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ประธานแถลง

     ผมขอแจ้งว่าในส่วนของการบริหารงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ในรอบปีท่ีผ่านมา ผมและคณะกรรมการมุ่งม่ันทำาตามสัญญาท่ีให้ไว้กับ
สหกรณ์ ภายใต้นโยบาย 6 ข้อดังน้ี 

ปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, กระจายอำานาจบริหาร, 
จัดสรรงบประมาณท่ีเป็นธรรม, นำาแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ ด้วยการพัฒนา
ระบบกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติ, เอ้ืออาทรกลุ่มรากหญ้า พัฒนาสู่
สากลด้วยระบบการสร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้า และบริการของสหกรณ์, พัฒนา
เครือข่ายสัตตะ สร้างความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภท

ขอให้ทุกสหกรณ์ม่ันใจในการบริหารงานและการดำาเนินงานของ
สันนิบาตสหกรณ์ยุคใหม่ ใส่ใจสหกรณ์สมาชิก มุ่งม่ันทำางานและพร้อม
จะช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกโดยไม่ท้ิงสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงไว้ด้านหลัง 
ในรอบปีท่ีผ่านมาผมจะขอเรียนว่า สันนิบาตสหกรณ์มีโครงการฝึกอบรม
ตามความต้องการของสมาชิกและความจำาเป็นเร่งด่วนของสหกรณ์ เพ่ือ
ก้าวให้ทันการเปล่ียนแปลง โดยเราได้จัดฝึกอบรมเพ่ือสนองความต้องการ
ของสมาชิก ดังน้ี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ให้การสมทบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จำานวน 3 หลักสูตร มีผู้ผ่านการ
อบรม 321 คน

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากภาครัฐจำานวน 4 ล้านบาทต่อปี และสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
จัดสรรงบประมาณสมทบการจัดอบรม จำานวน 4 หลักสูตร 17 รุ่น มี
ผู้ผ่านการอบรม รวมท้ังส้ิน 1,146 คน

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
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ผู้แทนจากชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติท้ัง
7 ชุมนุมและผู้เข้าอบรม หลักสูตร 
“ยกระดับมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สหกรณ์
อย่างไร? ให้ได้มาตรฐานโคออป” 
และคณะกรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ท่ีปรึกษาและผู้บริหารของ
สันนิบาตสหกรณ์ฯ

นอกจากน้ีเราไม่ได้น่ิงนอนใจ 
มีการจัดโครงการใหม่ ๆ  อย่างต่อเน่ือง 
อาทิ โครงการโทรทัศน์ออนไลน์เพ่ือ
ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้เกิด
ความหลากหลาย เพ่ือทำาความเข้าใจ
พร้อมกันน้ีได้เปล่ียนรูปแบบการบริหาร 
แนวคิด มีการพูดคุยกับกรรมการจน
ได้รับการสนับสนุนและยอมรับท้ังใน
เร่ืองกฎกระทรวง และ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ 
จนเป็นท่ียอมรับต่อสหกรณ์ท่ัวประเทศ 
และหากสนใจติดตามกิจกรรมของ
สันนิบาตสหกรณ์ สามารถเข้ารับชม
รายการ สหกรณ์ออนไลน์ ทางเพจ 
Facebook Coop news นอกจากน้ี
เรายังมีจุลสารข่าวสันนิบาตสหกรณ์ 
เว็บไซต์ www.clt.or.th และอีกหลาย
ช่องทาง ขอขอบคุณทุกสหกรณ์ท่ี
ติดตามและให้ความสนใจในกิจกรรม
ของสันนิบาตสหกรณ์มาในโอกาสน้ี

และดำาเนินการจัดอบรมผู้นำา
สหกรณ์ รุ่นท่ี 14 ระยะเวลาการฝึก
อบรม 3 เดือน แบ่งเป็นภาควิชาการ 
และศึกษาดูงานต่างประเทศ (ประเทศ
มาเลเซีย และสิงคโปร์) รวม 96 ช่ัวโมง 
ได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเน่ือง จนถึงปี 
2562 น้ี เป็นรุ่นท่ี 14 ผลการพัฒนา

 

ผู้นำาสหกรณ์ ท่ีจัดโดยสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย จากอดีต – ปัจจุบัน 
มีผู้บริหารสหกรณ์ ได้เข้ารับการพัฒนา
เป็นผู้นำาสหกรณ์ รวมท้ังส้ิน 554 คน 
และในปี 2562 มีผู้ผ่านการอบรม 
จำานวน 38 คน รวมท้ังส้ิน 592 คน 

และดำาเนินการโดยงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และงาน
ส่งเสริมธุรกิจการค้า สายงานส่งเสริม
สหกรณ์ ได้ประสานงานและ
เตรียมการร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง
การจัดงานวันสหกรณ์สากล ประจำาปี 
2562 ในหัวข้อ การประชุมเชิงปฏิบัติการ

หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ร่วมใจ ใช้
ตราสัญลักษณ์ “coop” ระหว่าง
วันท่ี 4-6 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ซ่ึงในวันงาน
กำาหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ

1. จัดแสดงสินค้าสหกรณ์เด่น 
4 ภูมิภาค 

2. ฝึกอบรม หลักสูตร “ยก
ระดับมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สหกรณ์
อย่างไร? ให้ได้มาตรฐานโคออป” 

 มีผู้เข้างานท้ังส้ิน 150 คน 
ประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
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ทำ�ไมสหกรณ์ญี่ปุ่นจึง

เมื่อเอ่ยถึงสหกรณ์โดยเฉพ�ะสหกรณ์ก�รเกษตร หล�ยท่�น
มักจะกล่�วว่�สหกรณ์ก�รเกษตรที่ญี่ปุ่นเข้มแข็งม�ก เร�ทำ�ไม
ไม่เอ�ม�เป็นแบบอย่�ง จริง ๆ แล้วสหกรณ์ก�รเกษตรบ�้นเร�
ที่เข้มแข็งก็มีม�ก หล�ยแห่งองค์กรใหญ่โตมีกำ�ไรแต่สม�ชิก 
มีแต่หนี้สิน หล�ยแห่งเข้มแข็งแล้วแต่ทำ�เป็นเด็กไม่รู้จักโต 
ขอรับก�รสนับสนุนจ�กภ�ครัฐอยู่ตลอด ซึ่งต่�งจ�กสหกรณ์
ก�รเกษตรในญี่ปุ่น ที่เป็นสหกรณ์ที่พึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่ง
ของเกษตรกรและชุมชนได้อย่�งแท้จริง 

ทั้งยังเป็นองค์กรหลักที่ 
ยกระดบัความอยูด่กีนิดขีองเกษตรกร
ทัง้ประเทศ ทัง้นีเ้กษตรกรทกุคนใน
ญีปุ่น่เปน็สมาชกิสหกรณ์การเกษตร 
ปัจจุบันญ่ีปุ่นมีสหกรณ์การเกษตร  
652 แห่ง สมาชิกกว่า 10.37 ล้านคน 
ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยเกษตรกร 
2.53 ลา้นคน และทีเ่หลอืเปน็สมาชกิ
สมทบซึง่เปน็คนทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน
ที่สหกรณ์ตั้งอยู่  ในปีที่ผ่านมา 
สหกรณก์ารเกษตรสามารถทำาธรุกจิ
มมีลูคา่กวา่สีห่มืน่ลา้นดอลลารส์หรฐั 
จาก GDP ทั้งหมดของญี่ปุ่น 4.87 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ  ทีนี้เรามา
ดูกันว่าสหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่น
เป็นอย่างไร 

เร่ิมจากประวตัขิองสหกรณ ์
การส่งเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ 
และด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นส่วน
สำาคญัต่อการพฒันาระบบสหกรณ ์  
สหกรณ์การเกษตรของประเทศ
ญี่ปุ่นเร่ิมต้นในปี พ.ศ. 2443  
เร่ิมต้นจากรัฐต้องการแก้ไขปัญหาความ
ขาดแคลนดา้นอาหาร  รัฐบาลญีปุ่น่ 
ได้ นำ า รู ปแบบสหกรณ์ของ 

เข้มแข็ง

ภานุวัฒน์ ณ นครพนม
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ไรฟไฟเซน (Raiffeisen) มาใช้ มีการจัดต้ัง
สหกรณ์ในทุกหมูบ้่านและบังคับให้
เกษตรกรทกุคนเปน็สมาชิก รัฐบาล
ใหค้วามสำาคญักับสหกรณ์เป็นอยา่ง
มาก สหกรณถ์กูใชเ้ปน็เครือ่งมอืหรอื
ตัวแทนของรัฐบาลในการดำาเนินงาน 
ตามนโยบายของรัฐบาลและ 
การรวบรวมผลผลติการเกษตรและ
กระจายผลผลติแกป่ระชาชนในชว่ง
ขาดแคลนอาหาร รัฐใช้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือในการควบคุมราคา
อาหาร ราคาสินค้าการเกษตร  
รัฐบาลสนับสนุนกิจการสหกรณ์
โดยการออกกฎหมายสหกรณ ์และ
กฎหมายปฏริปูทีด่นิ จดัสรรทีด่นิให้
เกษตรกร  สหกรณม์พีฒันาการตาม
ลำาดับจนเป็นสหกรณ์การเกษตร 
รัฐบาลได้พัฒนาด้านความเข้มแข็ง
ขององคก์ร โดยกำาหนดใหใ้นแตล่ะ
พ้ืนท่ีมีสหกรณ์การเกษตรได้เพียง  
1 แหง่ เพ่ือไมใ่หเ้กดิการแขง่ขนัและ
การซำา้ซ้อน หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
รัฐบาลให้สหกรณ์เป็นตัวแทนของ
รฐัเพยีงองคก์รเดียวในการรวบรวม
และจำาหนา่ยสนิค้าการเกษตรผา่น

ช่องทางตัง้แตส่หกรณข์ัน้ปฐม ชมุนมุ
สหกรณ์ระดับจังหวัด และชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติ รัฐบาลออก
กฎหมาย มาตรการและนโยบาย 
ต่าง ๆ  ปกปอ้งภาคเกษตรกรรม รฐับาล 
กำาหนดให้สหกรณเ์ปน็ตวัแทนหรอื
กลไกดำาเนนิการตามนโยบายของรัฐ
ในการแกไ้ขปญัหาภาคเกษตรกรรม 
ทำาใหส้หกรณไ์ดร้บัประโยชนจ์ากการ
ดำาเนนิงาน สหกรณม์คีวามเขม้แขง็ 
มอีำานาจตอ่รองดา้นเศรษฐกิจ และ
ดา้นการเมอืง รฐัออกกฎหมายการ
ส่งเสรมิการควบรวมสหกรณเ์พ่ือให้
เกดิการควบรวมสหกรณใ์นแนวราบ
เพื่อให้มีขนาดใหญ่ การรวมตัวใน 
แนวด่ิงโดยให้มีชุมนุมสหกรณ์ให้บริการ
แกส่หกรณร์ะดบัทอ้งถิน่ ทำาใหม้กีาร
ควบรวมสหกรณค์รัง้ใหญเ่พือ่สรา้ง
ความเข้มแขง็แกส่หกรณ ์ผลจากการ
ควบรวมทำาใหจ้ำานวนสหกรณล์ดลง
จากปี พ.ศ. 2503 จำานวน 12,000 
แห่ง ปี พ.ศ. 2538 จำานวน 1,500 
แห่ง และปัจจุบันเหลือเพียง 652 
แห่ง การควบรวมสหกรณ์ทำาให้
สหกรณ์ระดับปฐมมีขนาดใหญ่

ขึ้น การดำาเนินการเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในด้านกฎหมาย ประเทศ
ญีปุ่น่มกีฎหมายสหกรณก์ารเกษตร
โดยเฉพาะ โดยอยูใ่นการกำากบัของ
กระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมง 
ทำาให้สหกรณ์การเกษตรได้รับการ 
สง่เสริมและกำากับ เปน็ไปตามบริบท
ของสหกรณ์การเกษตร กฎหมาย 
บัญญัติขอบเขตการดำาเนินงานให้ 
ดำาเนินงานครอบคลุมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของสมาชิก รวมทั้งการ
พัฒนาภาคเกษตร และที่น่าสนใจ
คือบัญญัติให้สหกรณ์การเกษตร
ดำาเนนิงานเพือ่ใหบ้รกิารแกส่มาชกิ
เปน็สำาคญั ไมมุ่ง่เพือ่ประโยชนห์รอื
กำาไรขององค์กร ทำาให้สหกรณ์
การเกษตรญี่ปุ่นดำาเนินงานที่มุ่ง
ประโยชน์สมาชิกเป็นสำาคัญ ส่งผล
ให้สมาชิกมีความจงรักภักดีและมี
ส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสหกรณ์  ปัจจุบันรัฐบาลได้
ออกกฎหมายอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือสหกรณ์ เช่น กฎหมาย 
การฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์  
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การบัญญัติไว้ในกฎหมายสหกรณ์ 
ไมใ่หส้หกรณอ์ยูใ่นกจิการภายใตบ้งัคบั 
ของกฎหมายการตอ่ตา้นการผกูขาด 
(Anti-Monopoly Law) ทำาให้
สหกรณก์ารเกษตรในญีปุ่น่ไดเ้ปรยีบ 
ในการดำาเนนิธรุกจิ สามารถแขง่ขนั
กับภาคเอกชนได้ หลายท่านอาจ
มีข้อคำาถามว่าสหกรณ์การเกษตร
ญีปุ่น่เสยีภาษเีงนิไดน้ติบิคุคลหรอืไม ่ 
ตามมาตรา 6 ของกฎหมายสหกรณ ์ 
สหกรณ์การเกษตรได้รับยกเว้น
ภาษีเงินปันผลที่จ่ายคืนให้สมาชิก 
ดังนั้นสหกรณ์การเกษตรไม่ได้รับ
การยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล แต่
ให้เสียภาษีในอัตราที่ตำ่ากว่าบริษัท
ทั่วไป คือ สหกรณ์จ่ายภาษีเพียง 
รอ้ยละ 19 สว่นบรษิทันติบิคุคลทัว่ไป
จ่ายภาษีร้อยละ 25.5 นอกจากนี้
สหกรณก์ารเกษตรไดร้บัการยกเวน้
ภาษีอสังหาริมทรัพย์

ทนีีเ้รามาดรูปูแบบโครงสรา้ง 
การบริหารจัดการ และการดำาเนิน
ธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นซึ่ง
เรียกขานว่า JA (Japan Agricul-
tural Cooperative) มีโครงสร้าง 
3 ระดบั ทัง้ในสว่นของดา้นสถาบนั
และดา้นเศรษฐกิจ คอืสหภาพกลาง
ของสหกรณ์การเกษตรระดับชาติ 
(Central Union of Agricultural 
Cooperatives หรอื JA-Zenchu) 
เป็นองค์กรสูงสุด และมีสหภาพ
สหกรณร์ะดบัจงัหวดั (Prefectural 
Central Unions of Agricultural 

Cooperatives หรอื PCU) ทำาหนา้ที่
สนบัสนนุ ใหค้ำาปรกึษาแนะนำา การ
ศกึษาอบรมและตรวจสอบบญัช ีแก่
สหกรณข์ัน้ปฐม  JA-Zenchu เปน็
องคก์รสงูสดุของสหกรณก์ารเกษตร
โดยมสีมาชกิประกอบดว้ย สหกรณ์
การเกษตรระดับปฐมหรือท้องถิ่น
และชมุนุมสหกรณก์ารเกษตรระดับ
จงัหวดัในจงัหวดัตา่ง ๆ  บทบาทหนา้ที่
ของ JA-Zenchu เป็นตัวแทนของ
สหกรณ์การเกษตรทั้งหมดในการ
ประสานหรอืเจรจากบัรฐับาลในการ
กำาหนดมาตรการและดำาเนนินโยบาย
ด้านสหกรณ์และด้านการเกษตร   
JA-Zenchu ผนึกพลังที่เข้มแข็ง
ของขบวนการสหกรณ์การเกษตร
ในญีปุ่่น โดยมชีมุนมุสหกรณร์ะดบั
ชาติ (Zen-Noh) ชุมนุมสหกรณ์
ด้านเศรษฐกิจระดับจังหวัด (Pre-
fectural Federations) ทำาหน้าที่
ด้านการค้า การตลาดเชื่อมโยงใน
ระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำาให้
บทบาทด้านการค้า การตลาดของ 
สหกรณ์การเกษตรโดดเด่นและ 
เข้มแข็ง โดยการสนับสนุนด้าน
นโยบายจาก JA-Zenchu  โครงสร้าง
ดังกล่าวทำาให้สหกรณ์การเกษตร
ญีปุ่น่เขม้แขง็มาก มบีทบาทในการ
ชีน้ำาการดำาเนนินโยบายของรฐับาล 
ในดา้นเศรษฐกจิของประเทศ  จาก
การที่ JA-Zenchu เข้มแข็งมาก
ทำาใหใ้นป ีพ.ศ. 2558 รฐับาลญ่ีปุน่
ได้ปฏิรูปโครงสร้างของสหกรณ์

เพื่อหวังที่จะลดอำานาจลดบทบาท
ของ JA-Zenchu โดยปรับเปลี่ยน
สถานะ JA-Zenchu  ใหเ้ปน็บรษิทั
และไม่ได้บังคับให้สหกรณ์ทุก
แห่งเป็นสมาชิกของ JA-Zenchu  
รวมท้ังการปรับโครงสร้างสหกรณ์ 
โดยการยบุสหภาสหกรณร์ะดบัจงัหวดั 
ไปรวมกับชุมนุมสหกรณ์เศรษฐกิจ
ระดับจังหวัด โดยจะมีผลภายในปี 
พ.ศ. 2562

ด้านการบริหารจัดการ 
สหกรณก์ารเกษตรญีปุ่น่มฐีานะเปน็
สมาคม (Association) ตามกฎหมาย 
ถือเป็นบริษัทกฎหมายสหกรณ์
กำาหนดใหส้หกรณม์คีณะกรรมการ
ดำาเนินงานและผู้ตรวจสอบกิจการ 
ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ  
ในทีป่ระชมุใหญ ่สหกรณบ์รหิารโดย
คณะกรรมการ และมีฝา่ยจดัการเปน็
ผู้ดำาเนินงานด้านการจัดการธุรกิจ 
กฎหมายสหกรณ์บัญญัติให้ 
คณะกรรมการดำาเนินงานของสหกรณ์
เกษตรข้ันปฐมและผู้ตรวจสอบ 
กิจการส่วนใหญ่ต้องเป็นบุคคลที่ 
ได้รับการรับรองจากหน่วยงานท้องถ่ิน 
ว่าเป็นผู้มีความสามารถและ 
ทกัษะในดา้นการเกษตร และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมทั้งปัจจุบันและ
อนาคต หรอืเปน็ผูจ้ดัการมอือาชพี

ในส่วนการดำาเนินงานนั้น 
จากการที่กฎหมายสหกรณ์ได้
บญัญตัขิอบเขตการดำาเนนิงานของ
สหกรณไ์วอ้ยา่งชดัเจนใหด้ำาเนนิงาน 
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ด้านต่าง ๆ ครอบคลุมกิจกรรม 
ดา้นเศรษฐกจิและสงัคมของสมาชกิ
และการพัฒนาภาคเกษตร รวมทั้ง
การดำาเนินงานเพ่ือให้บริการแก่
สมาชิกเป็นสำาคัญ ไม่ใช่เพื่อกำาไร 
ขององคก์ร สหกรณจ์งึมกีารดำาเนนิงาน 
ในลักษณะอเนกประสงค์ เน้น
สมาชิกเป็นศูนย์กลาง สหกรณ์ให้
บริการแก่สมาชิกด้านที่เกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิการ สังคม 
และความเป็นอยู่ของสมาชิก โดย
กิจกรรมการให้บริการหรือธุรกิจ
ของสหกรณจ์ะครอบคลมุกจิกรรม
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวถีิชวิีตประจำาวันของ
สมาชิกและชุมชน โดยเน้นหนักให ้
สมาชิกมีอาชีพ รายได้ และความ 
เป็นอยู่ท่ีดี สหกรณ์บริการด้านวิชาการ 
ด้านการเกษตร ซึ่งสหกรณ์ 
หลายแหง่มีสถานบีรกิารการเกษตร
ทำาหนา้ทีว่จิยัและพฒันาการเกษตร 
และถ่ายทอดสู่สมาชิก การให้ 
คำาปรกึษาแนะนำาด้านการผลติ การ
จัดการฟาร์ม  สหกรณ์ดำาเนินงาน
ดา้นการผลติและการตลาด การจดัหา 
ปัจจัยการผลิตมาจำาหน่าย ด้าน 
การตลาด ผลผลิตการเกษตร รวมถงึ
การรวบรวมผลผลติของสมาชกิมา 
ปรับปรุงคุณภาพ การแปรรูป การ
บรรจุหีบห่อ และจัดจำาหน่ายยัง
ตลาด สหกรณ์การเกษตรแตล่ะแหง่ 
จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตของตนเอง 
เรียกว่า A Coop มีสินค้าทุกอย่าง
เหมอืนซเูปอรม์ารเ์กต็ทัว่ไป รวมทัง้ 

มีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
การเกษตร ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ  
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งจำาหน่าย
สินค้า ผลิตภัณฑ์การเกษตรของ
สมาชกิ   A Coop นบัเปน็รา้นคา้ปลกี 
ที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ ในฐานะ 
เปน็แหลง่การคา้ทีส่ำาคญั ทัง้ยงัสรา้ง
ความเจริญให้ท้องถิ่นอีกด้วย

กจิกรรมดา้นธรุกจินอกจาก
การค้าขายและการดำาเนินงานที่
เกีย่วขอ้งกบัการเกษตรแล้ว สหกรณ์
ยงัทำาธรุกจิดา้นการเงนิการธนาคาร 
ด้านสินเชื่อ ประกันภัย ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์
ได้เป็นอย่างดี 

กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเศรษฐกจิ
และความเป็นอยู่ของสมาชิก ใน
สหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกทำา 
การเกษตรหลากหลาย สหกรณจ์ะแบง่ 
สมาชกิออกตามกลุม่อาชพี อาท ิกลุม่
ผู้ปลูกผัก กลุ่มผู้ปลูกดอกไม้ กลุ่ม 
ผูท้ำานา กลุม่ผูเ้ลีย้งสตัว ์เปน็ตน้ แตล่ะ
กลุม่จะรว่มกนัดำาเนนิกจิกรรมตัง้แต่
การแลกเปล่ียนขอ้มลูระหวา่งกนั การ
วางแผนการผลิต การวางแผนการ
เพาะปลกูเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการตลาด แผนการตลาด 
และกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการผลติ
ของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งสหกรณ์จะมี 
เจ้าหน้าท่ีแนะนำาฟาร์มเรียกว่าท่ีปรึกษา
ด้านการเกษตร (Farm Guidance 
Officer) ทำาหน้าท่ีให้การศึกษา
แนะนำาความรูด้า้นการเกษตร ดา้น

การบริหารจัดการการเกษตร ด้าน
การดำารงชพี ตลอดจนการวางแผน
ครอบครัว ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีแนะนำาฟาร์มน้ี
เปน็สว่นสำาคญัทีท่ำาใหก้ารประกอบ
อาชีพของสมาชิกประสบผลสำาเร็จ 
สามารถสรา้งรายไดแ้ละความอยูด่ี
กินดีของสมาชิก อีกทั้งสร้างความ
ใกลช้ดิระหวา่งสหกรณแ์ละสมาชกิ 
สรา้งการมสีว่นรว่มและความจงรกั
ภักดีของสมาชิกต่อสหกรณ์ 

กิจกรรมด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต สหกรณ์ทำากิจกรรม
ต้ังแต่การดูแลเด็กเล็กลูกหลานสมาชิก 
มีศูนย์ดูแลเด็กเล็ก การดูแลสุขภาพ
สมาชิก การดูแลผู้สูงวัย กิจกรรมด้าน
สังคม อาทิ การแต่งงาน งานศพ หรือ
แม้แต่การจัดหาคู่ให้แก่บุตรชายของ
สมาชิกซ่ึงประสบปัญหาไม่มีสาว ๆ
อยากแต่งงานกับเกษตรกร นับว่า
สหกรณ์การเกษตรญ่ีปุ่นดูแลสมาชิก
ต้ังแต่เกิดจนตายก็ว่าได้

จากท่ีเล่าย่อ ๆ มาข้างต้น
คงทำาให้ท่านเห็นว่ามีองค์ประกอบ
หลายอย่างท้ังภายนอกและภายใน 
ซ่ึงแต่ละส่วนมีความสำาคัญท่ีทำาให้
สหกรณ์การเกษตรญ่ีปุ่นเข้มแข็ง 
สร้างความกินดีอยู่ดีแก่เกษตรกร
สมาชิก  คราวน้ีผมขอจบข้อเขียน
ของผมไว้เพียงเท่าน้ี ถ้ามีโอกาสจะ
ได้เล่าถึงสหกรณ์ในประเทศอ่ืน ๆ
ต่อไป สวัสดีครับ
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ซึง่จะทำาใหข้บวนการสหกรณ์
เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตาม
หลักการสหกรณ์ รวมท้ังมีการ 
จดัทำาระเบยีบของสันนบิาตสหกรณ์
จังหวัดไว้ถือใช้เป็นแนวทางใน 
การปฏิบัติและบริหารจัดการ 
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด     

การจดัตัง้สนันบิาตสหกรณ์
จังหวัด ขณะนี้สันนิบาตสหกรณ์
จงัหวดัดำาเนนิการจดัตัง้แลว้ จำานวน 
43 จังหวัด  ดังนี้

ปีงบประมาณ 2558  เป็น 
ปีแรกท่ีมีการดำาเนินการ ประกอบด้วย 
จงัหวดัเพชรบรุ ีนา่น ชลบรุ ีลำาปาง 
เชียงราย กำาแพงเพชร เพชรบูรณ์ 
สุราษฎร์ธานี แม่ฮ่องสอน และ
ปัตตานี (10 จังหวัด)

ปีงบประมาณ 2559 ได้
ดำาเนินการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัดเพิ่มอีก  14 จังหวัด  ได้แก่ 
นครราชสีมา สมุทรปราการ 
นครศรีธรรมราช ตาก แพร่ พะเยา 
ราชบุรี ตรัง กาญจนบุรี ยะลา 
อ่างทอง ชัยนาท ชัยภูมิ และเลย

ปงีบประมาณ 2560 มเีพิม่  
3 จังหวัด คือ สุรินทร์  ลำาพูน และ
สงขลา

การจัดตั้ง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด
สันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีนโยบ�ยส่งเสริมและเริ่มดำ�เนินก�รให้สหกรณ์ทุกประเภท
ในแต่ละจังหวัด รวมตัวกันจัดตั้งสันนิบ�ตสหกรณ์จังหวัดด้วยคว�มสมัครใจ  เพื่อร่วมกันสร้�ง
คว�มเข�้ใจ ส่งเสริมคว�มสัมพันธ์ และคว�มร่วมมือระหว�่งสหกรณ์ในก�รทำ�กิจกรรมด้�นต�่ง ๆ 
ร่วมกัน เช่น ด้�นก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์ ด้�นก�รพัฒน�ระบบก�รบริห�รจัดก�ร ด�้นก�ร
พัฒน�ธุรกิจ และด้�นก�รพัฒน�เครือข่�ยคว�มร่วมมือระหว�่งสหกรณ์
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ปีงบประมาณ 2561 มี
สนันบิาตสหกรณจั์งหวดัท่ีดำาเนนิการ
จดัตัง้แล้วเพิม่จำานวน 5 จงัหวดั คอื 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พิษณุโลก สตูล 
นครนายก และเชียงใหม่ รวมเป็น 
32 จังหวัด  

ปีงบประมาณ 2562 มี
สนันบิาตสหกรณจั์งหวดัท่ีดำาเนนิการ
จดัตัง้แล้วเพิม่จำานวน 7 จงัหวดั คอื 
จังหวัดชุมพร สุพรรณบุรี พัทลุง 

รายชื่อสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 43 จังหวัด
 1 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี 23 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ

 2 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดน่าน 24 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเลย

 3 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 25 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์

 4 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำาปาง 26 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดลำาพูน

 5 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 27 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสงขลา

 6 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกำาแพงเพชร  28 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

 7 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 29 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

 8 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 30 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสตูล

 9 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 31 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครนายก

 10 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปัตตานี 32 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

 11 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 33 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชุมพร

 12 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ 34 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี

 13 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 35 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพัทลุง

 14 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตาก 36 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

 15 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพะเยา 37 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

 16 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดแพร่ 38 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ

 17 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 39 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 18 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดตรัง 40 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพิจิตร

 19 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 41 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา

 20 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยะลา 42 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์

 21 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง  43 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี

 22 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยนาท   

อุบลราชธานี บึงกาฬ ศรีสะเกษ 
ประจวบครีขีนัธ ์รวมเปน็ 39 จังหวดั 

• อยู่ระหว่างประชุมใหญ่
คร้ังแรก และเลอืกตัง้คณะกรรมการ 
สสจ. จำานวน 5 จงัหวัด คอื สงิหบ์รุ/ี
จนัทบรุ/ีนราธิวาส/พิจติร/นครสวรรค์

• อยู่ระหว่างเตรียมการ
จัดตั้ง  จำานวน 7  จังหวัด คือ
ปราจีนบุรี/อำานาจเจริญ/บุรีรัมย์/
สระแกว้/อทุยัธาน/ีพงังา/หนองคาย

การดำาเนนิการจดัตัง้สนันบิาต
สหกรณ์จังหวัดจะแล้วเสร็จครบ
ทุกจังหวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์
แหง่ประเทศไทย และมกีารกระจาย
อำานาจจากสว่นกลางสูภ่มูภิาค ทัง้ดา้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
เครือข่ายความร่วมมือเป็นสำาคัญ



จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย10 จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย1010

เศรษฐกิจชุมชนกับ

ณ ชนบทที่ห่�งไกลจ�กคว�มศิวิไลซ์ มีชุมชน ชุมชนหนึ่ง ที่สม�ชิกของชุมชนอยู่ร่วมกันอย่�ง
ผ�สุก  ร่มเย็น มีคว�มร่วมมือ ส�มัคคี เอื้อเฟ��อเผ�่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันญ�ติมิตรด้วยดี

เม่ือไม่นานมานีเ้องความทนัสมัยก็ได้เข้ามาเยอืน โดยมีลกูหลานที่
ไปเรียนในเมือง บ้างก็ไปเมืองนอกเมืองนา รวมถึงผู้ใหญ่บางคนที่ได้ไป
ศกึษาดงูานมา จากเมอืงศวิไิลและผูม้อีนัจะกนิในเมอืงใหญเ่ปน็ผูน้ำาเขา้มา
ความทันสมัยที่ว่าคือ มนุษย์จะมีความทันสมัย จะต้องมีเงินเยอะ ๆ มี
การแต่งกายที่หรูหรา มียานพาหนะดี ๆ ยี่ห้อแพง ๆ ไว้ใช้  มีบ้านที่อยู่
อาศยัทีก่วา้งขวางประกอบไปด้วย การตกแต่งภูมิทศัน์ทีส่วยงาม มีเครือ่งใช้
ในครัวเรือนอย่างครบครันทันสมัย ท่ีประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคา
แพง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีเครื่องอำานวยความสะดวกที่ครบครัน 
ไมว่า่จะเปน็ตู้เย็น วทิยุ โทรทัศน ์พดัลม แอร ์เครือ่งฟอกอากาศ เตาไมโครเวฟ
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องป่ันไฟฟ้า หม้อหุงข้าว รวมไปถึงหม้อต้มนำ้าไฟฟ้า 
และเตาแกส นอกจากนี้ที่ขาดเสียไม่ได้คือ  โทรศัพท์ประจำาบ้าน 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โน้ตบุก  โทรศัพท์มือถือ เคร่ืองเล่นซีดี ดีวีดี เอ็มพี 4 สารพดั
เทคโนโลยีและเครื่องอำานวยความสะดวกแห่งยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คนส่วนใหญ่ในชุมชนเห็นดีเห็นงามด้วยก็เริ่มทำาคนให้เป็นคนทันสมัย

จากครอบครัวและชุมชนที่เคยอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น มีแต่ความ
ร่วมมือ ก็เริ่มเกิดการแข่งขันกัน เพื่อสร้างความทันสมัยให้กับตนเองและ
ครอบครวั ความสามคัคกีเ็ริม่ลดนอ้ยถอยลง ความเหน็แกต่วักเ็ขา้มาแทนที ่

โอง
วัลลภ สุขมี
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แย่งกันหารายได้สร้างฐานะให้กับ
ตนเอง เกิดความเห็นแก่ตัวเพ่ิม
มากข้ึน มกีารทำาลายทรพัยากรทีม่เีพือ่
แลกเปลี่ยนเป็นเงินตรา ที่จะสร้าง
ความรำา่รวยและทำาใหต้นนัน้เป็นคน
ทันสมัย  ทุกคนเริ่มเห็นว่าเงินนั้น
เป็นส่ิงสำาคญั เปน็ปจัจยัทีจ่ะอำานวย
ความสะดวก สามารถนำาไป
แลกเปลีย่นเปน็สิง่ของตา่ง ๆ  ไดต้าม
ต้องการ และคิดว่าเงินบันดาลได้
ทกุสิง่ทุกอยา่ง จงึทำาใหท้กุคนยอม
ทำางานหนกัแทบไมไ่ดพ้กัผอ่น เพือ่
แสวงหาเงินตรามาครอบครอง 
บางคนเม่ือทำาอาชีพอย่างสุจริต
ไดเ้งนินอ้ย รวยชา้  ไมพ่อซือ้หาความ 
ทันสมัยได้ อาชีพที่ทุจริตก็เร่ิม
เกิดข้ึน จากการค้าขายท่ีไม่ซ่ือสัตย์ มีการ

ปลอมปน โกงการชั่งตวงวัด รวม
ไปถึงการใช้สารเคมีใส่ในการผลิต
สนิคา้อปุโภคเพือ่ใหม้อีายทุีย่าวนาน 
ขายได้นานวัน แต่เป็นอันตรายต่อ
ผูบ้รโิภค  หรอืแมแ้ต่การคา้สิง่เสพติด
เพราะเห็นว่าเป็นลู่ทางที่หาเงิน
ได้เร็ว  และนอกจากนี้ก็ยังมีการ
ลักเล็กขโมยน้อย ฉกชิงวิ่งราว จี้
ปลน้ เพ่ือเอาทรพัยส์นิเงนิทองของ
ผูอ้ืน่ คนบางกลุม่อยากมหีนา้มตีาแต ่
ไมก่ลา้ทำาการสจุรติกจ็ะกูห้นีย้มืสนิมา
เพือ่ใชจ้า่ยซือ้ของทีฟุ่ม่เฟอืย มกีาร
ขายแรงงาน รบัจา้งทำางานหนกัเปน็
เวลานาน แตค่า่ตอบแทนตำา่ จากการ
เอารดัเอาเปรยีบ ของนายจา้ง หรอื
นายทนุ ในท่ีสดุก็ทำาให้คนในชุมชน
มหีนีม้สีนิเพิม่มากขึน้   คณุภาพชวีติ

ที่แย่ลง สิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม 
เกิดมลพิษ    แต่ยังมีคนบางกลุ่มที่
มโีอกาสดีกวา่ กจ็ะประสบผลสำาเร็จ 
จากการทำาธรุกจิคา้ขาย จนกลายเปน็
เศรษฐี หรือนายทุนเงินกู้ให้
ผู้อื่นมายืม  ส่วนผู้ที่ทำาการเกษตร
แทบมองไม่เห็นว่าได้เป็นเศรษฐี
กับเขาบ้าง  และแล้วที่สุดความจน
ความเดือดร้อน อดอยาก ก็มา
พรอ้มกบัความทนัสมยั คนสว่นใหญ่
กลายเป็นผู้ด้อยโอกาส เสียเปรียบ
ตกเปน็ทาสนำา้เงนิ ความเหลื่อมลำ้า
ทางเศรษฐกิจและสังคมยิ่งเพิ่ม
สูงขึน้เรือ่ย ๆ   ความจน ความไมพ่อ 
ขัดสนก็เกิดขึ้นทั่วไป ชุมชน
ทีเ่คยรม่เยน็ กลบักลายเปน็ชมุชนที่
ร้อนรุ่ม ดิ้นรน หิวโหยไม่มีที่สิ้นสุด
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 และแล้วก็มีเทพองค์หนึ่ง
ประทานโอ่งนำ้าวิเศษมาให้คนใน
ชมุชนเพือ่ดบัร้อน โดยใหค้นในชุมชน
เริม่หนัมารว่มมอืกนัใหมต่ามความ
สมัครใจ เพื่อช่วยเหลือกันให้
หลดุพน้จากความเดอืดร้อน อดอยาก 
ยากจน  นำา้เงนิท่ีพอจะเจยีดสะสมได้
ในแต่ละวันแต่ละเดือน  มาเก็บ
รวมกนัไวใ้นโอง่วเิศษ  เสมอืนการเกบ็
สะสมนำา้ไว้ใชใ้นยามขาดแคลนเมือ่
ฤดรูอ้นหนา้แลง้มาเยอืน  ใครหาไดม้าก
ก็สะสมไว้ในโอง่มาก ใครหาไดน้อ้ย
ก็มาสะสมไว้น้อย ตามความ
สามารถและปญัญาของแต่ละคน แต่   
คนทีห่าไดม้ากหรอืมฐีานะดกีใ็ชว่า่
จะมาเอาเปรยีบคนอืน่ทีด้่อยกวา่ก็
หาไม่ เพราะโอ่งวิเศษได้แนะนำาไว้
ว่าควรจะจำากัดจำานวนการสะสม
เงินในโอ่งไวค้นละไมเ่กนิหนึง่ในหา้
ของนำ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในโอ่งหรือ
ใหจ้ำาง่าย ๆ  ก็คอื ไมเ่กนิรอ้ยละยีส่บิ
ของเงินทั้งหมดที่มีในโอ่ง เมื่อ
ทกุคนเหน็ดดีว้ย กช็ว่ยกนัสะสมจนได้
เงินเกือบเต็มโอ่ง กติกาก็มีอยู่ว่า
ใครเดือดร้อนก็สามารถมาตักเอา
เงินในตุ่มไปใช้บรรเทาความ
เดือดร้อนได้ แตท่ัง้นีก้ต็อ้งสญัญาวา่จะ
นำาเงินกลับมาเทกลับในตุ่มเมื่อถึง
เวลาที่ได้กำาหนดตกลงกันไว้ เพื่อ
ให้เกิดการหมุนเวียน สำาหรับคนที่
เดอืดรอ้นในภายหลงัจะไดม้าตกัไป
ใช้บ้าง  นอกจากจะนำาเงินที่ตักไป
มาสะสมกลับไว้ในโอ่งแล้ว  ทุกคน
ที่ตักเงินไปใช้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
เป็นการตอบแทนนำ้าใจของเพื่อน
คนอื่นที่อนุญาตให้เขาตักเงินไปใช้
ก่อน เท่ากับเป็นการเพิ่มจำานวน

เงินในโอ่งให้มีมากขึ้น  แต่ทั้งนี้ถ้า
ทกุคนตา่งคนต่างก็มาตักเงินในโอง่
ไปใช้ตามอำาเภอใจ ก็จะเกิดการ
แย่งชิงกนัตกัเงนิ สรา้งความวุน่วายขึน้ 
โอง่วเิศษจงึขอใหม้กีารแตง่ตัง้ผูด้แูล
รักษาโอ่งเงินและคอยกำากับการ
ตกัเงนิ ไปใชใ้หเ้ป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 
ไม่วุ่นวาย ผลปรากฏว่าคนที่มา
ตักเงินไปใช้ส่วนใหญ่เป็นคน
ด้อยโอกาส ฐานะการเงินไม่ค่อยดี 
จะมาใช้บรกิารเปน็อนัดับต้น ๆ   และ
พรอ้มทีจ่ะทำางานหนกัหาเงนิกลบัคนื
มาใสใ่นโอง่เทา่กบัจำานวนทีต่กัไปใช้
พร้อมกันนี้ก็จะเพิ่มเงินตอบแทน
นำ้าใจลงไปด้วย เมื่อทุกคนรักษา
กตกิาเปน็อยา่งดเีลศิแลว้ ปรากฏวา่
เงินในโอ่งก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
โอ่งวิเศษเห็นว่าเงินที่เพิ่มขึ้นได้มา
จากนำ้าใจของคนที่ตักนำ้าไปใช้ ก็
ให้ทุกคนปรึกษาหารือกันว่าจะทำา
อย่างไร ปรากฏการณ์ตามความ
เป็นจริง คนที่ใส่เงินลงไปน้อย
เวลาจะใช้ก็ตักไปมาก เช่น ใส่ไว้ 
สองขันเวลาตักไปใช้ตักไปสองปีบ 
ก็จะติดเงินของผู้อื่นไปด้วย ดังนั้น  
ผู้ตักเงินไปใช้จึงต้องมีภาระหน้าท่ี
นำาเงินกลับมาคืนให้ครบ  และคน
ที่ใส่เงินลงในโอ่งมาก โดยวิสัยแล้ว 
ไม่ค่อยตักกลับไปใช้ ดังนั้นเงินที่
เพิ่มขึ้นหรือเกินขึ้นมา ก็ควรมีการ
แบง่ปนัสว่นกนั  สว่นหนึง่กค็อืเงนิท่ีใช้
ในการบำารุงรักษาโอ่งไว้มิให้ชำารุด 
ได้ใชไ้ปนาน ๆ   และสำาหรบัคนหรอื
กลุม่คนทีค่อยดแูลโอง่ รบัผดิชอบให้
คนทีต่กั คนท่ีใสเ่งินลงในโอง่ปฏบิตัิ
อย่างเป็นระบบอยู่ในระเบียบกฎ
กติกา ไม่ให้เกิดความวุ่นวาย คน

เหลา่นีก้ค็วรจะใหเ้งนิตอบแทนเปน็
รางวลับ้าง ถา้ยงัมีเงนิสว่นเหลอือีก 
ก็ให้แบ่งปันตามอัตราส่วนของเงิน
ที่สะสมของแต่ละคนที่ช่วยกันเท
ลงไว้ในโอง่  และยงัคนืเงินสว่นเกนิ
กลับให้ตามอัตราส่วนค่าตอบแทน
นำ้าใจ ให้กับคนที่ตักเงินไปใช้ด้วย 
นอกจากนี้ถ้าเงินส่วนเกินยังพอมี
ก็จะแบ่งปันให้กับชุมชนได้ใช้ เพื่อ
รักษาส่ิงแวดล้อมของชุมชน หรือ
รกัษาไวซ้ึง่ขนบธรรมเนยีมประเพณี
ทีด่งีามของชมุชนอกีดว้ย  จากการ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนใน
ชุมชนโดยมีโอ่งวิเศษเป็นศูนย์รวม
นำ้าใจของทุกฝ่าย  การปฏิบัติ
ตามกฎกติกาอย่างเคร่งครัด ทำาให้
สมาชิกของชุมชนได้เข้าถึงแหล่ง
เงนิทนุทีร่วดเรว็ และตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 
ตอบแทนเงินลงทุนอย่างเป็นธรรม  
ทำาให้ทุกคนมีที่พึ่ง  โดยการตักเงิน
ในโอง่ไปลงทนุประกอบอาชพี บา้ง
ก็ใช้เป็นทุนในการศึกษาของลูก ๆ  
นำาไปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเองและครอบครัว หรือแม้
กระทั่งนำาไปลงทุนขยายกิจการ
ของตนเองไปเพิ่มขึ้น เมื่อทุกคนมี
รายได้ ก็หันมาสะสมเงินลงในโอ่ง
ไวเ้พือ่อนาคต หรอืไวใ้ชจ้า่ยในยาม
จำาเป็น โอ่งวิเศษก็ได้สอนให้ผู้ที่มา
ใช้บริการของโอ่งวิเศษได้รู้จักกับ
ความพอเพียง ใช้ชีวิตที่ประหยัด
เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยอีก
ต่อไป  ชุมชนนั้นก็เริ่มดีขึ้น ทุกคน
มีนำ้าใจให้แก่กัน ร่วมทุกข์ร่วมสุข
รว่มคดิทีจ่ะแกป้ญัหารว่มกนั รว่มกนั
ปฏิบัติตามข้อตกลง ร่วมกัน
ตรวจสอบดแูล รว่มกันรบัผลประโยชน ์ 



ตุลาคม 256213ตุลาคม 2562ตุลาคม 2562ตุลาคม 2562ตุลาคม 25621313

โอ่งวิเศษกล่าวว่าเราจะอยู่กับ
พวกท่านไปนานเทา่นาน ถา้พวกทา่น
ทกุคนรกัษากตกิาได้อยา่งเคร่งครัด 
ไม่หันหลังกลับไปแข่งขันกันอย่าง
เอาเป็นเอาตาย เพื่อให้ได้มาซึ่ง
เงนิตรา  เราทุกคนตอ้งควบคมุเงนิใหไ้ด้
 มใิชใ่หเ้งนิมาควบคุมเรา และวันใด
ถ้าคนในชุมชนนี้แตกความสามัคคี 
ไม่รักษากฎกติกา ตักเงินไปใช้แล้ว
ไม่นำากลับมาคืน ขาดสัจจะ ความ
ซือ่สตัย ์เหน็แกต่วั เหน็แกไ่ด ้ไมค่ดิ
จะช่วยเหลือเพื่อนในชุมชน
ร่วมกัน ไม่สะสมเงินเพ่ิม เงินในโอ่ง
ไม่หมุนเวียนอย่างทั่วถึง มีการ
ทุจริตคิดไม่ซ่ือ วันนั้นโอ่งวิเศษ
ก็จะแตก  และความหายนะทาง
เศรษฐกจิ และสงัคมของชมุชนนีก้จ็ะ
กลับมาเยือนอีกครั้ง

นิยามความหมาย
โอ่งวิเศษ ก็คือ  สหกรณ์ที่ได้จัดตั้งขึ้น

คนที่สะสมเงินลงในโอ่ง คือ สมาชิกสหกรณ์

เงินที่สะสม  คือ เงินค่าหุ้น และเงินฝาก

เงินที่ตักไปใช้ คือ เงินกู้

เงนิสว่นเกนิ คอื เงินทีเ่กิดจากคา่ตอบแทนนำา้ใจหกัดว้ยคา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้

เงินตอบแทนแก่คนดูแลโอ่ง คือ ค่าจ้างพนักงาน

เงนิตอบแทนกลุม่คนทีร่บัผดิชอบโอง่ คอื คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์

เงินบำารุงดูแลรักษาโอ่ง คือ  เงินสำารอง และเงินขยายงานสหกรณ์

เงินตอบแทนคนสะสม คือ เงินปันผล

เงินแบ่งปันแก่คนที่ให้ค่าตอบแทนนำ้าใจ คือ เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ

เงินแบ่งปันให้ชุนชน คือ ทุนสาธารณประโยชน์

กฎกติกา คือ ระเบียบ ข้อบังคับ
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ภาษาอังกฤษสำาหรับคนสหกรณ์

ก่อนอื่นต้องขอแสดงคว�มยินดีจ�กใจจริงกับน้อง ๆ 
ฝ่�ยสื่อส�รองค์กรที่ได้ริเริ่มแนวคิดในก�รปรับปรุงโฉมสื่อ
ของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทยให้เป็นเชิงวิช�ก�รม�กขึ้น
ในรูปแบบของจุลส�ร หรือ “จุลส�รข่�วสันนิบ�ตสหกรณ์”

สำาหรับการฝึกเรียนภาษาอังกฤษ 
สำาหรับผู้บริหารสหกรณ์ ก่อนอ่ืนขอ
แนะนำาอันดับแรกเพ่ือไม่ให้เสียเวลา
ในการเรียนครับ ต้องถามตัวเองก่อน
ว่า ท่าน “มีความอยาก” (NEEDS) 
และ “เป้าประสงค์” (GOALS) ท่ีจะ
เรียนภาษาอังกฤษไหม ลองสำารวจ 
ตัวเองและลองฝึกฝนดูครับ จำาไว้ครับ 
อย่าฝืนท่ีจะเรียนครับเพราะมันจะ
รู้สึกว่า มันยากและไม่จำา

องค์ความรู้ท่ีมีอยู่สู่ผู้นำาสหกรณ์ไทยให้มี 
ความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ จึง
อยากเร่ิมต้นด้วย “เคล็ดลับการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษสำาหรับผู้บริหาร
สหกรณ์” โดยจะสรรหาเน้ือหา 
เก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษท่ีจำาเป็น
สำาหรับผู้บริหารสหกรณ์แฝงมาร้ือฟ้ืน
ภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการเผยแพร่
กิจการสหกรณ์ไทยสู่อารยประเทศ
ในโอกาสอันควรต่อไป

พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีใช้
ภาษาอังกฤษ ใช้ภาษาอังกฤษให้เป็น
ส่วนหน่ึงในชีวิต ไม่ว่าจะอยู่ท่ีบ้าน 
อยู่ท่ีทำางานหรือเวลาว่าง วันน้ีอยาก 
แบ่งปันเคล็ดลับท่ีจะช่วยให้การพัฒนา 
ภาษาอังกฤษเป็นเร่ืองง่ายข้ึน ใช้
ภาษาให้บ่อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้  
ย่ิงฝึกย่ิงเก่งหมายความว่าถ้าอยากจะ
พัฒนาทักษะภาษาต้องฝึกฝน หาก
เพ่ิงเร่ิมเรียนภาษาในระดับต้น จะต้อง 
ฝึกท้ัง 4 ทักษะ ได้แก่ “การฟัง การพูด  
การอ่านและการเขียน” อยาก 
นำาเสนอ 10 เคล็ดลับสำาหรับท่านท่ีมี 
ความอยากและมีเป้าหมายสำาหรับ
การเรียนภาษาอังกฤษครับ

สำาหรับฝ่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมาย
ให้นำาเสนอ เร่ือง “ภาษาอังกฤษ
สำาหรับคนสหกรณ์” สำาหรับฉบับ
ปฐมฤกษ์ประจำาเดือนตุลาคม 2562 
น้ี ขอเสนอช่ือภาษาอังกฤษเป็น  
“  Booklet” และขอฝากรณรงค์
การใช้ตราสัญลักษณ์ “ ” ในสินค้า
และบริการของขบวนการสหกรณ์ไทย 
ส่วนรายละเอียดตราสัญลักษณ์จะ 
นำาเสนอตามลำาดับต่อไปครับ ส่วนตัวผม 
ยินดีสนับสนุนอย่างเต็มท่ีครับเพราะ
เป็นเร่ืองท่ีชอบและอยากแบ่งปัน 

(English for 
Cooperative Leaders)

ในปัจจุบันน้ีถึงแม้จะเป็นยุค 
ดิจิทัล (Digital Age) การส่ือสารรวดเร็ว 
อยู่ในยุคสังคม “ก้มหน้าเข้าหากัน” 
ทุกเพศทุกวัยหมกมุ่นอยู่กับการเสพ
ส่ือออนไลน์บนมือถือ แต่มีบางคน
เพ่ิงเร่ิมสนใจอยากเรียนภาษาอังกฤษ 
มักพบเจอกับความท้อใจ ผมยังเช่ือ
ว่า ไม่มีคำาว่าสายสำาหรับการเรียนรู้ 
(No one is too old to learn.) 
หากเร่ิมเปิดรับภาษาอังกฤษเข้ามา
อยู่ในชีวิตประจำาวันต้ังแต่วันน้ี ลอง
แบ่งเวลาสักวันละ 30 นาทีมาฝึกฝน 
อยา่งสมำา่เสมอดคูรบั ผมมเีคลด็ (ไม)่ ลบั  

เวลาท่ีเราเรียนรู้ภาษาแม่ 
(Mother Tongue) ของเรา เราจะ
เร่ิมจาก การฟัง แล้วจึง พูด จากน้ัน
จึง อ่าน แล้ว เขียน เป็นทักษะสุดท้าย 
“ฟัง พูด อ่าน เขียน” คือทักษะท้ัง 4 
ท่ีต้องพัฒนาเพ่ือส่ือสารได้อย่าง 
ครบถ้วนสมบูรณ์ “การฟังและการอ่าน”  
เป็นทักษะการรับสาร คือ การรับข้อมูล
ภาษาท่ีใช้ในชีวิตจริงเข้ามา “การพูด
และการเขียน” คือทักษะการส่งสาร 
คือการผลิตภาษาออกไปเป็นหน่ึงใน
กระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง หาก
ต้องการพัฒนาทักษะท้ัง 4 ข้อน้ีต้อง

ภานุวัฒน์ แว่นระเว
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เคล็ดลับสำ�หรับก�รฟัง ทักษะการฟังมีบทบาทสำาคัญไม่ว่าจะเรียน
ภาษาใดก็ตาม การฟังอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราเข้าใจและเหนือ
ส่ิงอ่ืนใดยังทำาให้เราพูดเก่งข้ึนอีกด้วย เราจะพัฒนาทักษะการฟังได้อย่างไร 
ให้ลองฟังอย่างต้ังใจ ไม่ใช่แค่ฟังว่าพูดว่าอะไร แต่ให้ฟังว่าพูดอย่างไร  
ดังน้ัน ลองฟังส่ือดังต่อไปน้ี

(1) ฟังเพลง ไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ เลือกได้ตามใจชอบ แต่ให้ลอง
ต้ังใจฟังเน้ือร้อง

(2) ฟังภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ข่าว รายการบันเทิงและวิทยุ ลอง 
เลือกภาพยนตร์คลาสสิก ถ้าดูแบบ DVD ได้ก็สามารถดูหนังซำา้ได้หลายรอบ 
ดูพร้อมซับไตเต้ิล จากน้ันเม่ือรู้สึกคุ้นเคยแล้วให้ปิดซับไตเต้ิล ยังสามารถ
เปิดวิทยุฟังคล่ืนท่ีเป็นภาษาอังกฤษท่ีบ้านหรือผ่านทางมือถือก็ได้ แม้จะ 
ไม่ได้ต้ังใจฟังหูก็จะเร่ิมชินเสียงของภาษาอังกฤษมากข้ึน

(3) เข้าชมละครเวที นิทรรศการ หรืองานสัมมนาท่ีจัดเป็นภาษา
อังกฤษ ซ่ึงจัดโดยโรงเรียนหรือชุมชมท่ีใช้ภาษาอังกฤษ

เคล็ดลับสำ�หรับก�รพูด การพูดมักจะเป็นทักษะท่ียากท่ีสุดในบรรดา 
4 ทักษะ แต่ทันทีท่ีคุณเร่ิมพูดภาษาอังกฤษได้สักเล็กน้อยแล้วจะมีอีก 
หลายวิธีท่ีจะช่วยให้คุณเก่งภาษาได้เร็วข้ึนและสนุกมากข้ึนด้วย

(4) ลองโทรแชต เทคโนโลยีสมัยน้ีพัฒนาไปไกลมากโดยเฉพาะส่ือ
โซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังน้ันไม่ว่าจะอยู่ท่ีไหน จะเจอแชตรูมให้ได้เข้าไปพูดคุย

(5) พูดและอัดเสียงตัวเองไว้ อาจจะฟังดูตลก แต่จะช่วยให้ได้รู้
ว่าการได้พูดซำา้ ๆ และอัดเสียงไว้หลายคร้ังจนกว่าจะพอใจสามารถช่วย
พัฒนาการพูดได้อย่างมาก

(6) คุยกับเพ่ือนเป็นภาษาอังกฤษเวลาอยู่นอกห้องเรียน หรือจะ
จับกลุ่มกันเล่นเกม กินข้าวด้วยกัน หรือน่ังคุยกัน

เคล็ดลับสำ�หรับก�รอ่�น เป็นกระบวนการการทำางานของสมองและ
ใช้เวลาในการพัฒนาใจจะผูกความหมายเข้ากับคำาศัพท์ วลีและสำานวน
และยังต้องทำาความเข้าใจไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคท่ีใช้ในบทความ
น้ัน ๆ  เพ่ือจะอ่านให้เข้าใจ ถ้าพัฒนาทักษะการอ่านให้เก่งได้เม่ือไรจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตอย่างย่ิง ให้ลองอ่านเน้ือหาดังต่อไปน้ี

(7) หนังสือภาษาอังกฤษและบทความบนเว็บไซต์ บางทีอาจเป็น
หนังสือท่ีเคยอ่านมาแล้วในฉบับภาษาแม่หรือหนังสือท่ีนำามาสร้างเป็น
ภาพยนตร์ ลองเร่ิมจากเล่มง่าย ๆ อาจเป็นหนังสือเด็กหรือการ์ตูนเลยก็
ย่อมได้ ภาพประกอบจะช่วยให้เข้าใจแม้ว่าจะไม่รู้ศัพท์คำาน้ัน

(8) เปล่ียนภาษาท่ีใช้ในมือถือ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตเป็นภาษา
อังกฤษ การได้อ่านคำาส่ังต่าง ๆ  ในอุปกรณ์จะช่วยพัฒนาคำาศัพท์ของคุณครับ

เคล็ดลับสำ�หรับก�รเขียน แม้ว่า
ทักษะการเขียนจะเป็นส่ิงท่ีหลายคน
กลัวแต่ทุกคนสามารถเขียนเก่งได้แค่
มีความอยากเรียน มีวินัยและความ
ต้ังใจท่ีจะเรียนก็พอ มีเคล็ดลับง่าย ๆ 
มาฝากครับ

(9) เขียนหรือจดศัพท์ หรือ
สำานวน ท่ีคิดว่ามีประโยชน์ โดยจด
ความหมายและตัวอย่างประกอบ
ด้วย จำาเป็นประโยคดีกว่าจำาเป็นคำา 
สามารถนำามาเขียนเป็นไดอาร่ีก็ได้

(10) เขียนความคิดเห็นเป็น
ภาษาอังกฤษ ในปัจจุบันเว็บไซต์ท่ีมี
ลักษณะคล้ายกับวารสารหลายคนใช้
บล็อกเพ่ือถ่ายทอดความคิดเก่ียวกับ
เร่ืองบางเร่ืองหรืออธิบายบางอย่าง
เก่ียวกับความรู้เฉพาะทางหรือประเด็น
ทางปรัชญา การเปิดโอกาสให้ผู้อ่านมี
ส่วนร่วม โดยการแสดงความเห็นหรือ
ถกเถียงแนวคิดท่ีพูดคุยกันในบล็อกได้ 
ก็อาจจะไปเจอเน้ือหาอะไรท่ีกระตุ้นให้ 
อยากมีส่วนร่วม ไม่จำาเป็นต้องเป็น 
ผู้รู้ถึงจะเขียนสองสามประโยคแสดง
ความคิดเห็นหรือความรู้สึกเก่ียวกับ
เร่ืองท่ีได้อ่าน

สุดท้ายน้ี เพ่ือให้เข้าบรรยากาศ 
ขอฝากประโยคท่ีกำาลังเป็นสากลอยู่
ในปัจจุบันครับ “No one must be 
left behind.” ฝากให้ท่านผู้อ่าน
ช่วยแปลครับ ฉบับหน้ามาดูว่าผม
จะแปลว่าอย่างไร ฉบับหน้าจะเร่ิม
เขียนเร่ือง “หลักการสหกรณ์สากล” 
(Cooperative Principles) เพ่ือให้ผู้นำา 
สหกรณ์ไทยได้รับรู้ถึงแก่นแท้ของ 
คำาว่า “สหกรณ์” รวมถึงแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ท่ีแท้จริง 
โปรดรอติดตามครับ  
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สหกรณ์คือคณะบุคคลซ่ึงร่วมกัน
ดำาเนินกิจการเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกัน ดังน้ันจึงกล่าวว่าสหกรณ์เป็นองค์กร
ธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทจำากัด ซ่ึงมีฐานะเป็น 
“นิติบุคคล” เหมือนกัน แต่แตกต่างกันเร่ือง
หลักการและวิธีการดำาเนินการธุรกิจ กล่าวคือ 
สหกรณ์มิได้แสวงหากำาไรมาแบ่งปันกันใน 
หมู่สมาชิก แต่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันของสมาชิก ส่วนบริษัทน้ันมุ่งเน้น
กำาไรเป็นสาระสำาคัญ การบริหารสหกรณ์
ต้องบริหารโดยคณะกรรมการดำาเนินการ
ซ่ึงมีคุณสมบัติพ้ืนฐานอันดับแรก คือ ต้อง
เป็นสมาชิกของสหกรณ์ ส่วนบริษัทจำากัดน้ัน 
จะเอาใครมาเป็นผู้บริหารก็ได้แล้วแต่ 
ผู้ถือหุ้นจะเลือกโดยไม่จำาเป็นต้องเป็น 
ผู้ถือหุ้นในบริษัทน้ัน ๆ  การลงคะแนนเสียงของ 

กิจการสหกรณ์ 
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
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ท้ังส้ิน ส่วนสหกรณ์อีกสองประเภท
คือสหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์
ของประชาชนท่ัวไปท่ีรวมตัวกัน 
จัดต้ังร้านค้าเพ่ือหาสินค้าคุณภาพมา
จัดจำาหน่าย โดยไม่มีการปลอมปน  
ไม่โกงนำา้หนัก ไม่โกงปริมาณ เป็นต้น 
โดยดำาเนินธุรกิจกับสมาชิกและบุคคล
ท่ัวไป แต่ไม่ดำาเนินธุรกิจในการ 
ธนธุรกิจกับสมาชิก สำาหรับสหกรณ์
บริการน้ัน เป็นสหกรณ์ท่ีหลากหลาย 
เช่น สหกรณ์แท็กซ่ี สหกรณ์ 
เดินรถ กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มสหกรณ์ท่ี 
รวมคนอาชีพเดียวกันมาทำาธุรกิจเฉพาะ 
ของตน ซ่ึงกลุ่มน้ีไม่มีการกู้ยืมเงินจาก
สหกรณ์ หรือ สหกรณ์เคหะสถาน 
สหกรณ์บ้านม่ันคง กลุ่มน้ีเป็นกลุ่ม
สหกรณ์ท่ีรวมคนท่ีต้องการท่ีอยู่อาศัย 
กลุ่มน้ีสหกรณ์จึงจำาต้องทำาธนธุรกิจ 
การกู้ยืมฝากถอนกับสมาชิกเช่นเดียวกับ 
สหกรณ์กลุ่มแรก แต่อย่างไรก็ตาม
สหกรณ์ท้ังเจ็ดประเภทต้องสนับสนุน
และช่วยเหลือให้สมาชิกสหกรณ์ทำา
ธุรกิจมีอาชีพท่ีม่ันคงเป็นสำาคัญด้วย 
เม่ือเข้าใจความเหมือนและความต่าง
ของสหกรณ์แต่ละประเภทแล้ว จึง 
เกดิคำาถามว่า ท่ีสหกรณ์พงึดำาเนนิการ 
ได้ตามมาตรา ๓๓/๑ วรรคสอง 
ควรจะเป็นอย่างไร อะไรท่ีสหกรณ์ 
ควรทำาได้ หรือกิจการใดท่ีสหกรณ์ 
ไม่ควรทำา ถ้าจะตอบกันตรงน้ีน่ันก็คือ 
กิจการท่ีมีความเส่ียงสูงสหกรณ์ 
ไม่ควรทำา ซ่ึงจะเป็นกิจการใดบ้าง คำาตอบ 
ท่ีถูกต้องต้องกลับไปศึกษาจาก
ประวัติศาสตร์กฎหมายโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2511 ซ่ึงบัญญัติไว้อย่างชัดเจน 
ซ่ึงจะได้นำาเสนอในคราวต่อไป

ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำากัดนับด้วยจำานวน
หุ้น ผู้ใดถือหุ้นมากก็มีคะแนนมาก  
ถือหุ้นน้อยก็มีคะแนนน้อย ตรงกันข้าม
กับสหกรณ์ นับคะแนนด้วยจำานวน
สมาชิก สมาชิกจะมีหุ้นเท่าใดก็มีเพียง
หน่ึงคะแนน เพราะสหกรณ์เน้นความ
เท่าเทียมและการมีส่วนร่วม ส่วน 
เป้าหมายของสหกรณ์แต่ละประเภท
แม้จะแตกต่างกันบ้าง แต่หลักการ
สำาคัญคือเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมของมวลสมาชิก โดยการ
จัดหาทุนราคาถูกเพ่ือให้สมาชิก 
นำาไปพัฒนาคุณภาพชีวิตดังเช่นใน
สหกรณออมทรัพย์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็น
สหกรณ์ของผู้มีรายได้เป็นเงินเดือน
ประจำา โดยไม่จำากัดแดนดำาเนินการ 

เช่น สหกรณ์ในส่วนราชการ สถาน
ประกอบการ ส่วนสหกรณ์เครดิต 
ยูเน่ียนเป็นสหกรณ์ของชุมชน มีเขตแดน 
ดำาเนินการแต่ไม่จำากัดอาชีพ สหกรณ์
การเกษตรเป็นสหกรณ์ของชุมชน
และผู้มีอาชีพเกษตรกร ซ่ึงแบ่งแยก
ไปตามสาขาเกษตรกรน้ัน เช่น ข้าว 
ยางพารา ผลไม้ กาแฟ โคนม โคเน้ือ 
เป็นต้น สหกรณ์ประมงก็เช่นเดียวกับ
สหกรณ์เกษตร แต่จำากัดอาชีพเก่ียวกับ 
การประมงและสัตว์เฉพาะปลา 
สหกรณ์นิคมเป็นสหกรณ์ของผู้ได้รับ
การจัดเข้าอยู่ในท่ีดินของรัฐและทำา
ธุรกิจเหมือนสหกรณ์การเกษตร ซ่ึง
สหกรณ์ท้ังห้าประเภทดังกล่าวเป็น
สหกรณ์ท่ีดำาเนินธุรกิจกับสหกรณ์
เฉพาะการธนธุรกิจกู้ยืมฝากถอน
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ก�รบริห�ร   ก�รเงินสหกรณ์

สมาชิกก็ยังมาใช้บริการกับเรา  
(สหกรณ์เป็นระบบปิดให้บริการ 
ได้แต่กับสมาชิก แต่ตัวสมาชิกเป็น
ระบบเปิดเขาสามารถเลือกที่จะใช้
บริการกับใครก็ได้ ภายใต้แรงจูงใจ 
+แรงต้าน 2 อย่าง คือผลตอบแทน
และความเสีย่งทีเ่ขารบัรู)้ ขอ้เทจ็จรงิ 
เรื่องน้ีสามารถเทียบเคียงกับ 
สิ่งที่เป็นอยู่จริงได้เสมอ เช่น ถ้าเรา
ไปดูสหกรณ์ท่ีมีข่าวในทางลบ จะ 
พบว่า ต้นทุนในการหาเงินจะ 
สงูกวา่สหกรณ์ท่ัวไป เชน่ ตอ้งตัง้อตัรา
ดอกเบ้ียเงนิฝากท่ีสงูกว่าสหกรณ์อ่ืน
บางทตีัง้ดอกเบีย้สงูแลว้กย็งัไมค่อ่ย
มีสมาชิกมาฝากหรือการหาแหล่ง
เงินกู้ภายนอก ก็มักจะได้รับการ 
ปฏิเสธ แหล่งเงินที่ไม่ปฏิเสธก็จะมี

ภานุวัฒน์

ความจำาเป็นของการที่ต้องมี
การยกระดบัการกำากบัสหกรณ์
ด้านการเงิน

ในหลายเวทีมีการพูดถึงว่า 
ไมเ่ห็นจำาเปน็ตอ้งปรบัปรงุแนวทาง
กำากับดูแลการบริหารงานสหกรณ์ 
ทางการเงินเพราะสหกรณ์  
สว่นใหญก่ไ็มไ่ดม้ปีญัหาอะไร ปญัหา
มแีคส่หกรณ์เพียงบางแหง่ซึง่ถือเป็น
ส่วนน้อยมากทำาไมต้องสร้างความ
ยุ่งยากให้แก่ชนหมู่มาก

มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนี้อยู่ 2 ประเด็น คือ 

1. สถาบันการเงิน (รวมถึง
สหกรณ์) ขายความน่าเชื่อถือ ถ้า
สหกรณ์น่าเช่ือเราสามารถท่ีจะตั้ง
อตัราดอกเบีย้เงินฝากในระดบัตำา่ ๆ  

ใน 2 ปีท่ีผ่�นม� มีก�ร
เปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในก�ร
บริห�รก�รเงินของสหกรณ์
อย่�งม�ก ทำ�ให้สหกรณ์จำ�เป็น
ต้องมีก�รปรับตัวให้เข้�กับ 
กฎเกณฑ์ใหม่ ๆ บทคว�มฉบับน้ี 
จะไม่ได้กล่�วถึงก�รเรียกร้อง
ให้มีก�รแก้ไขเกณฑ์ต่�ง ๆ 
เน่ืองจ�กมีหล�ยหน่วยง�น 
ทำ�หน้�ท่ีน้ีแล้ว แต่มุ่งเน้น
ประเด็นในก�รเข้�ใจหลักเกณฑ์
โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงด้�นก�ร
บริห�รก�รเงิน เพ่ือให้สหกรณ์
ส�ม�รถปรับตัวเข้�สู่ 
สภ�พแวดล้อมใหม่อย่�งรวดเร็ว 
เพ่ือให้ก�รดำ�เนินก�รเป็นไปได้
อย่�งเหม�ะสมต�มบริบท
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ก�รบริห�ร   ก�รเงินสหกรณ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูง 
2. สหกรณ์ทุกที่ยังต้องใช้

คำานำาหนา้วา่ “สหกรณ์” ในมุมมอง
ของสาธารณชนไม่ได้แยกสหกรณ ์
ทุกแห่งออกจากกัน เวลามีข่าวใน
ทางทีไ่มด่ ี“ระดบัความเชือ่ม่ัน” ของ
สหกรณ์จะลดลง ซึ่งเป็นธรรมชาติ
ของมนษุยท์ัว่ไปทีม่องวา่ อา้ว ทีน่ัน่
ยงัมปีญัหาได ้ทำาไมทีน่ีจ่ะไมม่โีอกาส
มีปัญหาแบบนั้น สมาชิกอาจจะ 
ไมพ่ดู แตเ่ขาคดิ และวธิกีารทีป่ลอดภยั 
ท่ีสุด คือดึงเงินกลับมาไว้ที่ตัวเอง 
ไม่มีมาตรการไหนที่จะทำาให้ 
ส่ิงนี ้(การลดลงของความเชือ่มัน่ใน 
คำาว่าสหกรณ)์ หายไปไดน้อกจากจะ
ไม่เกดิเหตกุารณด์งักลา่ว (ขา่วไมด่)ี 
กับทกุสหกรณ ์และการปอ้งกนัต้อง

เกดิจากการสรา้งระบบ ไม่ใช่การใช้
คนเข้าไปสอดสอ่งดแูลอยา่งเดยีว จงึ 
เป็นที่มาของการสร้างระบบที่ 
เขม้แขง็ เพือ่เปน็การลดตน้ทนุทาง 
การเงนิในอนาคต แตก่ารเปลีย่นแปลง
มีราคาเสมอ และคนที่ต้องจ่ายคือ
ผู้บริหารสหกรณ์ในยุคเปลี่ยนผ่าน 
เมือ่การเปล่ียนเสร็จส้ิน การบริหาร
สหกรณใ์นยคุหลงัจะเปน็เรือ่งทีง่า่ย
สำาหรับผู้บริหารสหกรณ์รุ่นต่อไป 

แนวคิดหลักของเกณฑ์
นอกจากสิ่งที่เกี่ยวกับเร่ือง

คุณธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่ง
สามารถเข้าใจจากการอ่านเกณฑ์
ไดไ้มย่ากนกั ถา้เปน็มุมมองดา้นการ
บริหารการเงิน เกณฑ์บอกอะไรให้
เราเปลี่ยนแปลง 

1. การลดกิจกรรมของ
สหกรณ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับสมาชิก
โดยตรง เช่น

• การนับการรับฝากเงนิจาก
สหกรณ์อ่ืนเป็นส่วนหน่ึงของวงเงินกู้ยืม 
แต่เดิมสหกรณ์สามารถก่อหนี้ได้ 
ไมจ่ำากัดหากหนีน้ัน้เปน็การรบัฝากเงนิ 
จากสหกรณอ์ืน่ซึง่ทำาใหส้หกรณอ์าจ
มีความเสี่ยงจากโครงสร้างการเงิน 
ทีอ่่อนแอได ้การเปลีย่นนยิามวงเงนิ
กู้ยืมส่งผลกระทบต่อทั้งสหกรณ์ที่
รับฝากและผู้ฝากคือผู้รับฝากก็จะ
ไม่สามารถก่อหนี้ได้อย่างไม่จำากัด

เหมอืนแตก่อ่น ดงันัน้ตอ้งลดจำานวน 
การรบัฝากและตอ้งพจิารณาตน้ทนุ 
ท่ีได้รับฝากกับแหล่งทุนจาก 
ที่อื่นว่าแหล่งที่มาของเงินที่ใดที่ 
ตน้ทนุตำา่กวา่กนั ในฝัง่ของสหกรณ์
ผูฝ้าก ชอ่งทางในการลงทนุดา้นนีก้็
จะลดลง องค์กรท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบ 
จากเกณฑ์นี้คือ ชุมนุมสหกรณ์ซึ่ง
ยังสามารถรับฝากเงินจากสหกรณ์
สมาชกิไดโ้ดยไมน่บัเปน็สว่นหนึง่ของ
วงเงนิกูย้มืฯ แตช่มุนมุสหกรณก์จ็ะ
มีเกณฑ์เรื่องกองทุนต่อสินทรัพย์
เสยีง ซึง่สามารถรบัฝากไดม้ากกวา่
สหกรณ์ด้วยกันเอง

• การให้สหกรณ์อ่ืนกู้ แต่เดิม
สหกรณ์ด้วยกันสามารถปล่อยกู้
กนัเองโดยไมจ่ำากดั แต่จากเกณฑใ์หม ่
จะมีการจำากัดวงเงินกู้ระหว่าง
สหกรณ ์โดยใชเ้รือ่งของสดัสว่นตอ่
ทุนเรือนหุ้น ทุนสำารองผู้ให้กู้ทำาให้
ศักยภาพในการให้กู้ของสหกรณ์ 
ลดลง แมว้า่จะมเีงนิเพยีงพอทีจ่ะใหกู้ ้
ข้อดีของเกณฑ์นี้คือทำาให้สหกรณ์ 
ผูใ้หกู้ม้กีารกระจายตวัของลกูหนีท้ี่
ดีขึ้น ไม่เกิดการกระจุกตัวของเงิน 
แต่ข้อด้อยก็คือในสหกรณ์ที่มีส่วน
ทุนน้อย จะให้กู้ได้น้อยลง ทำาให้
อาจต้องหาแหล่งลงทุนอื่น 

• การลงทุนในตลาดเงิน
ตลาดทุนเริ่มมีการจำากัดสัดส่วน
ของการลงทุนตามประกาศของ 
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คพช. ใหข้ึน้กบัสว่นทนุ (ทนุเรอืนหุน้ 
ทุนสำารอง) ทำาให้สหกรณ์หลายที่
ที่มีการลงทุนในตลาดการเงินอาจ
ต้องมีการปรับตัว

เมื่อมีการลดกิจกรรมที่ 
ไม่เกี่ยวข้องกับสมาชิก (ให้สมาชิก
กู้ยืมเงิน) เงินส่วนหนึ่งจะเข้าไปยัง 
ชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งมีเกณฑ์ที่ 
แตกต่างออกไป 

2. ความสำาคญัของสว่นทนุ
(ทุนเรือนหุ้นทุนสำารอง) 

ส่วนทนุของสหกรณม์คีวาม
จำาเป็นต้องการบริหารงานด้าน 
การเงนิสหกรณม์ากข้ึน แนวคดิเดมิที ่
ไม่อยากจะให้มีการเพิ่มหุ้นจาก
สมาชกิมากนกั มกีารจำากัดการซือ้หุ้น 
อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตาม
กิจกรรมของแต่ละสหกรณ์ ถ้ามี
เงินเหลือมากไม่ต้องการลงทุนใน
ชุมนุมสหกรณ์มากเกินไป อยาก

ใหส้หกรณ์อ่ืนกูห้รอืลงทุนในตลาด
การเงิน ก็จะต้องมีส่วนทุนมากขึ้น 

3. การกำาหนดเงินคงเหลือ
ของสมาชิกให้ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 30 
แนวทางปฏบิตัขิองสหกรณส์ว่นใหญ ่
จะกำาหนดให้เงินคงเหลือของ 
สมาชิกตำ่ากว่าสัดส่วนดังกล่าว 
ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่านจึงต้อง
มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ 
มีหนี้สินกับสหกรณ์ ให้สามารถ 
เขา้สูเ่กณฑด์งักลา่วไดใ้นระยะเวลาที ่
กำาหนด ส่วนในรายสมาชิกใหม่ก็ 
จะไมม่ผีลกระทบ เพราะเขาไมเ่คย 
กูเ้งนิกบัสหกรณม์ากอ่น ซึง่กเ็ปน็เรือ่ง 
ดีที่สหกรณ์ไม่เป็นปัจจัยที่ทำาให้
สมาชกิมหีนีส้นิเกนิกำาลงั และสง่ผล
ต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่ดีขึ้น 

สำาหรับตัวสหกรณ์เอง  
ผลกระทบทีส่ำาคญัคอืความตอ้งการ
เงินกู้จากสมาชิกจะลดลง กรณีที่

เป็นสหกรณ์ที่ยังต้องพึ่งพาแหล่ง
เงินภายนอก ก็จะไม่กระทบมาก
นัก เพราะแค่ลดวงเงินที่จะกู้ยืมก็
เพียงพอ  แต่สำาหรับสหกรณ์ที่เงิน
เหลือ การให้เงินแก่สหกรณ์อื่นกู้
จะมีการแข่งขันมากขึ้น มีการตัด
ราคาดอกเบี้ย (ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อสหกรณ์ผู้กู้ที่ได้ต้นทุนการเงิน
ที่ตำ่าลง) เงินมีแนวโน้มที่จะไหลไป
ชุมนุมสหกรณ์มากขึ้น จึงเป็นการ
พิสูจน์ความสามารถของชุมนุม
สหกรณ์ในการบริหารการเงินภายใต้ 
สภาพแวดล้อมใหม่ ไม่มีอะไรท่ี 
ไมเ่ปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลงจะ
เปน็การทดสอบความสามารถของ
องค์กร ว่าจะรับมือสภาพแวดล้อม
ภายนอกทีแ่ตกต่างจากเดิมอยา่งไร 
และหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น
จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่วงการ
สหกรณ์ในอนาคต








