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จุลสารฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 2 ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  มีวัตถุประสงคท่ีตองการ
ส่ือสาร เผยแพรขอมูลความรู ขาวสาร ในแวดวงของขบวนการสหกรณท้ัง 7 ประเภท รวมถึงการ
ส่ือสารบทบาทภารกิจหนาท่ีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะ Apex Organization 
เปน Apex Organization หรือองคกรสูงสุดของขบวนการสหกรณไทย เปนของสหกรณ โดยสหกรณ
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มีการแบงปน เอ้ืออาทรตอกันในสังคมและชุมชน โดยดํารงชีวิตบนหลักแหงความพอเพียง มีความเขมแข็ง ม่ันคง  ม่ังค่ัง และ
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กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม พลตํารวจโท วิโรจน สัตยสัณหสกุล นางมณีพรรณ โคตรบุตร นายนพดล วรมานะกุล 
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ย่ังยืน โดยรวมแลวก็คือการเปนองคกรท่ีใหบริการและสงเสริมองคความรูทางวิชาการใหกับสหกรณสมาชิก มีคําถามและโจทยท่ีแหลมคมจากหลาย ๆ
เวทีวา สันนิบาตสหกรณฯ ไดทําหนาท่ีน้ีดีเพียงพอหรือยัง มีการปรับเปล่ียนภาพลักษณขององคกรใหเปนท่ีรูจักตอภายนอก
การสรางศรัทธาใหเปนท่ีเช่ือม่ันเช่ือถือจากท้ังคนในขบวนการสหกรณ และประชาชนท่ัวไป ย่ิงหลังภาวะวิกฤติเศรษฐกิจหลังโควิด-19
ทุกสํานักเศรษฐกิจฟนธงวา ระบบเศรษฐกิจจะยังคงซบเซาและสงผลตอระบบสหกรณมากพอสมควร สันนิบาตสหกรณภายใตการบริหาร
ของคณะกรรมการบริหารชุดท่ี 25 นําโดยอาจารยปรเมศวร  อินทรชุมนุม ประธาน สสท. ไดมีการปรับตัวรองรับสภาวการณดังกลาวใน
รูปของการใหความสําคัญตอสหกรณสมาชิกใหมากข้ึน จัดเวทีเพ่ือรับทราบถึงความตองการวาสหกรณสมาชิกเหลาน้ันมีความตองการให
สันนิบาตสหกรณชวยเหลือในเร่ืองใดบาง รวบรวมขอมูลความตองการพรอมจัดลําดับความสําคัญในการใหการชวยเหลือ และใหคําแนะนํา
ท่ีตรงจุดตรงเปาหมายท่ีสุด โดยผานกลไกท่ีสําคัญคือเครือขาย “สันนิบาตสหกรณจังหวัด : สสจ.” ซ่ึงมีการจัดต้ังไดเกือบ 60 จังหวัด และ
ในอนาคตอันใกลคาดวาจะต้ังใหครบทุกจังหวัด เปนนโยบายหลักท่ีจะสงเสริมใหสหกรณในแตละจังหวัดรวมตัวกันภายใตวัตถุประสงค
เพ่ือสรางความสัมพันธและเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณ  ในการชวยเหลือซ่ึงกันและกันดานวิชาการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารจัดการ การดําเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชนสวนรวมของสหกรณ และการแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆ  ตลอดจนเปนการ
รองรับการจัดต้ัง “ชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด” ท่ีเปนการรวมตัวของสหกรณตางประเภท 

จากการเปดเวทีสัมมนา สันนิบาตจังหวัด 4 ภูมิภาค 4 คร้ังท่ีผานมา  ทุกภูมิภาคมีความเห็นรวมกันวา สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย เดินมาถูกทิศทางแลว เปนการตอบโจทยพ้ืนฐานท่ีสหกรณสมาชิกมักจะต้ังคําถามวา “สหกรณสมาชิกเสียเงินบํารุง 
รอยละ 1 ตอปแตไมเกิน 30,000.- บาท” เก็บไปทําไม? แลวไดอะไร ? กลไกของ สสจ. ทําใหสหกรณสมาชิกไดมีเวทีของการมีสวนรวมคิด 
รวมวางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ และสุดทายรวมรับผลประโยชน   จากการไดเงินบํารุง คืน 10 เปอรเซ็นต ไปจัดกิจกรรม ประชุมใหญ  
ประชุมคณะกรรมการ สสจ. และจัดเวทีวิชาการ

เน้ือหาในจุลสารฉบับน้ี  จะเนนประเด็นท่ีเก่ียวกับการปรับตัวของสหกรณเพ่ือความอยูรอดหลังภาวะวิกฤติโควิด-19 ประกอบดวย
สหกรณรวมกูวิกฤติเศรษฐกิจชาติ  จุดเปล่ียนพลิกผันพฤติกรรมการดํารงชีพในชวงสถานการณโควิด-19  การนําวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงแกไขสถานการณโควิด-19 เปนตน แตก็ไมละเลยอัตลักษณความเปนตัวตนของสหกรณ  เชน การสรางระบบน้ําในไรนาพัฒนาระบบ
การเกษตรอยางย่ังยืน บัญชีตนทุนประกอบอาชีพชวยเกษตรกรเร่ืองภาษีได สหกรณไทยตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกับ
สหกรณข้ันปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ ค.ศ. 1979 ประเทศสิงคโปร  จากปญหาการเงินสูวิกฤติสหกรณและความสําเร็จตองมีเคร่ืองมือ
แกไข จุดแข็งท่ีไมควรเปล่ียน : เรียนรูจากสหกรณการเงินในตางประเทศ  เหลาน้ีเปนตน  ทานสามารถเปดอาน ศึกษา พิจารณา และให
ขอเสนอแนะไดตามความเห็นของทานจะเปนการรวมดวยชวยกันอีกทาง  ตองขอขอบคุณคณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ  ทานท่ีเสียสละ
เวลาชวยเขียนบทความตาง ๆ  ใหกับทางทีมงาน   สหกรณจะมีพลังไดก็ตอเม่ือเรารวมมือกัน รวมใจกันใหเปนหน่ึงเดียว ไมสรางความแตกแยก 
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รอยละ 1 ตอปแตไมเกิน 30,000.- บาท” เก็บไปทําไม? แลวไดอะไร ? กลไกของ สสจ. ทําใหสหกรณสมาชิกไดมีเวทีของการมีสวนรวมคิด 
รวมวางแผน รวมทํา รวมรับผิดชอบ และสุดทายรวมรับผลประโยชน   จากการไดเงินบํารุง คืน 10 เปอรเซ็นต ไปจัดกิจกรรม ประชุมใหญ  
ประชุมคณะกรรมการ สสจ. และจัดเวทีวิชาการ

เน้ือหาในจุลสารฉบับน้ี  จะเนนประเด็นท่ีเก่ียวกับการปรับตัวของสหกรณเพ่ือความอยูรอดหลังภาวะวิกฤติโควิด-19 ประกอบดวย
สหกรณรวมกูวิกฤติเศรษฐกิจชาติ  จุดเปล่ียนพลิกผันพฤติกรรมการดํารงชีพในชวงสถานการณโควิด-19  การนําวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงแกไขสถานการณโควิด-19 เปนตน แตก็ไมละเลยอัตลักษณความเปนตัวตนของสหกรณ  เชน การสรางระบบน้ําในไรนาพัฒนาระบบ
การเกษตรอยางย่ังยืน บัญชีตนทุนประกอบอาชีพชวยเกษตรกรเร่ืองภาษีได สหกรณไทยตาม พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 เปรียบเทียบกับ
สหกรณข้ันปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ ค.ศ. 1979 ประเทศสิงคโปร  จากปญหาการเงินสูวิกฤติสหกรณและความสําเร็จตองมีเคร่ืองมือ
แกไข จุดแข็งท่ีไมควรเปล่ียน : เรียนรูจากสหกรณการเงินในตางประเทศ  เหลาน้ีเปนตน  ทานสามารถเปดอาน ศึกษา พิจารณา และให
ขอเสนอแนะไดตามความเห็นของทานจะเปนการรวมดวยชวยกันอีกทาง  ตองขอขอบคุณคณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิหลาย ๆ  ทานท่ีเสียสละ
เวลาชวยเขียนบทความตาง ๆ  ใหกับทางทีมงาน   สหกรณจะมีพลังไดก็ตอเม่ือเรารวมมือกัน รวมใจกันใหเปนหน่ึงเดียว ไมสรางความแตกแยก 

ดวยความเคารพย่ิง
         ดร.ปณฐวิชญ  มุงสมัครศรีกุล
       ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

4 กรกฎาคม วันสหกรณ�สากล

www.clt.or.th



president talk

ประธานแถลงประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จุลสารเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 2 ตีพิมพ์เน่ืองในโอกาสวันสหกรณ์
สากล ซ่ึงตรงกับวันท่ี 4 กรกฎาคม 2563 ปีน้ีสันนิบาตสหกรณ์ 
ได้จัดประกวดวาดภาพของเยาวชนพร้อมจัดแสดงและจำาหน่ายสินค้า
สหกรณ์ เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกนำาสินค้าเกษตรมาจัดจำาหน่าย
เป็นคาราวานสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคได้ซ้ือหาสินค้าเกษตร สินค้า
อุปโภค บริโภค สินค้าแปรรูปต่าง ๆ ซ่ึงได้รับความสนใจจากท้ัง
ผู้ขายและผู้ซ้ือ และขณะน้ี สสท. ได้ดำาเนินการขอความร่วมมือ 
จากสหกรณ์ท่ัวประเทศท้ัง 4 ภูมิภาคเพ่ือข้ึนทะเบียนสินค้าในโครงการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ดีเด่นประจำาจังหวัด และจะได้มีการทำาฐาน
ระบบข้อมูลสหกรณ์ไทยเชิงการค้าในยุคดิจิทัล นอกจากน้ีในส่วน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลท้ังระบบ
เพ่ือให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากย่ิงข้ึน และสำาหรับสหกรณ์ใด
ท่ีมีปัญหาในการบริหารจัดการสหกรณ์หรือเกิดปัญหาอุปสรรค
ในด้านกฎหมาย สามารถเข้ามาปรึกษาได้ท่ี สำานักงานท่ีปรึกษา
และช่วยเหลือสหกรณ์ทางกฎหมาย 

สำาหรับผู้ท่ีสนใจเข้ามาฝึกอบรมตอนน้ี เราก็มีนโยบาย
อบรมฟรีในบางโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการของสหกรณ์
สมาชิก สามารถติดต่อสอบถามและรับทราบกิจกรรมของสันนิบาต
สหกรณ์ได้ท่ี www.clt.or.th และผมขอยืนยันว่าสันนิบาตสหกรณ์
จะไม่ท้ิงสหกรณ์ใดสหกรณ์หน่ึงไว้ข้างหลัง
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จากข้อมูลของส่วนกลยุทธ์นโยบายการเงิน ฝ่ายนโยบายการเงิน สาย
นโยบายการเงินเม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ได้ความว่า ความต้องการสินเช่ือ 
ภาคครัวเรือนลดลงจากไตรมาสท่ี 1 ทุกหมวด แต่คาดว่าจะกลับมาฟ้ืนตัวได้
ในไตรมาสถัดไป สืบเน่ืองมาจากผลกระทบของมาตรการควบคุมโรคระบาด
โดยเฉพาะสินเช่ือเช่าซ้ือรถยนต์ ตามรายได้แรงงานในภาคการท่องเท่ียวและ 
ภาคเกษตรท่ีลดลง ด้านสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ืออุปโภคบริโภคอ่ืนลดลง 
ตามการใช้จ่ายของประชาชนท่ีลดลง ส่วนในไตรมาสท่ี 3 คาดว่าการทยอยผ่อนปรน 
มาตรการควบคุมการระบาดจะเอ้ือให้ความต้องการใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้ความ

ปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

สหกรณ์
ร่วมกู้วิกฤติเศรษฐกิจชาติ
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ต้องการสินเช่ือบัตรเครดิตและสินเช่ือ
อุปโภคบริโภคอ่ืนมีแนวโน้มฟ้ืนตัว 

สำาหรับภาคสหกรณ์ในไตรมาส
ท่ี 3 น้ี การให้สินเช่ือยังไม่น่าจะมีอะไร
ท่ีแตกต่างไปจากท่ีผ่านมามากนัก 
เพราะคนในภาคสหกรณ์โดยเฉพาะ
ภาคออมทรัพย์และเครดิตยูเน่ียน
เตรียมตัวพร้อมรับกับการกำาหนด 
เกณฑ์การกู้เงินคงเหลือดำารงชีพ 
และจำานวนงวดท่ีลดลงตามท่ีเป็น
ข่าวมาเป็นระยะ ๆ  ดังน้ัน มาตรฐาน
การให้สินเช่ือใหม่ในระบบสหกรณ์
จำาเป็นต้องเข้มงวดและระมัดระวัง 
ย่ิงข้ึนเพ่ือความเข้มแข็งในวินัยทางการ
เงินของมวลสมาชิก “กู้เท่าท่ีจำาเป็น 
จ่ายท่ีพอควร” แต่อย่างไรก็ตาม
สำาหรับสินเช่ือเดิมท่ีมีจำานวนสูงและ
ระยะการผ่อนชำาระท่ียาวนานย่อม
ไม่อาจปรับตัวแก้ไขได้ในระยะส้ัน 
จำาเป็นต้องมีการผ่อนปรนมากข้ึน
จึงหวังแต่เพียงว่า  เราจะได้เห็น 

บทเฉพาะการในกฎกระทรวงท่ีจะออก 
ตามความในมาตรา 89/2 พระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 
75 ซ่ึงรัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้
ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์
จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปพร้อมกันอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม
 และย่ังยืน สามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยรัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน 
คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้
แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
ของประชาชนและชุมชน หากกฎ
กระทรวงท่ีจะออกดังกล่าวไม่มีข้อผ่อน
ปรนท่ีเหมาะสม สหกรณ์ออมทรัพย์ 
และเครดิตยูเน่ียนหลายแห่ง 
อาจดำาเนินกิจการต่อไปไม่ได้ สำาหรับ
สหกรณ์ท่ีดำาเนินการในภาคการเกษตร

นับว่ายังมีโอกาสท่ีจะฟ้ืนตัวได้เร็วข้ึน 
แม้ธุรกิจการท่องเท่ียวจะไม่เหมือน
เดิมไปจนถึงปลายปีหน้า แต่การ
บริโภคภายในยังคงพอทำาให้เกษตรกร 
อยู่ได้ ท่ีสำาคัญหากเกษตรกรรายใด
มีความสามารถในการพัฒนาและ
แปรรูปสินค้าการเกษตรให้สามารถ
เก็บรักษาได้ยาวนานข้ึนก็น่าจะสร้าง
ความม่ังค่ังให้ตนเองได้ เน่ืองจาก 
ท่ัวโลกยังต้องการสินค้าเพ่ือการบริโภค
มากข้ึนตามจำานวนประชากร ใน 
ขณะท่ีสินค้าด้านการอุตสาหกรรมมี
แนวโน้มจะลดลง สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยขอเป็นกำาลังใจให้ทุก
สหกรณ์ท่ีจะต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจ
ท่ีถดถอยติดลบในสองปีข้างหน้าเพ่ือ
ร่วมพามวลสมาชิกของเราให้อยู่รอด
ปลอดภัย อันจะเป็นส่วนหน่ึงของการ
ช่วยเหลือเศรษฐกิจชาติเคียงข้างไป
กับรัฐบาลต่อไป
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ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน
การลงทุน      

ผลกระทบดา้นการเงนิและ
การลงทุน  ในภาคสหกรณ์ ซึ่งเป็น
ธรุกจิการเงนิ การบรกิารของชมุชน
ทุกสาขาอาชีพ จะให้บริการด้าน
การเงินแก่สมาชิก  ในรูปของการ
ใหส้นิเชือ่แกส่มาชกิในการประกอบ 

จุดเปลี่ยนการพลิกผัน
พฤติกรรมการดำารงชีพ 
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ปจัจบุนัประเทศไทย และทัว่โลกไดร้บัผลกระทบกบัการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19  ส่งผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว สถานประกอบการต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่สหกรณ์ต่างได้รับ
ผลกระทบไม่มากก็น้อย ผู้บริหารองค์กร และผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ได้ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ 
เกิดขึน้เทา่ทีจ่ะทำาได ้ซึง่ทกุฝา่ยตอ้งรว่มมอืกนั เพือ่ใหธุ้รกจิ การดำาเนนิงาน 
ของตนเองสามารถอยู่รอด

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
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อาชพีการดำารงชพี หรอือืน่ ๆ   สว่น
เงินทุนที่เหลือจากการให้สินเชื่อ ก็
จะนำาฝากธนาคารของรฐั หรอืนำาไป
ลงทุน  เพื่อได้ผลตอบแทนมากขึ้น
ได้แก่ สถาบันการเงิน หรือหน่วย
ลงทุนต่าง ๆ โดยสหกรณ์จะได้รับ 
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย 
เงนิฝาก  และอ่ืน ๆ   โดยนำาผลตอบแทน 
นั้น ๆ  คืนกลับมาให้สมาชิกในรูป
ของเงินปันผล หรือเฉลี่ยคืนตาม
ส่วนธุรกิจ  โดยคณะกรรมการฯ
จะต้องพิจารณาสถาบันการเงิน 
แหล่งทุน ที่มีความเสี่ยงตำ่า มีการ
แบ่งเงินลงทุนกระจายไปยังแหล่ง
ทุนต่าง ๆ  ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ
ที่เรียกว่ามีการกระจายความเสี่ยง  
ซึ่งจะต้องพิจารณาระยะเวลาการ
ลงทุน และอัตราดอกเบี้ย ควบคู่
กนัไป   แตอ่ย่างไรกต็าม เงนิลงทนุ
ของสหกรณเ์ปน็เงินทีม่าจากสมาชิก
จึงต้องใช้ความระมัดระวัง  และ 
พจิารณาขอ้มลู ปจัจยัทีส่่งผลกระทบ 
ต่อเงินลงทุนอันอาจจะเกิดขึ้น
ทั้งภายในและภายนอก รวมถึง 
สถานการณอ์ืน่ ๆ   ทีอ่าจจะเกดิข้ึน 
ได้ทุกเมื่อ ดังเช่น  ภัยจากโรค 
อุบัติใหม่โควิด-19  เป็นวิกฤติที่ 
หนกัหนาสาหสัท่ีไมเ่คยเกดิขึน้มากอ่น 
ในโลก สง่ผลการบรหิารงาน การดำาเนนิ
ธุรกิจประสบปัญหาชะงักงัน   การ 
ดำาเนนิธรุกจิ ท้ังภาครฐัและเอกชน 
ไม่วา่จะเป็นธุรกจิขนาดเลก็หรอืใหญ่
ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม ที่พัก  
ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิงทุก 
ประเภท  และอืน่ ๆ  ตอ้งหยุดดำาเนนิ
กจิการ ธรุกิจไดรั้บความเสยีหายจาก
การหยดุดำาเนนิกจิการเปน็วงกวา้ง

ทุกสาขาอาชีพ  แม้กระทั่งนักร้อง 
นกัแสดง ลว้นแลว้ไดร้ับผลกระทบ
แบบโดมิโน  ส่งผลให้รายได้หลัก 
ของตนเองและครอบครัว หรือ 
ผู้ประกอบการ สูญหาย จากที่เคย
ได้รับไปเกือบ 100%   ซึ่งปัจจุบัน
ยังไม่มีการประเมินตัวเลขความ 
เสียหายท่ีเกดิจากวกิฤตคิรัง้นีไ้ด ้และ
ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์  
ได้เลยว่าจะสามารถควบคุม และ 
ฟืน้ตวัเปน็ปกติไดเ้ร็วแคไ่หน   ถงึแมว้า่ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศไทย
จะดขีึน้ ไมม่กีารตดิเชือ้เพิม่ในกลุม่
คนในประเทศ แต่ต้องเฝ้าระวัง
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ   
ก็ยังคงทำาให้ธุรกิจการบิน ธุรกิจ 
การท่องเท่ียว ไมส่ามารถเปิดบริการ
ไดต้ามปกต ิดงันัน้ชว่งนี ้จงึตอ้งปดิตวั 
ไปโดยปริยาย รวมถึงส่งผลให้ทุก
องค์กรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่ไม่
กอ่ใหเ้กดิรายได้อยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้  
ซึ่งมีองค์กรหลายแห่งได้ปิดตัว 
จากการแบกรบัค่าใชจ้า่ยไมไ่หว  แม้
ภาครัฐ จะส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจ
การท่องเทีย่วในประเทศใหม้ากขึน้
ให้คนในประเทศหันมาท่องเที่ยว

ดว้ยการเพิม่วนัหยดุยาวให ้ แตห่าก 
พิจารณาให้ดี การส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวในลักษณะนี้  ก็ทำาได้แค่
ระยะสั้น ๆ ช่วงเทศกาลเท่านั้น     

ฉะนัน้ การปรบัตวัของคนไทย 
ทุกคนในยุควิกฤติโควิด-19 น้ี  
จงึเปน็ส่ิงท่ีท้ายทาย ผู้เขยีน จงึขอให ้
ทกุคนมสีต ิ นำาเอาวถิชีวีติแบบ New 
Normal  ตามหลักทฤษฎเีศรษฐกิจ
พอเพยีง ของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพติร มาปรบัใช้
ในการดำารงชพี และประกอบสัมมา
อาชพี  มุง่เนน้การประหยดั อดออม 
มาเปน็แนวคดิถา้ทุกคนใชจ้า่ยอยา่ง
ประหยดั ไมจ่บัจา่ยสนิคา้ฟุม่เฟอืย
เหมือนที่เคย บริโภคอย่างมีคุณค่า 
และมสีติ  เชือ่วา่จะทำาให้ลดรายจา่ย
ทีไ่มจ่ำาเป็นออกไปได ้ สิง่สำาคญัทีจ่ะ
พาเรารอดได้ คือ ทุกคนต้องหันมา
ช่วยตนเอง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน  ตามหลกัการสหกรณ ์ เรา
คนไทยจะ สู้ๆๆ ไปด้วยกัน สักวัน 
เราจะผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปได้ และ 
ขอเป็นกำาลังใจให้กับทุกคนครับ 



จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย6

“สร้างระบบนํ้าในไร่นา“สร้างระบบนํ้าในไร่นา 
พัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน”พัฒนาระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน”

จงัหวดัอดุรธานี มเีน้ือทีใ่ช้ประโยชน์ทางการเกษตร จำานวน 3,868,312 ไร่
ซึ่งส่วนใหญ่ทำาการเกษตร และโดยปกติจะทำาการเกษตรตามฤดูกาล ซ่ึง
ใช้นำ้าจากธรรมชาติในการทำาเกษตรเป็นหลัก รองลงมาเป็นเกษตรกรท่ีอยู่
ในพ้ืนท่ีชลประทาน และเกษตรกรท่ีอยู่นอกเขตชลประทานใช้นำา้จากแหล่งนำา้
ของตนเอง ซ่ึงก็ยังมีเกษตรอีกหลายรายไม่สามารถทำาการเกษตรได้เลย
เมื่ออยู่นอกฤดูการทำาการเกษตร และเมื่อถึงช่วงวิกฤติภัยแล้ง เกษตรกรจะ
พบปัญหาทางด้านเกษตร ซึ่งในปี 2563 ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
วกิฤตภัิยแลง้ทีค่าดวา่จะมคีวามรนุแรงและยาวนานมาก โดยจงัหวดัอดุรธานี
เกษตรกรต้องประสบกับแหล่งนำ้าหลักที่มีปริมาณน้อยลง ทำาให้แหล่งนำ้า
การเกษตรมีความจำาเป็นอย่างสูง และต้องให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจที่เป็นตลาดการขายในพื้นที่ภูมิภาคนี้ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เห็นความสำาคัญในเรื่องการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ สถาบัน
ทางการเกษตร และเล็งเห็นปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงที่นานขึ้นแม้กระทั่ง
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ (Climate change) จงึกำาหนดแนวทางสง่เสรมิให้
มกีารพฒันาแหลง่นำา้ โดยได้ตระหนักถึงปัญหาภยัแลง้ทีเ่กิดขึน้ทีส่ง่ผลกระทบ
กบัสมาชกิสหกรณ/์กลุม่เกษตรกรเปน็อยา่งมาก  ไดจ้ดัทำาโครงการสนบัสนนุ
เงินทุนเพื่อสร้างระบบนำ้าในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่ 2 โดย
สำานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์
และกลุม่เกษตรกร ซึง่สำานกังานสหกรณจ์งัหวดัไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ
จากเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จำานวน 12,250,000 บาท ให้สมาชิก
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำานวน 245 ราย 
มีแผนและแนวทางการช่วยเหลือ โดยการให้กู้เงินไปพัฒนาแหล่งนำ้าของตน
เพ่ือสรา้งโอกาสในการทำาเกษตรกรรม ลดความเสีย่งจากการขาดแคลนนำา้ให้
กับเกษตรกร ส่งเสริมการจัดระบบไร่นาของเกษตรกรให้มีความยั่งยืนรายละ
ไมเ่กนิ 50,000 บาท โดยไมมี่การคิดดอกเบีย้ มรีะยะเวลาปลอดการชำาระหนี้
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ในชว่ง 2 ปแีรก กำาหนดใหม้กีารแบง่
ชำาระเงินคนืเปน็ 4 งวด (ตัง้แต ่พ.ศ. 
2565 - 2568) เพื่อไปพัฒนาแหล่ง 
นำ้าในไร่นา โดยการขุดสระนำ้าที่มี
เงือ่นไข คือ พืน้ท่ีต้องเปน็ผู้ถอืครอง
ท่ีดิน หรอืเช่าทีด่นิเพือ่ทำาการเกษตร 
โดยผูเ้ชา่ตอ้งตกลงกบัเจา้ของทีด่นิ 
พ้ืนที่ต้องมีประสิทธิภาพในการ 
กกัเกบ็นำา้ โดยพจิารณาจากคณุสมบตัิ
ของดนิ การขดุดนิลกึไมเ่กนิ 3 เมตร 
แบบรูปตัว I (ตัวไอ) หรือแบบ 
รูปตัว L หรือ ขุด/เจาะบ่อบาดาล
จากการสำารวจความเหมาะสม 
ของพื้นที่เกษตรกรที่มีเงื่อนไข คือ  
บอ่บาดาลทีเ่จาะไดต้ามหลักการจาก 
สำานักทรัพยากรนำ้าบาดาล ต้องมี
ศกัยภาพนำา้จดื ปรมิาณนำา้มากกว่า 
10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หรือมี
ปริมาณนำ้า 2 - 10 ลูกบาศก์เมตร
/ชั่วโมง ซ่ึงต้องได้รับการสำารวจ
ความแมน่ยำาจากธรณฟีสิกิสร์ว่มดว้ย 
พร้อมมีการสนับสนุนจัดระบบส่ง
นำ้า ปั๊มนำ้า เป็นต้น เพื่อเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพานำ้าระบบ
ชลประทานและแหลง่นำา้ธรรมชาติ
เพยีงอยา่งเดยีว จะสง่ผลใหส้มาชกิ
ทำาการเกษตรได้อย่างตอ่เนือ่งตลอด
ฤดูกาล ประกอบอาชพีเสรมิต่าง ๆ  
เช่น เลี้ยงปลา โค กระบือ ปลูก
หญา้เลีย้งสตัว ์ปลกูพืชผกัสวนครวั 
เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ 
ครอบครัวของสมาชิก สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เกิดการรวมกลุ่ม
ทางการตลาด พึ่งพาตนเองและ 
ชว่ยเหลอืสมาชกิและชมุชนไดต้าม
วิสยัทัศน์ของกรม “การสหกรณ์ม่ันคง
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง 

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนย่ังยืน” 
แนวทางการพัฒนาแหล่ง

นำ้าในไร่นาของสมาชิกสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

 ป ริ ม า ณ นำ้ า ฝ น ใ น
ประเทศไทยในฤดฝูนแตล่ะป ีเฉลีย่
ประมาณ 736,800 ล้านลูกบาศก์
เมตร แตป่รมิาณความตอ้งการใชน้ำา้
มเีพยีง 151,750 ลา้นลูกบาศก์เมตร 
หรือร้อยละ 20 ของปริมาณนำ้าฝน
ทัง้หมด แตท่ำาไมนำา้ไมเ่พยีงพอทีจ่ะ
ใช้ เนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะ
เก็บกักนำ้าฝนไว้ใช้ได้นั้นเอง ทำาให้ 
นำ้าซึมลงไปใต้ดิน หรือไหลไปตาม 
ลำานำา้สายตา่ง ๆ  และไหลออกทะเล 
ในทีส่ดุ วธิหีนึง่ทีจ่ะทำาใหเ้รามนีำา้ไว้ใช ้
อย่างเพียงพอ คือ การฟื้นฟูและ
พัฒนาแหล่งเก็บนำ้านั้นเอง  ดังนั้น 
เงินกู้ยืมท่ีจะจัดสรรให้กับสมาชิก
สหกรณ์ต้องดำาเนินการดังนี้

1. ขดุสระเกบ็กักนำา้ในพืน้ที่
ประมาณ 1 ไร่ ความลึกประมาณ 
2 เมตร  พร้อมกับอุปกรณ์ เช่น 
เครือ่งสบูนำา้ ท่อนำา้ในระบบนำา้หยด
หรือพ่นละอองนำ้าเป็นต้น

2. ขุดเจาะบ่อบาดาล 
เจาะลึกจนถึงระดับที่มีนำ้า พร้อม
กับอุปกรณ์ เช่น เครื่องสูบนำ้า ท่อ 
นำ้าในระบบนำ้าหยดหรือละอองพ่น
นำ้า เป็นต้น

ประโยชนจ์ากการสรา้งระบบแหลง่ 
นํ้าในไร่นา

1. ลดความเสี่ยงจากวิกฤติ

ภัยแล้งท่ีส่งผลให้สมาชิกมีหนี้
 ค้างชำาระและขาดเงินทุน ในการ
ประกอบอาชีพ

2. เกษตรกรมโีอกาสวางแผน
การผลติกอ่นและหลงัฤดกูาลผลติได ้
เน่ืองจากมแีหล่งนำา้สำารองสง่ผลให้
ผลผลิตมีคุณภาพและทยอยออกสู่
ตลาดในระยะเวลาที่เหมาะสม

3. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น
ทั้งจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม

ทัง้นีส้ำานกังานสหกรณจ์งัหวัด
อุดรธาน ีได้ดำาเนนิงานรปูแบบการ 
บรูณาการกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  โดย 
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายใตก้ระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
ไดแ้ก ่สำานกังานเกษตรและสหกรณ์
จงัหวัดอุดรธาน ีกองทนุสงเคราะห์
เกษตรกร สำานักงานปศุสตัว ์สำานกังาน
ประมง สถานีพฒันาท่ีดนิ โครงการ
ชลประทาน และหน่วยงานภายใต้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คือ สำานักทรัพยากร
นำา้บาดาล เขต 10 อุดรธาน ีโดยทกุ
หนว่ยงานมคีวามตัง้ใจ และมุง่มัน่ที่
จะชว่ยเหลอืเกษตรกร กลุม่สมาชกิ
สหกรณ์สามารถทำาการเกษตรได้
ภายใต้เป้าหมายของกรมส่งเสริม
สหกรณ ์ทีว่่า “ระบบสหกรณไ์ดร้บั
การสง่เสรมิและพฒันาใหเ้ปน็กลไก
การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน”

นางสาวนุชนารถ  พรมทอง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
สำานักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
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บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ

เชือ่วา่หลาย ๆ  คน คงไมท่ราบวา่อาชพีเกษตรกรตอ้งเสยีภาษี
บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 40 (8) เงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์
การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่งหรือการอื่น ๆ รวมทั้งขาย
อสงัหารมิทรพัยท์ีไ่ดม้าโดยมุง่ในทางการคา้หรอืหากำาไร แห่งประมวล
รษัฎากร ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา... คอื ภาษทีีจ่ดัเกบ็จากบคุคลทัว่ไป หรอื 
จากหนว่ยภาษทีีม่ลีกัษณะพเิศษ ตามทีก่ฎหมายกำาหนดและมีรายได้
เกดิขึน้ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด โดยปกตจิดัเกบ็เปน็รายปรีายไดท้ีเ่กดิขึน้ 
ในปใีด ๆ  ผูม้รีายไดม้หีนา้ทีต่อ้งนำาไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง 
รายการภาษีที่กำาหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไป  
ผู้ท่ีมีเงินได้เกิดขึ้นในระหว่างปีภาษีจะมีหน้าท่ีต้องย่ืนแบบแสดง
รายการภาษี ก็ต่อเมื่อมีเงินได้ถึงเกณฑ์ขั้นตำ่าตามที่กฎหมายกำาหนด
โดยเงินได้จากการทำาเกษตร คนโสดต้องมีรายได้ข้ันตำ่า 60,000.00 
บาทต่อปี ถ้าสมรส 120,000.00 บาทต่อปี ซึ่งกรมสรรพากรจะคิด

ช่วยเกษตรกรเร่ืองภาษีได้

ภาษเีกษตรกรจากรายไดห้กัดว้ยคา่
ใช้จ่าย การหักค่าใช้จ่ายมี 2 วิธี คือ 
หักค่าใช้จ่ายเหมาสูงสุดได้ร้อยละ 
60 กับหักค่าใช้จ่ายจริง โดยให้ผู้มี
เงนิไดเ้ลอืกหกัแตล่ะวธีิ หากเลอืกคา่
ใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายที่จะนำามาหัก
จะต้องมีใบกำากับภาษีหรือใบเสร็จ
รับเงิน แต่ถ้าไม่มีก็ให้ทำาใบรับรอง
แทนใบเสร็จรับเงินก็ได้ 

การคิดภาษีมี 2 วิธี วิธีที่ 1 
นำารายไดห้ลงัหักคา่ใชจ้า่ยจรงิมาหกั
ลดหยอ่นเหลอืเปน็เงนิไดส้ทุธ ิกรณี
เงินไดส้ทุธิไมเ่กิน 150,000.00 บาท 
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สมาชกิของสหกรณม์าใช้บริการ 483 
คน และสมาชิกสหกรณ์ท่ีใช้สมุด 
บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพประกอบการ 
ยืน่แบบ ภ.ง.ด. 90 มจีำานวน 2 ราย
ได้แก่ นายอรุณ บัวเจก มีรายได้
ค่านำ้านมดิบ จำานวน 464,192.00 
บาท หักค่าใช้จ่ายจริง จำานวน 
394,563.29 บาท คงเหลอื จำานวน 
69,628.71 บาท เสียภาษี จำานวน 
1,183.00 บาท และนายบุญนำา  
ฉิมพาลี มีรายไดค้า่นำา้นมดบิ จำานวน 
3,577,708.00 บาท หักค่าใช้จ่าย
จริง จำานวน 3,041,051.80 บาท 
คงเหลอื จำานวน 536,656.20 บาท
เสียภาษี 6,359.00 บาท ซึ่งนับว่า
สมาชกิสหกรณโ์คนมหนองโพ จำากดั 
เปน็ตวัอยา่งของเกษตรกรทีป่ฏบิตัิ
ตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั เพราะ
เชือ่วา่ยงัมเีกษตรกรอีกหลายรายที่
มรีายได ้ถงึเกณฑท์ีจ่ะตอ้งเสยีภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาแต่มิได้นำามา
ยื่นเสียภาษี ซึ่งเงินภาษีที่ผู้มีเงินได้
จ่ายไปจะถูกนำาไปพัฒนาประเทศ
และกลับมาสู่เกษตรกรในรูปแบบ

โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ 
นอกจากนี้สำ านักงาน

สรรพากรพืน้ทีเ่พชรบรีุ ไดข้อความ
รว่มมอืสำานกังานตรวจบญัชสีหกรณ์
เพชรบุรี ช่วยประชาสัมพันธ์คู่มือ
คิดภาษีอย่างง่ายด้วยสมุดต้นทุน
ประกอบอาชีพ ให้แก่เกษตรกรใน
พืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุไีดร้บัทราบ และ
ขอขอ้มลูรายช่ือสหกรณก์ารเกษตร
และกลุม่เกษตรกร เพือ่ท่ีสำานกังาน
สรรพากรพืน้ทีเ่พชรบรุจีะไดอ้อกไป
แนะนำาทีส่หกรณ์และกลุม่เกษตรกร
ดงักลา่ว จงึนบัไดว้า่การทีก่รมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้จัดให้มีโครงการ 
สง่เสริมการจดัทำาบญัชตีน้ทุนอาชพี
แก่เกษตรกร นอกจากจะทำาให้
เกษตรกรไดรู้จ้กัตนเองแลว้ยงัไดน้ำา
ไปช่วยคิดภาษีได้อีก แม้ว่าจำานวน
ผูใ้ชส้มดุบัญชตีน้ทนุประกอบอาชพี
มายื่นแบบจะยังมีไม่มากนัก แต่
ก็เป็นความภาคภูมิใจที่หน่วยงาน 
ระดับชั้นนำาของประเทศอย่าง 
กรมสรรพากรไดม้องเหน็และนำาไปใช ้
ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น

ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษี วธิทีี ่2 
รายไดร้วมกอ่นหกัคา่ใชจ้า่ย x รอ้ยละ 
0.5 กรณีภาษีไม่เกิน 5,000.00 
บาท ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี  
กรมสรรพากรใหเ้กษตรกรนำารายได้
และคา่ใชจ้า่ยท่ีบันทกึในสมดุบัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ ที่กรมตรวจ
บัญชสีหกรณ ์กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไ์ดส้ง่เสริมให้เกษตรกรจดัทำา
มาใชป้ระกอบการยืน่แบบเสยีภาษี
ได้ด้วย โดยกรมสรรพากรได้จัดทำา
เปน็คูม่อืคดิภาษีอยา่งงา่ยด้วยสมุด
ต้นทุนประกอบอาชีพ เผยแพร่ใน 
เว็บไซต์ของกรมสรรพากรและ 
เผยแพรคู่ม่อืใน YouTube เม่ือวันที ่
30 มกราคม 2561 มยีอดคนดจูนถงึ
ปัจจุบัน 721 ครั้ง และถ้านำายอด
คนดู YouTube ไปเปรียบเทียบ
กับยอดคนดู เพลงดัง ๆ เช่น เพลง
บุญผลา ของพี่ไมค์ ซึ่งมียอดคนดู
ถึง 151 ล้านครั้ง ก็ยังแตกต่างกัน
ลิบลับ คงตอ้งชว่ยกนัประชาสมัพนัธ์
ให้มากขึ้น

สหกรณโ์คนมหนองโพราชบรุ ี
จำากัด (ในพระบรมราชปูถมัภ)์ นา่จะ
เปน็สหกรณแ์รกและสหกรณเ์ดยีวที่
ทำาหนงัสอืเชญิสำานกังานสรรพากร
พืน้ทีร่าชบรีุมาใหบ้รกิารรบัยืน่แบบ
ภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90) 
ทีส่หกรณฯ์ เมือ่วนัที ่25 กมุภาพนัธ ์
2561 และวันที่ 5 มีนาคม 2561 มี

โดย...รัตติยา สวัสดี                                                                                
ผู้เชี่ยวชาญดา้นการบัญชีและการสอบบัญชี                                                                                              
สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10



จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย10

นับแต่ประเทศไทยเกิดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19   
ทำาให้คนในประเทศประสบปัญหาหลายด้าน ต้องปรับวิถีการใช้ชีวิตให้ 
เป็นแบบ New Normal  เพ่ือป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 และป้องกัน
การแพร่ระบาดไปยังผู้อ่ืนในหลาย ๆ พฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็น

1. ใส่หน้ากากอนามัยทุกวัน เพ่ือลดโอกาสในการรับ แพร่เช้ือ
2. หม่ันล้างมือบ่อย ๆ หลังจับส่ิงของต้องรีบล้างมือทันที
3. รักษาระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 - 2 เมตร เพ่ือป้องกัน 

ท้ังตนเอง และผู้อ่ืน
4. ทำางานท่ีบ้าน เพ่ือให้อยู่บ้านมากท่ีสุด ลดการเดินทาง
5. ส่ังอาหารออนไลน์ หรือซ้ือกลับไปทานท่ีบ้าน
6. การเรียนการสอนแบบออนไลน์
7. งดการเดินทางไปในพ้ืนท่ีเส่ียง หรือแออัด และพยายามหลีกเล่ียง

ช่วงเวลาท่ีคนเยอะ
8. ใช้เทคโนโลยีสังคมไร้เงินสด ทำาธุรกรรมออนไลน์
9. ดูแลทำาความสะอาดบ้าน รวมถึงท่ีทำางาน ให้ปราศจากเช้ือโรค

“วิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal”  ท่ีต้องหันมาทบทวนวางแผน
การเงินในครอบครัว เพ่ือรับมือกับปัญหาท่ีเกิดข้ึนแบบไม่รู้ตัวเช่นน้ี  จะต้อง
เข้าใจสภาพความเป็นจริง และหันมาปรับพฤติกรรมวิถีการดำารงชีวิตของเรา
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนทำาได้ และเป็นหลักประกันความยากจนได้อย่างเด็ดขาด คือ 
วิถีชีวิตแบบพอเพียง มาเป็นหลักในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของตนเองและ

แก้ไขสถานการณ์วิกฤติโควิด-19
เขียนโดย อรนุช  กันภัย    

การนำาวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
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บางแห่งถึงกับมีการปิดกิจการ ล้มละลาย 
จึงตกหนักมาท่ีเจ้าหน้าท่ี พนักงาน
ลูกจ้างท่ีทำางานอยู่ในสถานประกอบ
การน้ัน ๆ   แบบไม่สามารถเรียกร้อง
อะไรได้ บางตำาแหน่งต้องเลิกจ้าง  
คนท่ีเหลือต้องทำางานมากข้ึน เพราะ
ทำางานทดแทนบางตำาแหน่งท่ีมีการ
เลิกจ้างไป ความหมายคือ ทำางานเกิน 
100%  รับเงินแค่ 75%   

ในมุมมองของผู้เขียน การ
ดำารงชีพในสภาวการณ์เช่นน้ี ถือว่า
ลำาบากกันมาก จึงขอให้ทุกคนต้อง
ต้ังหลักให้ดี คิดวิเคราะห์ทุกอย่าง
ตามสภาวการณ์จริง ยืดหยุ่นตามเหตุ 
และผล นำาหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการ
ดำารงชีพ  รู้จักประหยัด มัธยัสถ์   
ไม่บริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย   ทำาความเข้าใจ 
กับคนในครอบครัวและปรับเปล่ียน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่  และหันมาหา
รายได้เสริมหรือสร้างแหล่งอาหารใน
ครอบครัว ทำาเกษตรกรรม ปลูกพืช 
เล้ียงสัตว์ ปลูกในส่ิงท่ีกิน กินในส่ิงท่ี 
ปลูก เหลือก็ขาย แบ่งปัน อยู่แบบ 
พอเพียง ถนัดทำาอะไร เก่งอะไรก็ทำา 
ไม่ต้องมากอย่าง ขอให้ทำาให้ดี ทำาด้วยใจ 
 ท่านก็จะมีเงินเข้ามาเป็นรายได้เล้ียง
ตนเองและครอบครัวให้พอลืมตา 
อ้าปากได้ตามสมควร และนับจากน้ีไป 
แม้จะเกิดภัยพิบัติอย่างใด จึงขอให้ 
ทุกคนมีสติ ต้ังม่ัน ยึดถือ และทำาในส่ิง
ท่ีดีเพ่ือตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ  ขอเอาใจช่วย และขอ
ให้ทุกคน ทุกสาขาอาชีพผ่านวิกฤติน้ี
ไปด้วยกัน สู้ ๆ ค่ะ

ครอบครัว และมีสุขภาพท่ีดีอีกด้วย
1) รู้คุณค่าของเงิน ใช้จ่าย

อย่างประหยัด มัธยัสถ์ และเก็บออม 
อย่างน้อยเดือนละ 20%  ของรายได้

2) ดำารงชีวิตอยู่อย่างมีสติ 
รอบคอบ ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ 

3) หารายได้ประกอบอาชีพ
เสริม ตามความถนัดอย่างน้อย 1 อย่าง 
เพ่ือสร้างความม่ันคงทางการเงิน  

4) ลดรายจ่าย ด้วยการสร้าง
แหล่งอาหารให้กับครอบครัว  ได้แก่
การปลูกพืช เล้ียงสัตว์ หรือปลูกผัก
ทานเอง เหลือก็ขาย ทำาให้มีรายได้เพ่ิม

5) ออกกำาลังกายอยู่เสมอ 
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์  
หม่ันดูแล รักษาความสะอาด และ
สุขภาพกาย และใจให้สมบูรณ์แข็งแรง

วิกฤติของการแพร่ระบาด
โควิด-19 ส่งผลต่อการดํารงชีพ
ของคนไทย

ภาครัฐมีส่วนสำาคัญอย่าง
ย่ิงยวด ท่ีต้องให้การช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนทุกกลุ่ม 
และทุกสาขาอาชีพ รวมถึงผู้ประกอบ
ธุรกิจ หรือบรรดาสหกรณ์ท่ีอยู่ใน
สถานประกอบการ ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากการแพร่ระบาดโควิด-19 น้ี 
ด้วยเช่นกัน นอกจากปัญหาปากท้อง
ของประชาชนท่ีต้องใช้จ่ายสำาหรับ
การดำารงชีพแล้ว ยังต้องมีค่าใช้จ่าย
เกิดจากการกู้ยืม จากแหล่งเงินกู้ 
หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ  ในรูปของ
สินเช่ือท่ีอยู่อาศัย รถยนต์  ใช้บัตร 
เครดิตผ่อนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเงินด่วน 
ต่าง ๆ  รวมถึงการขอสินเช่ือจาก
สหกรณ์ ท่ีอยู่ในสถานประกอบการ

หากสถานประกอบการ มีการเลิก
จ้างบุคลากร ส่งผลทำาให้บุคลากรท่ี
เป็นสมาชิกสหกรณ์ ได้รับผลกระทบ
ตกงาน ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินมาจ่าย
คืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ หากสมาชิก
รายน้ัน ๆ มีเงินสะสมเก่าอยู่บ้าง ก็
ยังส่งผ่อนชำาระได้บ้าง แต่ถ้าไม่มีเลย    
สหกรณ์จะทำาอย่างไร เม่ือสมาชิกต้อง
ถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้ ต้องมาเรียก
เก็บหน้ีจากผู้คำา้ประกัน ก็จะกระทบ
กันเป็นระลอกคล่ืนทีเดียว แม้แต่ค่า
เช่าบ้าน  ค่าเล่าเรียนของบุตร หลาน
และอ่ืน ๆ  อีกจิปาถะ   ปัญหาคนใน
ประเทศไม่มีเงินได้ไม่มีการจ้างงาน
ไม่มีเงินเล้ียงชีพ จะวางแผนการดำารง
ชีวิตกันอย่างไร   จะให้รัฐช่วยเหลือ 
เยียวยาก็มากมายหลายกลุ่ม  
ต้องใช้เงินจำานวนมาก เงินรายได้ของ
รัฐท่ีมาจากการเก็บภาษีรายได้ ภาษี
ธุรกิจก็จัดเก็บไม่ได้  เพราะธุรกิจปิดตัว  
ล้มละลาย และจะอีกนานแค่ไหน ถึง
จะเข้าสู่ภาวะปกติ ประชาชนคนไทย 
ไม่ตายเพราะโควิด-19 แต่กำาลัง 
จะอดตายหากไม่มีรายได้มาเล้ียงชีพ 
และโอกาสท่ีธุรกิจ ห้างร้านจะฟ้ืนตัว
มาเป็นปกติได้เร็ว ก็ไม่ใช่เร่ืองง่าย ๆ  

ผู้เขียนท่ีได้รับฟังปัญหาของ
บรรดามนุษย์เงินเดือน ท่ีทำางานใน
สถานประกอบการต่าง ๆ  แม้รัฐจะมี
มาตรการ ผ่อนปรน จากสถานการณ์
โควิด-19 ในธุรกิจหลาย ๆ  ประเภท
แล้ว แต่ท่ียังไม่สามารถเปิดบริการ
ได้อย่างเต็มรูปแบบ ผู้ประกอบการ
บางแห่งจึงต้องกัดฟันหาทองออก 
โดยจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง ได้
แค่ 75% เพราะผู้ประกอบการเอง  
ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกิดรายได้ 
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สหกรณ�ไทย ตาม พ.ร.บ. สหกรณ� 
พ.ศ. 2542 เปร�ยบเทียบกับ 

สหกรณ�ข้ันปฐมภูมิ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ� 
ค.ศ. 1979 ประเทศสิงคโปร�

บทนำา
 สำาหรับสหกรณในประเทศไทยได้เกิดข�้น โดยกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ ได้ทดลอง
จัดตั้งสหกรณหาทุนข�้น ณ ท้องที่อำาเภอเมือง จังหวัดพ�ษณุโลก เป็นแหงแรก ใช้ชื่อวา “สหกรณ
วัดจันทร ไมจำากัดสินใช้” โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 มีพระราชวรวงศเธอ
กรมหม่ืนพ�ทยาลงกรณทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณพระองคแรก นับเป็นการเร่ิมต้นการสหกรณ
ในประเทศไทยอยางสมบูรณ

อรุณชัย บ่มไล่ ต่อมารัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 นับ
เปน็กฎหมายสหกรณฉ์บบัแรก ทัง้นีน้บัจากเวลานัน้ไดม้กีารแกไ้ขพระราช
บัญญัติสหกรณ์เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 
จนกระทั่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2562

ปจัจบัุนพระราชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มเีน้ือหาอยู ่10 หมวด 
ประกอบไปด้วย หมวดที่ 1 ว่าด้วย บททั่วไป หมวดที่ 2 ว่าด้วย การกำากับ
และการส่งเสริมสหกรณ์ หมวดที่ 3 ว่าด้วย สหกรณ์ หมวดที่ 4 ว่าด้วย
การชำาระบัญชี หมวดที่ 4/1 ว่าด้วย การดำาเนินงานและการกำากับดูแล
สหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติยเูนีย่น หมวดที ่5 วา่ดว้ย การควบ
สหกรณ์เข้ากัน หมวดที่ 6 ว่าด้วย การแยกสหกรณ์ หมวดที่ 7 ว่าด้วย
ชมุนมุสหกรณ ์หมวดที ่8 ว่าด้วย สนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทยหมวด
ที่ 9 ว่าด้วย กลุ่มเกษตร หมวดที่ 9/1 ว่าด้วย การพิจารณาอุทธรณ์ หมวด
ที่ 10 ว่าด้วย บทกำาหนดโทษ
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สำาหรบัประเทศสงิคโปรไ์ดม้ี
การตราพระราชกฤษฎีกาในปี 
ค.ศ. 1924 และไดบ้งัคับใช้ในป ีค.ศ. 
1925 เพือ่จดัตัง้ “สหกรณข์า้ราชการ
จำากัด (Singapore Government 
Servants’ Co-operative Thrift 
and Loan Ltd.)” โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ออมทรพัย ์ประกอบกบัใหกู้ย้มื
เงินเป็นแห่งแรก จดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 7 ตุลาคม ค.ศ. 1925 ด้วย
สมาชิกจำานวน 32 คน

เมือ่สหกรณไ์ดร้บัการยอมรบั
อย่างแพร่หลายจากประชาชน จน
มีสหกรณ์เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย
ประเภท ในปี ค.ศ. 1979 ประเทศ

สิงคโปร์จึงได้มีการตราพระราช
บัญญัติสหกรณ์ ค.ศ. 1979 ขึ้นมา
และได้บังคับใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ซ่ึงได้มีการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อ
วันที่ 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 
อนัเปน็พระราชบญัญตัทิีไ่ดเ้กดิขึน้บน
หลกัการของสงัคมและเศรษฐกจิที่
ไดมี้การพฒันามาตัง้แตป่ ีค.ศ. 1925

พระราชบัญญัติสหกรณ์ 
ค.ศ. 1979 มท้ัีงสิน้ 9 หมวด ประกอบ
ด้วย หมวดที่ 1 ว่าด้วย บททั่วไป 
กำาหนดนยิามศพัท ์และการแตง่ตัง้
นายทะเบยีนและรองนายทะเบียน
 หมวดที่ 2 ว่าด้วย การจัดตั้งและ
การจดทะเบียนสหกรณ ์หมวดที ่3 

ว่าดว้ย สทิธิและหน้าท่ีของสหกรณ์
หมวดที่ 4 ว่าด้วย สิทธิและความ
รบัผดิของสมาชกิ หมวดที ่5 วา่ด้วย
องค์การและการจัดการสหกรณ์
หมวดที่ 6 ว่าด้วย ทรัพย์สินและ
ทุนของสหกรณ์ หมวดที่ 7 ว่าด้วย
การควบรวมและการโอน หมวด
ที่ 8 ว่าด้วยอำานาจหน้าที่ของ
นายทะเบยีนสหกรณ ์และหมวดที ่9
ว่าด้วย บทเบ็ดเตล็ด

บทนิยาม
มาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัิ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ของไทย ได้
กำาหนดนยิามของ “สหกรณ”์ ไวว่้า 



จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย14

คณะบคุคลซึง่รว่มกนัดำาเนนิกจิการ
เพือ่ประโยชนท์างเศรษฐกิจและสังคม
ของสมาชกิสหกรณผ์ูม้สีญัชาตไิทย
โดยการช่วยตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 2 แห่งพระราช
บัญญัติสหกรณ์ ค.ศ. 1979 ของ
สิงคโปร์ ได้อธิบายถึงคำานิยาม 
(Interpretation) ของ “สหกรณ์” 
ไว้ว่า “สหกรณ์ซึ่งได้จดทะเบียน
ภายใตพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี ้และ
รวมไปถงึสหกรณ ์ขัน้ปฐมภมู ิ(Pri-
mary society) สหกรณ์ขัน้ทุตยิภูมิ 
Secondary society) และสหกรณ์
ขั้นสูงสุด (Apex organisation)” 
ทัง้นี ้สามารถขยายความของคำาว่า 
“สหกรณ์” ออกไปตามความใน
รายงานประจำาปีเกี่ยวกับสหกรณ์
ในประเทศสงิคโปร ์(สิน้ปงีบการเงนิ 
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560)   
ได้อีกว่า สหกรณ์ คือ ขบวนการ
ซึง่ตัง้อยูบ่นหลกัประชาธิปไตยเพือ่
แสวงหากำาไรใหแ้กส่มาชกิผูส้มคัรใจ 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร  
โดยมีเป้าหมายร่วมกันทางสังคม
และเศรษฐกจิบนหลกัการช่วยเหลอื
ตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั
ตลอดจนมีภารกิจทางสังคมที่เป็น
ประโยชนต์อ่สมาชิกหรอืสงัคมโดยรวม 
โดยในบทความผู้เขียนขอกล่าวถึง
เฉพาะสหกรณ์ขั้นปฐมภูมิเท่านั้น

สำาหรบั “สหกรณข์ัน้ปฐมภมู ิ
(Primary society)” น้ัน คือ  
“สหกรณซ์ึง่ประกอบไปด้วยสมาชกิ
ประเภทบุคคลธรรมดา หรอืสถาบนั
โดยมีคุณสมบัติภายใต้มาตรา 39 

ของพระราชบญัญตัฉิบบัเดยีวกนั”

ประเภทของสหกรณ์
การแบง่ประเภทของสหกรณ์

ในประเทศไทยได้ถูกกำาหนดไว้ใน
มาตรา 33/1 ว่า สหกรณ์ที่จะรับ
จดทะเบยีนตามมาตรา 33 สามารถ
แบง่ออกไดเ้ปน็ 7 ประเภท ประกอบ
ด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ 
ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ 
ออมทรพัย ์และสหกรณเ์ครดติยเูนีย่น 
นอกจากนี้ แล้วบทบัญญัติมาตรา
ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้สามารถ 
กำาหนดสหกรณป์ระเภทอืน่ ๆ  เพิม่เตมิ 
อีกได้โดยกำาหนดเป็นกฎกระทรวง

ประเภทของสหกรณ์ใน
ประเทศสิงคโปร์แบ่งออกตามการ
จดทะเบยีนของสหกรณข์ัน้ปฐมภูมิ
สหกรณ์ข้ันทุติยภูมิ และสหกรณ์ 
ขัน้สงูสดุ ซึง่สามารถแบง่ออกได้ตาม
คุณสมบัติของการเข้าจดทะเบียน 
ในประเภทตา่ง ๆ  ตามวตัถุประสงค์
ของการดำาเนินการ เช่น สหกรณ์ผู้
บรโิภคและบรกิาร (ทีไ่มใ่ชท่างดา้น
การเงนิ) (Consumer and Services 
Co-ops) ด้วยการขายสินค้าหรือ
จดัหาบรกิารทีเ่หมาะสมแกส่มาชิก
เป็นต้น สหกรณ์เครดิต (Credit 
Co-ops) มีบทบาทหน้าท่ีในการรบั
เงนิฝากและใหสิ้นเช่ือแกส่มาชิกโดย
สหกรณป์ระเภทน้ีจะตอ้งดำาเนินการ
โดยยึดถือหลักความซื่อสัตย์สุจริต
(Fiduciary duty) เป็นสำาคัญใน
การกำากับดูแลเงินฝากของสมาชิก 
เป็นต้น ตลอดจนสหกรณ์โรงเรียน 
(School Co-ops) อนัเปน็สหกรณ์

ท่ีจดัใหน้กัเรยีนในระดบัมธัยมหรอื
ในระดับวทิยาลยัมรีา้นหนงัสอืและ
/หรอืรปูแบบของการดำาเนนิกจิการ
แบบสหกรณ์เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รู้จักกับผู้ประกอบการ
ผ่านธุรกิจต่าง ๆ 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัตัง้สหกรณ ์
ในประเทศไทย การดำาเนนิงาน

ของสหกรณต์อ้งมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 
สง่เสรมิผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ
และสงัคมของบรรดาสมาชกิโดยวธิี
ชว่ยตนเองและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ตามหลักการสหกรณ์

ในประเทศสิงคโปร ์สว่นที ่2 
วา่ดว้ย การจัดตัง้และการจดทะเบียน 
(Formation and registration 
of societies) มาตรา 4 ของ 
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์ค.ศ. 1979 
ได้กำาหนดถงึแนวทาง หรอืเป้าหมาย
สำาหรับการจดทะเบียนเพ่ือจัดตั้ง
สหกรณ์ทุกประเภท ข้ึนภายใต้พระ
ราชบัญญัติฉบับนี้ไว้ว่า สหกรณ์ใด
ทีจ่ะไดร้บัการจดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ 
จะตอ้งมเีปา้หมาย หรอืแนวทางตาม 
ที่มาตรา 4 ได้กำาหนดไว้ซ่ึงเป็น 
หลักการขั้นพื้นฐานตามหลักการ
ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้คือ

(1) สหกรณ์จะต้องส่งเสริม 
และสนับสนุนด้วยการให้ความ 
ช่วยเหลือในเรื่องของผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกภายใต้ 
หลักการสหกรณ์

(2) สหกรณ์จะต้องส่งเสริม
และสนบัสนนุดว้ยการใหค้วามร่วมมอื 
ช่วยเหลือในเรื่องผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจแก่ในภาคส่วนสาธารณะ
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ทัว่ไป หรอืในสว่นอืน่ ๆ  ของภาครฐั
อีกด้วย หรือ

(3) สหกรณ์จะต้องส่งเสริม
และอำานวยความสะดวก แก่การ
ดำาเนนิงานในดา้นอืน่ ๆ  นอกเหนอื
ทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นขอ้ (1) และขอ้ (2)

คุณสมบัติของสมาชิก 
ในประเทศไทยมาตรา 33(2) 

ประกอบกับมาตรา 4  นิยามคำาว่า
“สหกรณ์” แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำาหนดให้
คุณสมบัติสมาชิกของสหกรณ์จะ
ต้องเป็นบุคคลธรรมดามีสัญชาติ
ไทย และบรรลุนติภิาวะแล้วเทา่นัน้ 
รวมถึงคณุสมบตัอ่ืิน ๆ  ตามท่ีกำาหนด
ในข้อบังคับ

ในประเทศสงิคโปร ์สำาหรบั
“สหกรณ์ขั้นปฐมภูมิ (Primary 
society)” มาตรา 5(1) ของพระราช
บัญญัติสหกรณ์ กำาหนดให้สมาชิก
เป็นบุคคลธรรมดาอายุครบ 16 ปี
บรบิรูณข์ึน้ไป ประกอบกบัจะตอ้งเปน็
พลเมืองของประเทศสิงคโปร์ หรือ
มถีิน่ทีอ่ยูอ่าศัยในประเทศสงิคโปร ์
และอาจจะตอ้งมคีณุสมบตัติามขอ้
กำาหนดอืน่ ๆ  วา่ดว้ยในเรือ่งของถิน่

ทีอ่ยู่อาศยั, การจ้างงาน, อาชีพ, และ
ขอ้กำาหนดเกีย่วกบัรายละเอียดอ่ืนใด
เพิ่มเติมโดยอาศัยอำานาจตาม
พระราชบญัญตัฉิบบันี ้สว่นสมาชกิ
ประเภทท่ีเปน็สถาบนั (Institution) 
จะตอ้งมคีณุสมบตัเิปน็สหกรณซ์ึง่ได้
จดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ภายใตพ้ระราช
บัญญัติฉบับนี้ ตามความในมาตรา 
2(1) หรือสหภาพการค้า

ทั้งนี้ จากที่กล่าวมาข้างต้น
ในเรื่องคุณสมบัติของการเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ในประเทศไทย
กำาหนดไว้ว่า จะต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาที่ได้บรรลุนิติภาวะและมี
สัญชาติไทยเท่านั้น ซึ่งคล้ายกัน
กบับทบญัญตัขิองประเทศสงิคโปร์
ที่ว่า จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาซึ่ง
เป็นพลเมืองของประเทศสิงคโปร์ 
แตบ่ทบัญญตัขิองประเทศสงิคโปร์
ยงัไดข้ยายความต่อไปอีกวา่ หรือมี
ถ่ินที่อยู่อาศัยในประเทศสิงคโปร์
ประกอบกับการเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ในประเทศสิงคโปร์ยังเปิด
โอกาสให้สถาบนั กล่าวคอื สหกรณ์
อืน่ หรอืสถาบนั (นติบิคุคล) สามารถ
เขา้มามสีว่นรว่มดำาเนนิกจิการของ
สหกรณไ์ด้อกีดว้ย ซึง่มคีวามแตกตา่ง

อยา่งเหน็ไดช้ดัเมือ่เปรียบเทยีบกบั
ในกรณขีองประเทศไทยท่ีกำาหนดไว้
เพียงว่าสมาชิกของสหกรณ์เป็นได้
เพียงบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยไม่
ได้อนุญาตให้บุคคลต่างสัญชาติซึ่ง
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย และสถาบนั
(นิติบุคคล) เข้ามาเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ ดังนั้น ผู้เขียนเห็นว่า ควร
มีการแก้ไขคุณสมบัติของสมาชิก
สหกรณ์เพิ่มเติม ไว้ในมาตรา 4 
และมาตรา 33 แหง่พระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 เทียบเคียงกับ
พระราชบญัญตัสิหกรณ ์ศ.ศ. 1979 
ของประเทศสงิคโปร ์โดยใหน้ติบิคุคล
บางประเภท หรอืบคุคลสญัชาตอิืน่
ทีอ่ยูอ่าศยัในประเทศไทยเขา้มาเปน็
สมาชิกของสหกรณ์ได้ 

ทัง้นี ้เพือ่เปน็การเปดิโอกาส
ในการเพิม่มูลคา่ในการระดมทนุจาก
หลากหลายทิศทางให้แก่สหกรณ์
เพื่อนำาไปใช้ในการดำาเนินกิจการ
ตามวตัถปุระสงคแ์กส่มาชกิ ตลอด
จนใหส้อดคลอ้งรองรับกบัหลักการ
เปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปตามความ
สมัครใจ (Voluntary and Open 
Membership) อนัเปน็หลกัสำาคญั
ในการดำาเนนิงานเพือ่เปิดโอกาสให้
กับบุคคลทุกคนที่สนใจได้มีโอกาส
สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้อย่าง
เทา่เทยีมกนัเฉกเชน่ประเทศสงิคโปร์
ที่มีสมาชิกทั้งบุคคลธรรมดา ท้ังที่
เปน็พลเมอืง หรอืมถีิน่ทีอ่ยูอ่าศยัใน
ประเทศสงิคโปร ์และสมาชกิทีเ่ปน็
สถาบัน (นิติบุคคล) อันเป็นหนึ่งใน
หลกัการทีส่ำาคญัของสหกรณอ์กีดว้ย
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และความจำาเป็นต้องมีเครื่องมือแก้ ไข

จากปัญหาการเงิน
           สู่วิกฤติสหกรณ์

รังสรรค์ ปิติปัญญา

เกร่ินกันก่อน
ข้อเขียนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบทความเร่ือง “ICMF: กองทุนรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์” ท่ีจัดทำา

ข้ึนเพ่ือเสนอแนวคิดเก่ียวกับเคร่ืองมือในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของสหกรณ์หรือกลุ่มสหกรณ์ท่ีมีแนวโน้ม
จะทำาให้เกิดวิกฤติข้ึนในขบวนการสหกรณ์ โดยจะแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ตอนท่ี 1 จะกล่าวถึงตัวอย่างการ
พัฒนาจากปัญหาสู่วิกฤติและความจำาเป็นท่ีขบวนการสหกรณ์ต้องมีเคร่ืองมือท่ีจะช่วยสร้างความม่ันคงหรือรักษา
เสถียรภาพของขบวนการสหกรณ์ ซ่ึงคือข้อเขียนท่ีอยู่ในมือของท่านในขณะน้ี ส่วนตอนท่ี 2 จะกล่าวถึงระบบการ
รักษาเสถียรภาพท่ีมีการดำาเนินการกันอยู่บ้างแล้วระหว่างสหกรณ์บางกลุ่ม และสุดท้ายซ่ึงอยู่ในตอนท่ี 3 จะนำา
เสนอแนวคิดเก่ียวกับ “กองทุนการเงินระหว่างสหกรณ์ (Inter-Coop Monetary Fund, ICMF)” ซ่ึงจะทำาหน้าท่ี
รักษาเสถียรภาพทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ ขอเชิญติดตามครับ

ตัวอย่างการพัฒนาจากปัญหาสู่วิกฤติ  
เพ่ือให้เข้าใจถึงความจำาเป็นท่ีต้องมีเคร่ืองมือรักษาเสถียรภาพขบวนการสหกรณ์ ขออนุญาตยกเอากรณี

ของสหกรณ์แห่งหน่ึงท่ีเคยเป็นข่าวโด่งดังเม่ือหลายปีก่อนมาเป็นตัวอย่าง อย่างไรก็ดี ใคร่ขอยำา้ว่ามิได้มีเจตนาท่ี
จะทำาให้เกิดผลในทางลบกับสหกรณ์แห่งน้ีแต่อย่างใด 

ในระยะแรก ๆ ท่ีมีข่าวความไม่ชอบมาพากลเกิดข้ึน แม้ว่าสหกรณ์ท่ีมีปัญหาจะไม่ใช่ประเภทออมทรัพย์
แต่ผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งก็เห็นว่าเป็นเร่ืองสำาคัญจึงได้หารือกันแบบไม่เป็นทางการ และ 
เห็นว่าขบวนการสหกรณ์ควรให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์แห่งน้ี เพราะหากสหกรณ์แห่งน้ีได้รับความเสียหายแล้ว 
ก็อาจเกิดผลกระทบและความเสียหายแก่สหกรณ์อ่ืน ๆ ในวงกว้าง และด้วยสถานการณ์ท่ียังไม่รุนแรงมากนัก  
(ในขณะน้ัน สมาชิกยังคงสะสมหุ้นรายเดือนเพ่ิมข้ึนตามปกติ ผู้กู้ยังส่งชำาระหน้ีคืน ผู้ฝากก็ยังไม่ได้เร่งรัดถอนเงิน
ปัญหาสภาพคล่องยังไม่รุนแรงมากนัก) จึงประมาณกันว่าเงินท่ีต้องใช้ในการแก้ปัญหาน่าจะไม่เกิน 2,000 ถึง 
3,000 ล้านบาท  

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีข่าวลือมากข้ึนว่าสหกรณ์แห่งน้ีมีปัญหารุนแรงและอาจล้มลงได้ ความต่ืนกลัวได้
แพร่กระจายไปยังผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนอย่างรวดเร็ว สมาชิกท่ีเคยสะสมหุ้นเพ่ิมทุกเดือนก็ชะลอการเพ่ิมหุ้นและ
บางส่วนลาออกจากการเป็นสมาชิกและขอรับเงินค่าหุ้นท่ีสะสมไว้คืน สมาชิกผู้กู้ท่ีเคยชำาระหน้ีคืนอย่างสมำา่เสมอ
ก็ชะลอการส่งชำาระคืน ทำาให้ปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์มีความรุนแรงมากข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน ผู้ฝากเงินจำานวน
มากเกิดความหวาดกลัวและเร่งถอนเงินฝากคืนแม้ว่าจะยังไม่ถึงกำาหนด โดยยอมเสียค่าปรับหรือยอมรับดอกเบ้ีย
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ในอัตราท่ีตำา่กว่าท่ีตกลงกัน พฤติกรรมดังกล่าวย่ิงทำาให้ปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์แห่งน้ีเลวร้ายลงไปกว่าเดิม 
จนไม่มีเงินพอให้ถอน ข่าวการถอนเงินไม่ได้ย่ิงสร้างความระสำา่ระสายให้กับสหกรณ์แห่งน้ีและผู้เก่ียวข้องท้ังหมด 
รวมถึงขยายวงกว้างออกไปสู่ท้ังขบวนการสหกรณ์ มีผลให้ประชาชนและภาครัฐสูญเสียความม่ันใจท่ีมีต่อระบบ
สหกรณ์ และมองขบวนการสหกรณ์ในเชิงลบอย่างรุนแรง 

เม่ือเวลาผ่านไปนานเข้า สถานการณ์ปัญหาย่ิงมีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน ทำาให้การแก้ไขจำาเป็น
ต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรมากข้ึน ในระยะหลังได้ข้อมูลมาว่า การแก้ไขปัญหาของสหกรณ์แห่งน้ี 
อาจต้องใช้เงินมากกว่า 10,000 ล้านบาท 

คำาถามสำาคัญท่ีต้องพิจารณาต่อก็คือ ทำาไมสหกรณ์ต่าง ๆ จึง (ดูเหมือน) เพิกเฉย ไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหา
ของสหกรณ์ดังกล่าว โดยส่วนตัวเช่ือว่ามาจากสาเหตุสำาคัญอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรกคือกระแสความเห็น
ท่ีว่าการช่วยเหลือคร้ังน้ีแทนท่ีจะเป็นการช่วยสหกรณ์จะกลายเป็นการช่วยคนโกง ทำาให้ไม่ต้องถูกลงโทษ จึงเกิด
กระแสคัดค้าน (ท้ังจากภายนอกและภายในขบวนการสหกรณ์) ท่ีจะให้สหกรณ์อ่ืนเข้าไปช่วยเหลือในเร่ืองน้ี ส่วน
ประการท่ีสอง คือความกลัวของแต่ละสหกรณ์ว่าเงินท่ีเอาเข้าไปช่วยเหลือจะไม่ได้รับการชำาระคืน เน่ืองจากไม่มี
เจ้าภาพท่ีชัดเจนในการดำาเนินการ และไม่มีหลักประกัน ภาคราชการก็ไม่ได้ผลักดันในเร่ืองน้ี และหลายคร้ังยังพบ
ว่าบุคคลในภาคราชการเองแสดงท่าทีคัดค้านการท่ีสหกรณ์อ่ืนจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ สุดท้ายก็เลยต้องปล่อย
ให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรม และสหกรณ์ดังกล่าวตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียำา่แย่ ประชาชนรวมถึงสหกรณ์ท่ี
ฝากเงินหรือให้กู้แก่สหกรณ์แห่งน้ีไม่สามารถถอนเงินคืนออกมาได้ เกิดความเดือดร้อนไปในวงกว้าง และกลาย
เป็นปัญหาท่ีกัดกินความศรัทธาและความม่ันคงของขบวนการสหกรณ์อยู่ในปัจจุบัน และทุกคร้ังท่ีภาครัฐจะออก
มาตรการมาบังคับใช้กับสหกรณ์ก็มักจะอ้างอิงเร่ืองน้ีเป็นเหตุผลพ้ืนฐานเสมอ

ท่ีเล่ามาท้ังหมดน้ี ต้องการช้ีให้เห็นว่าหากมีปัญหาเกิดข้ึนแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ภายในเวลาท่ี
เหมาะสม ก็จะทำาให้ปัญหาบานปลายจนอาจไม่สามารถแก้ไขได้ เหมือนกับคำาพังเพยท่ีว่า “กว่าถ่ัวจะสุกงาก็ไหม้”

นอกจากวิกฤตท่ีเกิดจากสหกรณ์แห่งน้ีแล้ว ยังมีวิกฤตอ่ืนท่ีส่งผลในวงกว้างต่อขบวนการสหกรณ์อีก เช่น 
วิกฤติธุรกิจลอตเตอร่ีในวงการสหกรณ์ เป็นต้น โดยส่วนตัวผมยังกังวลใจว่าจะมีเหตุการณ์ในลักษณะน้ีเกิดข้ึนอีก
ถ้าเราไม่มีเคร่ืองมือหรือวิธีการจัดการปัญหาท่ีเหมาะสม สามารถดูแลให้สหกรณ์ สมาชิก และประชาชนท่ัวไป 
ไม่ได้รับความเสียหายหรือเสียหายน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

ส่งท้ายก่อนจาก
เคร่ืองมือหรือวิธีการจัดการปัญหาท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร เป็นคำาถามใหญ่ท่ีต้องช่วยกันหาคำาตอบ

อย่างไรก็ตาม เคร่ืองมือดังกล่าวควรมีท้ัง “มาตรการป้องกัน” การเกิดปัญหา และ “มาตรการแก้ไข” ในกรณีท่ี 
เกิดปัญหาแล้วเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อขบวนการสหกรณ์และผู้เก่ียวข้อง จากการติดตามกิจกรรมท่ี 
เกิดข้ึนในวงการสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง พบว่าขณะน้ีภาครัฐกำาลังทยอยออกมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือป้องกันหรือทำาให้มี 
โอกาสเกิดปัญหาท่ีจะพัฒนาไปสู่วิกฤติน้อยท่ีสุด ซ่ึงหลายมาตรการได้รับการตอบรับจากขบวนการสหกรณ์ ขณะท่ี 
อีกหลายมาตรการได้รับการปฏิเสธ อย่างไรก็ดี ในบทความน้ีจะไม่พูดถึงมาตรการเหล่าน้ัน แต่จะเน้นไปท่ีมาตรการ
แก้ไขเพ่ือลดผลกระทบหรือลดความเสียหายเม่ือเกิดวิกฤติ จากการสำารวจข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่าในขบวนการสหกรณ์เอง 
ก็มีการสร้างเคร่ืองมือหรือมาตรการบางอย่างข้ึน เช่น มีการตกลงร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์เป็นกลุ่ม ๆ เพ่ือ 
ช่วยเหลือกันเม่ือสหกรณ์ในกลุ่มเกิดปัญหา ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในตอนต่อไป
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การเงินในกลุ่มประเทศยุโรป โดย
หวงัวา่การรบัรูข้อ้มลูทีเ่คยเกิดขึน้มา
กอ่นจะเปน็ประโยชนต์อ่นกัสหกรณ์
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ใช้เป็น 
พ้ืนฐานในการคาดการณ์สำาหรับ 
อนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์และ 
เครดิตยูเนีย่นอย่างทีก่ำาลงัจะเป็นไป
ภายใตก้ฎหมายนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง

พัฒนาการสหกรณ์การเงิน : ใน
ประเทศยุโรป

ธนาคารสหกรณม์พีฒันาการ
มาจากสหกรณเ์ครดิตต้ังแต่ศตวรรษ
ที่ 19 เมื่อนายฟรีเดอริด  วิลเฮล์ม 
ไรฟ์ไฟเซน และเฮอร์มัน ซุลเซ เดลิทซช์ 
ได้จัดต้ังสหกรณ์เครดิตต้นแบบที่ให้ 

จุดแข็งท่ีไม่ควรเปล่ียน  :    เรียนรู้จากสหกรณ์การเงินในต่างประเทศ

ขบวนการสหกรณ์ในทุก
ประเทศมธีรรมเนยีมปฏบิตัใินโอกาส
วนัสากลแหง่การสหกรณ ์(Co-ops 
Day) นับตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา
ด้วยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองใน
วันเสาร์แรกของเดือนกรกฎาคม
ของทกุป ีเพือ่เพิม่การรบัรูเ้กีย่วกบั
สหกรณ์ในวงกว้าง

ในห้วงเวลาที่ขบวนการ
สหกรณ์ไทยกำาลังเผชิญหน้าอย่าง
ทา้ทายกบันโยบายและเกณฑก์ำากบั
ดูแลที่เข้มงวดโดยเฉพาะในกลุ่ม 
สหกรณก์ารเงนิ (สหกรณอ์อมทรพัย์ 
และเครดิตยูเนี่ยน) ผู้เขียนจึง 
ใคร่ถือโอกาสวันสหกรณ์สากลปีนี้ 
นำาเสนอบทความเกี่ยวกับสหกรณ์
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จุดแข็งท่ีไม่ควรเปล่ียน  :    เรียนรู้จากสหกรณ์การเงินในต่างประเทศ
ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและ
ชา่งฝมืีอรายยอ่ยในประเทศเยอรมนี
และได้ขยายไปจัดต้ังในประเทศ 
ต่าง ๆ  อยา่งกวา้งขวาง โดยในอดตี 
องคป์ระกอบของการธนาคารในกลุม่
ประเทศยุโรปอาจจำาแนกออกได้ 
เปน็ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ธนาคาร
เอกชน ธนาคารออมทรพัย ์(ของรฐั) 
และธนาคารสหกรณ์ (ของประชาชน) 
แตใ่นหว้งเวลาสามทศวรรษทีผ่า่นมา 
ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการ
ธนาคารของยุโรปเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะในกลุม่ธนาคารออมทรพัย ์
และธนาคารสหกรณ์2  อนัเนือ่งมาจาก 
ปจัจยัหลายประการ ทีส่ำาคญัไดแ้ก ่
1) ภาวะทางการเมอืงและการรวมตวั
เปน็สหภาพยโุรป ซึง่เปน็แรงผลกัดนั
ทีท่ำาใหเ้กดิการปฏริปูอยา่งมากมาย 
2) ความเชือ่ทีว่า่ธนาคารออมทรัพย ์
และธนาคารสหกรณท์อ้งถิน่ ลา้สมยั 
มีประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน
ตำ่ากว่าธนาคารเอกชน ซึ่งมีการ
ปรับรูปแบบ โครงสร้าง และการ
ดำาเนินงานที่ทันสมัย 3) ข้อกังขา
ท่ีมองว่าเครือข่าย (แบบกระจาย
อำานาจ) ของธนาคารสหกรณ์ 
ในท้องถิ่นไม่สามารถดำาเนินงาน 
อยู่รอดได้ในระยะยาว

ปจัจยัดงักลา่วสง่ผลใหเ้กิดการ 
ปรบัเปลีย่นของธนาคารออมทรพัย ์
และธนาคารสหกรณ์ในกลุ่ม  
ประเทศยุโรป เช่น ในประเทศ

เบลเยียม ปัจจุบันไม่มีธนาคาร
ออมทรัพย์และธนาคารสหกรณ์
อีกต่อไปแล้ว ในสหราชอาณาจักร
ธนาคารออมทรัพย์ของรัฐแบบ
ดั้งเดิมถูกขายให้กับกลุ่มธนาคาร 
Lloyds และธนาคารสหกรณ์ 
หลายแห่งถูกเปลี่ยนไปเป็นบริษัท 
และบางแห่งถูกขายให้กับธนาคาร
พาณชิยเ์อกชนขนาดใหญ ่ในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ไมม่ธีนาคารออมทรพัย ์
อีกแล้วและธนาคารสหกรณ์อิสระ
แบบด้ังเดิมก็ถูกควบรวมกันเป็น
ธนาคารระดับชาติขนาดใหญ่
(Rabobank) ในประเทศสวีเดน 
ธนาคารออมทรพัยท์อ้งถ่ินถกูเปลีย่น
เป็นบริษัทร่วมทุนในช่วงทศวรรษ 
2530 - 2540 และสว่นใหญร่วมตวั 
กันเปน็ธนาคารออมทรพัย์แหง่ชาต ิ
เพียงแห่งเดียว (Swedbank)  
มีเพียงในประเทศเยอรมนีเท่านั้น
ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยเมื่อ
พจิารณาจากโครงสรา้งทางกฎหมาย
และโครงสร้างขององค์กรพบว่า
ธนาคารออมทรัพย์และธนาคาร
สหกรณ์ของเยอรมนียังมีลักษณะ
แบบเดิมที่เคยเป็นเมื่อ 80 ปีที่แล้ว

อยา่งไรกต็าม ภายหลงัวิกฤติ
เศรษฐกิจการเงินในปี พ.ศ. 2551 
ที่ส่งผลกระทบไปท่ัวโลก ได้ทำาให้
ทศันคติดังกลา่วเปลีย่นไป โดยข้อมลู
ของสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ (ICA) องค์การแรงงาน

ระหวา่งประเทศ (ILO) และอกีหลาย
แหง่ไดร้ายงานวา่ “สถาบนัการเงนิที่
มีผูใ้ช้บรกิารเปน็เจา้ของ (Member 
Based Financial Institute) ส่วน
ใหญ่มีผลการดำาเนินงานที่ดีกว่า
สถาบันการเงินท่ีเป็นเอกชนขนาด
ใหญ่ อกีท้ังแสดงให้เห็นศกัยภาพท่ี
จะอยูร่อดไดใ้นสถานการณว์กิฤตใิน
ขณะทีธ่นาคารขนาดใหญ่ไมส่ามารถ
ทำาได้ โดยชี้ี้ให้เห็นจุดแข็งของการ 
มีโครงสร้างการบริหารงานแบบ 
เครือข่ายกระจายอำานาจ อกีทัง้รปูแบบ 
ธุรกิจที่มีการจัดการความสัมพันธ์
ระหว่างภาคีที่เป็นทั้งเจ้าของและ
ผู้ใช้บริการ และหยั่งรากอยู่ใน
เศรษฐกิจท้องถิ่น นอกจากนั้นการ 
มเีปา้หมายทีเ่นน้ไปท่ีการใหบ้รกิาร
ตอบสนองต่อสมาชิกและลูกค้า
มากกว่าเป้าหมายที่กำาไร จึงทำาให้
ไม่เกิดแรงกดดันให้ผู้บริหารและ
ฝ่ายจัดการต้องตัดสินใจในธุรกิจที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงเกินจำาเป็น
ดังเช่นสถาบันการเงินเอกซน ดังที่ 
นายเอยีน แมคโดนลัด ์ผูอ้ำานวยการ 
ICA (ในขณะน้ัน) ได้เคยกล่าว
สนุทรพจนเ์นือ่งในโอกาสทีไ่ดรั้บเชญิ 
มาร่วมงานวันสหกรณ์สากลเมื่อ  
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่ใบหยก 
สกายโฮเตล กรุงเทพฯ ประเทศไทยว่า 
“เราไมไ่ดเ้ปน็เพยีงผูเ้ดยีวทีย่อมรบั
ศกัยภาพของสหกรณ ์แตย่งัมหีนว่ยงาน 
ต่าง ๆ เช่น ธนาคารโลก กองทุน

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท1
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การเงินระหว่างประเทศ องค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ และ 
สหประชาชาต ิตลอดจนสือ่มวลชน
ไดแ้ก ่the Economists, Wall street 
Journal, the Financial Times, Le 
Monde, El Pais, the New York 
Times และอืน่ ๆ  ตา่งกเ็ริม่ทีจ่ะหนั
มามองและยอมรบัความสำาเรจ็ของ
ตวัแบบธุรกิจสหกรณ ์อย่างไรกต็าม
เราต้องชว่ยกนั ชีแ้จงใหทุ้กภาคสว่น
เข้าใจว่า “ตัวแปรที่ทำาให้สหกรณ์
แตกต่างและประสบความสำาเร็จ 
ไดน้ัน้ ย่อมขึน้อยูกั่บการทีป่ระชาชน 
เห็นคุณค่า เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
เจา้ของและใชบ้รกิารด้วยความเข้าใจ
และมคีวามรบัผดิชอบ สหกรณต์อ้ง
มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ

ตามครรลองของการสหกรณ ์และที่
สำาคญัคือการสนบัสนนุดา้นนโยบาย 
และกฎหมายทีเ่กือ้หนนุการพฒันา
สหกรณใ์ห้เปน็เครือ่งมอืของประชาชน 
มิใช่เป็นเครื่องมือของรัฐ

มองสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละเครดติ
ยูเนี่ยนไทย :

การธำารงรักษาภาพลักษณ์
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต 
ยเูนีย่นภายใต้บริบทการเป็นสถาบัน 
การเงินในลกัษณะ “สถาบันการเงนิ
ทีเ่จา้ของเปน็ผูใ้ชบ้รกิาร” (Member 
Based) ให้มีความน่าเชื่อถือ และมี
บทบาทตอ่การสง่เสรมิความมัน่คง
ทางเศรษฐกิจและการมีชีวิตความ
เปน็อยูที่ด่แีกป่ระชาชนทีเ่ปน็สมาชกิ

นัน้ ถือเปน็ความทา้ทายสำาหรบัคน
วงใน (สมาชิก คณะกรรมการ ฝ่าย
จดัการ) เปน็อยา่งยิง่ และในหว้งเวลา
ท่ียากลำาบาก ท่ีฝา่ยกำากบัดูแลมุง่ใช้ ้
มาตรการและเกณฑ์กำากับที่ 
เข้มงวดด้วยเหตุผลในการป้องกัน 
มใิหเ้กิดความเปราะบางทางเศรษฐกิจ 
อนัเนือ่งมาจากปญัหาทีเ่กดิใน (บาง) 
สหกรณ ์องคก์รกลางของขบวนการ
สหกรณ์ ทั้งสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย (สสท.) ชมุนมุสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด  
(ชสอ.) และชุมนุมสหกรณ์เครดิต 
ยเูน่ียนแหง่ประเทศไทย จำากดั (ชสค.) 
จึงจำาเป็นต้องทำาหน้าท่ีควบคู่กัน 
ไปท้ังการสร้างสรรคน์วัตกรรมเพือ่
ส่งเสริมความเข้มแข็ง เป็นปึกแผ่น
และธรรมาภบิาลของระบบการเงิน
สหกรณ์ และการประสานงานฝ่าย
กำาหนดนโยบายตลอดจนการให้ข้อมลู
ข่าวสารท่ีจำาเป็นแกผู่เ้กีย่วข้องในการ
กำาหนดมาตรการ และเกณฑ์กำากบั
ในแนวทางที่ไม่ทำาให้เกิดข้อจำากัด
/มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากเกินความ 
จำาเปน็ แตม่คีวามเขม้แขง็ เปน็ปกึแผน่ 
ในบริบทของสถาบันการเงินท่ีเป็น
ทางเลอืกของประชาชนในการเขา้ถงึ 
ผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน 
ที่แตกต่าง อีกทั้งช่วยให้เกิดมิติ 
ของความหลากหลาย (Diversity) 
ในระบบสถาบนัการเงินไทยอกีดว้ย



ในโอกาสครบรอบ 100 ป แหงการกอต้ังองคการ ICA ท่ีประชุมสมัชชาองคการสหประชาชาติ ไดมีมติเม่ือวัน
ท่ี 16 ธันวาคม 2535 และประกาศใหวันเสารแรกของเดือนกรกฎาคมของทุกป เปนวันสหกรณสากล โดยไดเชิญชวน
รัฐบาลประเทศตาง ๆ  ใหความรวมมือกับองคการสหกรณระดับชาติและระหวางประเทศในการเฉลิมฉลองวันสหกรณ
สากลเปนประจําทุกป สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะเปนองคกรกลางของสหกรณไทยและเปนสมาชิก
ช้ันสามัญขององคการ ICA ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเฉลิมฉลองวันสหกรณสากลเปนประจําทุกป

องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (International Cooperative Alliance – ICA) เปนองคกร
ระหวางประเทศท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง มีหนาท่ีในการเผยแพร สงเสริม ปกปอง รักษาเอกลักษณหลักการและ
อุดมการณสหกรณ ปจจุบันมีสมาชิกมากกวาหน่ึงพันลานคนท่ัวโลก ประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนองคการสหกรณระดับ
ชาติ จํานวน 309 องคการ ใน 109 ประเทศ นับวาเปนองคการสหกรณระหวางประเทศเพียงแหงเดียวเทาน้ันท่ีมุง
สงเสริมการสหกรณในทุกภูมิภาคท่ัวโลก

องคการ ICA ยังไดจัดใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบงานสหกรณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ICA 
Asia and Pacifi c Cooperative Ministers’ Conference) ซ่ึงจัดข้ึนคร้ังแรก ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
ในป พ.ศ. 2533 และไดจัดข้ึนเปนประจําทุก 2 หรือ 3 ป โดยหมุนเวียนจัดข้ึนตามประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกรัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกรมสงเสริมสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปนเจาภาพจัดประชุมดังกลาวแลวจํานวน 2 คร้ัง ในป พ.ศ. 2540 ณ จังหวัดเชียงใหม (การประชุมคร้ังท่ี 4) และ
ในป พ.ศ. 2555 ณ ศูนยการประชุม สํานักงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (การประชุมคร้ังท่ี 9) 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะเปนองคกรกลางของสหกรณไทย ไดเขารวมเปนสมาชิกช้ันสามัญ
 (Regular Member) ขององคการ ICA เม่ือป พ.ศ. 2514 เปนตัวแทนขององคการสหกรณระหวางประเทศในการ
เผยแพร สงเสริม ปกปอง รักษาเอกลักษณหลักการและอุดมการณสหกรณในประเทศไทย โดยไดรับขาวสารความ
เคล่ือนไหวดานการพัฒนางานสหกรณของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ไดรับสิทธ์ิสงผูแทนเขารับการเลือกต้ังเปนคณะ
กรรมการบริหารขององคการ ICA ท้ังในสํานักงานใหญและสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และสงผูแทนสหกรณ
ไทย เจาหนาท่ีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและสหกรณสมาชิก เขารวมประชุม สัมมนาและฝกอบรม ตลอด
จนไดรับทุนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนตามโอกาสอันเหมาะสม

ระบบสหกรณไดเกิดข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุนคร้ังแรกในป  พ.ศ. 2411  
ในรูปของเครดิตยูเน่ียนซ่ึงเปนยุคท่ี
ญ่ีปุนเร่ิมเปดประเทศทําการคากับ
ตางประเทศ ตอมาภาคการเกษตร
ในประเทศประสบปญหาการแขงขัน
คอนขางสูง  เน่ืองจากตางประเทศมี
ความตองการผลผลิตทางการเกษตร
อยางมากมาย  ซ่ึงทําใหผูผลิตรายใหญ
ไดรับประโยชน  แตอยางไรก็ตาม  ผู
ผลิตรายยอยจําเปนตองรวมตัวกันเพ่ือ
ความอยูรอด  รัฐบาลในขณะน้ันไดเขา
มาชวยแกปญหาโดยนําระบบสหกรณ
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศยุโรปมาใช  แต
ขบวนการสหกรณสมัยใหมไดเร่ิมอยาง
จริงจังเม่ือป  พ.ศ. 2443  เม่ือรัฐบาล
ประกาศใชกฎหมายสหกรณฉบับแรก  
โดยระยะแรกเปดโอกาสใหมีการจัดต้ัง
สหกรณท่ีมีวัตถุประสงคประการเดียว  
(Single – purpose  Cooperatives)  
ข้ึน 4  ประเภท ไดแกสหกรณสินเช่ือ
สหกรณการตลาด สหกรณการซ้ือ
และสหกรณใชอุปกรณเคร่ืองจักร
รวมกัน  ตอมาในป   พ.ศ. 2452  มี
การแกไขกฎหมายทําใหสหกรณสิน
เช่ือดําเนินธุรกิจดานอ่ืน ๆ  ได  สงผล
ใหเกิดการพัฒนาตอจนเปนสหกรณ
เอนกประสงค (Multi - purpose  
Cooperatives)  เชนในปจจุบันรวม
ถึงการจัดต้ังชุมนุมสหกรณ  ในระดับ
ทองถ่ิน  และระดับชาติ

การพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในญ่ีปุนยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2  
ประสบปญหาจากความไมมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และปญหาจากการขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการของพนักงาน
สมาชิกขาดความภักดี  ปญหาหน้ีสิน
ภายในจากการรวมองคกร  อยางไร
ก็ตาม  รัฐบาลไดเขามามีบทบาทชวย
เหลือท้ังดานการเงินและวิชาการ 

พ.ศ. 2493 รัฐบาลไดออก

สหกรณ�ในประเทศญี่ปุ�น

กฎหมายมาตรฐานการจัดการการ
เงินของสหกรณการเกษตร (The  
Standard  Ordinance  on Agri-
cultural  Cooperatives  Financial  
Management  1950) เพ่ือเปนหลัก
ประกันของการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
อยางมีประสิทธิภาพ  

พ.ศ. 2494 รัฐบาลไดออก
กฎหมายปฏิรูปและสรางความเขม
แข็งใหแกสหกรณการเกษตร  สหกรณ
ประมงและสหกรณปาไม  (The  
Law  for  Reconstruction  and  
Consolidation  of  Agricultural , 
Forestry  Fisheries  Cooperatives)             

พ.ศ. 2496  ก็ไดออกกฎหมาย
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมนุม
สหกรณท้ัง  3  ประเภท  (The  Law  
for Promoting   Consolidation  of  
Agricultural  , Forestry  Fisheries  
Cooperatives) ซ่ึงดําเนินการภายใต
กฎหมาย และ ประสบความสําเร็จ
อยางดีย่ิง

จะเห็นวาขบวนการสหกรณ
ในญ่ีปุนไดรับการสนับสนุนและผลัก
ดันอยางจริงจังจากรัฐบาล  ซ่ึงมีผล
ใหสหกรณสามารถปรับตัวกับสภาวะ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสมัย
ใหมไดอยางดี  และกลายเปนองคกร
ท่ีแข็งแกรง  สามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดจนมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทางสหกรณการเกษตร ภายใต
ขอบเขตของตนและสนองตอบ
นโยบายรัฐบาล  โดยไมสูญเสีย
ความเปนองคกรอิสระ
ประเภทของสหกรณในประเทศญ่ีปุน

© สหกรณผูบริโภค
© สหกรณการเกษตร
© สหกรณประมง
© สหกรณปาไม
© สหกรณประกันภัย
© แรงงาน
© การธนาคาร

การเฉลิมวันสหกรณ�สากล

โดยนายภาณุวัฒน แวนระเว
หัวหนาฝายกิจการระหวางประเทศและสงเสริมธุรกิจการคา



ในโอกาสครบรอบ 100 ป แหงการกอต้ังองคการ ICA ท่ีประชุมสมัชชาองคการสหประชาชาติ ไดมีมติเม่ือวัน
ท่ี 16 ธันวาคม 2535 และประกาศใหวันเสารแรกของเดือนกรกฎาคมของทุกป เปนวันสหกรณสากล โดยไดเชิญชวน
รัฐบาลประเทศตาง ๆ  ใหความรวมมือกับองคการสหกรณระดับชาติและระหวางประเทศในการเฉลิมฉลองวันสหกรณ
สากลเปนประจําทุกป สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะเปนองคกรกลางของสหกรณไทยและเปนสมาชิก
ช้ันสามัญขององคการ ICA ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเฉลิมฉลองวันสหกรณสากลเปนประจําทุกป

องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (International Cooperative Alliance – ICA) เปนองคกร
ระหวางประเทศท่ีเกาแกท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง มีหนาท่ีในการเผยแพร สงเสริม ปกปอง รักษาเอกลักษณหลักการและ
อุดมการณสหกรณ ปจจุบันมีสมาชิกมากกวาหน่ึงพันลานคนท่ัวโลก ประกอบดวยสมาชิกท่ีเปนองคการสหกรณระดับ
ชาติ จํานวน 309 องคการ ใน 109 ประเทศ นับวาเปนองคการสหกรณระหวางประเทศเพียงแหงเดียวเทาน้ันท่ีมุง
สงเสริมการสหกรณในทุกภูมิภาคท่ัวโลก

องคการ ICA ยังไดจัดใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบงานสหกรณในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ICA 
Asia and Pacifi c Cooperative Ministers’ Conference) ซ่ึงจัดข้ึนคร้ังแรก ณ นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
ในป พ.ศ. 2533 และไดจัดข้ึนเปนประจําทุก 2 หรือ 3 ป โดยหมุนเวียนจัดข้ึนตามประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกรัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวมกับกรมสงเสริมสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปนเจาภาพจัดประชุมดังกลาวแลวจํานวน 2 คร้ัง ในป พ.ศ. 2540 ณ จังหวัดเชียงใหม (การประชุมคร้ังท่ี 4) และ
ในป พ.ศ. 2555 ณ ศูนยการประชุม สํานักงานสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (การประชุมคร้ังท่ี 9) 

สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ในฐานะเปนองคกรกลางของสหกรณไทย ไดเขารวมเปนสมาชิกช้ันสามัญ
 (Regular Member) ขององคการ ICA เม่ือป พ.ศ. 2514 เปนตัวแทนขององคการสหกรณระหวางประเทศในการ
เผยแพร สงเสริม ปกปอง รักษาเอกลักษณหลักการและอุดมการณสหกรณในประเทศไทย โดยไดรับขาวสารความ
เคล่ือนไหวดานการพัฒนางานสหกรณของประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก ไดรับสิทธ์ิสงผูแทนเขารับการเลือกต้ังเปนคณะ
กรรมการบริหารขององคการ ICA ท้ังในสํานักงานใหญและสํานักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก และสงผูแทนสหกรณ
ไทย เจาหนาท่ีของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและสหกรณสมาชิก เขารวมประชุม สัมมนาและฝกอบรม ตลอด
จนไดรับทุนสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ท่ีจัดข้ึนตามโอกาสอันเหมาะสม

ระบบสหกรณไดเกิดข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุนคร้ังแรกในป  พ.ศ. 2411  
ในรูปของเครดิตยูเน่ียนซ่ึงเปนยุคท่ี
ญ่ีปุนเร่ิมเปดประเทศทําการคากับ
ตางประเทศ ตอมาภาคการเกษตร
ในประเทศประสบปญหาการแขงขัน
คอนขางสูง  เน่ืองจากตางประเทศมี
ความตองการผลผลิตทางการเกษตร
อยางมากมาย  ซ่ึงทําใหผูผลิตรายใหญ
ไดรับประโยชน  แตอยางไรก็ตาม  ผู
ผลิตรายยอยจําเปนตองรวมตัวกันเพ่ือ
ความอยูรอด  รัฐบาลในขณะน้ันไดเขา
มาชวยแกปญหาโดยนําระบบสหกรณ
ท่ีเกิดข้ึนในประเทศยุโรปมาใช  แต
ขบวนการสหกรณสมัยใหมไดเร่ิมอยาง
จริงจังเม่ือป  พ.ศ. 2443  เม่ือรัฐบาล
ประกาศใชกฎหมายสหกรณฉบับแรก  
โดยระยะแรกเปดโอกาสใหมีการจัดต้ัง
สหกรณท่ีมีวัตถุประสงคประการเดียว  
(Single – purpose  Cooperatives)  
ข้ึน 4  ประเภท ไดแกสหกรณสินเช่ือ
สหกรณการตลาด สหกรณการซ้ือ
และสหกรณใชอุปกรณเคร่ืองจักร
รวมกัน  ตอมาในป   พ.ศ. 2452  มี
การแกไขกฎหมายทําใหสหกรณสิน
เช่ือดําเนินธุรกิจดานอ่ืน ๆ  ได  สงผล
ใหเกิดการพัฒนาตอจนเปนสหกรณ
เอนกประสงค (Multi - purpose  
Cooperatives)  เชนในปจจุบันรวม
ถึงการจัดต้ังชุมนุมสหกรณ  ในระดับ
ทองถ่ิน  และระดับชาติ

การพัฒนาขบวนการสหกรณ
ในญ่ีปุนยุคหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2  
ประสบปญหาจากความไมมีเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และปญหาจากการขาด
ประสิทธิภาพในการจัดการของพนักงาน
สมาชิกขาดความภักดี  ปญหาหน้ีสิน
ภายในจากการรวมองคกร  อยางไร
ก็ตาม  รัฐบาลไดเขามามีบทบาทชวย
เหลือท้ังดานการเงินและวิชาการ 

พ.ศ. 2493 รัฐบาลไดออก

สหกรณ�ในประเทศญี่ปุ�น

กฎหมายมาตรฐานการจัดการการ
เงินของสหกรณการเกษตร (The  
Standard  Ordinance  on Agri-
cultural  Cooperatives  Financial  
Management  1950) เพ่ือเปนหลัก
ประกันของการดําเนินธุรกิจของสหกรณ
อยางมีประสิทธิภาพ  

พ.ศ. 2494 รัฐบาลไดออก
กฎหมายปฏิรูปและสรางความเขม
แข็งใหแกสหกรณการเกษตร  สหกรณ
ประมงและสหกรณปาไม  (The  
Law  for  Reconstruction  and  
Consolidation  of  Agricultural , 
Forestry  Fisheries  Cooperatives)             

พ.ศ. 2496  ก็ไดออกกฎหมาย
เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมนุม
สหกรณท้ัง  3  ประเภท  (The  Law  
for Promoting   Consolidation  of  
Agricultural  , Forestry  Fisheries  
Cooperatives) ซ่ึงดําเนินการภายใต
กฎหมาย และ ประสบความสําเร็จ
อยางดีย่ิง

จะเห็นวาขบวนการสหกรณ
ในญ่ีปุนไดรับการสนับสนุนและผลัก
ดันอยางจริงจังจากรัฐบาล  ซ่ึงมีผล
ใหสหกรณสามารถปรับตัวกับสภาวะ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสมัย
ใหมไดอยางดี  และกลายเปนองคกร
ท่ีแข็งแกรง  สามารถพ่ึงพาตนเอง
ไดจนมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
ทิศทางสหกรณการเกษตร ภายใต
ขอบเขตของตนและสนองตอบ
นโยบายรัฐบาล  โดยไมสูญเสีย
ความเปนองคกรอิสระ
ประเภทของสหกรณในประเทศญ่ีปุน

© สหกรณผูบริโภค
© สหกรณการเกษตร
© สหกรณประมง
© สหกรณปาไม
© สหกรณประกันภัย
© แรงงาน
© การธนาคาร

การเฉลิมวันสหกรณ�สากล

โดยนายภาณุวัฒน แวนระเว
หัวหนาฝายกิจการระหวางประเทศและสงเสริมธุรกิจการคา


