
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการจัดทําร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๘ 
วันจันทร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. 25๕๘ เวลา 1๓.๓0 น.  

ณ ห้องประชุม พลเอกบุญเรอืน บัวจรูญ ช้ัน ๑ อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล      ประธานอนุกรรมการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

๒. นายสมชาย ศิริสมฤทัย      อนุกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓. ร.ต.ท.(หญิง) ศรัณย์กร เลิศโอกาส     อนุกรรมการ 
นิติกรชํานาญ รักษาการในตําแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ 
ผู้แทนกรมบัญชีกลาง 

๔. นายทรงวุฒิ สายแก้ว      อนุกรรมการ 
ผู้อํานวยการสํานักจัดการท่ีดินของรัฐ 
ผู้แทนกรมท่ีดิน 

๕. นางเปรมจิต สังขพงษ ์      อนุกรรมการ 
รองเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

๖. นายทวีชัย ลิย่ีเก       อนุกรรมการ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธ์ิท่ีราชพสัดุ 
กรมธนารักษ ์

๗. นายนุกูล ปาระชาติ      อนุกรรมการ 
ผู้อํานวยการฝ่ายกฎหมาย 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์    อนุกรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

๙. นางประชุม ซอมกระโทก      อนุกรรมการ 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

๑๐. นางประภาศร ีบุญวิเศษ      เลขานุการ 
ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
รักษาการผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

ผู้เข้าร่วม 
๑. นางปราณี สริวัฒน ์

ท่ีปรึกษาสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 
๒. นายสุวงศ์ ยอดมณี 

นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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๓. นายณัฐวุฒิ เลิศลอย 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๔. นายชาตินัย โมราราย 
นักกฎหมายกฤษฎีกาปฏิบัติการ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. นายชัชวาลย์ ชานุวัฒน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖. นายสุกิจ ประกาศสุขการ 
คณะทํางานสนับสนุนการจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 

๗. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด 
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๘. นางราตรี พยนต์รักษ์ 
ผู้อํานวยการกองการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๙. นางสาวนิภา นําสุริยานันท์ 
ผู้อํานวยการกองอํานวยการและพัสดุ สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๑๐. นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม 
ผู้อํานวยการกองกฎหมาย สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๑๑. นายอาทร ใช้กิจจา  
ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๑๒. นางสาวศุภภร อ่ิมสุข 
เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๑๓. นายสนิท รัญจวน  
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๑๔. นายสฤษฎ์ มหัทธนะสมบูรณ์ 
นิติกร สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

๑๕. นายปัญญา สอนพงษ์ 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การมหาชน) 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
   เม่ือคณะอนุกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดและเริ่มการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

 ประธานอนุกรรมการฯ ได้กล่าวขอบคุณอนุกรรมการฯ ทุกท่านท่ีกรุณามาร่วมในการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  ท้ังน้ี ประธานได้ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เพื่อให้ 
ท่ีประชุมพิจารณาโดยแผนการทํางานคณะอนุกรรมการจะจัดทําร่าง พ.ร.บ. เพ่ือเสนอรัฐบาลพิจารณาให้แล้ว
เสร็จ ดังน้ัน ในการประชุมคร้ังนี้คณะอนุกรรมการจะพิจารณาหลักการของร่าง พ.ร.บ. เท่าน้ันจะไม่ลง
รายละเอียดเรียงมาตรา  โดยจะพิจารณาหลักการและขอความเห็นท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ และผู้ช่วยของ
ประธานอนุกรรมการฯ จะจดประเด็นข้อคิดเห็นต่างๆ ของท่ีประชุมเพ่ือแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ตามความเห็นของ 
ท่ีประชุม เม่ือคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้วเสร็จจะเสนอร่าง พ.ร.บ. ไปตามข้ันตอนโดยเสนอประธาน
กรรมการสถาบัน เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการแล้วจะส่ง 
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ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงก่อนคณะรัฐมนตรีจะพิจารณารับหลักการ 
โดยปกติเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะทําหนังสือสอบถามไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอความเห็นและ
ข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ. โดยร่าง พ.ร.บ. และความเห็นท้ังหมดจะไปรวมท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพ่ือทําการตรวจแก้ไขต่อไป ท้ังน้ี ข้ึนอยู่กับนโยบายของรัฐบาล  

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เร่ืองเพ่ือทราบ 

 ประธานอนุกรรมการฯ  แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารท่ีดิน มีมติในการประชุมคร้ังท่ี ๓/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
จัดทําร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังธนาคารท่ีดิน พ.ศ. .... ประกอบด้วย 
  ๑. นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล ประธานอนุกรรมการ
   รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
   ๒. ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อนุกรรมการ 
  ๓. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
  ๔. ผู้แทนกรมท่ีดิน อนุกรรมการ 
  ๕. ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม อนุกรรมการ 
  ๖. ผู้แทนกรมธนารักษ์ อนุกรรมการ 
  ๗. ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ 
  ๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อนุกรรมการ 
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
  ๙. นางประชุม ซอมกระโทก อนุกรรมการ  
   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน 
  ๑๐. ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน เลขานุการ 

  โดยคณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าท่ี จัดทําร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  
ให้มีความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาท่ีดินของประเทศไทย และเพ่ือให้การดําเนินงานของ
ธนาคารท่ีดินไม่มีความซํ้าซ้อนกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน 

  มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ร่างพระราชบัญญัติจัดต้ังธนาคารที่ดิน 

  ประธานอนุกรรมการฯ แจ้งท่ีประชุมว่า ธนาคารท่ีดินจะมีลักษณะเป็นธนาคารพาณิชย์
รวมกับธนาคารท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ  เหตุผลท่ีเป็นธนาคารพาณิชย์เพราะมีวัตถุประสงค์ท่ีจะเป็นเครื่องมือ
ทางเศรษฐกิจท่ีจะดูดซับท่ีดินท่ีอยู่ในตลาด หรือท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์นํากลับมาหมุนเวียนสร้างมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจแล้วนํากลับไปหมุนเวียนในตลาด เหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อ
ลดความเหล่ือมลํ้า ความแตกต่างและช่วยกระจายการถือครองท่ีดิน ซ่ึงธนาคารท่ีดินจะมีบทบาทมาก  
ร่าง พ.ร.บ. ท่ีได้ยกร่างมานี้นําต้นแบบมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพ่ือ 
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การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซ่ึงท้ัง ๓ ธนาคารจะมีจุดเด่นและ
จุดด้อยต่างกัน  อย่างไรก็ตามในร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ีได้พยายามเขียนถึงแนวทางการปฏิบัติการของธนาคารท่ีดิน
ท่ีจะสร้างความโปร่งใส และความรับผิดชอบไว้ให้มากท่ีสุด 
  ประเด็นท่ีอยากให้ท่ีประชุมพิจารณาเป็นพิเศษ คือ 

๑. ชื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ “ร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดินเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตร พ.ศ. ....” ซ่ึงในการใช้คําว่า “ธนาคาร” ต้องพิจารณาว่าติดกฎหมายใด
หรือไม่โดยเฉพาะกฎหมายสถาบันการเงินในปัจจุบัน ซ่ึงในประเด็นนี้จะพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องอีกคร้ัง
หนึ่ง หากไม่สามารถใช้ได้อาจพิจารณาใช้ชื่ออ่ืน 

๒. การจัดต้ังและเงินทุน การจัดต้ังจะมีเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค์ซ่ึงต้องเขียนให้
ครอบคลุม ส่วนท่ีสําคัญมากคือท่ีมาของเงินทุนในร่างฉบับนี้อยู่ในมาตรา ๗ ซ่ึงปกติธนาคารทุกธนาคารจะ 
มีแหล่งเงินทุนสองถึงสามทางคือ ๑) ทุนจากการออกหุ้นหรือพันธบัตรผู้ถือหุ้นของรัฐบาลซ่ึงเป็นทุนใหญ่ ผู้ถือ
หุ้นหลักคือกระทรวงการคลังโดยจะนําออกหุ้นออกขายประชาชนในส่วนน้อยเท่าน้ัน ซ่ึงต้องใช้เงินเป็นพันล้าน   
๒) เงินท่ีได้รับจากการสนับสนุนงบประมาณ ๓) การนําเงินจากเงินกองทุนหรือเงินนอกงบประมาณซ่ึงไม่ได้ใช้
ประโยชน์หรือเงินจากกฎหมายเฉพาะ 

 อีกส่วนหนึ่งของธนาคารท่ีดินคือเงินจากกองทุน ส.ป.ก. ซ่ึงต้องแล้วแต่ทาง ส.ป.ก. 
ว่าจะให้ทุนในส่วนนี้หรือไม่ หรือให้เท่าใด  เงินจากกองทุนท่ีดินในกฎหมายท่ีดิน และกองทุนท่ีดินของ ธ.ก.ส. 
ซ่ึงไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือไม่ต้องพิจารณากัน 

๓. การจัดการ หากเป็นธนาคารท่ีดินท่ัวไปจะใช้ท่ีดินของเอกชน แต่ในส่วนร่าง พ.ร.บ. 
ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นท่ีดินอะไร ซ่ึงควรมีท้ังท่ีดินเอกชนและท่ีดินอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย เช่น ท่ีดินราชพัสดุ ท่ีดิน 
ส.ป.ก. ท่ีดินป่าสงวนท่ีเส่ือมโทรม และอาจมีท่ีดินอ่ืนๆ ด้วย ต้องขอความอนุเคราะห์ความรู้จากผู้แทน 
กรมธนารักษ์ ผู้แทนกรมท่ีดิน และผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 กระบวนการจัดการในส่วนกลางควรมีหลักธรรมาภิบาล หรือ Good Governance และ 
Accountability เพ่ือแสดงให้เห็นว่าการเมืองไม่ได้เข้ามาแทรกแซงธนาคารท่ีดิน 

 ในส่วนการปล่อยออกของท่ีดินควรจะดําเนินการอย่างไร เพราะคงไม่ใช่การแจกท่ีดิน 
ธนาคารท่ีดินจะต้องนําท่ีดินมาใช้ประโยชน์โดยต้องมีรายได้จากการบริหารจัดการท่ีดินซ่ึงต้องเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรพร้อมท้ังมีมาตรการท่ีเป็นธรรม 

 นอกจากน้ีหมวดอ่ืนๆ ในร่างถือเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการจัดต้ังท่ัวไป เช่น 
การกํากับและการควบคุม การประชุมผู้ถือหุ้น การจัดสรรกําไร เป็นต้น  

 จากนั้นประธานอนุกรรมการฯ ขอให้อนุกรรมการฯ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า
ธนาคารท่ีดินควรจะดําเนินการไปในทิศทางใด และทําอย่างไรธนาคารท่ีดินจึงจะดําเนินการสําเร็จ 
ซ่ึงอนุกรรมการฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้ 

 ผู้แทนสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีความเห็นว่า ส.ป.ก. 
มีความเก่ียวพันโดยตรงกับร่างพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดินเป็นอย่างมาก หลายคนมองว่าธนาคารท่ีดิน 
มีบทบาทซํ้าซ้อนกับ ส.ป.ก. ซ่ึง ส.ป.ก. เคยมีการถกกันในเรื่องน้ีโดยเฉพาะอดีตรองเลขาธิการ ส.ป.ก.  
(นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ) เคยทํางานวิจัยในเรื่องน้ีและมีข้อเสนอว่าควรโอนกองทุนปฏิรูปท่ีดินมาไว้ 
ท่ีธนาคารท่ีดินท่ีมีการจัดต้ังแล้ว ซ่ึงหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าการจัดต้ังธนาคารท่ีดินนั้นไม่ซํ้าซ้อนกับ ส.ป.ก. 
และหากมีการจัดต้ังธนาคารท่ีดินก็ไม่ได้ทําให้ ส.ป.ก. มีความม่ันคงลดลงแต่อย่างใด แต่ต้องพิจารณาว่าหากจะ
นํากองทุนของ ส.ป.ก. มาจะนํามาในลักษณะใด และหากนํากองทุนมาแล้ว ส.ป.ก. ท่ีเหลืออยู่จะทําภารกิจอะไร 
จะประสานการทํางานกันอย่างไร ซ่ึงหากพิจารณาถึงเรื่องการจัดหาหรือจัดซ้ือท่ีดิน หรือนําไปใช้ประโยชน์ 
ธนาคารท่ีดินจะมีความคล่องตัวมากกว่า เพราะ ส.ป.ก. มีข้อจํากัดในเร่ืองกฎหมาย ดังนี้ 
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๑. เร่ืองคุณสมบัติของเกษตรกร หากพิจารณาจากร่าง พ.ร.บ. จะเห็นว่ามีความหมาย
กว้างกว่า ส.ป.ก. มาก ซ่ึง ส.ป.ก. มีปัญหาเรื่องการนิยามคําว่า “เกษตรกร” 

๒. เร่ืองการนํามาซ่ึงท่ีดินหรือการจัดซ้ือท่ีดิน ส.ป.ก. มีข้อจํากัดและกําลังจะเสนอ 
ขอแก้ไขกฎหมายแต่ยังไม่มีความแน่ใจว่าผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไร เพราะในการซ้ือท่ีดินของ ส.ป.ก.  
ต้องออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปฏิรูปก่อนทุกครั้งท่ีมีการซ้ือท่ีดิน ซ่ึงทําให้การซ้ือท่ีดินของ ส.ป.ก.  
มีความล่าช้าและทําให้การซ้ือท่ีดินมีปัญหา  

 ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ส.ป.ก. ได้ข้ึนทะเบียนผู้ไร้ท่ีดินทํากินเพ่ือจะได้ทราบจํานวนผู้ขาด
แคลนท่ีดินทํากินซ่ึงมีจํานวน ๓๗๐,๐๐๐ กว่าราย ณ ปัจจุบันคงมีจํานวนมากข้ึนในขณะท่ีการช่วยเหลือของ 
ส.ป.ก.  มีข้อจํากัดท้ังในเร่ืองกฎหมาย บุคคลากร และงบประมาณ ส.ป.ก. มองว่าหากมีธนาคารท่ีดินเกิดข้ึนเรา
จะเอ้ือกันในการทํางาน เพียงแต่ต้องพิจารณาว่าในการเอ้ือกันในการทํางานธนาคารท่ีดินและ ส.ป.ก. 
จะประสานกันอย่างไร ในส่วนของกองทุนฯ ปัจจุบันมีเงินสดอยู่ประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท และมีทรัพย์สิน
เป็นท่ีดิน นส ๓ ซ่ึง ส.ป.ก. ได้จัดซ้ือ นอกจากนี้ยังมีท่ีดินป่าสงวน แต่ยังไม่เคยมีการตีมูลค่าอยู่อีกจํานวนหนึ่ง 
หากจะดําเนินการปฏิรูปสามารถออกโฉนดได้และนํามาให้เช่าซ้ือได้ จะทําให้ท่ีดินเหล่านี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงหากอยู่กับ ส.ป.ก. การท่ีจะขยับทําอะไรทุกครั้งของ ส.ป.ก. ก็อาจมีประเด็นต่างๆ ส.ป.ก. จึงอยากให้ธนาคาร
ท่ีดินเป็นตัวกลางในการท่ีจะเปล่ียนท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นทรัพย์สินท่ีสามารถ
สนับสนุนการดําเนินงานของธนาคารท่ีดินได้  จึงคิดว่า ส.ป.ก. ยังคงต้องมีอยู่และธนาคารท่ีดินก็คงต้องเกิดข้ึน
และจะได้ช่วยการทํางานของ ส.ป.ก. ในอีกด้านหนึ่ง 

 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในส่วนของท่ีดินป่าสงวน 
มีความเห็นว่า ส.ป.ก. ได้ท่ีดินมาและได้รับคนมาด้วย  ในส่วนธนาคารท่ีดินมีความเห็นว่า ธนาคารท่ีดินไม่ควร
ทําประโยชน์แต่ในท่ีดินของรัฐเท่านั้นควรใช้ประโยชน์จากท่ีดินของเอกชนด้วย คือรัฐโดยธนาคารท่ีดินทําหน้าท่ี
เป็นนายหน้าในการจัดหาหรือซ้ือขาย (Broker) ปัจจุบันคนท่ีมีท่ีดินอยู่แต่นําออกให้เช่ายังติดกฎหมาย
พระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีเง่ือนไขให้เช่าได้ ๖ ปี คนท่ีให้เช่าจึงติดภาระไม่สามารถนํา
ท่ีดินไปทําอะไรได้เลย ซ่ึงแบบสอบสวนสิทธิในการขายเจ้าของท่ีดินต้องยืนยันว่าท่ีดินไม่ติดภาระการเช่าใดๆ 
เลย เพราะหากมีการให้เช่ากฎหมายกําหนดให้เจ้าของท่ีดินต้องสอบถามผู้เช่าก่อนว่าผู้เช่าจะซ้ือท่ีดินหรือไม่ 

 สําหรับท่ีป่าสงวนในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าเป็นสินทรัพย์ หากปล่อยไว้เฉยๆ ป่าสงวน
อาจเส่ือมสภาพเส่ือมโทรม 

 วิธีการจัดการของธนาคารท่ีดินควรมีลักษณะเป็นธนาคารก่ึงๆ ธนาคารพาณิชย์จะทําให้ 
มีความคล่องตัว มีวิธีการจัดการท่ีดีกว่า ดูสภาพตามความเป็นจริงในการดําเนินการ โดยวิธีการกําหนดราคา
ทรัพย์ควรกําหนดราคาแบบเอกชน เช่น ท่ีดินของรัฐถ้าอยู่ติดกับท่ีดินของเอกชนจะไม่กําหนดราคาเท่าเอกชน
เพราะถึงแม้จะเป็นทรัพย์สินแต่ไม่ได้เป็นทรัพย์สินท่ีมีฐานะท่ีจะนํามาจดทะเบียนสิทธิหรือทํานิติกรรมต่อไปได้
ง่ายๆ อาจจะกําหนดราคาลดลงโดยอาจจะกําหนดราคาเพียงครึ่งเดียว ซ่ึงทําให้มูลค่าจริงๆ ของทรัพย์สิน 
ถูกซ่อนอยู่ 

 ธนาคารท่ีดินเม่ือต้ังมาแล้วต้องสามารถมีรายได้บริหารจัดการตนเองได้ แต่ไม่ได้มุ่งหมาย
ในทางการค้าหรือหากําไรจนมิได้คํานึงถึงการช่วยเหลือประชาชน ธนาคารท่ีดินต้องอยู่ได้โดยบริหารให้เป็น 
เชื่อว่ามีสินทรัพย์อีกจํานวนมากโดยเฉพาะของเอกชนมีรายงานวิจัยระบุว่ามีเอกชนจํานวนมากท่ีมีท่ีดิน 
แต่ไม่อยากให้เช่าเพราะหากให้เช่าจะเป็นเง่ือนไขท่ีไม่สามารถทําอะไรต่อได้และมีภาระต้องฟ้องขับไล่ซ่ึงผู้เช่า
จะด้ือแพ่งไม่ยอมออกจากท่ีดินสุดท้ายต้องจ้างให้ออกจากท่ีดิน หากอยู่ในมือของธนาคารท่ีดินน่าจะมีการ
บริหารจัดการท่ีดีกว่า  ดังน้ัน การจัดต้ังธนาคารท่ีดินโดยส่วนตัวจึงเห็นว่าสามารถดําเนินการได้  

 ในส่วนท่ีดินท่ีหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานถือครองอยู่ ส่วนตัวเห็นว่าเป็นท่ีดินของ
คนไทยทุกคน เพียงแต่มีกฎหมายมากําหนดให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลแทนคนไทยท้ังหมดเท่านั้น หากดึงจาก
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หน่วยงานต่างๆ แล้วนํามารวมไว้ท่ีธนาคารท่ีดินโดยมีวิธีการในการบริหารจัดการท่ีดีโอกาสในการเกล่ียสิทธิการ
ใช้ประโยชน์ในท่ีดินจะเกิดข้ึน ซ่ึงธนาคารท่ีดินจะทําให้สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ได้รับการบริหารจัดการท่ีดี โดยออกแบบ
กลไกลท่ีดีให้ผู้ท่ีทํางานในธนาคารท่ีดินเข้าใจบทบาทของธนาคารท่ีดิน ธนาคารท่ีดินจะเป็นคําตอบของ
คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ โดยแนวทางโฉนดชุมชนจะเป็นหนึ่งในวิธีการของธนาคารท่ีดิน 
 ผู้แทนกรมธนารักษ์ เห็นว่า ปัญหาเรื่องท่ีดินทํากินเป็นปัญหาท่ีสะสมมานานต้ังแต่ 
ก่อนประเทศไทยจะมีประมวลกฎหมายท่ีดินและก่อนประเทศไทยใช้ระบบโฉนดท่ีดิน การกระจุกตัวของท่ีดิน 
ในประเทศไทยเป็นปัญหามาโดยตลอด สมัยจอมพล ป พิบูลย์สงคราม มีแนวทางในการจัดให้มีการกระจายตัว
ของท่ีดินให้แก่ประชาชน โดยตราพระราชบัญญัติจัดท่ีดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485 ข้ึน และเม่ือประมวล
กฎหมายท่ีดินบังคับใช้มีการจํากัดการถือครองท่ีดินแต่ต่อมาได้ยกเลิกกฎหมายน้ันเสียทําให้ท่ีดินซ่ึงเดิม 
คาดว่าจะกระจายตัวกลับมากระจุกตัวอีกคร้ังหน่ึง ราวปี พ.ศ. 2512 ชาวนาท่ีจังหวัดนครสวรรค์และ 
จังหวัดพิษณุ โลกมีความเดือดร้อนเร่ืองท่ี ดินทํากิน จึงเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ โดยในขณะนั้น   
ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ  มีแนวคิดในการจัดต้ังธนาคารท่ีดินข้ึน  แต่ในท้ายท่ีสุดการแก้ไขปัญหาลดความเหล่ือมลํ้า
กระจายการถือครองท่ีดินไม่ได้จัดต้ังเป็นธนาคารท่ีดิน แต่ตราเป็นกฎหมายการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม  
ฉะนั้น  วันนี้ต้องพิจารณาว่าจุดอ่อนในการกระจายการถือครองท่ีดินของ ส.ป.ก. ในการดําเนินการคืออะไร   
ซ่ึงหากจะจัดต้ังธนาคารท่ีดินคงไม่เป็นการทําภารกิจท่ีซํ้าซ้อนกับภารกิจของ ส.ป.ก. โดยในการดําเนินการ 
มี 2 แนวทาง คือ 

แนวทางท่ี  1  แก้ไขให้ภารกิจของ  ส.ป.ก  ในส่วนท่ียังเป็นจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพ 
ในการกระจายการถือครองท่ีดิน 

แนวทางท่ี  2  โดยต้ังธนาคารท่ีดินข้ึนมาใหม่ แต่ว่าท้ัง  2  องค์กร คือ ธนาคารท่ีดิน
และ ส.ป.ก. ไม่ควรท่ีจะไปมีส่วนคาบเก่ียวหรือว่าทํางานซํ้าซ้อน 

ฉะนั้นในส่วนกองทุนต่างๆ  ท่ีมีการจัดต้ังข้ึนวิธีการจัดการต่างๆ  ก็เพ่ือการแก้ไขปัญหา
การถือครองท่ีดินท่ีมีการกระจุกตัว  การกระจายการถือครองท่ีดิน  ในส่วนของธนาคารท่ีดินจะทํางานคล้ายๆ 
กับ ส.ป.ก. คือ จะนําท่ีดินของรัฐส่วนหน่ึงและเป็นตัวแทนในการนําท่ีดินของเอกชนท่ีท้ิงร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์
มาเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยการกระจายการถือครองท่ีดิน  โดยไปหาผู้ท่ีมีการความประสงค์จะใช้ท่ีดินจริงๆ   
มาใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ โดยการสนับสนุนเงินทุนต่างๆ ด้วย  จึงยังคงมีส่วนท่ีเก่ียวข้องและคาบเก่ียว
กันอยู่ระหว่างธนาคารท่ีดิน กับ ส.ป.ก. ดังน้ัน ในกฎหมายท่ีคณะอนุกรรมการฯ กําลังดําเนินการพิจารณา 
ยกร่างหากมีการจัดต้ังธนาคารท่ีดินข้ึนต้องพิจารณาในส่วนนี้ให้ชัดเจน  มิฉะน้ันจะเกิดคําถามว่าทําไมไม่ทํา
กฎหมายของ ส.ป.ก. ให้สมบูรณ์และแก้ไขจุดอ่อนท่ีเกิดข้ึนเพ่ือให้สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในส่วนของกรมธนารักษ์  ท่ีดินราชพัสดุนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ 
ทางราชการเป็นหลัก แต่ปัญหาการกระจุกตัวของท่ีดินส่งผลให้มีการบุกรุกท่ีดินของรัฐทุกประเภทรวมท้ัง 
ท่ีดินราชพัสดุด้วยท่ีกระทรวงการคลังนําท่ีดินเหล่านี้มาจัดเพ่ือแก้ไขปัญหาเพราะกระบวนการในการกระจาย
การถือครองท่ีดินไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ท้ังหมด  เน่ืองจากปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐมีมากข้ึนรัฐจึง 
มีนโยบายรับรองสิทธิ ให้ผู้บุกรุกท่ีดินของรัฐเหล่าน้ันมีท่ีอยู่อาศัยเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว
อีกทางหนึ่ง ฉะนั้น ณ วันน้ีปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐมีมากข้ึน โดยรัฐเองก็ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน   
และได้เข้มงวดกวดขันเรื่องการบุกรุก  พยายามตรึงท่ีดินท่ีถูกบุกรุกไว้ไม่ให้ขยายตัวเพิ่มมากข้ึนและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท่ียังมีอยู่แล้วด้วย  ขณะน้ีคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ หรือ คทช.  ได้ต้ังอนุกรรมการข้ึน   
3  คณะ รับเอาเรื่องดังกล่าวไปหาแนวทางการดําเนินการแก้ไข  สําหรับท่ีดินราชพัสดุได้ส่งข้อมูลให้ทาง คสช. 
โดยเป็น ท่ีดิน ท่ีต้องแก้ไขปัญหาท่ีมี ผู้บุกรุก รวมท้ังมีเร่ืองของการโต้แย้งสิทธิด้วยมีจํานวนประมาณ  
1,400,000  ไร่ ท่ีดินอ่ืนๆ มีมากกว่าน้ี เช่น ท่ีดินป่าไม้ ป่าไม้ถาวร และท่ีดินอ่ืนๆ ของรัฐท่ีมีปัญหา 



~ 7 ~ 
 

ก็ยังมีอีกมาก  ดังนั้น  ธนาคารท่ีดินหากจะต้องมีอยู่ก็ควรมีบทบาทภารกิจท่ีชัดเจน  แยกออกจากการจัดการ
ท่ีดินท่ีมีกฎหมายเฉพาะและต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าส่ิงท่ีธนาคารท่ีดินจะทําจะไปเสริมการแก้ไขปัญหาในส่วนใด 
 
  ผู้แทน ธ.ก.ส. เห็นด้วยกับเร่ืองของคนกลางแบบธนาคารท่ีดิน เพราะในปัจจุบัน
ลูกหลานของเกษตรกรไม่ทําการเกษตรแต่ไปทํางานในโรงงานเพราะมีเง่ือนไขหลายอย่างและมีสิทธิประโยชน์ 
ท่ีเหนือกว่า ฉะน้ันปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรรุ่นใหม่หรือหนุ่มสาวรุ่นใหม่ท่ีไม่อยากทําการเกษตรหรือเป็น
เกษตรกรคือ การท่ีทําไปแล้วไม่มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ดังนั้นหากสามารถทําให้ได้กรรมสิทธิ์ในท่ีดินทําให้ 
มีความหวังเห็นถึงแสงสว่างทางปลายอุโมงค์ โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าจะเป็นแรงจูงใจทําให้คนเหล่านั้นกลับมาทํา
อาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงจะส่งผลดีในภาคการเกษตรด้วย 
  ในส่วนกองทุนท่ีดินของ ธ.ก.ส. ท่ีประธานอนุกรรมการฯ กล่าวในตอนต้น ปัจจุบัน  
ธ.ก.ส. ได้โอนกองทุนดังกล่าวไปให้กับ ส.ป.ก. แล้ว หากมีการจัดต้ังธนาคารท่ีดินสําเร็จ ธ.ก.ส. คงจะต้องแก้ไข
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในส่วนนี้ 
  โดยส่วนตัวเห็น ด้วย กับ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
จากประสบการณ์ของ ธ.ก.ส. ขออนุญาตกล่าวถึงท่ีดินของเอกชน ท่ีดินในเชิงพาณิชย์ซ่ึงเกษตรกรมีความ
ประสงค์จะขายคือไม่มีความต้องการจะทําประโยชน์แล้ว อาจติดขัดในเรื่องการบังคับคดีซ่ึงเห็นได้ว่าเป็นภาระ
อยู่ หากมีหน่วยงานใดไปช่วยดูดซับหรือรองรับท่ีดินเหล่าน้ีจะช่วยการทํางานให้ได้มากข้ึน เช่นชาวบ้านอาจ 
มาซ้ือท่ีดินจากธนาคารท่ีดินจะได้มีความม่ันใจในการดําเนินการมากย่ิงข้ึนซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ในส่วนท่ีดินของเอกชนน่าจะนํามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าท่ีดินของรัฐ เท่าท่ีสัมผัสท่ีดินของชาวบ้านรายย่อย
ปัจจุบันอาจหลุดไปเป็นของผู้ท่ีมีฐานะดีกว่า ในส่วนของท่ีดินภาคเกษตรหากมีธนาคารท่ีดินจะช่วยในเร่ือง
ดังกล่าวได้มากและจะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีคนจะละท้ิงภาคการเกษตรนอกจากนี้จะเป็นตัวขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจด้วย 
  นางประชุม ซอมกระโทก เห็นว่า ส.ป.ก. มีข้อจํากัดในส่วนของการดําเนินการเพราะ 
อยู่ในกรอบกฎหมาย ในส่วนของภาคชุมชนจะมีปัญหาอยู่ ๓ ด้านด้วยกันซ่ึงเกิดจากปัญหาความเดือดร้อน 
จากนโยบายของรัฐส่วนหนึ่งและเกิดจากปัญหาความยากจนอย่างต่อเน่ืองท่ีมีมาต้ังแต่บรรพบุรุษ คือไม่มีท่ีดิน 
มาต้ังแต่หลายช่วงอายุคนแล้ว และปัญหาในส่วนท่ีสามคือเข้าไปบุกรุกท่ีดินมาหลายช่วงอายุคนแล้วแต่ไม่มี
เอกสารสิทธิและอยู่ในช่วงของการสอบสิทธิ ซ่ึงเม่ือชุมชนได้ทราบข่าวว่าจะมีการจัดต้ังธนาคารท่ีดินเป็นเหมือน
ความหวังอาจจะเป็นทางสุดท้ายของภาคชุมชนท่ีอยากจะให้เกิดธนาคารท่ีดิน จากกฎหมายของ ส.ป.ก. 
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีข้อติดขัดจะได้ช่วยกันนํามาพิจารณาแก้ไขให้กฎหมายของธนาคารท่ีดินสามารถแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้   
 หากได้ท่ีดินมาชุมชนคงจะมีคุณภาพชีวิตดีข้ึนแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์แบบ หากทุกหน่วยงาน
ร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยใช้ชุมชนเป็นตัวต้ังจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ อย่าง ส.ป.ก. หากชาวบ้านทําการเกษตรแล้วยังเกิด
หนี้สิน ในบริบทของพ้ืนท่ียังสามารถยกระดับพ้ืนท่ีเป็นท่ีท่องเท่ียวหรือทําอย่างอ่ืนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจได้  
จึงไม่ควรท่ีจะจํากัดเพียงแค่การทําการเกษตรเพียงอย่างเดียวควรเปิดกว้างว่าสามารถดําเนินการอย่างอ่ืน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีและกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วย เพราะขณะน้ีประเมินได้ว่าคนท่ีทําการเกษตรเป็นคนจน 
ในระดับต้นๆ มีคํากล่าวว่า “ทํานาปรังเหลือแต่ซังกับหน้ี ทํานาปีเหลือแต่หนี้กับซัง” พ้ืนท่ีใดทํานาทําไร่ท่ีไหน
แล้วไม่ประสบผลสําเร็จสามารถพัฒนายกระดับเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ก็ควรพัฒนา พื้นท่ีใดสร้างท่ีอยู่อาศัยและ
คนจนไม่มีท่ีอยู่อาศัยก็สามารถทําท่ีอยู่อาศัยให้คนจนเข้าไปอยู่ได้ คนจนจะคิดว่ามีท่ีดินเพียงงานเดียวขอให้
สามารถอยู่อาศัยและเช่าได้ เพราะขณะนี้มีผู้ท่ีบุกรุกท่ีดินของรัฐจํานวนมากซ่ึงชุมชนยินดีท่ีจะเช่าไม่อยากอยู่
แบบบุกรุก ขณะนี้มีการทวงคืนพื้นท่ีมีเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนถือโอกาสเม่ือทวงคืนพ้ืนท่ีแล้วกลับไม่ยอม 
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ให้ชาวบ้านเข้าไปเก็บผลผลิตท่ีได้ปลูกไว้ก่อนทวงคืนพื้น ท่ี  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมความทุกข์ให้กับชาวบ้าน  
จึงอยากให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมกันเดินต่อในการจัดต้ังธนาคารท่ีดิน 
  ในเรื่องของการระดมทุน สามารถเปิดโอกาสให้ชาวบ้านชาวชุมชนมาถือหุ้นของธนาคาร
ท่ีดิน ซ่ึงปัจจุบันชุมชนมีการทําเร่ืองท่ีดินเป็นกองทุนท่ีดินในตําบลท่ีมีการดําเนินการเร่ืองท่ีดินซ่ึงได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีกฎกติการ่วมกันอยู่แล้ว ธนาคารท่ีดิน
ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเหล่านี้มาซ้ือหุ้นและดําเนินการเป็นตัวกลางในการจัดหาท่ีดินให้แก่ชุมชน โดยมีเง่ือนไข
การดําเนินการผ่านท้องท่ี ท้องถ่ิน และสภาองค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วม โดยส่วนตัวเห็นว่าความม่ันคงของ
หน่วยงานจะมีมาก ไม่ว่าใครจะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องท่ีดินให้กับคนจนท้ังส้ิน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เห็นว่าธนาคารท่ีดินควรจะมีบทบาท 
ในการส่งเสริมการปฏิรูปท่ีดิน 

 ๑. ธนาคารท่ีดินในอนาคตควรสามารถช่วยเหลือกลุ่มอ่ืนนอกเหนือจากกลุ่มเกษตรกรรม 
และในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรควรเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวมากกว่าการช่วยเหลือในระยะส้ัน 

 ๒. ธนาคารท่ีดินจําเป็นต้องหาความแตกแต่งระหว่างธนาคารท่ีดินและ ธ.ก.ส. ว่าเหตุใด
ต้องต้ังธนาคารท่ี ดิน อะไรท่ี มีความซํ้าซ้อน อะไรท่ีมีความแตกต่างต้องสามารถตอบคําถามให้ได้  
ซ่ึงสภานิติบัญญัติจะรับหลักการหรือไม่ เห็นว่าข้ึนอยู่กับคําตอบนี้ 

๓. ธนาคารท่ีดินจะทําแต่เฉพาะภาคเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศหรือไม่
โดยความเห็น เห็นว่าธนาคารท่ีดินจะต้องช่วยในการพัฒนาประเทศด้วยหรือไม่ ควรเก็บรักษาท่ีดินและพัฒนา
ท่ีดินให้มีความเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงจะได้ธนาคารท่ีดินเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ ให้ประชาชนเข้ามา
ใช้ประโยชน์ในท่ีดิน 

 Model ท่ีเป็น Master Model คือ ธนาคารท่ีดินของประเทศไต้หวัน ซ่ึงมีการพัฒนา
จนกระท่ังปัจจุบันเกษตรกรไม่ได้เป็นเกษตรกรเต็มตัวแต่เป็นอาชีพเสริม จึงมุ่งไปท่ีการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การพัฒนาชุมชนเมือง การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ธนาคารท่ีดินของประเทศไทยจะพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับ
ไต้หวัน หรือจะออกแบบสําหรับ ๑๐ - ๒๐ ปี แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรค่อยมาพิจารณาอีกครั้ง 

 โดยส่วนตัวเห็นว่าเงินกองทุนธนาคารท่ีดินและกองทุนการปฏิรูปท่ีดิน ควรท่ีจะมีการ
หมุนเวียนกันได้ระหว่างสองกองทุนเพราะ ส.ป.ก. จะมีข้อจํากัดในเร่ืองกฎหมายท่ีจะต้องมีการประกาศเขตการ
ปฏิรูปเสียก่อน  กรณีมีท่ีดินท่ีเหมาะสมแต่ไม่ได้ประกาศเขตการปฏิรูปแม้ ส.ป.ก. จะสามารถแก้ไขโดยการซ้ือ
ท่ีดินนอกเขตได้ แต่บางกรณีธนาคารท่ีดินอาจทําได้ดีกว่า ก็ควรจะใช้กลไกของธนาคารท่ีดินเป็นเคร่ืองมือ 
ในการซ้ือท่ีดิน ส่วนเม่ือได้ท่ีดินแล้วจะส่งผ่านให้ ส.ป.ก. ต่อไปก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ในขณะเดียวกันหาก  
ในช่วงเวลาใด ส.ป.ก. มีทุนน้อย และธนาคารท่ีดินมีความม่ังค่ังข้ึนก็อาจจะส่งทุนไปให้ ส.ป.ก. ดําเนินการ หรือ
อาจทําหน้าท่ีเก็บเงินให้ ส.ป.ก. แล้วเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้ 
  ประธานอนุกรรมการฯ กล่าวขอบคุณอนุกรรมการทุกท่าน โดยในการพิจารณาร่างอาจ
ต้องขอความเห็นจากกรมท่ีดินและกรมบัญชีกลางในประเด็นต่างๆ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาหลักการในร่าง
พระราชบัญญัติตามท่ีได้กําหนดประเด็นไว้ตอนต้น โดยประธานอนุกรรมการขอนําเรียนประเด็นไป 
ทีละประเด็น หากอนุกรรมการท่านใดมีข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในมาตราใดก็ขอให้ออกความเห็นได้ทันที 
  ประเด็นที่ ๑ ช่ือพระราชบัญญัติ ตามร่าง พ.ร.บ. ใช้ชื่อว่า “พระราชบัญญัติธนาคาร
ท่ีดินเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตร พ.ศ. ....” ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณาอย่างกว้างขวาง
เห็นว่าการดําเนินการของธนาคารท่ีดินอาจจะเป็นต้องพิจารณาวัตถุประสงค์การดําเนินการให้มากกว่า 
การช่วยเหลือเฉพาะภาคการเกษตรเท่านั้น ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคาร
ท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๗ (๑) ให้ บจธ. จัดต้ังธนาคารท่ีดิน จึงเห็นควรแก้ไขชื่อร่าง พ.ร.บ. เป็น “ร่าง
พระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน พ.ศ. ....  
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  ประเด็นที่ ๒ คํานิยาม ในร่าง พรบ. มาตรา ๓ 
   ๒.๑“เกษตรกร”หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และให้หมายความ
รวมถึงเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

    ผู้แทนสํานักงานการปฏิ รูปที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม (ส.ป .ก.) เห็นว่า
ความหมายของเกษตรกรตามร่าง พรบ. มีความหมายมากกว้างนิยามคําว่า “เกษตรกร” ของกฎหมาย ส.ป.ก. 
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาผู้รับประโยชน์ของธนาคารท่ีดินตามร่าง แต่จะตามเจตนารมณ์ของ 
การจัดต้ังธนาคารท่ีดิน หรือไม่ จึงมีข้อเสนอว่าควรนิยามให้มีความหมายแคบลงมาเพ่ือช่วยเหลือผู้เดือดร้อน
เร่ืองท่ีดินทํากิน จะทําให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 

   ๒.๒“ชุมชนการเกษตร” หมายความว่า กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเพ่ือทําการเกษตร  
โดยมีอัตลักษณ์ร่วมกัน และมีการกําหนดขอบเขตการจัดการหาประโยชน์ของชุมชนท่ีชัดเจน มีกฎกติการ่วมกัน
ในการทําประโยชน์และระงับข้อขัดแย้ง มีการแบ่งปันประโยชน์ภายใต้กฎกติกาของชุมชนน้ัน และมีผู้นําของ
ชุมชน ไม่ว่ามีสภาพเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ตาม ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

    ที่ประชุม มอบหมายให้อนุกรรมการ (นางประชุม ซอมกระโทก) ไปพิจารณา
พิจารณาว่า มีข้อความครอบคลุมหรือไม่ 

  ๒.๓“สถาบันการเงินภาครัฐ”หมายความว่า สถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน
สําหรับให้กู้ยืมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม 

   ประธานอนุกรรมการฯ แจ้งท่ีประชุมว่า เหตุผลท่ีนิยามคําว่า “สถาบัน
การเงินภาครัฐ” เพ่ื อ เปิ ดโอกาสในการดึงเงิน เข้ามา สู่ ธนาคาร ท่ี ดิน  ซ่ึ งธนาคารเฉพาะบางแห่ ง 
มีการเขียนในกฎหมายให้สามารถกันเงินในส่วนนี้ไว้ได้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีต้องถามกรมบัญชีกลางว่าสามารถทําได้
หรือไม่อย่างไร ซ่ึงผู้แทนกรมบัญชีกลางชี้แจ้งว่าในส่วนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 ประเด็นที่ ๓ รัฐมนตรีผู้รักษาการและคณะกรรมการบริหาร 

   ๓.๑ รัฐมนตรีผู้รักษาการ ท่ีประชุมเห็นว่าธนาคารท่ีดินเป็นภารกิจ        
ท่ีเก่ียวเนื่องกันระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงเห็นสมควรให้รัฐมนตรีท้ังสอง
กระทรวงเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติธนาคารท่ีดิน 

 ๓.๒ คณะกรรมการบริหาร ท่ีประชุมเห็นควรตามร่าง พ.ร.บ. แต่ในส่วน
กรรมการผู้แทนภาคเกษตรกรหรือกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน เห็นว่าวิธีการในการได้มาซ่ึงกรรมการ 
อาจมี ๒ วิธีด้วยกันคือ ๑) ให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องเสนอชื่อผู้เหมาะจะเป็นกรรมการมาท่ีธนาคาร
ท่ีดิน หรือ ๒) ธนาคารท่ีดินดําเนินการสรรหาเองซ่ึงวิธีท่ี ๒ น้ีจะใช้ระยะเวลา 
   ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการได้มาซ่ึงกรรมการผู้แทนภาค
เกษตรกรหรือกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนควรให้หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้เสนอชื่อมายังธนาคาร
ท่ีดิน  

 ประเด็นที่ ๔ วัตถุประสงค์ ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ีของธนาคารท่ีดิน 

 ประธานอนุกรรมการฯ เห็นว่าการกระจุกตัวของท่ีดินจําเป็นต้องใช้ธนาคารท่ีดินมา 
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและสร้างหรือจูงใจในตลาด และขอความเห็นในท่ีประชุมว่าธนาคารท่ีดิน 
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ควรมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดสาธารณูปโภค ส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ หรือไม่ โดยได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอ
ความคิดเห็นอย่างกว้างขว้างสรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ เสนอความเห็นว่า 
 ๑. ธนาคารท่ีดิน ควรเป็นตัวกลางในการจัดการระหว่างคนท่ีมีท่ีดินกับคนท่ีไม่มีท่ีดินให้

มาเจอกัน ซ่ึงจะทําให้ผู้ท่ีไม่ต้องการเข้าไปเก่ียวข้องกับกฎหมายเร่ืองการเช่าเข้ามาสู่กลไกของธนาคารท่ีดิน 
ซ่ึงมีกฎหมายยกเว้นเร่ืองดังกล่าวไว้ ธนาคารท่ีดินจะมีรายได้จากท้ังผู้เช่าและผู้ให้เช่า ซ่ึงจะทําให้ท่ีดินไม่ถูกท้ิงร้าง 

 ๒. ธนาคารท่ีดินควรเป็นท่ีรองรับท่ีดินท่ีหลุดมือจากเกษตรกร เช่น ท่ีดินเกษตรชั้นดี 
ท่ีจะหลุดมือจากเกษตรกรเพราะท่ีดินเหล่านี้ถึงแม้จะห้ามขายแต่ก็มีเง่ือนไขยกเว้นให้ขายได้หากเกษตรกร 
เป็นหน้ี ซ่ึงจะทําให้ท่ีดินหลุดมือจากเกษตรกร ธนาคารท่ีดินควรเข้าไปช่วยเหลือ 

 ๓. ธนาคารท่ีดินมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการท่ีดินอยู่แล้วสามารถดูดซับท่ีดินท่ีดี 
ซ่ึงจะทําให้ธนาคารสามารถมีท่ีดินท่ีดีในการบริหารจัดการ เช่น ท่ีดินเกษตรชั้นดี ท่ีดินท่ีมีทําเลท่ีดีเพ่ือใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ในอนาคตท่ีสามารถทํากําไรได้ แล้วนํามาช่วยเหลือคนจน กรณีนี้อาจใช้มาตรการภาษีเข้าไป
ช่วย เช่น  การยกเว้นภาษี  หากมีการขายท่ี ดินให้ กับธนาคารท่ี ดิน เป็น ต้น  ซ่ึงจะช่วยให้ ท่ี ดินไหล 
เข้ามาสู่ธนาคารท่ีดินเพ่ือบริหารจัดการต่อไปในอนาคต 

 ๔. ธนาคารท่ีดินน่าจะทําหน้าท่ีเป็นตลาดสินทรัพย์ลําดับรอง เช่น ท่ีดิน ทด. ส.ค. ๑  
ส.ป.ก. ๔-๐๑  ส.ท.ก. เป็นต้น ปัจจุบันซ้ือขายกันมือเปล่าทําให้เกิดปัญหาและเกษตรกรเสียเปรียบ ธนาคาร
ท่ีดินอาจรับซ้ือท่ีดินเหล่าน้ีเพื่อดูดทรัพย์ท่ีดินเหล่าน้ีไว้ แล้วหาทางพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจจะเป็น
ทางออกให้ ผู้ มี สิท ธิ ทําประโยชน์ ใน ท่ี ดิน ดังก ล่าว ท่ี รัฐห้ามขายแต่ ไม่ มีทางออกให้ ผู้ ทํ าประโยชน์ 
ในท่ีดินเหล่าน้ันเลย ซ่ึงธนาคารอ่ืนๆ ไม่สามารถดําเนินการในส่วนนี้ได้ 

 นอกจากนี้ หากรัฐกําหนดกรอบการพัฒนาท่ีดิน ธนาคารท่ีดินสามารถซ้ือท่ีดินเพื่อให้รัฐ
สร้างระบบโครงสร้างพ้ืนฐานต่อไปในอนาคต และธนาคารท่ีดินอาจเป็นหน่วยงานกลางในการเป็นแหล่ง 
หาท่ีดินทดแทน (offset) กรณีท่ีจําเป็นต้องหาท่ีดินทดแทน เช่น ราษฎรมาอยู่ในท่ีดินของรัฐ ๑,๐๐๐ ไร่ แล้ว 
ไม่สามารถย้ายออกไปได้อาจมาซ้ือท่ีดินจากธนาคารท่ีดินให้แก่รัฐเพ่ือเป็นการทดแทน เป็นต้น ซ่ึงจะทําให้ 
เกิดความเป็นธรรมในสังคม และมีทางออกแก้ไขปัญหา ในประเทศออสเตรเลีย มีการจัดต้ัง Bio Bank  
ทําหน้าท่ีสะสมท่ีดินท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีต้องการพัฒนาท่ีดิน (Biodiversity) หากนักลงทุนพัฒนา
ท่ีดินต้องการพัฒนาท่ีดินท่ีมีความเส่ียงต่อ Biodiversity จะต้องมาจ่ายเงินชดเชยให้ Bio Bank เป็นต้น 
แม้กระท่ังพ้ืนท่ีสีเขียวกับพ้ืนท่ีเมือง หากจะให้รักษาพ้ืนท่ีสีเขียวคนเมืองก็ต้องจ่ายเงินทดแทนซ่ึงธนาคารท่ีดิน
ควรจะเป็นตัวกลางในการดําเนินการเร่ืองดังกล่าว 

 ผู้แทนกรมธนารักษ์ เห็นว่า การหาท่ีดินทดแทนหรือการแลกเปล่ียนการใช้ท่ีดิน 
เป็นแนวทางท่ีดีท่ีธนาคารท่ีดินจะนํามาใช้ ซ่ึงจะแก้ไขปัญหาท่ีดินได้ดี 

 นางประชุม ซอมกระโทก เสนอว่า การซ้ือท่ี ดินของเอกชนสามารถกระทําได้  
เช่น มีกลุ่ม ๆ หนึ่ง มีสมาชิกประมาณ ๗๐ คน ต้องการท่ีดินแปลงหนึ่ง และในขณะเดียวกันมีเอกชนคนหนึ่ง  
ซ่ึงมีท่ีดินกําลังหลุดจํานองซ่ึงตรงกับความต้องการของกลุ่มคนข้างต้น ธนาคารท่ีดินอาจะเป็นตัวกลางในการซ้ือ
ท่ีดินดังกล่าว เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยให้กลุ่มผ่อนชําระกับธนาคารท่ีดิน เห็นว่าควรคงไว้ในเร่ือง
ท่ีดินเอกชน เพ่ือเปิดกว้างให้สามารถดําเนินการได้ต่อไป ขณะนี้มีแรงผลักดันในเร่ืองการจัดต้ังธนาคารท่ีดินใน
ภาคชุมชน ซ่ึงเสนอผ่าน สปช. ในเร่ืองของทุนขณะน้ีมีกองทุนการออมทุกชุมชน ๔,๐๐๐ กองทุน หากธนาคาร
ท่ีดินเปิดขายหุ้น หุ้นละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับองค์กรเหล่านี้ ธนาคารท่ีดินก็จะได้ทุนประมาณ ๔๐ ล้านบาท  



~ 11 ~ 
 

 ผู้แทนสํานักงานการป ฏิ รูปที่ ดิน เพ่ื อ เกษตรกรรม (ส .ป .ก .) เห็นว่า  ส .ป .ก .  
เป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการจัดซ้ือท่ีดินเพื่อให้เกษตรกร แต่ในการดําเนินการควรพิจารณาว่า กลุ่มใด 
ควรได้รับความช่วยเหลือตามลําดับก่อนหลัง ซ่ึงบางคร้ังต้องใช้วิธีการประชาคม และเงินกองทุนมีจํานวนจํากัด
ต้องพิจารณาถึงความเดือดร้อน จึงไม่คล่องตัวอย่างธนาคารท่ีดินซ่ึงดําเนินกิจการธนาคาร ในความเห็นส่วนตัว
จึงอยากให้ธนาคารท่ีดินมุ่งเน้นการกระจายในท่ีดินท่ีเป็นของเอกชน เช่น ท่ีโฉนด นส.๓ มากกว่าจะมา
ดําเนินการในท่ีดินท่ีมีกฎหมายกําหนดภารกิจหน้าท่ีของหน่วยงานไว้แล้ว ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ ต้องดําเนินการ
แก้ปัญหา ในส่วนของประชาชนก็อยากเห็นการเอาท่ีดินจากคนท่ีมีมากๆ ท่ี เรียกว่าการกระจายตัว 
เอามาให้ประชาชนทําประโยชน์ น่าจะดีกว่าการนําท่ีดินของรัฐมาดําเนินการ 

 ที่ประชุม มีความเห็นร่วมกันว่าธนาคารท่ีดินควรสามารถดําเนินการในการจัดทําระบบ
สาธารณูปโภคได้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาท่ีดินและเพิ่มมูลค่าท่ีดิน นอกจากนี้ธนาคารท่ีดินควรสะสม
ท่ีดินเพื่อจัดให้รัฐจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานด้วย ท้ังนี้ เห็นควรมอบหมายให้อนุกรรมการทุกท่านพิจารณาว่า
ธนาคารท่ีดินควรต้องมีวัตถุประสงค์ ภารกิจ และอํานาจหน้าท่ีอย่างไรบ้าง เพ่ือนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 

 ประเด็นที่ ๕ ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

 ประธานอนุกรรมการฯ เสนอว่าในธนาคารท่ีดินจะต้องมีโครงสร้างของธนาคารด้าน 
Governence คือต้องมีคณะอนุกรรมการด้านลงทุน (Investment Committee) คณะอนุกรรมการด้าน
ธรรมาภิบาล คณะอนุกรรมการด้านสมาชิกสัมพันธ์ และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

   มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาประเด็นต่างๆ ตามความเห็นท่ีอนุกรรมการได้นําเสนอ 
เห็นควรให้อนุกรรมการกลับไปพิจารณารายละเอียดเพ่ือนําเสนอในการประชุมครั้งต่อไป โดยในส่วนร่าง 
พ.ร.บ. ประธานอนุกรรมการฯ จะประมวลความเห็นของท่ีประชุมเพื่อประกอบการแก้ไขร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ต่อไป  

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอ่ืนๆ 

 กําหนดการประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๕๘ วันพุธท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 เม่ือไม่มีอนุกรรมการฯ ท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม ประธานอนุกรรมการฯ กล่าว
ขอบคุณและขอปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 

      

 
      (นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม) 
                   ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
           ผู้จดรายงานการประชุม  


