
	 	 กองทุนหมู่บ้านคือการสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านด้วยการ

ให้ชุมชนเป็นผู้กำาหนดอนาคตและจัดการตามภูมิปัญญาหรือทุนทางสังคมของ

ตนเอง	 และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของหมู่บ้านอันเป็นเศรษฐกิจระดับฐานราก

ของประเทศ	 และการเสริมสร้างด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะการจัดระบบ

สวัสดิการในชุมชนซึ่งมีความสำาคัญและเป็นสิ่งจำาเป็น	 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน

สำาหรับหมุนเวียน	 และเพื่อเป็นกลไกให้ประชาชนในหมู่บ้านนำาไปใช้ในการพัฒนา

อาชีพ	สร้างงาน	สร้างรายได้	หรือเพิ่มรายได้	และลดรายจ่ายในหมู่บ้าน	และเพื่อ

ให้สามารถพัฒนาเป็นสถาบันการเงินชุมชนในอนาคต

	 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยมของ

รัฐบาลพันตำารวจโททักษิณ	 ชินวัตรเกิดขึ้นเมื่อ	 พ.ศ	 2544	 มีวัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	 รวมไปถึงการมีส่วนของ

ประชาชน	 สร้างโอกาสแก่คนระดับรากหญ้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน

สำาหรับการสร้างอาชีพและรายไ้ด้	 ทำาให้ประชาชนพ้นจากความยากจน	

ส่งผลให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น	 โดยทางรัฐบาลจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมืองกองทุนละ																						1	ล้านบาท	ให้ชาวบ้านบริหาร

จัดการเงินกองทุนด้วยตนเอง	 หน่วยงานทางรัฐบาลมีหน้าที่ให้คำาปรึษา

และแนะนำาเท่านั้น		

“ต้องการเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 

“เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย“

 เป้าหมายและการจัดการ
	 1.	เสริมสร้างสำานึกความเป็นชุมชนและ	ท้องถิ่น	

	 2	.ชุมชนเป็นผู้กำาหนดอนาคตและจัด	 การหมู่ บ้ านและชุมชนด้ วย

คุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง

	 3	.เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน

	 4.เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน	ราชการ	เอกชนและ

ประชาสังคม

	 5.กระจายอำานาจให้ท้องถิ่นและพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน

เตรียมความพร้อมอย่างไร
ก่อนได้รับเงินจากกองทุน?

1.
สร้างจิตสำ นึกและกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกัน

2.
เลือกสรรคนดี

เป็นกรรมการกองทุน

3.
การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

4.
   การขอรับการจัดสรรเงินจากรัฐบาล

ก่อนจะมีกองทุน
หมู่บ้านและนโยบาย

ประชานิยม
	 ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาท่ีอยู่กับสังคมไทยมานาน

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องประสบกับภาวะความยากจน	

ความขาดแคลนไม่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 และการมีหนี้สิน	 ซึ่ง

สาเหตุของความยากจน	 คือ	 นโยบายการพัฒนาที่ไม่สมดุลของภาค

รัฐ	 เช่น	 ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมมากกว่าภาคเกษตร	 หรือการเน้น

พัฒนาเมืองมากกว่าพัฒนาชนบท	 ดังนั้นโครงการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนนั้นไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านได้อย่างแท้จริง		

	 	 ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องให้ความสำาคัญในการเข้ามาแก้ไขปัญหาใน

ส่วนของเศรษฐกิจและสังคม	 	 เช่น	 การจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหา

ความยากจนขึ้น	

	 ย้อนไปในช่วงปี	พ.ศ	2536	ในช่วง	ชวน	หลีกภัย	เป็นนายกรัฐมนตรี	

ได้มีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้น	 (กข.คจ.)	 งานโครงการ	

กข.คจ.	 ระยะที่	 1	 	 ระหว่าง	ปี	 2536	 -	2539	 	และขยายถึงปี	 2540	

จำานวน	11,608	หมู่บ้าน		ย่อหน้าและมีมติอีกครั้ง	ระยะที่	2		ระหว่าง			

ปี	2541	-	2544	เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศที่

ยังมีคนจนตามข้อมูลความจำาเป็นพื้นฐาน	 จำานวน	 28,038	 หมู่บ้าน		

กระจายให้หมู่บ้านละ	280,000	บาท

	 พอมาถึงสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 พรรคเพื่อไทย	

นโยบายกองทุนหมู่บ้าน	 มุ่งเน้นให้ชาวบ้านนำากองทุนหมู่บ้านไปเป็น

ทุนทำาในการทำามาหากินและประกอบอาชีพ

ประชานิยมคืออะไร ?
	 มคีนกลา่ววา่ประชานิยม	(	Populism)		เปน็อดุมการณ์

ทางการเมืองและแนวทางทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นในช่วง

ปลายศตวรรษที่	19	โดยที่อุดมการณ์ทางการเมืองแบบ

ประชานิยมจะอิงอยู่กับฐานชาวนาหรือคนยากจนเป็น

ท่ีแพร่หลายและกลายเป็นแนวทางทางการเมืองที่ใช้

ในกลุ่มประเทศโลกท่ีสามเป็นนโยบายท่ีให้ความพึง

พอใจแก่ประชาชนในระยะสั้นแต่เกิดผลเสียในระยะ

ยาว

นโยบายประชานิยม
	 น โยบายประชานิ ยมคื อนโยบายที่ ส นับส นุน

ประชาชนคนยากจนเป็นหลัก	 เพื่อมุ่งหวังความนิยม

ทางการเมืองโดยไม่จำาเป็นต้องมีความสมเหตุสมผล

หรือเป้าหมายทางเศรษฐศาสตร์มหภาคมารองรับ	

นโยบายประชานิยมเป็นทั้งภาพหลอนทางการคลัง

ของรัฐบาล	 โดยจำานวนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย

กองทุนหมู่บ้าน	 7.6	 ล้านคน	 กลุ่มชนชั้นของผู้ที่ได้รับ

ประโยชน์คือ	คนจนในชนบท	ซึ่งนโยบายประชานิยมของ

พรรคเพื่อไทยนั้น	มีหลากหลายรูปแบบซึ่งสามารถซื้อใจ

ประชาชนและกลายเป็นฐานเสียงทางการเมืองได้เป็น

อย่างดี	 เช่น	นโยบายกองทุนหมู่บ้าน	 ,	 ธนาคารชุมชน	 ,	

โครงการบ้านเอื้ออาทร	,	และโครงการ	30	บาทรักษาทุก

โรค	เป็นต้น

กระบวนการการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน

ตารางค่าใช้จ่ายของ
นโยบายกองทุนหมู่บ้าน

พรบ กองทุนหม่บ้าน 

 : สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติ (http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid=433&parent=0)

นโยบายประชานิยม (ตารางและกราฟ)

 : (www.polsci.chula.ac.th/weerasak/data/.../หัวข้อนโยบายประชานิยม.ppt)

นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 : (http://www.gotoknow.org/posts/32073)

อ้างอิง

บทเรียนจากกองทุนหมู่บ้านสู่การพัฒนาการเมือง

 : วารสารการศึกษาและพัฒนาสังคมปีที่ 5 ฉบับ 1-2 ปีการศึกษา 2552 โดย พีระพงษ์ สุดประเสริฐ (http://www.edu.buu.ac.th/vesd/year5_1-2/article1_2552_1-2.pdf)

จาก “กองทุนหมู่บ้าน” ถึง “ธนาคารชุมชน” ปัจจัยสำาเร็จ-ล้มเหลว? : สำานักข่าวอิศรา isaranews agency 

 (http://www.isranews.org/community/comm-slide/item/7850-2012-07-24-04-29-31.html)

พ.ร.บ. 
กองทุนหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2547

กองทุนหมู่บ้าน



ตวัอยา่งการจดัการกองทนุหมูบ่า้น

1.กองทุนหมู่บ้านประสบความสำาเร็จเชิงปริมาณ	

2.		ขาดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ชาวบ้านอย่างแท้จริง

3.ชาวบ้านมีความคุ้นชินจากการติดหนี้	

4.การพัฒนาไปสู่การเป็นสถาบันการเงินแบบมาตรฐานสากลโดย

คำานึงถึงผลกำาไรมากกว่าการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

5.	 เป็นการเรียนรู้ครั้งสำาคัญของชาวบ้าน	 แต่เป็นการบังคับให้เรียนรู้

พร้อมกัน	

สรุปบทเรียนจากกองทุนหมู่บ้าน

ปรากฏการณ์ “ผลัดผ้าขาวม้า“

ตัวอย่างกองทุนหมู่บ้าน : บ้านท่าสี  ต.แสงสว่าง อำาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
	 หมู่บ้านท่าสี	 ได้จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านเมื่อปี	 พ.ศ.	 2544	 	 จากการทำาประชาคมหมู่บ้าน	 มีข้อตกลงให้จัดตั้งคณะกรรมการ

กองทุน		โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการอำาเภอหนองแสง	โดยต้องไปเปิดสมุดบัญชีที่ธนาคารออมสินสาขาบงคำา	จังหวัด

อุดรธานี	จำานวน	2	บัญชี	คือบัญชีกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาท	และบัญชีออมทรัพย์		เมื่อรัฐบาลโอนเงินให้ก็จะถูกนำาเข้าบัญชี

เงินกองทุนหมู่บ้าน	ส่วนการออมเงินจากสมาชิก	ก็จะนำาเข้าบัญชีออมทรัพย์	ดอกเบี้ยของเงินกองทุนหมู่บ้านนั้น	ร้อยละ50	ไม่

สามารถนำาไปใช้จ่ายได้	ต้องนำาเข้าบัญชีเงินล้านอย่างเดียว	ส่วนที่เหลืออีก	ร้อยละ	50	จะปันผลให้สมาชิกได้เท่ากันสำาหรับ	เงิน

ที่สมาชิกต้องจ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ปีละ	260	บาท	

นโยบาย
ประชานิยม

กู้เงินกองทุน
หมู่บ้าน

 กิจกรรมในการกู้ยืมเงินไปลงทุน

	 -	การบริการ	3.91%

	 -	ค้าขาย	17.02%

	 -	อุตสาหกรรม	4.19%

	 -	กิจกรรมกลุ่ม	1.33%

	 -	การเกษตร	70.81%

	 -	บรรเทาเหตุฉุกเฉิน

	 -	อื่นๆ	0.1%

	 	 :	รัฐบาลมีการประกาศใช้นโยบายประชานิยม	ซึ่ง	“ให้ผลระยะสั้น แต่ภาระระยะยาว“

	 	 :	ผลการศึกษาวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 	พบว่า	ประชาชนคิดว่าเงินกองทุน

หมู่บ้านละ	1	ล้านบาทนั้น		เป็นเงินที่พ.ต.ท.ทักษิณ	ชินวัตร	นายกรัฐมนตรีแจกให้			เนื่องจากการหา

เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำาให้ประชาชนมีความเชื่อเช่นนี้			ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี								

Vote	Maximization

	 :	ชาวบ้านกู้เงินจากกองทุนครั้งละ	20,000	-	50,000	บาท

	 :	ชาวบ้าน	70%	กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน	1	ครั้ง	แต่ผู้ที่สามารถนำาเงินไปใช้กองทุนได้จริงจะต้องไปกู้เงินจากแหล่งอื่น                                     

	 มาด้วย	(ชาวบ้านมีความคุ้นชินกับการเป็นหนี้ เกิดเป็นวงจรอุบาทว์ของการติดหนี้)

	 :	ชาวบ้านเพียง	6	-	8%	ที่นำาเงินไปขยายธุรกิจเดิมของตนต่อ 

	 :	 เนื่องจากใน	 1	 หมู่บ้าน	 มีกองทุนย่อยอีกหลายกองทุนที่สามารถให้กู้ยืมเงินได้	 โดยที่แต่ละกองทุนสามารถกู้ได้	 30,000	

-	100,000	บาท	ชาวบ้านจึงขอกู้เงินจาก	3	 -	5	กองทุน	 โดยไม่คำานึงถึงการใช้หนี้คืน	 (ไม่สามารถใช้หนี้ได้ เพราะรายจ่ายมี

มากกว่ารายได้)

	 :	การกู้เงินกองทุนหมู่บ้านนั้นหากจะให้มีประสิทธิภาพต้อง.........

1. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน 2. วงเงินที่ขอกู้เหมาะสมหรือไม่ 3. สามารถใช้เงินต้นคืนกองทุนได้หรือไม่

 

กู้เนอกระบบไปใช้หนี้
กองทุนหมู้บ้าน

(เพื่อรักษาสิทธิในการกู้ครั้งต่อไป)

	 :	95%	ของผู้ร่วมโครงการมีเงินไปใช้คืนกองทุนหมู่บ้าน	 	

	 :	 80%	 ของผู้มีเงินใช้คืนกองทุนติดเงินนอกระบบคนละ	 30,000	 -	

80,000							บาท

	 :	การใช้คืนเงินกู้นั้นอยู่ในระดับตำาเห็นได้จากยอดชำาระเงินกู้ที่ติดลบ

ได้เงินกู้จาก
กองทุนหมู่บ้าน

รักษาสิทธิในการ
ขอกู้กองทุนใน

ครั้งต่อไป

	 :	ผู้ปล่อยกู้นอกระบบได้ผลประโยชน์จากกองทุนหมู่บ้าน

	 :	ปี	พ.ศ.	 2545	 -	 2547	ผู้ที่กู้ครั้งที่	 1	 ,	 2	 ,	 ไม่เคยกู้เลย	มีรายได้เพิ่มขึ้นในสัดส่วนเท่าๆกัน	

ฉะนั้น	การกู้เงินกองทุนหมู่บ้าน	ไม่ใช้ปัจจัยหลักที่ทำาให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น

	 :กองทุนหมู่บ้านนั้นไม่ได้แก้ปัญหาความยากจนตามท่ีรัฐบาลได้กล่าวไว้ในนโยบายประชา

นิยม	เพราะถึงแม้รายได้จะเพิ่ม	แต่รายจ่ายของประชาชนนั้นยังมีมากกว่ารายได้

	 :	 	 ประชาชนไปกู้เงินนอกระบบซึ่งมีดอกเบี้ยสูงกว่ามาก	 ทำาให้เกิดภาวะหนี้ท่วมหัว	 นำาไปสู่

ข่าวการฆ่าตัวตายและหนีออกจากบ้านเพื่อหนีหนี้สิน

	 :	ปัจจุบันมีสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน	12.8	ล้านคน		โดยตั้งเป้าในอนาคตเป็น	19	ล้านคน	ภายใน

ปี	2559	และมุ้งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน	และเปลี่ยนจาก	“กองทุนหมูบ้าน“	ไปเป็น	“กองทุนเงินออม

และธนาคารชุมชน“

	 :	จากบทความโดย	ดร.สมชัย	จิตสุชน	จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ	(TDRI)	

กล่าวว่า	“ให้มองว่ากองทุนหมู่บ้านนั้น เป็นการเรียนรู้ครั้งสำาคัญของชาวบ้าน แต่เป็นการ

บังคับให้เรียนรู้พร้อมกัน โดยที่บางแห่งอาจจะยังไม่พร้อม“

  กรณีศึกษาสมาชิกที่กู้แล้วมีการชำาระคืนทุนได้ 
	 นายคำาเตือน	 	อนุวัตน์	 	 เป็นสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมา	4ปี	 ซึ่งได้กู้

เป็นเพื่อมาแก้ปัญหาการทำามาหากิน	 โดยการนำามาซื้อปุ๋ยในการปลูก

แตงกวาและทำานา	ซึ่งมีจำานวนเงินกู้	 15,000	บาท	สภาพอากาศในปี

นั้นเอื้ออำานวยต่อการปลูกแตงกวามาก	 ทำาให้ได้ผลผลิตมากกว่าทุกปี	

อีกทั้งตนมีพื้นที่ในการปลูกแตง	 ไม่ต้องรอให้เกี่ยวข้าวเสร็จก่อนค่อย

ปลูกแตง	จึงได้ผลผลิตก่อนเพื่อน	และได้ราคาดี	และปีนี้ข้าวก็ได้ราคา

ดี	ทั้งไม่ได้เป็นหนี้สินนอกระบบเหมือนการกู้ในปีก่อนๆ	ที่ผ่านมา

จึงสามารถชำาระหนี้ได้เร็ว	 “ การมีเงินกู้ยืมของกองทุนหมู่บ้านช่วย

ได้มากจริงๆ”  นายคำาเตือนกล่าวในที่สุด

 กรณีศึกษาสมาชิกที่กู้แล้วไม่สามารถชำาระคืนตามกำาหนดได้
	 นายทองก้อน		อินอุดม		อาชีพทำานา	และรับจ้าง	ขอกู้เงินจำานวน	20,000	บาท	

โดยนำาเงินกู้มาซื้อวัวมา	โดยหวังว่าจะได้กำาไรจากการเลี้ยงวัว	โดยไปขอซื้อแม่วัว

ที่ท้องอ่อนๆ	มา	เลี้ยงได้ไม่นาน	ก็จะถึงเวลาที่จะต้องชำาระหนี้	ถ้าจะขายวัวตนเอง

ก็เสียดาย		อีกทั้งหากขายไปก็ยังคงไม่ได้กำาไร	เพราะต้องหักค่าใช้จ่ายต่างๆ	รวม

ทั้งความเสี่ยงจากแม่วัวว่าจะแท้งหรือไม่	 จึงตัดสินใจไม่ขายวัว	 ก็พอที่จะมีเงิน

เก็บอยู่บ้าง	 แต่ก็ไม่เพียงพอ	 จำาเป็นต้องขอกู้เงินนอกระบบ	 แต่ตนเองไม่มี

หลักทรัพย์อะไรไปค้ำาประกัน	ต้องจ่ายดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแพง	จึงต้องหาหยิบยืม

กับญาติพี่น้อง	 และสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มด้วยกัน	 เพื่อมาชำาระหนี้เงินกองทุนหมู่

บ้านและหนี้นอกระบบ	 เป็นสาเหตุให้ตนเองต้องได้จ่ายชำาระหนี้ล่าช้าไม่ทันตาม

กำาหนด	 แต่ช้าไปเพียงหนึ่งสัปดาห์	 อย่างไรก็ตามยังต้องรักษาสิทธิ์ในการเป็น

สมาชิกไว้	เพื่อยามฉุกเฉิน

กราฟกิจกรรมการกู้ยืมเงิน

ผลสรุปจากปรากฏการณ์ “ผลัดผ้าขาวม้า“

อ้างอิง ผลัดผ้าขาวม้า

 : สัมมนา “ประชานิยม” : กองทุนหมู่บ้าน สร้างหนี้หรือรายได้ (prachatai.com/node/9175)

กองทุนหมู่บ้าน

การกู้เงินไปใช้อย่างผิด
วัตถุประสงค์

จากวัตถุประสงค์ของนโยบายกองทุนหมู่บ้าน	ได้กล่าวไว้ว่า	เงินจากกองทุนนั้น	มีเพื่อการพัฒนาอาชีพ	สร้างงาน	สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้	การลด

รายจ่าย	การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำาเป็นเร่งด่วน	แต่ปัญหาที่พบก็คือ	ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าใจถึงคุณค่าของเงินกู้และแนวทางในการนำา

ไปใช้อย่างถูกวิธี	ทำาให้กลุ่มคนเหล่านี้	นำาเงินทุนไปใช้จ่ายในทางที่ผิด	เห็นได้จากตัวอย่างของการกู้ยืมเงินในหมู่บ้านของบ้านท่าสี	จังหวัดอุดรธานี	ซึ่ง

จะมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของผู้กู้ยืมทุกครั้ง	จากวงเงินในการกู้	20000	บาท	อาจปรับตัวลงเหลือ	15000	-	18000	บาทต่อคน	หากทราบว่านำาไป

ใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง	ซึ่งส่วนใหญ่	ถึงแม้ว่าจะได้เงินมาแล้ว	กลับนำาไปใช้ในทางที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์	เช่น	กินเหล้า,	เล่น

การพนัน,	ซื้อมอเตอร์ไซค์	เป็นต้น	กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเริ่มแก้ไขจากตัวของประชาชนเองเป็นหลัก	ในเรื่องของสำานึกในการใช้และจัดสรรเงิน

คำาถามต่อมา

แล้วทำาไมคนชนบทยังต้องอพยพ    

เข้ามาทำามาหากินในเมืองอีก

หากกองทุนหมู่บ้านยกระดับการ

พึ่งพาตนเองได้ในภาคชนบท


