 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 5 ปี 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000 ล้านบาท  
 
กำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และรำยงำน 
 1. กรมส่งเสริมการเกษตรและคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ ติดตามความก้าวหน้า ประสาน/สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ  
ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ และรายงานผลการด าเนินงานให้กับ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 
 2. ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ประเมินผลโครงการทั้งระดับรายแปลงใหญ่ และ  
การประเมินผลในภาพรวมทั้งโครงการ 
 
โสตทัศน์ที่ # 12.2 กำรวิเครำะห์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับวิสำหกิจชุมชน 
 
1. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนส ำหรับวิสำหกิจชุมชน 
 
ควำมหมำยของวิสำหกิจชุมชน 
 วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การมีภูมิปัญญาขององค์กรหรือเครือข่ายขององค์กรชุมชนโดยที่
สมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตการจัดการผลิตซึ่งไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพ่ือการสร้างก าไร
ด้านการเงินเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงก าไรทางสังคมด้วย  
 
ควำมส ำคัญของวิสำหกิจชุมชน 
 ภาครัฐได้น าแนวคิดดั้งเดิมของคนไทยผสมผสานกับแนวคิดที่เป็นระบบการบริหารจัดการ
แนวทางใหม่เพ่ือสร้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะแนวคิดด้านธุรกิจชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและแนวคิดวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ให้แข็งแกร่งเพ่ือที่จะสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้มากข้ึน 
 
ประเภทของวิสำหกิจชุมชน 
แบ่งประเภทของวิสาหกิจชุมชนตามลักษณะการประกอบการ 
1. วิสาหกิจชุมชนพื้นฐาน เป็นการผลิตเพ่ือกา  
2. วิสาหกิจชุมชนก้าวหน้า เป็นวิสาหกิจชุมชนที่สามารถน าออกสู่ตลาดใหญ่ได้ รใช้ในท้องถิ่นเป็นหลัก 
 



แบ่งตามการจัดระดับและข้ันตอนการพัฒนาการประกอบการของวิสาหกิจชุมชน 
1. ระดับครอบครัว คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองเป็นการประกอบกิจกรรมเพ่ือกินใช้ในครอบครัว 
2. ระดับชุมชนและเครือข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนแบบพอเพียงเป็นการประกอบกิจการเพ่ือตอบสนอง
การอุปโภคบริโภคในชุมชนและเครือข่าย 
 
รูปแบบของวิสำหกิจชุมชน 
 1. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการเดี่ยว คือ วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการที่มีการบริหาร
จัดการโดยคณะผู้บริหารในชุมชนชุดเดียว 
 2. วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการในรูปเครือข่าย คือ วิสาหกิจชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับ
กิจการอื่น ๆ โดยแต่ละวิสาหกิจต่างมีการประกอบการตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจการของตน 
 
แนวคิดกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนแบบองค์รวมและแยกส่วน 
 1. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบองค์รวม คือ ระบบที่เชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนสู่บริบทชุมชน 
ในระบบย่อยและระบบใหญ่ทั้งหมด 
 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแบบแยกส่วน คือ การมองแบบแยกส่วนตามองค์ประกอบของ 
การด าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ท าให้ทราบถึงศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน  
เพ่ือน าไปสู่แนวทางการเรียนรู้และได้พัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนอย่างเหมาะสม 
 
แนวทำงกำรสร้ำงเครือข่ำยธุรกิจของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจชุมชน 
1. ขั้นตอนการพัฒนาด้านวิสาหกิจชุมชน  
2. ตัวอย่างการศึกษาการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ  
3. หลักการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน  
4. การประยุกต์หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน 
 
2. กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับวิสำหกิจชมุชน 
 
กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในฐำนะส่วนงำนที่รับผิดชอบวิสำหกิจชุมชน 
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบร.) 
2. กลุ่มกิจการคณะกรรมการและยุทธศาสตร์ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน(กกว.) 
3. กลุ่มทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (กทว.) 
4. กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน (กพว.) 
5. กลุม่ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน (กผว.) 
6. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน (กทท.) 
 



โสตทัศน์ที่ # 12.3 กำรวิเครำะห์และกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับธุรกิจกิจชุมชน 
 
1. กำรวิเครำะห์กำรลงทุนส ำหรับธุรกิจชุมชน 
 
ควำมหมำยของธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยบุคคลในชุมชนมีวัตถุประสงค์และ
อุดมการณ์ร่วมกันในการลงทุน การผลิต การบริหารจัดการ และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานของธุรกิจ 
 
ควำมส ำคัญของธุรกิจชุมชน 
1. เปิดโอกาสให้มีการประกอบการ 
2. ก่อให้เกิดการว่าจ้างงาน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 
4. สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
5. ลดปัญหาสังคมที่เป็นภัยคุกคามประเทศ 
 
องค์ประกอบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของกลุ่มธุรกิจชุมชน 
1. การมีอุดมการณ์ร่วมกัน 
2. การมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
3. การมีผลประโยชน์ร่วมกันและการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
4. บุคคล รวมไปถึงผู้น า สมาชิก และชาวบ้านทั่วไป 
5. การบริหารจัดการ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกฝน และปฏิบัติจริง 
7. งบประมาณ 
 
กำรจัดกำรธุรกิจชุมชน 
1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
2. การจัดการการตลาด  
 2.1 องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ 
 2.2 องค์ประกอบด้านราคา 
 2.3 องค์ประกอบด้านการจัดจ าหน่าย 
3. การจัดการการผลิต  
 3.1 หน้าที่ด้านวิศวกรรม 
 3.2 หน้าที่การวางแผน 



 3.3 หน้าที่การควบคุมสินค้าคงเหลือ 
 3.4 หน้าที่การจัดซื้อจัดหา 
 3.5 หน้าที่การควบคุมคุณภาพ 
4. การจัดการการเงินและบัญชี 
 4.1 งบแสดงฐานการเงิน 
 4.2 งบก าไรขาดทุน 
 
2. กำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับธุรกิจชุมชน 
 
วิสำหกิจเพื่อสังคม 
 วิสาหกิจเพ่ือสังคม คือ องค์กรที่ต้องการเชื่อมโยงกิจกรรมเศรษฐกิจเข้ากับจุดประสงค์ทางสังคม
เป็นองค์กรที่ท าธุรกิจที่ผู้ประกอบการทั่วไปไม่ท าเพราะผลก าไรไม่คุ้มกับต้นทุน หรือธุรกิจที่อง ค์กร 
เพ่ือสังคมท่ัวไปท าได้ไม่มีประสิทธิภาพพอ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
 1. มีจุดประสงค์เพ่ือสังคมเป็นเป้าหมายหลักขององค์กรที่ชัดเจน  
 2. รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและบริการ  
 3. ผลก าไรส่วนใหญ่ต้องน าไปลงทุนตามวัตถุประสงค์มิใช่น าไปปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือเจ้าของ  
 4. มีความเป็นอิสระ  
 5. ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของสังคม  
 6. เป็นองค์กรอิสระที่มีความน่าเชื่อถือ 
 
บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีฯ 
 บริษัทประชารัฐรักสามัคคี คือ บริษัทจ ากัดเป็นรูปแบบบริษัทที่ไม่ได้หวังผลก าไร มองใน 
เชิงสังคมคือแพลตฟอร์มที่ท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน  
โดยหน่วยงานรัฐไม่สามารถมาบริหารได้ แต่ต้องบริหารในรูปของคณะกรรมการประชารัฐ  
โดยได้ด าเนินการน าร่องใน 5 จังหวัด คือ ภูเก็ต เพชรบุรี อุดรธานี บุรีรัมย์ และเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



หน่วยที่ 13 
กำรส่งเสริมและกำรจัดกำรกำรลงทุนขององค์กรกำรเงิน 
 
โสตทัศน์ที ่# 13.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนขององค์กรกำรเงินภำคประชำชน 

 
1. แนวคิดกำรจัดกำรทุนขององค์กรกำรเงินภำคประชำชน 
 
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน 
 กรมการพัฒนาชุมชนเห็นความส าคัญในการบริหารจัดการเงินทุนให้เป็นเอกภาพ จึงให้มี 
การจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน คือ "ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน" ให้เป็นเครื่องมือหนึ่งใน 
การพัฒนาเงินทุน โดยการส่งเสริมการบูรณาการกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในชุมชน ให้มีการเชื่อมโยง
การบริหารจัดการเงินทุนชุมชนอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ ชุมชนสามารถบริหารจัดการเงินทุน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง  
 
พัฒนำกำรของกำรด ำเนินงำนจัดตั้งศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน 
 ปี 2551 กรมการพัฒนาชุมชนเริ่มโครงการน าร่องการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน  
ในจังหวัดที่อยู่เขตพ้ืนที่ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน (ศพช.) จ านวน 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด 
 ปี 2559 การด าเนินเข้าสู่ยุคการบูรณาการและฟ้ืนฟูสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน พัฒนา
ศักยภาพการด าเนินงานคณะกรรมการฯ ด้านการบริหารจัดการสถาบัน มุ่ งสร้างความรู้ความเข้าใจ 
แนวทางการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา สนับสนุนการปรับรูปแบบสถาบันฯ สู่รูปแบบ  
ที่กรมการพัฒนาชุมชนก าหนดไว้ปัจจุบัน 
 เส้นทางการสนับสนุนการด าเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
กรมการพัฒนาชุมชนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางส่งเสริมการด าเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชนบ่อยครั้ง ท าให้แนวทางการด าเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ควำมหมำยสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเป็นการรวมตัวของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่มีอยู่ 
ในชุมชน ทั้งที่จัดตั้งโดยภาคประชาชนและสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีการบูรณาการข้อมูลกองทุนชุมชน
ในพ้ืนที่และบูรณาการเชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนท าให้สามารถใช้เงินทุนในชุมชน 
อย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 



รูปแบบสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นแกนหลักในการจัดตั้ง 
2. สมาชิก คือ กลุ่ม/องค์กรการเงินในชุมชน/หมู่บ้าน 
3. คณะกรรมการสถาบันฯ จ านวน 1 คณะ จากตัวแทนกลุ่ม/ผู้น า/ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่วมกันบริหาร) 
4. ระเบียบข้อบังคับสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน(ระเบียบกลางใช้ร่วมกัน) 
5. บริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 
 
บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนและเงินทุนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมกองทุนชุมชนให้มีการบูรณาการการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
4. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันพัฒนากองทุนชุมชน 
5. ส่งเสริมความรู้ ทักษะ และการด าเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้กองทุนในชุมชนมีความเข้มแข็ง 
6. ก ากับดูแลและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมติที่ประชุม 
7. ดูแลรักษาทรัพย์สินของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
8. แต่งตั้งและถอดถอนคณะท างานเฉพาะกิจของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
9. จัดท างบดุล - ก าไรขาดทุนประจ าปี 
10. จัดท าร่างระเบียบข้อบังคับของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
11. จัดประชุมตามที่ก าหนดในระเบียบการด าเนินงาน 
12. ด าเนินการอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก 
 
สมำชิกสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
1. สมาชิกเป็นรายกลุ่ม (ไม่ใช่รายบุคคล) 
2. กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน 
 

เงินทุนด ำเนินกำร 
1. เงินสมทบทุนจากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิก  
2. เงินบริจาค 
3. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
 
กิจกรรม 
1. การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 
2. กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับกิจกรรมที่สมาชิกสถาบันฯ ด าเนินการ 



ระเบียบข้อบังคับ 
1. จัดท าระเบียบของสถาบันฯ  
2. ก าหนดระเบียบฯ ให้ครอบคลุมและเอ้ือต่อการด าเนินงานของสมาชิกสถาบันฯ ทุกกองทุน 
3. ระเบียบฯ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนต่างๆ ในชุมชน   
 
2. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนขององค์กรกำรเงินภำคประชำชน 
 
แนวทำงส่งเสริมกำรจัดตั้งสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
1. มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเข้มแข็งสามารถเป็นแกนหลักในการจัดตั้งสถาบันฯ 
 1.1 ผ่านการประเมินการจัดระดับการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ 
 1.2 คณะกรรมการฯ มีความพร้อมและสมัครใจ 
 1.3 มีความน่าเชื่อถือ 
 1.4 ได้รับการตรวจสุขภาพทางการเงิน 
2. มีกลุ่ม องค์กร กองทุนการเงินอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 กลุ่ม 
3. มีสถานที่ท าการพร้อมด าเนินงานสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
4. มีผู้น าชุมชน และตัวแทนกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินชุมชน 
5. ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนไม่เป็นพ้ืนที่ซ้ าซ้อนกับการด าเนินงานสถาบันการเงินชุมชนในรูปแบบอื่น 
 
ขั้นตอนกำรจัดตั้งสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
ขั้นตอนที่ 1: เผยแพร่แนวคิด แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 2: ส ารวจวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนชุมชน 
ขั้นตอนที่ 3: ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมการวางแผนจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
ขัน้ตอนที่ 4: จัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
ขั้นตอนที่ 5 : รายงานผลการจัดตั้งและขึ้นทะเบียน สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
 

แนวทำงกำรบริหำรหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ 
 การบริหารจัดการหนี้ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา หมายถึง การบริหารจัดการหนี้ให้กับประชาชน 
ที่เป็นหนี้จากกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินในหมู่บ้าน/ชุมชนซ้ าซ้อนกันหลายสัญญาเงินกู้ ให้เหลือเพียง
หนึ่งสัญญาเงินกู้ต่อหนึ่งครัวเรือน โดยการบริหารจัดการของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
 
 
 
 



กระบวนกำรบริหำรจัดกำรหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญำ 
1. จัดประชุมคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
2. เตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหนี้ 
 2.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเงินทุนทั้งหมด 
 2.2 ส ารวจข้อมูลลูกหนี้ทั้งหมดของกลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงิน ที่เป็นสมาชิกสถาบันฯ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลลูกหนี้และจัดแบ่งประเภทลูกหนี้ 
4. ด าเนินการบริหารจัดการหนี้ ให้เป็น 1 ครัวเรือน1 สัญญา 
 4.1 เจรจาต่อรองระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ 
 4.2 โอนภาระหนี้สินของลูกหนี้ที่เข้ารับการปรับโครงสร้างหนี้ ให้กับกลุ่ม/องค์กร/กองทุน
      การเงินที่เป็นสมาชิกของสถาบันฯ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
 4.3 ปรับเปลี่ยนสัญญากู้ยืมเงินของลูกหนี้จากเดิมที่มีหลายสัญญาให้เป็นเพียง 1 สัญญา 
      1 ครัวเรือนหลังจากท่ีเจรจาตกลงกันได้แล้ว 
 4.4 จัดท าทะเบียนการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน 
 
จุดก ำเนิดของสถำบันกำรจัดกำรเงินทุนชุมชน 
 ชุมชนในประเทศไทยเกิดกลุ่ม กองทุน กลุ่ม อาชีพ และองค์กรต่าง ๆ ขึ้นเป็นจ านวนมาก  
บางกองทุนมีความเติบโต บางกองทุนล้มหายไป กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาท
หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ จึงมีนโยบายสนับสนุนให้
ชุมชนมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนากองทุนชุมชนกลุ่มต่าง ๆ  
และองค์กรการเงิน โดยเป็นแกนกลางในการบูรณาการกองทุนชุมชนให้มีการพัฒนาไปในทิศทาง
เดียวกัน ชุมชนได้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยตนเองน าไปสู่การพัฒนาชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 
แนวคิดกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
 แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพ่ือจัดท ากองทุนสวัสดิการชุมชนนี้เป็นการน าหลักการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้แก่  
หลักคุณธรรม 4 ประการคือ สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ให้เกิดขึ้นในตัวคน กระบวนการท าให้เกิด 
การรวมตัวสร้างโอกาสให้ใช้เงินตราเป็นเครื่องพัฒนาคน เกิดการใช้สาระของความเป็นมนุษย์ในมิติที่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนพัฒนาคนในชุมชนให้รู้จักการให้ การะเสียสละ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปของตัวเงิน แรงงาน ความคิด และการเป็นผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรี 
 



แนวคิดเบี้ยกุดชุม 
 จากวิกฤติเศรษฐกิจของไทยที่เกิดขึ้นในปี 2540 ท าให้ชาวบ้านในอ าเภอกุดชุม ได้พยายาม
หาทางออกด้วยการฟ้ืนฟูวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและได้รับค าแนะน าจากกลุ่มสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา โดยได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิญี่ปุ่น หน่วยงานอาสาสมัครแคนาดา หน่วยงานอาสาสมัคร
อังกฤษ และโครงการศึกษาและปฏิบัติการพัฒนาเข้ามาช่วยเหลือให้กลุ่มพัฒนาระบบเงินตราชุมชนเอง
ในประเทศไทยขึ้นเป็นแห่งแรก ในชื่อว่า “เบี้ยกุดชุม” มีจุดประสงค์เพ่ือสร้างระบบแลกเปลี่ยน กระตุ้น
การแลกเปลี่ยนและการผลิตทรัพยากรภายในชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถออมเงินบาทเพ่ิมมากข้ึน
ท าให้ลดภาระหนี้สินที่มีต่อภายนอกและเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชน 
 
โสตทัศน์ที่ # 13.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรลงทุนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 
1. แนวคิดกำรจัดกำรลงทุนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 
พัฒนำกำรของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 กองทุนและสถาบันการเงินชุมชนส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการก่อตั้งอยู่ในช่วงระหว่าง 8 -9 ปี
มากที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยเป็นการเติบโตมาจากกลุ่มออมทรัพย์ 
ที่มีอยู่ในชุมชน ในส่วนของการจัดการเงินของสถาบันการเงินชุมชน พบว่า เงินมีการจัดการระบบ
การเงินหรือระบบบัญชี โดยการน าเงินของกองทุนไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารออมสิน เป็นส่วนใหญ่ และอีกส่วนหนึ่งเก็บส ารองใช้จ่ายที่ กองทุน 
ส าหรับประเภทบัญชีของสถาบันการเงินนั้น  
 
บทบำทและทิศทำงของกองทุนหมู่บ้ำน 
 นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการเสริมสร้าง
กระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม  
อีกทั้งเพ่ือการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้าน  
โดยรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนละ 1 ล้านบาท พร้อมเสริมสร้างและพัฒนา
หมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบบริหารจัดการกองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองกันเอง 
 
 
 
 



2. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 
วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
1. เป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือจัดสรรให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
2. เป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนและประสานงานในการกู้ยืมเงินระหว่างกองทุนหมู่บ้าน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
กองทุนหมู่บ้านของตนเอง 
4. สนับสนุนการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
5. สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประชาชน 
 
หลักกำรส ำคัญของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
1. ความพร้อมของหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
2. การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของหมู่บ้านทั้งในส่วนเงินอุดหนุนและเงินกองทุนที่หน่วยงาน
ราชการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้กองทุนดังกล่าวมีการบริหารจัดการให้สอดรับและเกื้อกูลกัน 
3. ศูนย์กลางในการเรียนรู้การพัฒนาโดยส่วนราชการเป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการและเป็นที่ปรึกษา
จัดการกองทุน 
4. การติดตามและประเมินผลโดยมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพของกองทุน 
 
โครงกำรพัฒนำหมู่บ้ำนและชุมชนอย่ำงยั่งยืนโดยศำสตร์พระรำชำ ตำมแนวทำงประชำรัฐ  
โดยกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง 
 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เสนอให้มีการสนับสนุนต่อยอดเงินทุน
เพ่ือต่อยอดโครงการเดิมหรือสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้วยการให้โอกาสประชาชนบริหารจัดการและพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุมชนด้วยทรัพยากร ภูมิปัญญา และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยสนับสนุนการประกอบอาชีพ  
เพ่ือสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชา 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้านและชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
3. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างงาน  
สร้างรายได้ ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
4. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านและชุมชนให้ดีขึ้น 



5. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการบริหารงบประมาณด าเนินการกิจกรรมร่วมกัน 
6. ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ  
7. ขาย โอน จ านอง จ าน า แลกเปลี่ยน และจ าหน่ายทรัพย์สิน อันเกิดจากการด าเนินโครงการ 
8. กู้ยืมเงิน นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด 
 
หลักเกณฑ์ในกำรจัดสรรงบประมำณ 
 โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ด าเนินการสนับสนุน
เงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองที่มีความพร้อมกองทุนละไม่เกิน 500,000 บาท 
 
คุณสมบัติขั้นต้นของกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองท่ีจะเข้ำร่วมโครงกำร 
1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
2. มีมติที่ประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมืองเห็นชอบ 
3. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองมีการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใสตรวจสอบได้ 
 3.1 มีการจัดทางบการเงินที่ปีที่ผ่านมาและสามารถตรวจสอบได้ 
 3.2 มีการหมุนเวียนเงินทุนอย่างสม่ าเสมอ 
 3.3 มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน  
4. มีแผนการพัฒนากองทุน  
 4.1 แผนการใช้จ่ายเงินเพ่ือด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 4.2 แผนการขยายการรับสมัครสมาชิกกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง 
 4.3 แผนการออมเงินเพ่ือประกันความเสี่ยง 
 4.4 แผนการสร้างระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ 
5. คุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะได้ก าหนดต่อไป 
 
กิจกรรมตำมแผนกำรขับเคลื่อนด ำเนินงำนโครงกำร 
1. จัดตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล เพ่ือด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
2. ออกประกาศ/ระเบียบ/คู่มือการดาเนินโครงการ 
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินโครงการให้กับกลไกการขับเคลื่อนทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 
4. อบรมหลักสูตร “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน” 
5. อุดหนุนงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ  
6. ฐานข้อมูลโครงการ 
7. การติดตาม/ประเมินผลโครงการ 

 



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. กองทุนหมู่บ้านฯ ประชุมสมาชิกเพ่ือเสนอโครงการและก าหนดผู้รับผิดชอบคณะต่าง ๆ 
2. ศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดของ สทบ. สอบทานความพร้อม 
3. สพบ./คณะอนุกรรมการด าเนินงานฯ อนุมัติโครงการ 
4. สพบ. โอนเงินงบประมาณเข้าบัญชีประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านฯ 
5. กองทุนหมู่บ้านฯ ด าเนินโครงการ/จัดซื้อจัดจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณ/ตรวจสอบ/ประเมินผล 
6. กองทุนหมู่บ้านฯ รายงานผลต่อสาธารณะ และ สพบ. 
7. สพบ. สรุปรายงานเสนอรัฐบาล 
 
โสตทัศน์ที่ # 13.3 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนของสถำบันกำรเงินชุมชน 
 
1. แนวคิดกำรจัดกำรทุนของสถำบันกำรเงินชุมชน 
 สถาบันการเงินชุมชน หมายถึง สถาบันการเงินของชุมชนที่จัดตั้งขึ้ นโดยกองทุนหมู่บ้าน  
และชุมชนเมือง เพ่ือให้บริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการแก่ประชาชนในชุมชน 
 กระทรวงการคลังเตรียมผลักดันการออกกฎหมายสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรการเงินใน  
ระดับชุมชนเพ่ือให้สถาบันการเงินชุมชนของชาวบ้านในปัจจุบัน ด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
รัฐบาลต้องการให้เกิดสถาบันการเงินระดับชุมชนในทุกต าบลทั่วประเทศ ซึ่งจะท าให้ชาวบ้านมีสถาบัน
การเงินเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการมีสถาบันการเงินชุมชนจะท าให้เงินทุนอยู่กับชาวบ้าน  
เพ่ือประโยชน์ของชาวบ้าน ไม่ถูกดูดมาไว้ที่ส่วนกลาง 
 
แนวคิดสถำบันกำรเงินชุมชน 
 สถาบันการเงินชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชนชนบท 
ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกต้องและเข้าสู่แหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาระบบ
การเงินที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  
 
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งสถำบัน 
1. เป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้นระยะปานกลางและระยะยาว 
2. ส่งเสริมการออมของสมาชิกและประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
3. ขยายรูปแบบการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน และครอบคลุมพื้นที่ 
4. เปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงินขั้นพ้ืนฐาน 
 
 



กิจกรรมสถำบันกำรเงินชุมชน 
1. ส่งเสริมการออมแก่ชุมชน 
2. รับฝากเงินจากสมาชิกและประชาชน 
3. ให้สินเชื่อแก่สมาชิกและประชาชน 
4. กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอื่น 
5. จัดสวัสดิการแก่สมาชิกและชุมชน 
6. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินและธุรกรรมอ่ืน ๆ 
7. จัดสรรรายได้เพ่ือด าเนินการให้บริการและพัฒนาศักยภาพ 
 
มำตรฐำนสถำบันกำรเงินชุมชน 
1. ความสามารถในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต้องมีขีดความสามารถในการด ารงอยู่ในการให้บริการ 
2. ความหลากหลายของบริการทางการเงินต้องมีความสะดวก รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
3. การขยายโอกาสในการเข้าถึงและให้บริการทางการเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย 
 
แนวคิด พ.ร.บ. สถำบันกำรเงินประชำชน 
1. คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่เสนอนโยบาย แนวทางพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินประชาชนต่อ ครม และเป็นผู้ก ากับดูแล 
2. ธนาคารผู้ประสานงานท าหน้าที่สนับสนุนและเป็นตัวกลางในการท าธุรกรรมการเงินระหว่างสถาบัน
การเงินประชาชน 
3. สถาบันการเงินประชนจัดตั้งขึ้นเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก คกก และจดทะเบียนตาม พ.ร.บ. 
4. คณะกรรมการสถาบันการเงินประชาชนท าหน้าที่บริหารสถาบันการเงินประชาชน  
5. ทรัพย์สินของสถาบันการเงินประชาชน ได้แก่ เงินที่สมาชิกน ามาลงหุ้น และผลประโยชน์ที่เกิดจาก
เงินหรือทรัพย์สินของสถาบันฯ 
6. สถาบันการเงินประชาชนมีหน้าที่บริการการเงิน พัฒนาองค์ความรู้ คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และ
สวัสดิการของสมาชิกและประชาชนในชุมชน 
7. สถาบันฯท างบการเงินแสดงฐานะการเงินและรายงานผลการด าเนินงานต่อสมาชิกและสาธารณชน 
ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปี 
8. ผู้อนุมัติให้สถาบันฯด าเนินการหรือเว้นด าเนินการเพ่ือท าผิดหน้าที่ของตนโดยทุจริต โทษจ าคุก 1-5 ปี 
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท 
 
 
 



2. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนของสถำบันกำรเงินชุมชน 
กองทุนการเงินสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงิน มี 3 รูปแบบ คือ 
 1. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เป็นกองทุนหมู่บ้าน  
 2. มาจากกลุ่มกิจกรรมการเงินต่าง ๆ ของชุมชน และพัฒนาจนเป็นสถาบันการเงิน  
 3. มาจากการรวมทุกกองทุนทุกประเภทที่มีในชุมชนแล้วแปรสภาพเป็นสถาบันการเงิน 
มาตรฐานกองทุนหมู่บ้านที่จะพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 1. เป็นกองทุนที่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามพ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านฯ 
 2. เป็นกองทุนที่มีเงินออมหรือทุนส ารองบางส่วนของตนเอง 
 3. มีเทคโนโลยีและโปรแกรมในการบริหารจัดการ  
 4. มีมาตรฐานด้านการเงินและบัญชี 
 5. มีการขยายวงเงินกู้และระยะเวลาการช าระจากสถาบันการเงิน 
 6. มีการรวมกลุ่มต่างๆ เข้าในกองทุน และกลุ่มที่มุ่งเน้นการจัดสวัสดิการชุมชน 
 7. มีคณะกรรมการที่มาจากภาคประชาชนและมีกระบวนการบริหารงานที่โปร่งใส 
 8. มีโครงการของกองทุนในการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกและชุมชน  
 9. มีการรายงานผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนากองทุนเป็นสถาบันการเงินชุมชน 
 1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านผู้น า และด้านการบริหารจัดการ  
 2. ปัจจัยภายนอก เช่น การสนับสนุนด้านการเงิน ทุนด าเนินการ ความรู้ด้านบัญชี  
ระบบคอมพิวเตอร์ การให้ค าปรึกษาด้านการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลที่เป็นระบบ เป็นต้น 
 แนวทางที่ภาครัฐควรพิจารณาในเชิงนโยบายเพ่ือเป็นกลไกในการผลักดันให้กองทุนหมู่บ้าน  
มีความเข้มแข็งในทุกมิติและสามารถพัฒนาเป็นสถาบันเงินชุมชนได้ 
 1. ภาครัฐในระดับนโยบายจะต้องด าเนินการส่งเสริมและพัฒนากองทุนและสถาบันการเงิน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนที่มีความม่ันคง 
 2. ภาครัฐควรให้ความสนใจกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการเงินเพ่ือชุมชนเพ่ือให้ประชาชน
สามารถพ่ึงการระบบการเงินชุมชนดังกล่าวในการสร้างอาชีพ รายได้ และการจัดสวัสดิการชุมชน 
 3. ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับองค์กรการเงินชุมชนที่มีระบบการจัดการที่เอ้ือต่อการจัด
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของชุมชนและให้เงินทุนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับสมาชิกและชุมชน 
 4. ควรส่งเสริมธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารของรัฐ 
 5. ควรมีการพัฒนากระบวนการและรูปแบบธุรกรรมการเงินของสถาบันการเงินชุมชน โดยผ่าน
การก าหนดกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 6. ภาครัฐควรมีการจัดระบบและมหกรรมการเงินชุมชนเพ่ือสร้างเครือข่ายการเงินชุมชนให้เป็น
ที่ยอมรับที่เชื่อมกับธนาคารพาณิชย์และกองทุนของภาครัฐอ่ืน ๆ 



หน่วยที่ 14 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 
โสตทัศน์ที ่# 14.1 แนวคิดกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน 
 การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) น ามาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่ก่อให้เกิดการเติบโต จนเป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม 
ชีวิตมนุษย์ สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติ ในปี พ.ศ. 2526 สหประชาชาติได้จัดตั้งสมัชชาโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือ “Brundtland Commission” ได้เรียกร้องให้ชาวโลกเปลี่ยนแปลง 
วิถีการด ารงชีวิตให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับข้อจ ากัดของธรรมชาติ รวมทั้งได้เสนอว่า
มนุษยชาติสามารถท่ีจะท าให้เกิด "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ขึ้นมาได ้
 
ควำมหมำยของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง รูปแบบของการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคน 
ในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถใน 
การที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง 
 
แนวคิดหรือหลักกำรของกำรพัฒนำที่ย่ังยืน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิดของมิลล เทเลอร์ ประกอบด้วย 
 1. พ้ืนฐานแนวคิดทางนิเวศวิทยาและระบบนิเวศ 
 2. ขอบเขตและความหมายของการพฒันาที่ยั่งยืน 
 3. แนวคิดท่ีตจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนจะแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ 
 1. พัฒนาคนซ่ึงเป็นแกนกลางของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2. พัฒนาธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมด้วยการพิทักษ์รักษาบ ารุง 
หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลในสามมิติ ดังนี้ 
 1. มิติการพัฒนาด้านสังคม 
 2. มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3. มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 



แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. ค านึงถึงความเป็นองค์รวม 
 3. ค านึงถึงเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาเพื่อมุ่งไปสู่ความยั่งยืนมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้ 
 1. คุณภาพสังคมไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. เศรษฐกิจเกิดการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพทั้งระดับภายในและภายนอกประเทศ 
 3. การกระจายการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
 4. การมีระบบบริหารจัดการที่ประชากรทุกภาคส่วนของสังคม 
ประเทศไทยก าหนดใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด 7 อย่าง ได้แก่ 
 1. พัฒนาคุณภาพคนอย่างต่อเนื่อง 
 2. เน้นความสมดุลและชนบท โดยท าให้เกิดความสมดุลและเชื่อมโยงกัน 
 3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรในภาคเศรษฐกิจ 
 4. พัฒนาการจัดการเศรษฐกิจมหภาคท้ังเรื่องการเงิน การคลัง ภาษี 
 5. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 
 6. พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. บริหารจัดการที่ดีทุกระดับท้ังการเมือง ราชการ เอกชน ชุมชน และครอบครัว 
 
2. ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
 จากวิกฤตการณทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงหลังของทศวรรษ 2530 รัชกาลที่ 9  
ไดเนนย้ าถึงเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด ารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน 
ทุกระดับ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ตองการความสมดุล ซึ่งใหความส าคัญกับการพัฒนา
คน พัฒนาความเปนอยูของครอบครัวและชุมชน โดยยึดหลักทางสายกลาง ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงจึงสามารถน ามาประยุกตไดในหลากหลายกลุม บุคคล องคการ และสังคม ใหมีความสามารถ 
ที่จะรับความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงอยางมีสติและมีเหตุผลอันน าไปสูการด าเนินชีวิตภายใตวิถี 
การพัฒนาที่สมดุลและสรางความสุขไดอยางมั่นคงและยั่งยืน 
 
ควำมหมำยของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการด ารงอยู และปฏิบัติตนของสังคมไทย 
เพ่ือใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลพรอมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 



องคประกอบของปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1. กรอบแนวคิด 
2. คุณลักษณะ 
3. หลักการของความพอเพียง 
 3.1 ความพอประมาณ 
 3.2 ความมีเหตุผล 
 3.3 การมีภูมิคมุกันในตัวที่ด ี
4. เงื่อนไขส าคัญ 
 4.1 เงื่อนไขความรู้ 
 4.2 เงื่อนไขคุณธรรม 
5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 5.1 ขจัดความยากจน ในทุกรูปแบบ 
 5.2 การขจัดความหิวโหย 
 5.3 สร้างหลักประกันเรื่องการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ทีดีและส่งเสริมสวัสดิภาพ 
 5.4 การได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ 
 5.5 การให้ความเสมอภาคเท่าเทียมทางเพศ และการให้อ านาจผู้หญิง และเด็กหญิงทุกคน 
 5.6 การสร้างหลักประกัน ว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
 5.7 การมีพลังงานที่สะอาดและราคาถูก  
 5.8 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโตทางเศรษกิจ 
 5.9 การส่งเสริมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 
 5.10 ลดความเหลื่อมล้ าของรายได้   
 5.11 การพัฒนาเมืองและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 5.12 การบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน 
 5.13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภฺมิอากาศ 
 5.14 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
 5.15 การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
 5.16 การสร้างสังคมสันติสุข การสร้างความยุติธรรม และสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม 
 5.17 การมีส่วนร่วมของประชาชนในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 
 
 



3. แนวคิดกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 
แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงย้ังยืน (SustainableDevelopment) 
 แนวคิดการพัฒนาอยา่งยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงความ
รับผิดชอบทางสิ่ งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ปัจจุบันแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่ งยืน 
ก าลังเป็นที่สนใจของตลาดทุนทั่วโลก ทั้งตลาดทุนในประเทศพัฒนาแล้ว และในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
 
แนวคิดกำรเติบโตของกำรลงทุนที่ย่ังยืน (Sustainable Investment) 
 1. การลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable investment)  
 การลงทุนที่ยั่งยืน เป็นประเภทการลงทุนแนวใหม่ที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็วตามกระแส 
ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ของนักลงทุนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตลาด
หลักทรัพย์สมาชิก 51 แห่ง ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืน 3 แนวทาง ดังนี้ 
  1. เพ่ิมความตระหนักเกี่ยวกับ ESG ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียน  
  2. พัฒนาสินค้าและบริการด้านข้อมูลส าหรับนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนในด้านนี้  
  3. พัฒนาตลาดเฉพาะด้านส าหรับการลงทุนที่ยั่งยืนบางสาขา  
 กลยุทธ์การลงทุนอย่างยั่งยืนที่พบในปัจจุบันสามารถจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
  1. กองทุนที่ “รับผิดชอบต่อสังคม” หรือ “ลงทุนอย่างมีศีลธรรม”  
  2. กลยุทธ์การลงทุน “สีเขียว” 
  3. การผนวกประเด็น ESG เข้าไปใน "เนื้อใน" ของกิจกรรมการลงทุนกระแสหลัก 
 2. การพัฒนาที่ยั่งยืน กับ CSR  
 การพัฒนาที่ยั่งยืนควรต้องใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมและในประเด็นต่าง ๆ ทางด้านสังคมด้วย  
ไม่ควรมุ่งเน้นแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันเริ่มมีข้อเรียกร้อง 
มากดดันองค์กรธุรกิจให้ค านึงถึงปัญหาสังคมและปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน โดยมีค าท่ีใช้เรียกกันคือ 
“Corporate social responsibility” แปลเป็นไทยได้ว่า “ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ” หรือ
เรียกย่อ ๆ ว่า “CSR” 
 3. นิยามและองค์ประกอบของ CSR 
 CSR คือ ความมุ่งมั่นหรือพันธสัญญาธุรกิจมีอยู่อย่างต่อเนื่องในการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจน
ครอบครัวของเขาเหล่านั้น รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมในวงกว้าง 
 CSR มีองค์ประกอบ ดังนี้  
  1. สิ่งแวดล้อม  
  2. แรงงาน  



  3. สิทธิมนุษยชน  
  4. การมีส่วนร่วมกับชุมชน  
  5. มาตรฐานการด าเนินธุรกิจ  
  6. ตลาด  
  7. การพัฒนาองค์กร และการพัฒนาเศรษฐกิจ  
  8. สุขอนามัย  
  9. การศึกษาและการพัฒนาภาวะผู้น า  
  10. การบรรเทาสาธารณภัย 
 4. ISO26000 Guidance on Social Responsibility: SR 
 ISO 26000 Social Responsibility เป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบ 
ของสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดี
ของคนในสังคม ปัจจุบันกระแสการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรได้เข้ามาสู่โลกธุรกิจ
อุตสาหกรรมอย่างจริงจัง เนื่องจากปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานในทั่วทุกมุมโลก ดังนั้น 
จึงได้มีการแสวงหาแนวคิดและแนวทางด าเนินการเพ่ือให้เกิดความสันติและการสานสัมพันธ์อันดี 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยหลัก 7 ประการของ ISO 26000 มดีังนี้ 
  1. หลักการปฏิบัติตามกฎหมาย  
  2. หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติระดับชาติหรือระดับสากล  
  3. หลักการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. หลักของการแสดงรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ 
  5. หลักการความโปร่งใส 
  6. หลักการความเคารพในสิทธิมนุษยชน 
  7. หลักการความเคารพในความหลากหลาย 
 องค์ประกอบของความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีองค์ประกอบหลากหลายซึ่งใน ISO 26000  
ได้ก าหนดองค์ประกอบหลักของความรับผิดชอบไว้ 7 ประการ ดังนี้ 
  1. มีการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
  2. ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน 
  3. ข้อปฏิบัติด้านแรงงาน 
  4. การดูแลสิ่งแวดล้อม 
  5. การด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม 
  6. ใส่ใจต่อผู้บริโภค 
  7. การแบ่งปันสู่สังคมและชุมชน 
 



โสตทัศน์ที่ # 14.2 มำตรกำรและแนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อกำรพัฒนำ 
อย่ำงย่ังยืน 
 
1. มำตรกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 รัฐบาลมีเป้าหมายสร้างความเข้มแข็งของประเทศจากภายในด้วยการส่งเสริมให้ประชาชน
ระดับฐานรากอยู่ได้อย่างยั่งยืนและต่อยอดไปสู่ตลาดโลก โดยหนึ่งในมาตรการส าคัญล่าสุดของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) 
ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทางคือ  
 1. การส่งเสริมให้เกิดโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
 2. การส่งเสริมกิจการศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน  
 3. การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) 
 มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เศรษฐกิจระดับท้องถิ่น การส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร การส่งเสริม 
ศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อันจะเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ท้องถิ่น  
 
วิเครำะห์บริบทกำรด ำเนินงำนในอดีต  
 ธุรกิจชุมชนเป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรในชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของกิจการช่วยกัน
ด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากนีห้น่วยงานภาครัฐมีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจ
ชุมชนในระดับต่าง ๆ 3 รูปแบบ คือ 
 1. เป็นหน่วยงานที่มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนโดยตรง  
 2. หน่วยงานที่มีนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจชุมชนบางส่วน 
 3. หน่วยงานที่มีนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชุมชนโดยอ้อม 
 
ปัญหำและอุปสรรค 
1. การขาดวิสัยทัศน์หรือแนวความคิดท่ีชัดเจนร่วมกันในการส่งเสริมธุรกิจชุมชน  
2. ปัญหาโครงสร้างและระบบราชการท าให้ไม่สามารถสนับสนุนธุรกิจชุมชนได้อย่างเป็นระบบ  
3. ขาดการประสานโยบายและแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนได้ 
 



2. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนด้ำนเศรษฐกิจเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 กระแสโลกาภิวัตนไดท าใหประเทศที่มีการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีโดยการเปดประเทศ 
ในการคาและการลงทุนระหวางประเทศอย่างประเทศไทยตองอยูทามกลางกระแสการพัฒนาที่ 
มุงเนนการแขงขันกันอยางรุนแรงเพ่ือสรางรายไดใหกับประเทศ ซึ่งท าใหประเทศไทยตองปรับตัว 
ใหสามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศเขากับระบบเศรษฐกิจโลกไดอยางรูเทาทันเพ่ือกอใหเกิด 
ประโยชนสูงสุดแกชาติไดอยางแทจริง 
 
ควำมหมำยและองคประกอบของทุนทำงเศรษฐกิจ 
ทุนทางเศรษฐกิจประกอบดวย 4 กลุม ดังนี้ 
1. ทุนทางกายภาพ (Physical capital)   
 1.1 สินทรัพยถาวร (Fixed asset) 
 1.2 สินทรัพยดานโครงสรางพ้ืนฐาน (Infrastructure asset) 
 1.3 ที่ดิน น้ า ปาไมและระบบนิเวศน 
2. ทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงิน (Financial capital/assets)   
 2.1 ทอง 
 2.2 เงินสด เงินฝาก และสินเชื่อ 
 2.3 เงินสะสมประกันชีวิต 
 2.4 หลักทรัพย 
 2.5 สินเชื่อทางการคาและอ่ืนๆ 
3. สินทรัพย์ที่ไมสามารถจับตองไดทางกายภาพ แตสามารถอางสิทธิ ประโยชนไดในอนาคต 
 3.1 กลมุที่มีการจดทะเบียน 
 3.2 ความรู ภูมิปญญา 
 3.3 วัฒนธรรม 
 3.4 ทักษะและศักยภาพของมนุษย 
 3.5 การบริหารจัดการที่ดี 
4. แรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์   
 
สถำนภำพทุนทำงเศรษฐกิจ 
1. สถานภาพของทุนทางกายภาพ 
 1.1 สถานภาพสินทรัพยถาวร (Fixed assets) ระดับประเทศ 
 1.2 โครงสร้างพื้นฐาน 
 



2. สถานภาพทุนหรือสินทรัพย์ทางการเงิน 
 2.1 ระดับประเทศ 
 2.2 ระดับชุมชน 
 2.3 ระดับครัวเรือน 
3. สถานภาพทุนหรือสินทรัพย์ที่เปน Intangibles (สินทรัพย์ที่ไมสามารถจับตองได  
4. การประเมินสภาพภาพของทุนดานแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์ 
 
ควำมเชื่อมโยงระหวำงทุนทำงเศรษฐกิจ สังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอม 
 ความเชื่อมโยงในกระบวนการผลิตสินคาและบริการเพ่ือสนองความตองการของประชาชนใน
ประเทศและสรางรายได เงินตราตางประเทศจากการส งออกไปยังตลาดโลกนั้น ต องใชทุนทั้ง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนองคประกอบ สวัสดิการสังคม
จะเกิดขึ้นควบคูไปกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนไดหากการพัฒนาเศรษฐกิจ
สามารถสรางรายไดสวนเกินไดเพียงพอเพ่ือไปเสริมสรางสวัสดิการสังคมใหเกิดขึ้น ขณะเดียวกัน 
การสรางรากฐานทุนทรัพยากรธรรมชาติใหเปนวัตถุดิบและปจจัยการผลิตของภาคเศรษฐกิจไดอยาง 
มีคุณภาพเปนสิ่งจ าเปนในการพัฒนาเศรษฐกิจ หากทรัพยากรเสื่อมโทรมลงหมายถึงตนทุนทางเศรษฐกิจ
สูงขึ้น ดังนั้นการดูแลทรัพยากรธรรมชาติใหสามารถใชประโยชนไดอยางคุมคาและยั่งยืนจึงเปนปจจัย 
ทีส่ าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมกัน 
 
ขอเสนอยุทธศำสตรกำรพัฒนำทุนทำงเศรษฐกิจ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางกายภาพ 
 1.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได ้
  1.1.1 การปรับโครงสรางภาคเกษตร 
  1.1.2 การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 
  1.1.3 การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา 
  1.1.4 การบริหารการเงินการคลัง 
  1.1.5 วิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
  1.1.6 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
  1.1.7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1.8 การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
  1.1.9 การพัฒนาขีดความสามารถในการด าเนินยุทธศาสตรชาติ 
  
 



 1.2 ยุทธศาสตร์ด้านการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
  1.2.1 การด าเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก 
  1.2.2 การสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ 
  1.2.3 การสงเสริมความรวมมือใตกรอบพหุภาคีและการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก 
 1.3 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
  1.3.1 การปรับปรุงกฎหมาย 
  1.3.2 การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 
  1.3.3 การพัฒนาระบบราชการ 
  1.3.4 การปองกันและปราบปรามทุจริต 
  1.3.5 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางการเงิน 
 2.1 การรักษาเสถียรภาพภายนอกดานดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินส ารองระหวางประเทศ 
 2.2 การติดตามและก ากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุน 
 2.3 เปดโอกาสใหสถาบันการเงินไทยท าธุรกรรมการเงินใหม ๆ 
 2.4 การสงเสริมการออมในประเทศ 
 2.5 ดานการระดมทุนและจัดสรรทุนใหกับภาคการผลิต 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนที่เปน Intangibles 
 3.1 เนนเรงผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพ่ิมข้ึนเพื่อรองรับการพัฒนาและวิจัย 
 3.2 สงเสริมภาคเอกชนใหมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพ่ิมข้ึน 
 3.3 วางแนวทางในการคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหเหมาะสมกับการพัฒนาประเทศ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย์ 
 1. การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต  
 2. การอนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม  
 3. การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 
 4. การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 5. การเตรียมความพรอมแกสังคมเพ่ือใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบเศรษฐกิจ 
 
บทบำทของภำคีกำรพัฒนำและผูมีสวนรวม 
 การสรางความสมดุลและยั่งยืนในการใชทุนทางเศรษฐกิจใหเกิดความมั่งคั่งของประเทศนั้น  
จ าเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยแตละภาคสวนจะตองค านึงถึงประโยชนสูงสุด 
ของประเทศ พรอมทั้งมุงรับผิดชอบกับบทบาทในการพัฒนาประเทศของตนปนส าคัญ มิฉะนั้นแลว 
การพัฒนาประเทศคงไมประสบความส าเร็จตามที่ไดวางเปาหมายไว้ 



3. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนด้ำนสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 ทุนทางสังคมมีอยู่ 2 ส่วน คือ ทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวบุคคลชุมชน กลุ่ม/องค์กร ประเทศนั้น ๆ และ 
ทุนที่ต้องมีการบูรณาการเพ่ือให้เกิดผลที่มีคุณค่าส าหรับการพัฒนาตนเอง ชุมชน กลุ่ม/องค์กร และ
ประเทศนั้น ๆ ดังนั้นในการพัฒนาทุนทางสังคมให้มีความยั่งยืนการศึกษาถือเป็นจุดเชื่อมโยง 
ที่จะสามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่เป็นทุนทางสังคมให้มีการพัฒนาอย่างยาวนานและยั่งยืนส่งผล  
ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
 
กำรจ ำแนกระดับของทุนทำงสังคม 
1. ระดับมหภาค 
2. ระดับจุลภาค 
3. ทุนทางสังคมที่เป็นเรื่องโครงสร้าง 
 หากให้เกณฑ์ ระดับ ทิศทาง และความจ าเป็นในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
สามารถจ าแนกออกเป็น 5 ระดับ 
 1. ระดับบุคคล  
 2. ระดับครอบครัว  
 3. ระดับกลุ่ม/องค์กร  
 4. ระดับชุมชน  
 5. ระดับประเทศ 
 
องค์ประกอบส ำคัญของทุนทำงสังคม 
1. คน 
2. สถาบัน 
3. วัฒนธรรม 
4. องค์ความรู้ 
 
ควำมคงอยู่ของทุนทำงสังคมไทย 
 ทุนทางสังคม หมายถึง ทุนที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน รวมถึงเครือข่าย ซึ่งเป็นความรู้  วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม  
ความเชื่ออันเพ่ือน าไปสู่การสร้างความร่วมมือ พัฒนาความรู้  สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกัน และ 
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถบูรณาการทุนทางสังคมที่มีอยู่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 
 



ข้อเสนอเชิงนโยบำยของกำรบูรณำกำรทุนทำงสังคมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1. กลไกประชารัฐด้านเศรษฐกิจ คือ การตัดสินใจและการก าหนดนโยบายที่มีผลกระทบ 
ต่อระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ และกระทบถึงความสัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
 2. กลไกประชารัฐด้านการเมือง คือ การก าหนดนโยบายที่มีผลต่อปวงชนในประเทศ ได้แก่ 
รัฐสภา หรือฝ่ายการเมือง ไม่ว่าจะเป็นผู้แทนจากการเลือกตั้ง แต่งตั้ง หรือเผด็จการ 
 3. กลไกบริหารรัฐกิจหรือภาคราชการ คือ การแปลงนโยบายและทรัพยากรไปสู่การปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพและเท่ียงธรรม  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน่วยที่ 15 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร 
 
โสตทัศน์ที ่# 15.1 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตร 
 
1. แนวคิดกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตร 
 
ควำมหมำยของธุรกิจเกษตร 
 ธุรกิจเกษตร หมายถึง การด าเนินงานทั้งหลายในด้านที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดจ าหน่าย  
ปัจจัยการผลิต สินค้าเกษตร กิจกรรมระดับไร่นา การเก็บรักษา การแปรรูป และการจัดจ าหน่ายสินค้า
เกษตรตลอดจนผลิตผลพลอยได้จากสินค้าเกษตร  
 
บทบำทของธุรกิจเกษตร 
1. บทบาทส าคัญต่อชีวิตประจ าวัน  
2. บทบาทส าคัญต่อความสะดวกสบายของมนุษย์ 
3. บทบาทต่อตลาดผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
ควำมส ำคัญของธุรกิจเกษตร 
 ธุรกิจเกษตรมีความส าคัญต่อการสนองตอบความต้องการของมนุษย์ช่วยแก้ปัญหาการว่างงาน
กระจายแรงงานท าให้เกิดการแข่งขัน ท าให้รัฐบาลมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรก่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า สร้างความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และช่วยยกระดับค่าครองชีพ 
ของประชาชนให้สูงขึ้น น าไปสู่การพัฒนาประเทศในที่สุด การท าธุรกิจเกษตรไปสู่เป้าหมายตามที่
ต้องการได้นั้น เกษตรกรจ าเป็นต้องศึกษาถึงปัจจัยภายในและภายนอก สภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่เก่ียวข้องที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจเกษตร รวมถึงต้องศึกษาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
ทางธุรกิจซึ่งจะมีอิทธิพลและมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการท าธุรกิจด้วย 
 
โครงสร้ำงของธุรกิจเกษตร 
1. ระบบย่อยปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร 
2. ระบบย่อยการผลิตสินค้าเกษตร 
3. ระบบยอ่ยการตลาดหรือการจัดหาสินค้าเกษตร 
4. ระบบย่อยการแปรรูปสินค้าเกษตร 
5. ระบบย่อยการจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตร 



6. ระบบย่อยการส่งออกสินค้าเกษตร 
7. ระบบย่อยสินเชื่อทางการเกษตร 
 
แนวคิดสินเชื่อเพื่อกำรเกษตรและธุรกิจเกษตร 
 สินเชื่อเพ่ือการเกษตร หมายถึง สถาบันทางการเงินมีนโยบายช่วยเหลือชาวเกษตรกร  
เป็นการให้กู้แก่เกษตรกรรายบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรหรือกลุ่ม จุดประสงค์ 
ของสินเชื่อเพ่ือการเกษตร วงเงินสินเชื่อ หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย การจัดบริการแก่เกษตร  
รวมถึงการประสานงานและร่วมกับสถาบันอ่ืน ๆ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ประเภทของเงินกู้ 
  1.1 เงินกู้ระยะสั้น 
  1.2 เงินกู้ระยะปานกลาง 
  1.3 เงินกู้ระยะยาว 
 2. จุดประสงค์ของสินเชื่อเพ่ือการเกษตร 
 3. วงเงินสินเชื่อ 
 4. หลักประกัน 
 5. อัตราดอกเบี้ย 
 6. การจัดบริการแก่เกษตร 
 7. ประสานงานและร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 
สถำบันทำงกำรเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อกำรเกษตร 
1. สินเชื่อโครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารกรุงเทพ 
2. สินเชื่อ Smart Farmer ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 
 
2. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรในทวีปแอฟริกำ 
 
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรในแซมเบีย 
1. การท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่ผู้ประกอบการค้ารายใหญ่ 
2. การท าสัญญาน าเข้าปุ๋ยจากผู้ส่งออกต่างประเทศกับรัฐบาล 
3. การสร้างมีโครงสร้างในการน าเข้าและเก็บรักษาข้าว 
4. การลงทุนเทคโนโลยีขั้นสูงส าหรับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ 
 
 



3. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรในต่ำงประเทศ 
 
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรของประเทศบรำซิล 
1. การบริหารจัดการความเสี่ยงชนบท โดยการจัดเขตกรรม (zoning) 
 1.1 โครงการจัดเขตการเพาะปลูกตามความเสี่ยงด้านภูมิอากาศ 
 1.2 รับประกันกิจกรรมด้านการเกษตร 
 1.3 โครงการให้เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยประกันชนบท 
 1.4 โครงการสินเชื่อชนบท 
2. การประกันรายได้เกษตรกร 
 2.1 การซื้อโดยรัฐบาลกลาง 
 2.2 การท าสัญญาขายล่วงหน้าแบบมีสิทธิเลือก 
 2.3 การน ากลับมาซื้อใหม่หรือการส่งต่อ สัญญาขายล่วงหน้าแบบมีสิทธิเลือก 
 2.4 การท าสัญญาขายล่วงหน้าแบบมีสิทธิเลือกกับภาคเอกชน 
 2.5 เงินอุดหนุนเพ่ือการตลาดของผลผลิต 
 2.6 เงินอุดหนุนแบบจ่ายตรงแก่เกษตรกร 
3. การสนับสนุนเกษตรกรรมครัวเรือนบราซิลให้ความส าคัญกับเกษตรกรรมครัวเรือน 
 3.1 โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งแก่เกษตรกรรมครัวเรือนแห่งชาติ 
 3.2 การประกันต่าง ๆ 
  3.2.1 การประกันเพ่ือเกษตกรครัวเรือน 
  3.2.2 การประกันพืชผล 
  3.2.3 การประกันราคาแก่เกษตรกรครัวเรือน 
 3.3 โครงการความช่วยเหลือด้านการตลาดต่าง ๆ 
  3.3.1 โครงการซื้ออาหารจากเกษตรกรครัวเรือน 
  3.3.2 โครงการมื้ออาหารโรงเรียน 
  3.3.3 โครงการไบโอดีเซลแห่งชาติ 
 
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรของรำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ 
1. การส่งเสริมการลงทุนปลูกพืชในเรือนกระจก 
2. การส่งเสริมการพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ 
3. การส่งเสริมการลงทุนด้านโลจิสติกส์ 
4. การส่งเสริมให้เกษตรกรลงทุนใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานคนและแรงงานสัตว์ 
5. การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการใช้ที่ดิน 



6. การส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้สารเคมี 
7. การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกับตลาด 
 
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจเกษตรของประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตย
ประชำชนลำว 
 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพ่ือธุรกิจเกษตรของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอธิบายได้จากการจัดตั้ง “สถาบันการเงินจุลภาคพัฒนาพงสาลี (สกพพ.)” 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวอย่างของหน่วยงานทางการเงินที่มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุน
ส าหรับเกษตรกรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีการด าเนินกิจการเกษตร 
ในลักษณะเชิงธุรกิจ มีการด าเนินการแบบกองทุนหมู่บ้าน ให้บริการด้านสินเชื่อแก่เกษตรกร 
 
โสตทัศน์ที ่# 15.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจชุมชนเกษตร 
 
1. แนวคิดกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจชุมชนเกษตร 
 การให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเกษตรกรในรูปของการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร รวบรวม และแปรรูปผลผลิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
ความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสมจะสามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  สมาชิกที่ได้รับ 
การสนับสนุนเงินทุนได้สูงขึ้นและเกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า  
 
วัตถุประสงค ์
1. สนับสนุนเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่มีมาตรฐาน  
2. เพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้สามารถจัดหาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคายุติธรรม  
3. สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับเกษตรกร  
 
เป้ำหมำย 
 สนับสนุนเงินทุนเพ่ือเป็นเงินกู้ยืมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน ใช้ เงินกู้หมุนเวียน 
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ในแต่ละรอบการผลิต เมื่อกลุ่มเกษตรกรมีการช าระหนี้เสร็จสิ้น ตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ก็สามารถยื่นขอเงินกู้ใหม่ได้อีกภายในระยะเวลาของโครงการเพื่อใช้หมุนเวียนต่อไป 
 
 
 



ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ระยะเวลาด าเนินการ 5 ปี นับแต่วันที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกเงินทุนจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (ปี 2559–2564) 
 
งบประมำณ 
1. เงินกู้ยืมปลอดดอกเบี้ย 
2. เงินจ่ายขาดจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
 
กำรบริหำรโครงกำร 
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มี 3 คณะ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับกรมฯ 
 1.1 ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ ์
 1.2 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 1.3 ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
2. คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ระดับจังหวัด 
 2.1 ข้าราชการในส านักงานสหกรณ์จังหวัด 
 2.2 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 2.3 ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
3. คณะท างานเพ่ือการหารือและให้ข้อเสนอแนะ 
 3.1 ข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 3.2 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 3.3 ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
 

แผนกำรเบิกจ่ำยเงินและคืนเงินโครงกำร 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าแผนเบิกจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพ่ือน ามาให้ 
กลุ่มเกษตรกรกู้โดยปลอดดอกเบี้ย ตามระยะเวลากู้ตามกรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และน าเงินที่ได้รับ
ช าระหนี้คืนจากกลุ่มเกษตรกรน าไปใช้เป็นเงินกู้ใหม่ หมุนเวียนในปีต่อ ๆ ไป จนครบ 5 ปี จึงส่งคืน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1. กรมส่งเสริมสหกรณ ์
2. ส านักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด  
3. คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 



กำรติดตำมประเมินผล 
1. รายงานผลตามแผนงานค่าใช้จ่ายในการเบิกจ่าย ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 
2. รายงานผลการจ่ายเงินกู้และการรับช าระหนี้ต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน 
3. กรมส่งเสริมสหกรณส์รุปรายงานเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประจ าทุกไตรมาส 
4. ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้ค าแนะน าในการ จัดท าโครงการ ร่วมประชุมคณะกรรมการของกลุ่มเกษตรกร 
ติดตามผลใช้เงินกู้ ตรวจสอบวัตถุประสงค์ และติดตามเร่งรัดหนี้ของกลุ่มเกษตรกรเป็นประจ าทุกเดือน  
5. สรุปการด าเนินงานของโครงการเสนอกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเมื่อสิ้นสุดโครงการ  
6. ก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นที่ปรึกษาเพ่ือรายงานผลให้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรทราบเป็นระยะ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนในการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินธุรกิจได้อย่างกว้างขวาง 
2. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนพอในการประกอบอาชีพการเกษตร 
3. กลุ่มเกษตรกรสามารถขยายตลาดจ าหน่ายผลิตผลได้เพ่ิมข้ึน  
4. กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้ด าเนินธุรกิจครบวงจรไม่ต่ ากว่า 2 ธุรกิจต่อกลุ่ม  
5. กลุ่มเกษตรกรมีฐานะการเงินมั่นคง มีทรัพย์สิน มีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ 
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
1. กลุ่มเกษตรกรสามารถท าธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 ธุรกิจ 
2. กลุ่มเกษตรกรสามารถส่งช าระหนี้คืนได้ตามก าหนด ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 98  
3. กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนภายในเพิ่มขึ้นในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ในแต่ละปี 
 
2. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจชุมชนเกษตรในระดับประเทศ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจชุมชน 
 ธุรกิจชุมชนเป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือองคก์รในชุมชนมีส่วนเป็นเจ้าของกิจกรรมและ 
ช่วยด าเนินงานบางส่วนหรือทั้งหมดโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มีการเรียนรู้แ ละ 
การจัดการร่วมกันเพ่ือด าเนินการในกิจกรรมการผลิต การแปรรูป การค้าและการบริการที่มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมชุมชน
อันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
 



พอช. กับกำรพัฒนำและกำรสนับสนุนขบวนเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
 พอช. มีแนวทางการสนับสนุนกองทุนนวัตกรรมเพ่ือการค้นคว้าและยกระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและทุนชุมชนของพ้ืนที่/ต าบลในรูปแบบใหม่ในลักษณะที่เป็นการบริหารจัดการทางการเงิน
แนวใหมเ่พ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาหรือบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและทุนในชุมชน 
 
เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน คือ การสร้างสังคมเข้มแข็ง  
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข โดยเริ่มจากกระบวนการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของ พ้ืนที่และน าไปสู ่
การจัดตั้งกลไกที่มีองค์ประกอบขององค์กรชุมชนร่วมกับท้องถิ่น ท้องที่ เพ่ือให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบ
เศรษฐกิจและทุนชุมชนที่มั่นคง สามารถน าไปสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองได้ 
 
หลักกำรส ำคัญของกำรพัฒนำเศรษฐกิจและทุนชุมชน  
1. มุ่งการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบและโครงสร้างของเศรษฐกิจและทุนชุมชนท้องถิ่น  
2. การท างานตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อมูลและข้อเท็จจริง  
3. วิธีการและกิจกรรมปรับให้เหมาะสมตามบริบทของพ้ืนที่  
4. ชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักและสร้างความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน 
5. การขับเคลื่อนงานต้องสร้างอุดมการณ์ขบวนการกระบวนการการจัดการความรู้เพ่ือเดินหน้าไปสู่ 
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
6. การมีส่วนร่วมและส านึกการเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลงของคนในชุมชนท้องถิ่น  
7. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนในทุกกระบวนการการท างาน 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนพัฒนำและสนับสนุนขบวนเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
1. เชื่อมโยงผู้น าผู้ก่อการดี 
2. รวบรวม ส ารวจข้อมูลที่ควรจะมีในพ้ืนที่/ต าบล 
3. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
4. ปฏิบัติการตามแผน 
5. ประเมินผลความส าเร็จตามเป้าหมายและแผนงาน 
6. ขยายผลและให้ความรู้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ  
7. ยกระดับจากปฏิบัติการในพ้ืนที่รูปธรรมสู่การผลักดัน/พัฒนานโยบาย 
 
 
 



ลักษณะของชุมชนท้องถิน่ที่มีกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
1. มีกระบวนการส ารวจข้อมูลและวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
2. มีการตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชนและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
3. มีการจัดกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อน   
4. มีการเชื่อมโยงความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง 
5. มีการด าเนินการตามแผนเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  
6. มีเวทีเรียนรู้สรุปบทเรียนจัดการความรู้ 
7. มีผลการเปลี่ยนแปลงจากการท างานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
8. มีการยกระดับขยายผลเชิงพ้ืนที่และนโยบาย 
 
สถำนกำรณ์งำนเศรษฐกิจและทุนชุมชนในปัจจุบัน 
ปัจจัยภายในชุมชน 
1. ระบบเศรษฐกิจครัวเรือน  
2. ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนราคาถูกได้ 
3. ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ป่า ถูกท าลาย และเสื่อมโทรม  
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ราชการส่วนภูมิภาคไม่ให้ความส าคัญ 
5. องค์กรชุมชนไม่เข้าใจโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นของตนขาดความรู้ความสามารถ 
ปัจจัยภายนอกชุมชน 
1. รัฐไม่มีทิศทางนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในระดับโครงสร้างที่น าไปสู่ความยั่งยืน 
2. รัฐสร้างระบบคิดให้ประชาชนพึ่งพาภายนอกและท าลายระบบเศรษฐกิจชุมชนในระยะยาว 
3. ระบบเศรษฐกิจกระแสหลักและทุนขนาดใหญ่ท าลายระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
4. ภาคธุรกิจเอกชนยังให้ความสนใจและมีบทบาทน้อย  
5. ระบบการศึกษาของรัฐท าให้นักเรียนดูถูกรากเหง้าของตนเองและท้ิงถิ่นฐาน  
6. การเมืองท้องถิ่นท่ีมกีารผูกขาดการมีอ านาจทางการเมืองกับอ านาจเศรษฐกิจ 
7. การแปรความหรือน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไม่ถูกต้อง  
8. หน่วยงานส่งเสริมจากภาครัฐไม่มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  
9. ในอนาคต AEC จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างมาก 
10. ระบบการจัดการตลาดของภาคธุรกิจไม่สอดคล้องกับระบบการตลาดของชุมชน  
11. ผลกระทบนโยบายจากภาครัฐที่เน้นเรื่องการเงินมากกว่าความยั่งยืน 
 
 
 



เป้ำหมำยของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
 1. องค์กรชุมชนมีความสามารถในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การก าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาและบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจชุมชนได้สอดคล้องกับสภาพความจริงของพ้ืนที่ท าให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ 
 2. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสามารถรองรับประชาชนในพ้ืนที่ให้อยู่ในชุมชน  
ไม่ย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญ่ 
 3. ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศเติบโตจากฐานราก กระจายการเติบโต  และกระจาย 
ความเสี่ยงมีความม่ันคงต่อรองกับต่างประเทศได้ 
 4. ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และ
คนจนกับคนรวย  
 
แนวทำงกำรขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ 
1. เป้าหมายส าคัญ 
2. หลักการส าคัญ 
3. ขั้นตอนการพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน 
4. สาระของเศรษฐกิจชุมชนที่ต้องพัฒนา 
5. การจัดกลไก 
6. มาตราการทางนโยบาย 
7. การบูรณาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
 
3. แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจชุมชนเกษตรในต่ำงประเทศ  
 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรของอิสรำเอล 
1. การพัฒนาการเกษตร 
2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 2.1 การใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในการผลิต 
 2.2 การด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพแบบมืออาชีพ 
 2.3 การจัดทีมผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ด้านไปให้ค าแนะน าในพื้นท่ี 
 2.4 การมีห้องปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการใช้เทคโนโลยีให้ถูกต้อง 
 2.5 การใช้วิธีการส่งเสริมให้สอดคล้องกับพื้นฐานที่แตกต่างของเกษตรกร 
3. การน ามาประยุกต์ในการส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 



กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรของเครือรัฐออสเตรเลีย 
1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 1.1 นโยบายการเกษตร 
 1.2 นโยบายการส่งเสริมการเกษตร 
2. การน ามาประยุกต์ในการส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 2.1 งานวิจัยการเกษตร 
 2.2 การส่งเสริมการเกษตรแบบกลุ่ม 
 2.3 การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรของประเทศนิวซีแลนด์ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 1.1 ใช้ระบบสหกรณ์ในการควบคุมคุณภาพการผลิตและราคาผลผลิต 
 1.2 การสนับสนุนการส่งเสริมการเพาะปลูกควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ 
 1.3 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 1.4 การจัดท าเครือข่ายข้อมูลทางการเกษตร 
 1.5 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิอากาศ 
 1.6 การใช้สื่อกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 
2. การน ามาประยุกต์ในการส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 2.1 การใช้ระบบสหกรณ์ 
 2.2 การจัดท าฐานข้อมูลการเกษตร 
 2.3 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับภูมิอากาศ 
 2.4 การใช้สื่อกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 
 
กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรของสำธำรณรัฐหมู่เกำะฟิจิ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
 ฟิจิมีประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด ดังนั้นภาพรวมของโครงสร้างการผลิต
ภายในประเทศจึงเกี่ยวโยงกับการตอบสนองความต้องการตลาดของผู้บริโภค อุตสาหกรรมการเกษตรจึง
มีความส าคัญที่จะเน้นให้ฟิจิเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมพ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในกระบวนการแปรรูปใน
อุตสาหกรรมของประเทศออสเตรเลีย การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจึงมีความส าคัญที่กระทรวง
อุตสาหกรรมข้ันปฐมของฟิจิวางแผนด าเนินการเพ่ิมผลผลิตให้มีสินค้าส่งออกให้มากที่สุด 
 
 



2. การน ามาประยุกต์ในการส่งเสริมและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 การส่งเสริมการเกษตรของฟิจิด าเนินการโดยนักส่งเสริมการเกษตรในการถ่ายทอดความรู้ 
สู่เกษตรกรโดยวิธีการส่งเสริมแบบเป็นรายบุคคลและแบบกลุ่มเกษตรกร ระบบการส่งเสริมการเกษตร
เน้นความเฉพาะเจาะจงและการแบ่งเขตพ้ืนที่และสนับสนุนเกษตรกรในการผลิตพืชผลที่มีคุณภาพและ
สามารถส่งออกต่างประเทศได้ 
 
4. กรณีตัวอย่ำงกำรจัดกำรทุนเพื่อธุรกิจชุมชนเกษตร 
 
บริษัท สวนเงินมีมำ จ ำกัด 
 บริษัท สวนเงินมีมา จ ากัด จัดตั้งขึ้นเพราะเจตนารมณ์ที่คิดว่าธุรกิจส่วนใหญ่ที่ผ่านมามักมี
เป้าหมายแสวงหาก าไรสูงสุดโดยไม่ได้ค านึงถึงสังคม ในขณะที่องค์การเอกชนมีเป้าหมายแก้ปัญหาสังคม
และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก แต่กลับต้องอาศัยเงินทุนผ่านการบริจาคซึ่งไม่มีความมั่นคงแน่นอน  
 วัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด ต้องการเชื่อมจุดแข็งขององค์การพัฒนาเอกชนและธุรกิจ 
เข้าด้วยกันเพ่ือสร้างกิจการเพ่ือสังคม จึงก่อตั้งบริษัท สวนเงินมีมา จ ากัด ขึ้นในปี  2544 เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจควบคู่ไปกับกิจกรรมทางสังคมโดยมีผู้ถือหุ้นจากทั้งองค์การด้านสังคมและนักธุรกิจ 
ที่เชื่อม่ันในศักยภาพมนุษย์ ใส่ใจปัญหาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
 
บริษัท เขำค้อทะเลภู จ ำกัด 
 จากปัญหานายทุนบุกรุกพ้ืนที่ป่าของจังหวัดเพชรบูรณ์ นายทุนที่ดินมักจะน าพ้ืนที่เหล่านั้น 
ไปท ารีสอร์ทหรือสนาม กอล์ฟ โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติ  แต่ความตั้งใจ
ของ สนธิ์ ชมดี กับการสร้างรีสอร์ทเขาค้อทะเลภูนั้นต่างออกไป เขาก่อตั้งรีสอร์ทแห่งนี้ในปี 2530  
เพ่ือต้องการพลิกฟ้ืนที่ดินอันแห้งแล้งให้กลายเป็นพ้ืนที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้และสมุนไพรนานาพันธุ์ 
และตั้งใจที่จะท าให้รีสอร์ทแห่งนี้สามารถพ่ึงตนเองได้ โดยตั้งปณิธานว่าจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีอาหารที่ดี 
มีกายและใจที่ดี มีกิจกรรมที่ดี และมีรากฐานภูมิปัญญาไทยที่ดี จึงเลือกท าการเกษตรแบบปราศจาก
สารเคมี ต่อมาเริ่มท าสินค้าเกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันพ้ืนที่
ของเขาค้อทะเลภู ประกอบด้วย รีสอร์ท ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ สปา และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป 
เพ่ือสุขภาพนานาชนิด ด าเนินธุรกิจภายใต้ค าขวัญ “พ่ึงตนเองได้ค้าขายเป็น โดดเด่นเพื่อสังคม” 
 
สหกรณ์กรีนเนท 
 ภาคการเกษตรของไทยประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นหนี้เพราะต้องกู้
เงินไปลงทุนซื้อปัจจัยการผลิต “วิฑูรย์ ปัญญากุล” และเพ่ือน ๆ เล็งเห็นว่าการท าเกษตรระบบอินทรีย์ 
เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกันก่อตั้ง “ร้านสหกรณ์อาหารธรรมชาติ จ ากัด”  



เพ่ือช่วยจัดการด้านการตลาดให้กับกลุ่มชาวบ้าน ต่อมาขยายกิจการให้ครอบคลุมเกษตรอินทรีย์จึง
เปลี่ยนชื่อเป็น “สหกรณ์กรีนเนท จ ากัด” สหกรณ์กรีนเนท ด าเนินกิจการร่วมกับ “มูลนิธิสายใย 
แผ่นดิน” โดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน ดูแลด้านการส่งเสริมการเกษตร พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้ความรู้เพ่ิมเติมแก่เกษตรกร หลังจากนั้นเมื่อได้ผลผลิตสหกรณ์กรีนเนทจะท า
หน้าที่ด้านการตลาด เชื่อมประสานระหว่างเกษตรกรในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กลุ่มธุรกิจ 
ชุมชน และผู้บริโภค ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นธุรกิ จชุมชนเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร  
ซ่ึงสหกรณ์กรีนเนทถือเป็นผู้บุกเบิกตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยเลยทีเดียว 
 
โรงพยำบำลเจ้ำพระยำอภัยภูเบศร 
 องค์การอนามัยโลกให้ความส าคัญและมีนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนใช้ยาสมุนไพรที่มีในท้องถิ่น 
ส าหรับการดูแลรักษาสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงสาธารณสุขรับนโยบายนี้มาด าเนินการส่งผลให้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี  หันมาส่งเสริมการใช้สมุนไพรมากขึ้น  
โดยมี “ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร” เป็นผู้บุกเบิกในการเข้าไปเรียนรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย  
กระทั่งสามารถวิจัย ผลิตยาจากสมุนไพร และจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ 
 
โรงเรียนชำวนำและและมูลนิธิข้ำวขวัญ 
 ชาวนาไทยจะประสบปัญหามากมายทั้งด้านการผลิต การตลาด การบริโภค ฯลฯ ท าให้มีฐานะ
ตกต่ า มีหนี้สินล้นพน้ตัว จนลูกหลานชาวนาส่วนใหญ่ไม่ต้องการสืบทอดอาชีพชาวนาอีกต่อไป ซ่ึงปัญหา
ของชาวนาเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขให้ส าเร็จเพราะชาวนามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง มูลนิธิข้าวขวัญ 
น าทีมโดยผู้อ านวยการมูลนิธิ “เดชา ศิริภัทร” ได้ก่อตั้งและท างานด้านข้าวและชาวนามาตั้งแต่ปี 2532 
ช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิข้าวขวัญประสบความส าเร็จในการพัฒนาระบบการปลูกข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
ต้นทุนต่ า แรงงานน้อย ต้านทานโรคแมลง และสิ่งแวดล้อมโดยปลอดสารเคมีทุกชนิด 
 
 


