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ประธานแถลงประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จุลสารเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 3 ผมขอถือโอกาสน้ีอวยพรปีใหม่ ให้
พ่ีน้องสหกรณ์ท่ัวประเทศ ในวารดิถีข้ึนปีใหม่ ขอให้เราชาวสหกรณ์
มีความมุ่งม่ันต้ังใจในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมี
ผลประกอบการท่ีดี สามารถเป็นท่ีพ่ึงให้กับสมาชิกสหกรณ์ และขอให้
หลักการสหกรณ์สามารถเป็นท่ีพ่ึงให้กับประเทศได้เจริญก้าวหน้า

และเน่ืองจากเราเพ่ิงประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 ไป
เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2563 และขอแจ้งว่าสันนิบาตสหกรณ์ฯ
จะจัดประชุมใหญ่ ในวันท่ี 10 ธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้พ่ีน้องชาว
สหกรณ์ ได้รับทราบและร่วมประชุมใหญ่ ในปีต่อ ๆ ไป สำาหรับการ
บริหารงานในปีงบประมาณน้ี ขอเรียนว่า คณะกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดท่ี 25 มีนโยบายดำาเนินการ
ขับเคล่ือนตามแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการประสานความร่วม
มือกับภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ส่งเสริมให้
มีการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้ครบทุกจังหวัด เพ่ือยกระดับ
บทบาทสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดให้เป็นฐานเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และมีศูนย์การเรียนรู้ทางสหกรณ์ในระดับจังหวัด 
โดยทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
ส่งผลให้เกิดการพัฒนากลไกของสหกรณ์เป็นรากฐานในการ
ยกระดับทางเศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

อีกหน่ึงภารกิจสำาคัญของสันนิบาตสหกรณ์ฯ คือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากผลกระทบของกฎหมายสหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์ฯ จะทำาหน้าท่ีในการผลักดันให้มีการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือและ
แนะแนวทางในการจัดทำาบัญชีแก่สหกรณ์ท่ีมีปัญหาในการปิดบัญชี
ให้สำาเร็จ ดังน้ันขอให้พ่ีน้องขบวนการสหกรณ์ม่ันใจได้ว่า เราจะทำา
หน้าท่ีร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาสหกรณ์ สุดท้ายน้ีผม
ขออวยพร ให้ชาวสหกรณ์ทุกท่าน จงมีแต่ความสุข ประสบความ
สำาเร็จความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและร่วมกันสร้างสรรค์
พัฒนากิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าม่ันคงต่อไป
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ท่ามกลางสถานการณ์ท่ีผู้นำาขบวนการสหกรณ์หลายฝ่ายได้ผนึกกำาลัง
เพ่ือเข้าร่วมประชุมช้ีแจงสำาหรับแนวทางการผ่อนคลายกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ
ท่ีเข้มงวดอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเลือกของสมาชิก 
ในอนาคตอันใกล้อย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ อย่างไรก็ตามแนวทางท่ีสำาคัญอีกประการ
หน่ึงท่ีจำาเป็นต้องดำาเนินการควบคู่กันไป คือการยกระดับขีดความสามารถของ
สหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักและวิธีการสหกรณ์ 

คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ถือเป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีบทบาทสำาคัญ
อันดับต้น ๆ  ท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีดีในสหกรณ์ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ต้องดำาเนินการท่ีสำาคัญมี 4 ประการ ได้แก่ (รูปท่ี 1)

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อำานวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และท่ีปรึกษา
สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย 

จากหลักการสู่แนวทาง
การบริหารจัดการท่ีดี
ในสหกรณ์



ตุุลาคม - ธัันวาคม 2563 3

1) กลไกการมีส่วนร่วม เก้ือ
หนุนการทำางานร่วมกันเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามครรลองของสหกรณ์
ในการสร้างทางเลือกท่ีดีกว่าแก่
สมาชิกและชุมชน การดำาเนินการใน
ส่วนน้ีย่อมเป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ซ่ึง
สมาชิกมอบความไว้วางใจให้ทำาหน้าท่ี
ในฐานะ “ฝ่ายอำานวยการสหกรณ์” 
จึงจำาเป็นต้องเข้าใจบริบทในภาพรวม
ของสหกรณ์ เข้าใจบทบาทความรับ
ผิดชอบขององค์คณะในโครงสร้างการ
บริหารจัดการสหกรณ์  ประกอบด้วย 
ท่ีประชุมใหญ่สมาชิก คณะกรรมการ
ดำาเนินการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ท่ีเป็นไปตามครรลองของ 
หลักการประชาธิปไตยในสหกรณ์ 

คณะกรรมการดำาเนินการ
มีหน้าท่ีกำาหนดนโยบาย ทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทปัจจัยสภาพ
แวดล้อมสหกรณ์ ตลอดจนอำานวยการ 
ในการขับเคล่ือนแผนงานประจำาปี
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายท่ีได้แถลง

ต่อท่ีประชุมใหญ่สมาชิก การแบ่ง
อำานาจหน้าท่ีแก่องค์คณะต่าง ๆ 
อย่างเหมาะสม การประชุมคณะ 
กรรมการฯ ตลอดจนมอบหมาย 
ให้ฝ่ายจัดการไปบริหารจัดการต่อไป

2) ผู้นำาเชิงกลยุทธ์ (คณะ
กรรมการดำาเนินการ) ต้องตระหนัก
ว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างเป็นพลวัต การ
เป็นผู้นำาเชิงกลยุทธ์ท่ีดีน้ันจำาเป็น
ต้องมองเห็นฉากทัศน์อนาคตท่ีควร
เป็นไปในสหกรณ์ผ่านกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม  
ท่ีครอบคลุมปัจจัยสภาพแวดล้อม 
ท้ังด้านนโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ 
สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือนำา
มาซ่ึงการวางกลยุทธ์และการบริหาร
จัดการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการแก่มวลสมาชิกอย่างมีคุณค่า

3) กลไกส่งเสริมการเรียนรู้ 
เป็นภารกิจสำาคัญของคณะกรรมการ
ดำาเนินการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะทีม
งานทุกระดับท่ีนำาไปสู่การยกระดับขีด 

ความสามารถ ในระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 
เง่ือนไขน้ีได้ถูกกำาหนดไว้ ในหลักการ 
สหกรณ์ว่าด้วยการเรียนรู้และข้อมูล
ข่าวสาร 

คำาถามท่ีอยากฝากไว้คือสาระ
การเรียนรู้อะไร? และวิธีการจัดการ
เรียนรู้อย่างไรจึงจะสามารถเติมเต็ม
กระบวนทัศน์ ความรู้ และทักษะ
แก่บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ิม 
ขีดความสามารถในธุรกิจสหกรณ์ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

4) ประชาธิปไตยในสหกรณ์
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
มีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการสร้าง
โอกาสแก่สมาชิก ในการมีส่วนร่วมในท่ี
ประชุมใหญ่สมาชิกเพ่ือเสนอนโยบาย
และความต้องการ และเลือกตัวแทน
ให้เข้าไปทำาหน้าท่ีอำานวยการแทนตน 
อนุมัติงบประมาณ ฯลฯ ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
แนวปฏิบัติตามหลักการประชาธิปไตย
ดังกล่าวน้ีเป็นหัวใจสำาคัญท่ีช้ีให้เห็น
ครรลองของตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ท่ี
มีความแตกต่างกับวิสาหกิจอ่ืนอย่าง
ชัดเจน ท่ีสำาคัญการโหวตของสมาชิก
มิใช่ครรลองประชาธิปไตยในสหกรณ์  
หากแต่บรรยากาศการประชุมใหญ่
สมาชิกต่างหากท่ีช้ีให้เห็นและเข้าใจ
ในคุณค่าของประชาธิปไตยในสหกรณ์
อย่างแท้จริง

แม้กฎหมายจะปรับเปล่ียน
ไปอย่างไร แต่แนวทางปฏิบัติท่ีกล่าว
มาถือเป็นส่ิงสำาคัญท่ีเราต้องทำาตาม
หลักการสหกรณ์ท่ีเรารักและศรัทธา  
เพ่ือจรรโลงไว้ซ่ึง ความม่ันคง ย่ังยืน
ของขบวนการสหกรณ์ สืบไป

รูปท่ี 1 แนวทางการบริหารจัดการท่ีดีภายใต้หลักการสหกรณ์
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พระราชดำารัสนีไ้ด้พสิจูนใ์หแ้ลว้วา่ เรา
ไมเ่คยพ่ายแพ้ต่อสถานการณต์า่ง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ
หรือวิกฤตของโรคระบาด  เพราะ
ขบวนการสหกรณ์เอาคนเป็นตัว
ต้ัง เอาคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มี
รัฐบาลใดที่จะให้ความสำาคัญกับ
ระบบสหกรณ์อย่างแท้จริง ยกเว้น
ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา 
ทีไ่ด้นำาเรือ่งสหกรณ์ไปบัญญัติไวใ้น
รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ. 2540 และไดมี้การบัญญัติเร่ือง
น้ีในรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร
ไทย ฉบับต่อมาทุกฉบับจนฉบับ
ปัจจุบัน โดยบัญญัติไว้ในหมวด 6 
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75 
ในวรรคหน่ึงว่า “รัฐพึงจัดระบบ
เศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้
รบัประโยชนจ์ากความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่าง 
ทัว่ถงึ เปน็ธรรม และยัง่ยนื สามารถ
พึง่พาตนเองไดต้ามหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และในวรรค
สามว่า “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน 

สุดท้ายของการต่อสู้ 
ของขบวนการสหกรณ์

“สหกรณ์นี้ ถ้าเข้าใจดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวท่ีจะทำาให้
มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่าเป็นการสหกรณ์
ที่เรียกว่าสหกรณ์แบบเสรี คือ แต่ละคนต้องมีวินัย แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับ
ของใครเลย อยูใ่นบงัคบัของวนิยัทีต่วัเองตอ้งเปน็ผูรั้บรอง” พระราชดำารสั
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้นำาสหกรณ์ภาคการเกษตร เมื่อวันที่  
7 พฤษภาคม 2522 เป็นพระราชดำารัสที่บ่งบอกถึงความสำาคัญของ
กระบวนการสหกรณถ์งึขนาดทีว่า่กระบวนการสหกรณเ์ปน็วธิทีางเดียวทีจ่ะ
ทำาให้มีความเจรญิก้าวหนา้ของประเทศได ้และตลอดระยะเวลา 43 ปขีอง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
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คุ้มครอง และสรา้งเสถยีรภาพใหแ้ก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของ
ประชาชนและชุมชน” 

แต่ในรอบสองสามปีทีผ่่านมา 
หน่วยงานภาคการเงนิในรฐับาลกลบั
ไมเ่ขา้ใจในระบบสหกรณ ์โดยกลา่ว
โทษวา่กระบวนการสหกรณ์เป็นตวั
ก่อกำาเนิดหนี้สินในครัวเรือน ทั้ง ๆ 
ที่ความจริงหน้ีสินในครัวเรือนเกิด
จากภาคสถาบนัการเงนิโดยเฉพาะ
บตัรเครดติของธนาคาร จากนัน้กม็ี
การผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามขอ้เสนอของกระทรวงการคลงั 
โดยอ้างเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ
ในระบบสถาบนัการเงนิ จนนำาไปสู่
การแกไ้ขกฎหมายสหกรณ์ และนำา
เอาคนของสถาบนัการเงนิทีไ่มเ่กีย่ว 
ข้องกับสหกรณ์แม้แต่น้อยเข้ามา
กำากับกระบวนการสหกรณ์ จนนำา
ไปสูก่ารเริม่ตน้การรว่มกนัประทว้ง
กฎกระทรวงทีจ่ะบงัคบัใชกั้บสหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนเมื่อ 
วนัที ่9 ธนัวาคมทีผ่า่น นอกจากนัน้
ระเบียบท่ีนายทะเบยีนสหกรณอ์อก
มาในเรื่องการบัญชีซึ่งให้เหตุผลว่า 
เพ่ือความม่ันคงของสหกรณ ์อนัเปน็
ผลใหส้หกรณท์กุประเภทไมส่ามารถ
จัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้ 
ท้ังน้ีเน่ืองจากเอาระบบบญัชท่ีีอา้งวา่ 
เป็นมาตรฐานของสถาบันการเงิน
มาใช้กับสหกรณ์ 

เหตุการณ์ในสามสี่ปีที่ผ่าน
จงึพบไดว้า่ การดำาเนนิการทัง้หลาย
เป็นการพยายามทำาลายเสถียรภาพ
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของ
ประชาชนและชุมชน และปดิโอกาส

ประชาชนทีจ่ะไดร้บัประโยชนจ์าก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม 
และย่ังยืน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งที่ความจริงแล้วระบบ
สหกรณ์ของสยามประเทศได้ช่วย
สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยมาตลอด 
เรามีสวัสดิการที่เราจัดกันเอง พ่ึง 
พากันเอง เราช่วยรัฐวิสาหกิจภาค
รฐั เชน่ การลงทนุในการบนิไทยมา
หลายปี หากเราไม่ร่วมลงทุนด้วย 
การบนิไทยคงประสบปญัหาไปกอ่น
หน้าน้ีนานแล้ว แตม่า ณ บดันี ้ผูค้น
ทีไ่มรู่จั้กกระบวนการสหกรณด์พีอได้
เข้ามาจัดการกำากับดูแลสหกรณ์
กำาลังทำาลายระบบสหกรณ์ซ่ึงเป็น
เศรษฐกิจฐานรากของประชาชน
คนรากหญ้า อันเป็นการกระทำาที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญยังมี 
หนา้ทีแ่ละอำานาจอืน่ ๆ  ตามทีบ่ญัญัติไว้ 
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ 
โดยบทบาทสำาคัญที่สุดของศาล
รัฐธรรมนูญคือ การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน โดย
รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชน
ในการยื่นคำาร้องโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิด
สทิธิหรอืเสรีภาพตามทีร่ฐัธรรมนญู

คุม้ครองไว ้โดยขอใหศ้าลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำา
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ขยาย
วตัถแุหง่คดใีหป้ระชาชนสามารถยืน่
คำารอ้งโดยตรงตอ่ศาลรฐัธรรมนูญจาก
เดมิท่ีตรวจสอบเฉพาะ “บทบญัญตัิ
แห่งกฎหมาย” ให้สามารถตรวจสอบ 
“การกระทำา” ซึ่งละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้อีกด้วย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213  

ดังนั้น ในเมื่อรัฐธรรมนูญ
แหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
2560 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้ศาล
รฐัธรรมนญูมหีนา้ทีแ่ละอำานาจเพิม่
เตมิจากรฐัธรรมนญูฉบบัเดิม ในการ
วินิจฉัยกรณีที่บุคคลหรือชุมชน ซึ่ง
ไดร้บัประโยชนโ์ดยตรงจากการทำา
หน้าท่ีของรัฐตามรัฐธรรมนูญหมวด 
5 หนา้ทีข่องรฐั และไดร้บัความเสีย
หายจากการไมป่ฏบิตัหินา้ที ่หรอืการ
ปฏบิตัหินา้ทีไ่มถ่กูตอ้งครบถว้นหรือ
ลา่ชา้เกนิสมควรของหนว่ยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนต่อไปเราคง
ตอ้งยืน่คำารอ้งขอให้ศาลรฐัธรรมนญู
พิจารณาวินิจฉัยกฎและระเบียบ 
ที่ออกบังคับใช้กับกระบวนการ
สหกรณ์ตามวิถีแห่งประชาธิปไตย
กันต่อไป

เพื่อให้คนอยู่รอด สหกรณ์อยู่ได้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  
มาตรา 75 ได้บัญญัติ
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ทำ�ไมทำ�ไม
ต้องส่งหุ้นต้องส่งหุ้น

สหกรณเ์ปน็สถาบนัการเงนิประเภทหนึง่ทีอ่ยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อบังคับ ระเบียบ มติของ
คณะกรรมการ เป็นของแต่ละสหกรณ์  ซึ่งแต่ละสหกรณ์อาจมีระเบียบที่
ไม่เหมือนกัน เนื่องจาก แต่ละกลุ่มอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ มีลักษณะ 
การปฏิบตังิานแตกตา่งกนั การบริหารงานองคก์รตา่งกนั แต่สหกรณอ์อมทรพัย ์
เปน็สหกรณต์า่งจากสหกรณป์ระเภทอืน่คอื สมาชกิสง่เงนิคา่หุน้, เงนิงวด 
ชำาระหนี้และเงินฝาก โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินส่งสหกรณ์ 
โดยตรง ตามความในพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2553 ฉบบัที ่2 มาตรา 
42/1 โดยระบวุา่ เมือ่สมาชิกไดท้ำาความยนิยอมเปน็หนงัสอืไวก้บัสหกรณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ 
หรอืหนว่ยงานอืน่ใดทีส่มาชกิปฏบัิตหินา้ทีอ่ยูห่กัเงนิเดอืนหรอืคา่จา้ง หรอื
เงินอืน่ใดทีถ่งึกำาหนดจ่ายแกส่มาชิกนัน้ เพือ่ชำาระหนี้หรอืภาระผกูพนัอืน่
ทีม่ตีอ่สหกรณ ์ใหแ้กส่หกรณต์ามจำานวนทีส่หกรณแ์จง้ไป จนกวา่หนีห้รอื
ภาระผกูพันน้ันจะระงบัสิน้ไป ให้หน่วยงานน้ันหักเงนิดังกลา่ว และสง่เงนิ
ที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง

บุญส่ง ศรีจันทร์

ร�ยเดือน?ร�ยเดือน?
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 มอิาจจะถอนคนืไดเ้วน้แตส่หกรณ์ 
ใหค้วามยนิยอม การหกัเงนิตามวรรค
หนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำาดับ
แรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการ
หกัเงนิเขา้กองทนุท่ีสมาชกิตอ้งถกูหัก
ตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุบำาเหนจ็
บำานาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ย  
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  
เป็นรายละเอียดหนึ่งที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ 
และระเบยีบของสหกรณ ์วา่สมาชิก
สหกรณ์ทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้น 
รายเดือน สว่นรายละเอยีดปลกียอ่ย 
แลว้แตส่หกรณใ์ด จะกำาหนดบรบิทวา่ 

ตอ้งสง่อยา่งไรสง่เท่าใด โดยมีกฎหมาย
คอืพระราชบญัญตัสิหกรณ์ควบคุม
อยู่ โดยผลตอบแทนที่สมาชิกจะ 
ได้รับจากการส่งค่าหุ้นรายเดือน 
เรียกวา่ เงนิปนัผล ซึง่สหกรณจ์ะจา่ย 
ให้กับสมาชิกหลังจากปิดบัญชี 
ในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับจำานวน
มากหรอืนอ้ย ขึน้อยูก่บัผลประกอบ
การของแต่ละสหกรณ์

หุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ใน
สหกรณ ์มกีฎหมายกำากบัอกี 1 เรือ่ง 
กค็อื มาตรา 42 ไดร้ะบเุก่ียวกับการ
คุ้มครองค่าหุ้นของสหกรณ์ ดังนี้

มาตรา 42 ในการชำาระค่า
หุ้น สมาชิกจะนำาค่าหุ้นหักกลบลบ
หนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมี
ความรบัผดิของเพียงไมเ่กนิจำานวน

เงนิคา่หุน้ทีย่งัสง่ใชไ้มค่รบมลูคา่หุน้
ที่ตนถือ ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพ
ของสมาชกิยงัไมส่ิน้สดุลง ห้ามมใิห้
เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง  
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น  
และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก
สิน้สดุลง สหกรณม์สีทิธนิำาเงนิตาม
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนีท้ีส่มาชกิผกูพันตอ้งชำาระหนี ้
แก่สหกรณ์ได้ และให้สหกรณ์ 
มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น

ดังนั้น สมาชิกไม่ต้องกังวล
ว่า ค่าหุ้นที่ส่งต่อสหกรณ์จะไม่ไป
ไหน อยู่ในสหกรณ์ และจะถอน
ไปบางส่วนหรือนำาหุ้นไปชำาระหนี้
บางส่วนไม่ได้

มหีุน้มากไดส้ทิธมิากกวา่สมาชกิ
รายอื่นหรือไม่

ตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ 1 
ท่าน มี 1 เสียง สำาหรับการแสดง
ความเห็นและลงมติใด ๆ ในการ
ประชุมของสหกรณ์ มีหุ้นมาก ได้
ปันผลมาก  แต่จะต้องมีหุ้นไม่เกิน  
หนึ่งในห้าของหุ้นที่มีอยู่สหกรณ์
ทั้งหมด หมายถึง สมาชิกสหกรณ์
ทั้งหมดทุกคนมีหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 
ห้าพันล้านบาท ท่านสามารถมีหุ้น
อยู่ในสหกรณ์ไม่เกินหนึ่งพันล้าน
บาทเท่านั้น....
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จักรวาลในชามข้าวของ 
Hansalim

ย้อนกลับไปช่วงยุค 80 ในตอนที่ระบบอุตสาหกรรมกำาลัง 
เฟือ่งฟแูละมบีทบาทสำาคญัอยา่งมากในธรุกจิอาหาร ถงึแม้จะเปน็ผลดี 
ในการสรา้งผลผลติจำานวนมหาศาล แตก่ารเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดนัน้ 
กลับทำาให้ช่องว่างระหว่างคนเมืองและอาหารท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อย ๆ ฮันซาลิม สหกรณ์อินทรีย์แห่งเกาหลีใต้จึงถือกำาเนิดขึ้นในปี 
1986 โดยพัค แจอิล นักกิจกรรมชาวเกาหลีใต้และเพื่อนของเขา 
ผูส้นใจเรือ่ง Organic Movement เหมือนกนั โดยมเีปา้หมายเพือ่เชือ่ม 
โยงความสัมพันธ์ท่ีห่างเหินระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น และยิ่งกว่านั้นคือการเชื่อมโยงคนและธรรมชาติเข้าด้วยกัน

จากวนันัน้รา้นขา้วอนิทรยีเ์ลก็ ๆ  ในกรงุโซล ไดก้ลายเปน็สหกรณ์
ทีข่บัเคลือ่นวถิอีนิทรยีท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเกาหลใีต ้พรอ้มกบัสโลแกนสัน้ ๆ   
แตม่คีวามหมายอันย่ิงใหญ่อย่าง ‘จักรวาลในชามขา้ว’ ทีม่าจากความ
ผูกพันของชาวเกาหลีที่มีต่อข้าวซึ่งถือเป็นอาหารหลัก แถมข้าวจาน

สหกรณ์ออร์แกนิกที่ใหญ่และเป็นระบบที่สุดในเกาหลีใต้

เดียวยังสามารถบอกได้ถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่
ของผูค้นในขณะนัน้ไดด้ว้ย ฮนัซาลมิ
เลยพยายามผลักดนัให้คนเกาหลีได้
รู้จักกับข้าวในประเทศที่ทั้งสะอาด
และปลอดภัย ผ่านการสนับสนุน 
เกษตรกรอินทรีย์ให้ปลูกข้าว 
ทอ้งถิน่พรอ้มกับชวนคนเมอืงมารูจ้กั
กับวัตถุดิบสำาคัญนี้ จนขยายไลน์
ออกไปเป็นพชืผกัอืน่ ๆ  อีกมากมาย

เหมือนกับที่คยู โฮจอง
 นักวิจัยแห่งสถาบันฮันซาลิม เคย
อธิบายไว้ว่า

“สหกรณอ์นิทรียแ์หง่นีท้ำ�ง�น
ภ�ยใต้คอนเซปต์ผู้ผลิตต้องรับผิด
ชอบชีวิตของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้
บริโภคจะช่วยรับผิดชอบเรื่องก�ร
กินอยู่ของผู้ผลิต”

ฟังดูแล้วมีความคล้ายกับ 
การทำา CSA อยูน่ดิหนอ่ย แต่โมเดล
น้ีจะเพ่ิมระดับของความจริงจงัเขา้ไป
อกีดว้ย การมตีวักลางเปน็องค์กรของ 
ฮันซาลิมโดยตรง ที่จะคอยรับพืช
ผกัจากเกษตรกรอนิทรย์ีมาแปรรปู 
ใสห่บีหอ่ใหส้วยเก๋ (แถมยงัเปน็มติร

เอม มฤคทัต
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ออรแ์กนกิและสิง่แวดลอ้ม เชน่ การ
ผลกัดนัเรือ่งพลงังานทางเลอืก การ
รกัษาเมล็ดพนัธุแ์ละอาหารท้องถิน่
ของเกาหลี เป็นผู้สร้างโครงการ 
Free Organic School Meals และ 
อีกสารพัดโครงการที่มีเป้าหมาย 
ในการสรา้งโลกทีน่า่อยูข่ึน้ในอนาคต 
ในขณะทีฮ่นัซาลมิสาขาทอ้งถิน่ตาม
จังหวดัตา่ง ๆ  เปน็ผูร้บัหนา้ทีด่แูลเรือ่ง
ผลผลติ รวมไปถงึจดักิจกรรมเชือ่มโยง 
ผู้ผลิตและคนเมืองเข้าด้วยกัน

จากการเติบโตอย่างมั่นคง
ทำาให้สหกรณ์ออร์แกนิกแห่งน้ีมี
สมาชกิเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ถงึวนัละ 130  
คน มเีกษตรกรในโครงการถงึ 2,200 
ครอบครัวจากร้อยกว่าชุมชน และ
มีผู้บริโภคในโครงการมากถึง 6.5 
แสนครัวเรือน! โดยที่พวกเขาเหล่า
นัน้จบัจ่ายไปเปน็เงินกว่า 423 ล้าน
ดอลลาร์สหรฐั จนทำาใหท้กุวนันีฮ้นั
ซาลมิจงึเป็นเหมือนซเูปอรม์าร์เกต็
ขนาดยกัษท์ีข่ายวตัถดุบิปรงุอาหาร
ต่างๆ ทั้งเนื้อสัตว์ นม ซอส ขนม 
เคร่ืองสำาอาง ของใชใ้นบา้น ยาวไป

จนถึงหนังสือเก่ียวกับวิถีออร์แกนิก
และก�รหันม�สนับสนุน

เกษตรกรทอ้งถิน่นี ้ยงัชว่ยใหป้ระเทศ
เก�หลีลดก�รนำ�เข้�ข้�วได้ม�กถึง  
4,300 ตัน รวมทั้งลดก�รปล่อย 
ก๊�ซเรอืนกระจกไดเ้ท�่กับก�รปลูก
ต้นไม้กว่� 3 แสนต้นด้วย

ดว้ยการผลกัดนัอยา่งจรงิจงั
นี้ จักรวาลของฮันซาลิมได้ทำาให้ 
คนเกาหลจีำานวนมากเชือ่วา่อาหาร 
ออรแ์กนกิไมใ่ชเ่รือ่งทีไ่กลตวัเกนิไป 
นัก และพวกเขาก็ยังคงพยายาม
อย่างหนักต่อไปเพ่ือพัฒนาสังคม
ที่คนและธรรมชาติจะสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

กับสิ่งแวดล้อม) ก่อนจะส่งขายให้
กับผู้บริโภค ซึ่งมีหน้าที่เสริมเป็น 
ผูส้งัเกตการณ ์คอยชว่ยเหลือหากการ 
ปลูกพืชผักมีปัญหา และเป็นส่วน
หนึง่ในการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างทั้งสองฝ่าย

สำาหรับกระบวนการจัด
จำาหน่าย ฮันซาลิมจะตั้งราคาตาม
อุปสงค์และอุปทานของสมาชิก 
ทำาใหไ้มเ่หมอืนกบัราคาพืชผกัในทอ้ง
ตลาด โดยจะทำาการปรบัราคาและ
พดูคุยเรือ่งผกัท่ีจะปลกูกนัทกุๆ สิน้
ป ีผา่นการตกลงกนัของทัง้เกษตรกร
และผู้บริโภค แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะ 
เพราะที่นี่เขามีระบบประกันความ
เสี่ยงสำาหรับช่วงที่ผักมีราคาแพง
หากปลูกผลผลิตได้น้อยกว่าความ
ต้องการ หรือมีผลกระทบอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อราคา ฮันซาลิมจะใช้
เงินจากกองทุนอุดหนุนเกษตรกร
ไปก่อน เพื่อให้ราคาผักยังคงอยู่ใน
ระดบัท่ีผูบ้ริโภคจะเอือ้มถงึดว้ยละ่

เมื่อขายของได้แล้ว เงิน
ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือ 76% จะอยู่กับเกษตรกร  
และอีก 24% จะใช้เป็นเงินค่าจัด
สง่ และสนบัสนุนกิจกรรมตา่ง ๆ  ท่ี 
เกิดขึ้นในองค์กรซ่ึงมีหลากหลาย
นับสิบโครงการ 

ปจัจบุนัฮันซาลมิมีศนูย์ใหญ่
อยู่ในกรุงโซล ผู้คนที่นั่นทำาหน้าที่
กำาหนดนโยบายและคิดกิจกรรม 
ทีน่า่สนใจตา่ง ๆ  เกีย่วกบัเรือ่งอาหาร 
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ในยุคท่ีโลกเต็มไปด้วยความทันสมัย  ทำาให้
วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเปล่ียนไป  สถาบันการเงิน       
ต่างปรับกระบวนการคิด  กระบวนการทำางานและ
การบริหารจัดการ  เพ่ือก้าวให้ทันความต้องการท่ี
แตกต่างกันของผู้รับบริการท้ังทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และเทคโนโลยี 
ฟินเทค (Financial Technology)  ซ่ึงเทคโนโลยีน้ัน
ส่งผลต่อการดำารงชีวิตประจำาวัน  ก่อให้เกิดการทำา
ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ข้ึนในสังคม

สหกรณ์  หน่ึงในสถาบันการเงินของสังคม
ย่อมเปล่ียนแปลงเพ่ือความอยู่รอดและเพ่ือสมาชิก
ผู้ซ่ึงเป็นท้ังเจ้าของและผู้รับบริการ  หากสหกรณ์
ปรับตัวล่าช้า  ไม่พัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ก็อาจทำาให้
สหกรณ์ต้องตกอยู่ในสภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจ  
หรือถูกกลืนหายไป หรือท่ีเรียกว่า Digital Disruption 
สหกรณ์จึงต้องค่อย ๆ ปรับตัวและก้าวไปทีละก้าว
ด้วยความระมัดระวังอย่างม่ันคง  การปรับตัวเข้าสู่
การเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) และเทคโนโลยีฟินเทค (Financial 
Technology) น้ี เป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญในการพัฒนา

นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นวส.ชก.

สหกรณ์กับก้าวเข้าสู่
การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
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5. Profile ดิจิทัล เพ่ือตรวจสอบอัพเดทข้อมูล
ให้ทันใจ เช่น สิทธิเงินกู้คงเหลือ สิทธิการคำา้ประกันเงินกู้ 
รายการเรียกเก็บประจำาเดือน ใบเสร็จรับเงินประจำาเดือน 
ข้อมูลท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ฯลฯ

6. SMS Line bot เพ่ือแจ้งครบทุกความเคล่ือนไหว  
ข่าวสารสมาชิกเฉพาะกลุ่มหรือแจ้งสมาชิกท้ังหมด

7. วารสารดิจิทัล ข่าวส้ัน กระชับ ฉับไว เพ่ือ
เป็นการแจ้งข่าวผ่าน Line Facebook Instagram You 
tube มายังเว็บไซต์สหกรณ์ เพ่ือให้สมาชิกเข้าถึงข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากข้ึน

8.  กิจกรรมดิจิทัล เช่น การศึกษาอบรมทางไกล
หลักสูตรต่าง ๆ ของสหกรณ์ การ Live สดการประชุม
สัมมนา เป็นต้น 

สหกรณ์ท่ีนำาแอปพลิเคชันของเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) และเทคโนโลยีฟินเทค (Financial 
Technology) มาใช้อย่างชัดเจน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

อย่�งไรก็ต�มในอน�คตอันใกล้น้ี  เร�คงได้เห็น
ก�รเปล่ียนแปลงคร้ังใหญ่ในระบบสหกรณ์  ก�รก้�วไป
สู่สหกรณ์ยุคใหม่ท่ีดูเหมือนว่� สหกรณ์อยู่ในมือสม�ชิก
เพียงปล�ยน้ิวสัมผัสก็ส�ม�รถทำ�ธุรกรรมกับสหกรณ์
ได้แทบทุกอย่�ง  คำ�ว่� “ดิจิทัล” (Digital) จึงไม่ใช่เร่ือง 
ไกลตัวสม�ชิกอีกต่อไปแต่สหกรณ์จะต้องรู้เท่�ทัน สร้�ง
ภูมิคุ้มกันท้ังสม�ชิกและสหกรณ์เองควบคู่กันไป  เร�จึง
จะส�ม�รถก้�วไปสู่...สหกรณ์ยุคใหม่ได้อย่�งเข้มแข็ง 
ม่ันคงและย่ังยืน

ระบบสหกรณ์  แม้ว่าสหกรณ์จะเป็นองค์กรแบบปิด 
(Close-loop) ท่ีทำาธุรกรรมเฉพาะสมาชิกเท่าน้ัน  ไม่ 
เปิดรับการทำาธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ซ่ึงจุดน้ีเป็นข้อดี
ท่ีทำาให้สหกรณ์สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้า
กับหลักการ  อุดมการณ์  วิธีการและวัฒนธรรมองค์กร
ของสหกรณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป  ท้ังยังสามารถรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของระบบสหกรณ์ ท่ีสำาคัญ
การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปน้ียังทำาให้สหกรณ์มีเวลา
ทดสอบประสิทธิภาพและกำาหนดมาตรการป้องกันความ
เส่ียงด้านต่าง ๆ  ได้อย่างเสถียรภาพ  ซ่ึงสำาหรับสหกรณ์
แล้วความม่ันคงย่อมสำาคัญมากกว่าความรวดเร็ว  

เทคโนโลยีสมัยใหม่ท่ีสหกรณ์นำามาใช้  สหกรณ์
จะต้องศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมและกำาหนดใน
แผนปฏิบัติงานประจำาปีให้ชัดเจน รัดกุม ต่อเน่ืองอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป  เพราะสหกรณ์จะต้องนำาฐานข้อมูล
สมาชิกทุกคน รายการเคล่ือนไหว หุ้น เงินฝากทุกบัญชี 
เงินกู้ทุกประเภท สิทธิการกู้ สิทธิกู้คงเหลือ เงินปันผล 
รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ภาระการคำา้ประกัน  
สิทธิคำา้ประกันคงเหลือ การทำาประกันชีวิต หนังสือต้ัง
ผู้รับโอนประโยชน์ ฯลฯ  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีเป็นข้อมูลสำาคัญ
ท่ีสมาชิกทำาธุรกรรมไว้กับสหกรณ์  ดังน้ัน  เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และเทคโนโลยีฟินเทค
 (Financial Technology) ท่ีสหกรณ์นำามาใช้ผ่าน 
แอปพลิเคชันในระบบออนไลน์  ซ่ึงทำารายการในโทรศัพท์
มือถือของสมาชิกจะต้องมีความปลอดภัยสูง 

ปัจจุบันแอปพลิเคชันท่ีสหกรณ์นำามาใช้มีข้อมูล
เบ้ืองต้นดังต่อไปน้ี

1. เงินฝากดิจิทัล เพ่ือเช่ือมสหกรณ์กับโลก
ธุรกรรมการเงินยุคใหม่ 

2. เงินกู้ดิจิทัล เพ่ือให้บริการเงินกู้ทุกประเภท
แก่สมาชิก    

3. สวัสดิการดิจิทัล เพ่ือลดเอกสารและรับเงินฉับไว  
4. ธุรกรรมดิจิทัลครบวงจร  เช่น การระดม

หุ้นท่ีไม่เกินกว่าท่ีระเบียบกำาหนด การชำาระเงินกู้หรือ
การชำาระอ่ืน ๆ
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ระเบียบนายทะเบียนฉบับใหม�
ส�งผลอย�างไรต�อสหกรณ์

เมื่อไมกี่วันมาน้ี นายทะเบียนสหกรณ ไดออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 
โดยใหมีผลนับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตอมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 
ก็ไดออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เร�อ่ง การประมาณการคาเผ�อ่หนีส้งสยัจะสญู พ.ศ. 2563 
สงผลใหสหกรณที่มีรอบบัญชีสิ�นสุดในหร�อหลังวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ
และประกาศใหมนี้ในทันที   ผมจึงอยากอธิบายเนื้อหาของระเบียบที่สําคัญ ๆ 

สิรวิชญ์  ไพศาสตร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/ท่ีปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์

เพื่อให้สหกรณ์เตรียมตัวและเตรียมการเพื่อรับมือกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบใหม่นี้ให้ได้ ซึง่บทความนี้ผมเริ่มเขียนขึ้นก่อนที่นายทะเบียน
สหกรณ์จะมีคำาอธิบายระเบียบหรือจัดให้มีการอบรมหรือทำาความเข้าใจ
กับสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าหากรอวันนั้น อาจไม่ทันกับหลาย ๆ  สหกรณ์
ที่รอบบัญชีสิ้นสุดลงก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์จะได้จัดให้มีการอบรม
หรือทำาความเข้าใจดังกล่าว โดยเรียงเป็นหัวข้อเฉพาะที่สำาคัญ ๆ ไปเป็น
ตอน ๆ ไป เนื่องจากรายละเอียดมีมาก ดังนั้นหากเนื้อหาในบทความนี้
คลาดเคล่ือนไปจากที่นายทะเบียนตีความในภายหลังในบางแง่บางมุม 
ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ
เร่ืองที่ 1 เงินฝากสหกรณ์อื่นและการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่น
สงสัยจะสูญ

เรื่องนี้ถูกกำาหนดไว้ในระเบียบข้อ 16 การฝากเงินสหกรณ์อื่น ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้นำาหลักการในข้อ 2 ของหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/ว 53 เดิมที่สหกรณ์คุ้นเคยกันอยู่แล้ว มาบางส่วน
และกำาหนดขึ้นใหม่ในบางส่วน วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อเงิน
ฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญไว้เป็น 2 กรณี

(ตอนท่ี 1)

กรณทีี ่1  ถา้เงนิฝากสหกรณ์
อื่น ถึงกำาหนดชำาระคืนแล้วไม่ว่า
จะถึงกำาหนดด้วยเหตุการณ์ ถอน
หรือถึงกำาหนดด้วยเหตุเง่ือนเวลา
ตามสัญญา  และสหกรณ์ผู้รับฝาก
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้  ให้
สหกรณ์ผู้ฝากต้องประมาณการ
ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัย
จะสูญ “เต็มจำานวนเงินฝากที่ถอน
คืนไม่ได้” นั้น

กรณีที่ 2 สหกรณ์ไม่มี
การขอถอนคืนเงินฝากแต่สหกรณ์
ผู้รับฝาก

• มผีลการดำาเนนิงานขาดทนุ
สะสมเกินกึ่งหน่ึงของทุนเรือนหุ้น
และ
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• งบแสดงฐานะการเงิน
มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์
ผู้รับฝากขาดสภาพคล่องไม่มีเงิน
ทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายคืน
เงินฝากได้

วิธีการต้ังค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญแยกเปน 
2 เงื่อนไข คือ

1. ถ้าสหกรณ์ผู้รับฝากอยู่
ระหวา่งการจดัทำาแผนปรบัปรงุการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์ ตามคำาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์  ให้สหกรณ์
ผู้ฝากทยอยบันทึกค่าเผ่ือเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญตาม 
“ระยะเวลาทีก่ำาหนดไวใ้นแผนนัน้”

2. สหกรณ์ผู้รับฝากไม่ได้
ดำาเนินการจัดทำาแผนปรับปรุงการ
ดำาเนนิงานฯ ใหส้หกรณผ์ูฝ้ากบนัทกึ
ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัย
จะสญู “เต็มจำานวนของเงนิฝากนัน้”

จะเห็นว่ากรณีที่ 1 คล้าย
กบัหลกัการในขอ้ 2.1 ของ หนงัสอื
ที่ กษ 0404/ว53 เดิม แต่จะแตก
ต่างกัน คือ เดิมจะใช้เงื่อนไขของ
การถอนเงินมากำาหนด กล่าวคือ 
ถา้ขอถอนแลว้ถอนไมไ่ดก้ต็ัง้คา่เผือ่
เตม็จำานวน  ถา้ไมข่อถอนกไ็มต่อ้งต้ัง
ส่งผลให้ในอดีต มีบางสหกรณ์
ไมย่อมถอนเงนิฝากทัง้ทีรู่ว่้ามคีวาม
เสีย่ง   แตห่ลกัการตามระเบยีบใหม่
เพ่ิมเติมเงือ่นไขขึน้มาคือแมไ้ม่ถอน
แต่ถ้าเพียงเงินฝากครบกำาหนด
ต้องคืนกันแล้ว แต่ผู้รับฝากไม่คืน
ก็ต้องตั้งค่าเผื่อฯ หรือเงินฝากยัง
ไม่ครบกำาหนด แต่สหกรณ์ขอถอน
คนืแลว้ถอนไมไ่ด ้กต็อ้งตัง้ค่าเผือ่ฯ 
ทัง้นี ้เตม็จำานวนทีค่รบกำาหนดหรอื

ถอนคืนไม่ได้นั้น   
แต่ส่วนในกรณีที่ 2 คือ เงิน

ฝากยังไม่ครบกำาหนดหรือยังไม่ขอ
ถอนคืน  แต่สหกรณ์ผู้รับฝากมีผล
การดำาเนนิงาน และฐานะการเงินที่
ไมด่ ี ระเบยีบนีไ้ดก้ำาหนดไวแ้ตกตา่ง
ไปจากเดิมที่ได้กำาหนดให้สหกรณ์ 
ผู้รับฝากตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์
อืน่สงสยัจะสญูใหเ้พยีงพอตามหลกั
ความระมัดระวังโดยอนุญาตให้นำา
หลกัประกนัทีป่ระเมนิราคาโดยทาง
ราชการมาหักออกไปกอ่นตัง้ค่าเผือ่ฯ
ไดแ้ละไม่จำาเปน็ตอ้งตัง้เตม็จำานวน แต่
ตามระเบยีบฯ ปจัจบุนัไมไ่ดอ้นญุาต
ให้นำาหลกัประกนัมาหกัออก และได้
กำาหนดเงือ่นไขใหมข่ึน้มา คอื ตอ้งดู
ว่าสหกรณผ์ูร้บัฝากอยูร่ะหวา่งการ
จัดทำาแผนการปรับปรุงการดำาเนิน
งานตามคำาส่ังนายทะเบียนหรือไม่ 
ซึ่งการอยู่ระหว่างทำาหรือไม่ได้อยู่ 
จะเป็นเงื่อนไขสำาคัญต่อจำานวนค่า
เผื่อฯ อีกทั้งการจัดทำาแผนการ
ปรับปรุงการดำาเนินงานนี้เป็นเรื่อง
ใหมท่ีไ่ดบ้ญัญตัไิวใ้นมาตรา 16 (4) 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากและยัง
ขาดรายละเอยีดและขัน้ตอนในการ
ดำาเนินการอยู่มาก แต่กลับส่งผล
เป็นอย่างสำาคัญต่อสหกรณ์ผู้ฝาก
เงนิ  ดงันัน้ หากสหกรณใ์ดท่ีเห็นวา่
สหกรณผ์ูท้ีต่นนำาเงนิไปฝากมปีญัหา
ขาดทนุสะสมและงบแสดงฐานะการ
เงนิเข้าเงือ่นไขทีผู่ฝ้ากตอ้งตัง้คา่เผือ่ฯ 
กค็วรจะแนะนำาใหส้หกรณผ์ูร้บัฝาก
หารือนายทะเบียนสหกรณ์เก่ียว

กับการจัดทำาแผนการปรับปรุง
การดำาเนนิงานตอ่ไป   ไม่เชน่นัน้ อาจ
สง่ผลกระทบในเรือ่งคา่เผือ่เงนิฝาก
สหกรณ์อื่นไปในวงกว้างได้

ผมมข้ีอสงัเกตสองประการ
เกี่ยวกับระเบียบฯ ใหม่นี้  คือ

1. ระเบียบนีไ้มไ่ดพ้ดูถงึวา่ใน
กรณสีหกรณเ์ครดติยเูนีย่นคลองจ่ัน 
จำากดั ซึง่อยูร่ะหวา่งการจดัทำาแผน
ฟืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 อันไม่ใช่
แผนปรบัปรุงการดำาเนนิงานตามพ
ระราชบัญญัติสหกรณ์แต่อย่างใด  
เนือ่งจากไมเ่ขา้เงือ่นไขตามระเบยีบ 
จงึนา่ตดิตามวา่สหกรณเ์จ้าหนีข้อง
สหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจัน่ซึง่มี
จำานวนมากอาจไมไ่ดอ้านสิงสใ์นการ
ทยอยตั้งตามแผนจากระเบียบนี้
แต่อย่างใด นายทะเบียนสหกรณ์
จะว่าอย่างไรคงต้องติดตามต่อไป

2. แมร้ะเบยีบน้ีไมไ่ด้อนุญาต
ใหน้ำาหลกัประกนัมาหกัออกจากเงนิ
ฝากสหกรณอ์ืน่กอ่นคำานวณคา่เผือ่ฯ 
กจ็รงิ  แตโ่ดยหลกัการตัง้คา่เผือ่ฯ จะ
ตัง้ตามความเสีย่ง เมือ่มหีลกัประกนั
และมีมูลค่าที่น่าเชื่อถือก็น่าจะนำา
มาหักออกได้ จึงต้องติดตามต่อไป
เช่นกัน ว่าหากสหกรณ์ผู้รับฝากมี
หลักประกันเพียงพอหรือมีจำานวน
หนึง่  นายทะเบยีนสหกรณจ์ะยอม
ใหน้ำามาหกัออกก่อนคำานวณคา่เผือ่ฯ
หรือไม่ อันน้ีคงต้องรอดูกันต่อไป
เช่นกัน ครับ.
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คว�มท้�ท�ย
ของวิช�ชีพบัญชี

อาชีพนักบัญชีมีบทบาทสำาคัญ
ในการให้ข้อมูลทางการเงินท่ีน่าเช่ือ
ถือและถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีกำาหนดให้กับ
องค์กรต่าง ๆ  ท้ังขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ ข้อมูลทางการเงิน
เหล่าน้ีมีบทบาทสำาคัญในการวางแผน
และตัดสินใจของผู้บริหาร เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
เป้าหมายท่ีได้วางไว้ ข้อมูลเหล่าน้ี 
มีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนการ
เปล่ียนแปลงขององค์กรในทิศทางท่ี
เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน์นักบัญชีจึงถูกคาด
หวังค่อนข้างสูงท้ังในด้านความรู้ 
พ้ืนฐานการประยุกต์เคร่ืองมือสำาคัญท่ี 
เก่ียวข้อง ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล
รวมถึงทักษะอ่ืน ๆ เช่น การส่ือสาร
ในด้านการนำาเสนอข้อมูล การทำา
งานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นต้น คุณสมบัติ 
ท่ีสำาคัญท่ีขาดไม่ได้คือ การมีการกำากับ 
ดูแลกิจการท่ีดีในการดำาเนินการ
ทางบัญชี การนำาเสนอและเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง 
(The Association of Chartered 
Certified Accountants, 2016)

นักบัญชีในทศวรรษหน้าเป็น
นักบัญชีรุ่นใหม่ท่ีมีความรู้ด้านบัญชีและ

ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำ�นวย
ศ�สตร�จ�รย์ด้�นระบบส�รสนเทศเพื่อก�รจัดก�ร
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชีมห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ในทศวรรษหน้�ในทศวรรษหน้�

จากผู้ว่าจ้างนักบัญชีหรือผู้ท่ีเคย
ทำางานร่วมกับนักบัญชีจากองค์กร
ในภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเจ้าของธุรกิจ โดยศึกษาจาก
บุคลากรหลากหลายอาชีพท่ีทำางาน
ท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ
การ เพ่ือนำาเสนอทักษะของวิชาชีพ
บัญชีในทศวรรษหน้าท่ีเป็นเร่ือง 
ท่ีท้าทายในการพัฒนานักบัญชีของ
ประเทศไทยในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการ 
ปรับเปล่ียนการดำาเนินงานต่าง ๆ  ของ 
องค์กรอย่างมากมาย ส่ิงท่ีแสดงให้
เห็นเชิงประจักษ์ คือ นักบัญชีจำาเป็น
ต้องมีความรู้ด้านบัญชีท่ีเป็นพ้ืนฐาน 
ความรู้ท่ีสำาคัญสำาหรับวิชาชีพท่ีมี 
บทบาทสำาคัญต่อการแสดงฐานะ 
การเงินท่ีถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน

นอกจากน้ี ทักษะสำาคัญของผู้
ท่ีมีวิชาชีพบัญชีท่ีต้องมีควบคู่กับความ
รู้พ้ืนฐานด้านบัญชีคือ ต้องมีความรู้
ด้านการเงินและความสามารถในการ
วิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่ิงท่ีขาดไม่ได้คือ ทักษะการใช้เคร่ือง
มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ  
วิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน้าต้อง
เป็นผู้ใช้ท่ีมากด้วยความสามารถ

การเงินท่ีทันต่อการเปล่ียนแปลงต่อ
โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยี มีทัศนคติ
ท่ีเปิดกว้าง และมีความปรารถนา 
ในการไปทำางานท่ีประเทศอ่ืน นักบัญชี 
ในทศวรรษหน้าต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ  และเห็นถึงโอกาส
ใหม่ ๆ  ท่ีเกิดจากความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  (Tysiac 
& Drew, 2018) ประเทศไทยได้
ผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ไปสู่ ‘ประเทศไทย 4.0’ ด้วยความคาด
หวังท่ีจะนำาพาประเทศหลุดพ้นจาก
กับดักชนช้ันกลาง (Middle Income 
Trap) การพัฒนาความเช่ียวชาญ
ของบุคลากรของประเทศเพ่ือรองรับ
การปรับสู่เศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์
สำาคัญหน่ึงของประเทศ วิชาชีพบัญชี
ถือเป็นอีกหน่ึงอาชีพท่ีจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนทักษะส่วนบุคคลให้ทัน
ต่อเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และ
ต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะด้านความ
รู้ (Hard Skill) และทักษะด้านการ
เข้าสังคม (Soft Skill) (Half, 2017)

บทความน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือนำาเสนอผลการสำารวจทักษะ
ของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน้า
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(Power User) มีการติดตามและ
เรียนรู้การใช้เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศมาช่วยในการคิดวิเคราะห์
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ การวางแผน 
และตัดสินใจท่ีมีประสิทธิผล น่ัน
หมายความว่าผู้บริหารด้านการบัญชี
ต้องให้การสนับสนุนในการพัฒนา 
นักบัญชีให้มีความรู้ใหม่ ๆ  ท่ีสามารถ 
นำามาประยุกต์กับองค์กรได้

ส่ิงท่ีวิชาชีพบัญชีต้องยึดม่ัน
อย่างต่อเน่ือง คือ การมีการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดีท้ังให้คำานึงถึงความรับ
ผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การถือ
ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและธรรมา 
ภิบาลอย่างเคร่งครัดรวมถึงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ท่ีมีวิชาชีพบัญชี 
จำาเป็นต้องมีการปรับตัวมากข้ึนเพ่ือ 
ก้าวไปสู่เศรษฐกิจในทศวรรษหน้า การทำา 
งานรวมกับผู้อ่ืนนักบัญชีต้องมีทักษะ
ท่ีมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์
และการส่ือสาร การใช้ภาษาอังกฤษ
ท้ังการเขียนและพูดได้คล่องมากข้ึน
เพ่ือท่ีจะสามารถไปทำางานได้ท่ัวโลก
สวนการส่ือสารด้วยภาษาไทยยัง
เป็นส่ิงสำาคัญมากท้ังในด้านการนำา
เสนอและการเขียนภาษาไทยของผู้ 
ท่ีมีวิชาชีพบัญชี ในประเทศไทย 
การศึกษาน้ีให้ความสำาคัญทักษะของ
วิชาชีพบัญชีท่ีต้องมีความคิดของ 
ผู้ประกอบการในการสร้างแบรนด์ธุรกิจ 
ของตัวเองท่ีมีความสามารถในการ
จัดการธุรกิจได้รอบด้าน ทักษะท่ี
สำาคัญของวิชาชีพท่ีงานวิจัยพบคือ
ผู้ท่ีมีวิชาชีพบัญชีต้องการมีความรู้
ข้ามศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับงานและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย

การจัดอันดับความสำาคัญของ

ทักษะของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษ
หน้าพบว่า นักบัญชีในทศวรรษหน้า
จะต้องมีทักษะท้ังท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐาน
ด้านบัญชีทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย
เคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปรับตัว คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
ความรู้พ้ืนฐานด้านการเงิน ทักษะใน
การส่ือสารและเขียนภาษาอังกฤษ
การมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมัย ความพร้อม
ในการทำางานต่างประเทศ รวมถึง
ความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ 
ล้วนเป็นประเด็นท่ีสถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ  ท่ีผลิตนักบัญชีจะต้องออกแบบ
หลักสูตรและมีกิจกรรมนอกหลักสูตร
เพ่ือสร้างทักษะท่ีองค์กรต่าง ๆ มี
ความคาดหวัง และไม่ให้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางท่ีมีความสามารถทำางานแทน
มนุษย์มาทำาลายล้างวิชาชีพบัญชีให้
มีความสำาคัญน้อยลง (Accounting 
Profession Disruption)

ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ใน
เชิงบริหารในด้านการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทยในหลายประเด็น 
องค์กรต่าง ๆ  จะต้องพัฒนาและสร้าง
ทักษะรอบด้านให้กับนักบัญชีให้ทัน
ต่อสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง
ไปอย่างต่อเน่ือง เม่ือได้เข้าสู่ตลาด
แรงงานด้วยการวางแผนแนวทางการ
ปฏิบัติงานในการพัฒนาและบริหาร
งานด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
เพ่ือรองรับสภาพแวดล้อมในอนาคต
เป็นส่ิงท่ีต้องดำาเนินการอย่างเร่ง
ด่วน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์วิทยา
ด้านข้อมูล (Data Analytics) ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

และเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block-
chainTechnology) และการดำาเนิน
ธุรกิจผ่านระบบเงินดิจิทัลหรือสกุล
เงินดิจิทัล (Digital Money/Digital 
Currency) ซ่ึงเป็นสภาพแวดล้อมใหม่
สำาหรับนักบัญชีวิชาชีพในทศวรรษ
หน้าท่ีจะต้องมีการพัฒนาให้มีความ
รู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบ
กระบวนการทางเทคนิคต่าง ๆ  ได้อัน
จะส่งผลให้ประเทศไทยมีบุคลากร
ด้านบัญชีท่ีมีการปรับเปล่ียนให้ทัน
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ท้ังน้ี เพ่ือให้วิชาชีพบัญชี
ของไทยมีมาตรฐานสากลและเป็น
นักบัญชีวิชาชีพท่ียอมรับและพร้อม
ในการทำางานในเวทีโลกอย่างแท้จริง 
และยากท่ีวิชาชีพบัญชีจะถูกทดแทน
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิจัยมีข้อจำากัดท่ีไม่ได้
สอบถามผู้ตอบแบบสอบถามจากหลาก
หลายอุตสาหกรรมและไม่ได้ศึกษา
เปรียบเทียบทักษะนักบัญชีตามความ
เช่ียวชาญของวิชาชีพบัญชีเช่น นักบัญชี
การเงิน นักบัญชีด้านต้นทุน ผู้ตรวจ
สอบ ท่ีปรึกษาด้านระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและภาษีอากร งานวิจัย
ในอนาคตสามารถขยายขอบเขตการ
ศึกษาเพ่ิมข้ึน รวมถึงการศึกษาความ
ต้องการด้านทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย
ในรายละเอียด รวมถึงความสามารถ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผู้นำา 
เพ่ือประโยชน์ด้านการพัฒนานักบัญชี
ในยุคดิจิทัลท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความ
สามารถมากข้ึนและเข้ามามีผลกระทบ
ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต
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สหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกซึ่งมีปัญหาในเรื่องเดียวกัน ต้องการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ เช่น การ
ขายสินค้า การซื้อสินค้า การเข้าถึงเงินทุน การขาดแคลนเครื่องมือต่าง ๆ จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น สหกรณ์
จึงเกิดจากการรวมพลังกันของสมาชิก ดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อสมาชิก มีการร่วมคิด ร่วมลงทุน ร่วมวางแผน
ร่วมแก้ปัญหา อยู่ก็อยู่ด้วยกัน พังก็ต้องพังด้วยกัน เพราะต่างก็มีความสำาคัญและเป็นปัจจัยเอื้ออำานวยให้
สหกรณ์สามารถดำารงคงอยู่ได้ สหกรณ์จึงเป็นเรื่องการหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิก และมักจะ
เป็นผู้ที่มีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น

ดังนั้นเราจะเห็นได้จากต้นกำาเนิดสหกรณ์ในประเทศอังกฤษที่เป็นการรวมตัวกันของคนงานที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพชีวิตและสภาพการทำางาน 
ที่ไม่เหมาะสม อัตคัดขาดแคลนสิ่งจำาเป็นของชีวิตในทุก ๆ ด้าน

การเก้ือกูลท่ี

ย่ังยืน
ดร.สุพิศ ประณีตพลกรัง



ตุุลาคม - ธัันวาคม 256317

เมือ่การกอ่กำาเนดิของสหกรณ์
เป็นเรือ่งของสมาชกิ จงึแตกตา่งจาก
การก่อตั้งธนาคาร บริษัท ห้างร้าน 
ต่าง ๆ ที่มีการจัดต้ังขึ้นก็เพื่อมุ่ง
แสวงหากำาไร การตัดสินใจต่าง ๆ
มีการเน้นหนักให้ความสำาคัญไป
ที่ทางได้ ทางเสีย และการเจริญ
เตบิโตขององคก์รเปน็หลกั ตา่งกบั
สหกรณ์ที่มุ่งเน้นหนักในด้านการ
ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ไม่ได้มุ่ง
กำาไรเปน็หลกัหรอืขยายกจิการเปน็
หลัก กิจกรรมหรือการดำาเนินการ
ต่าง ๆ บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องการ
ให้สวสัดกิาร จดัสรรสทิธปิระโยชน์
แก่สมาชิก เป็นการช่วยเหลือกัน
ทางหนึ่งด้วย

สำาหรับกิจการสหกรณ์ใน
ประเทศไทยนัน้ เหน็ไดว้า่คอ่นขา้ง
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มีเงิน
ทุนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่ใด
มีคนหมู่มากก็อาจมีปัญหา อาจมี
ท้ังคนท่ีดีและคนไม่ดีปะปนกันไป 
แล้วแต่จะพบเจอกันอย่างไร ด้าน
ของสหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมี

ทุนมากข้ึน สหกรณ์มีความม่ันคง
แข็งแกรง่ กอ็าจจะมกีารดำาเนินการ 
ต่าง ๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ
ของการสหกรณ์ หรือเริ่มละเลย
สมาชิก หรือสมาชิกตั้งหลักได้แล้ว
จงึมุง่หมายเฉพาะประโยชนท์ีจ่ะได้
จากสหกรณ์ ทำาให้เกิดการบริหาร
จัดการสหกรณ์ที่เป็นไปในภาวะ
สุ่มเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหาก
ประสบปัญหาในภายหน้าแล้ว ผู้ที่
จะไดร้บัผล เกดิความเดอืดรอ้นกค็อื 
มวลหมู่สมาชิกนั่นเอง

ด้านช่องทางที่เปิดโอกาส
ให้เป็นเช่นนี้ก็เพราะสหกรณ์มีการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ 
ซึ่งกรรมการนั้นก็มาจากการเลือก
ตัง้ของสมาชิก หากไดก้รรมการทีด่ ี
มีความรู้ความสามารถก็พอจะ 
นำาพาสหกรณ์ไปสู่ความเจรญิรุง่เรอืง
ไดแ้ตถ่า้หากได้กรรมการทีมุ่ง่หมาย
เขา้มากอบโกยผลประโยชน ์หาชอ่ง
ทางต่าง ๆ ที่ตนเองได้ประโยชน์
สหกรณน์ัน้กอ็าจลม่จมไดใ้นเรว็วนั
ดังตัวอย่างข่าวทุจริตหรือเกิดการ

โกงในสหกรณ์ต่าง ๆ
ทัง้นีก้เ็พราะสมาชกิไม่ใสใ่จ

ในการเลอืกตั้งคณะกรรมการที่จะ
เข้าไปดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชกิและทำาเพือ่สหกรณต์ามหลกั
การสหกรณอ์ยา่งแทจ้รงิ ประกอบ
กบัสมาชกิอาจใสใ่จหรอืมสีว่นรว่ม
กบัสหกรณก์เ็พยีงการรอรบัปนัผล 
ไมส่นใจดแูลการบรหิารจดัการของ
คณะกรรมการวา่สอ่แนวโนม้ไปใน
ทางท่ีไม่ดีไม่งามหรือไม่ กเ็ลยกลาย
เปน็ชอ่งทางหรอืโอกาสอนัดขีองการ
ทจุรติคอรร์ปัชนัในสหกรณท์ีม่กีาร
หมกัหมมซอ่นไวเ้ปน็เวลานานกวา่
จะมกีารตรวจสอบค้นพบ ซึง่เมือ่ถงึ
ตอนนัน้เงินของสมาชกิกอ็าจจะไม่
เหลือแล้ว สมาชิกจึงต้องให้ความ
สนใจ การบริหารจัดการ ให้ความ
สนใจในการเลือกต้ัง การกำาหนด
นโยบายหรอืทศิทางทีส่หกรณค์วร
จะก้าวไปเพือ่ใหก้จิการของสหกรณ์
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ของส่วนรวมและเป็นการเกื้อกูล
กันได้อย่างแท้จริง
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ขายผลผลติ เกษตรกรจงึตกเปน็ฝา่ย
เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา

จากสภาพปัญหาความ
ยากจนและหน้ีสินดังกล่าว ทำาให้
ทางราชการพยายามหาทางแก้ไข
ดังน้ันต่อมารัฐบาลได้เชิญ เซอร์
เบอร์นาร์ดฮันเตอร์ (Sir Benard 
Hunter) หัวหน้าธนาคารแห่ง 
มดัราส ประเทศอนิเดยี เข้ามาสำารวจ
หาลูท่างชว่ยเหลอืเกษตรกรและได้
เสนอว่าควรตั้ง “ธนาคารให้กู้ยืม
แห่งชาติ” ดำาเนินการให้กู้ยืมแก่
ราษฎรโดยมีที่ดินและหลักทรัพย์
อื่นเป็นประกัน เพื่อมิให้เกษตรกร
ที่กู้ยืมเงินหลบหนีหนี้สิน พร้อม
ทั้งแนะนำาให้จัดตั้งสมาคมเรียกว่า  
“โคออเปอร์เรทีพ โซไซต้ี” (Cooperative 
Society) เพือ่ควบคุมการกู้เงนิ และ

สหกรณ์การเกษตรกับ        การพัฒนาชนบทไทย

การจัดต้ังสหกรณ์เกิดขึ้น
ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5 
ประมาณ พ.ศ. 2457 สืบเนื่องมา
จากประเทศไทยเริ่มค้าขายกับ 
ต่างประเทศมากข้ึน ประกอบกับ
การทำาสนธิสัญญาการค้าต่าง ๆ ที่
นำาประเทศไทยเขา้สูร่ะบบทนุนยิม
ส่งผลต่อภาคการผลิตในชนบท 
โดยเฉพาะภาคการเกษตรทีจ่ะตอ้ง
ขยายการผลติเพือ่รองรบัการส่งออก
ระบบเศรษฐกิจชนบทจึงเปลี่ยน
จากระบบเลีย้งตนเองมาเปน็ระบบ
เศรษฐกิจเพื่อการค้า ซึ่งก่อให้เกิด
ความต้องการเงินทุนในการขยาย
การผลติ ทำาใหก้ารกูย้มืเงนิทนุจาก
นายทนุทอ้งถิน่ทีต่อ้งเสยีดอกเบีย้ใน
อตัราสงู นอกจากนีเ้กษตรกรยงัถกู
เอาเปรยีบจากพอ่คา้คนกลางในการ
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สหกรณ์การเกษตรกับ        การพัฒนาชนบทไทย
การเรียกเก็บเงินกู้ โดยใช้หลักการ
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึง่กันและกนั 
ซึง่คำานี ้พระราชวรวงศเ์ธอ กรมหมืน่
พิทยาลงกรณ์ ได้ทรงบัญญัติศัพท์
เป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ”์ 
และได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่ง
แรกของประเทศไทยขึ้น ณ ท้องที่
อำาเภอเมอืง จงัหวัดพิษณุโลกช่ือว่า 
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้”

แตจ่ากปญัหาในระบบกลไก
ตลาดซึ่งเปิดเสรีทางการค้าการ
ลงทุน ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุน
เงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ 
ไมเ่พยีงพอ ต้องกูย้มืจากพอ่คา้ หรือ
นายทนุ ทำาใหเ้สยีดอกเบีย้แพง การ
ขาดแคลนทีดิ่นทำากิน เกษตรกรบาง
รายมีที่ดินทำากินน้อย บางรายไม่มี
ที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดิน 
ผู้อืน่ทำากิน โดยเสยีคา่เช่าแพง และ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า 
ปญัหาในเรือ่งการผลติ เกษตรกรขาด
ความรูเ้ก่ียวกับการผลติสมยัใหมท่ี่
ถกูตอ้ง ผลผลิตไมม่คุีณภาพ ไมเ่ปน็
ไปตามความตอ้งการของตลาด ขาด
ปัจจัยพื้นฐานที่จำาเป็น เช่น ระบบ
ชลประทาน การคมนาคมขนสง่ ไมม่ี
ที่เก็บรักษาผลผลิต เป็นต้น ปัญหา
การตลาด ความจำาเปน็ตอ้งจำาหนา่ย
ผลผลติตามฤดกูาล ผลผลติลน้ตลาด 
เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่ง
ผลกระทบตอ่ชุมชนในสงัคม ทำาให้
มีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็น
อยู่ตำ่ากว่าคนประกอบอาชีพอื่น 
ขาดการศึกษา การอนามัย และ

ความปลอดภยัในชวิีตและทรัพยส์นิ
การจดัตัง้สหกรณก์ารเกษตร

จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกผู้มี
อาชพีทางการเกษตรดำาเนนิกจิการ
รว่มกันและชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชพีของสมาชกิและชว่ย
ยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชกิให้
ดขีึน้ซึง่ปจัจบุนัสหกรณก์ารเกษตร
ทัว่ประเทศไทยมทีัง้สิน้ 3,885 แหง่ 
ประกอบด้วยสมาชิกผู้มีอาชีพ 
ทางการเกษตรจำานวน 5,995,263 คน 
โดยดำาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่เก่ียวข้องกับการเกษตรเช่น ปุ๋ย
ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และ
สิง่ของท่ีจำาเปน็มาจำาหน่ายแก่สมาชิก 
โดยสหกรณ์จะทำาการสำารวจความ
ตอ้งการของสมาชกิก่อน แลว้จงึจะ
จัดหามาจำาหน่าย เพราะการรวม
กันซ้ือในปริมาณมากจะทำาให้ซ้ือ
ได้ในราคาที่ถูกลง และเมื่อถึงสิ้นป ี
หากสหกรณม์กีำาไร ก็จะนำาเงินนีม้า
เฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก นอกจากน้ี 
สหกรณ์การเกษตรยังจัดหาตลาด
จำาหนา่ยผลิตผล และผลิตภณัฑข์อง
สมาชกิ โดยการรวบรวมผลผลติจาก
สมาชิกมาจัดจำาหน่าย ทำาให้ไม่ถูก
กดราคาในการรับซื้อผลผลิต และ
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากการ
ชั่ง ตวง วัด ยิ่งไปกว่านั้นสหกรณ์
การเกษตรยงัสามารถจะจดัหาเงินกู้
ดอกเบ้ียตำา่ได ้เนือ่งจากการรวมตวั
กนัเปน็สหกรณส์ามารถสรา้งความ
เช่ือถอืใหก้บัสถาบนัการเงนิ หนว่ย

งานของรัฐและบุคคลทัว่ไปได ้ทำาให้
สมาชิกมีเงินกู้เพื่อนำาไปลงทุนเพื่อ
การเกษตร รวมทัง้สหกรณ์การเกษตร
ยงัรบัฝากเงนิ เพือ่สง่เสรมิการออม
ทรพัยข์องสมาชกิ และเปน็การระดม
เงินทุนในสหกรณ์โดยสหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบ้ียให้แก่สมาชิกอีกด้วย 
นอกจากนีส้หกรณก์ารเกษตรยงัอาจ
จดัใหม้เีจา้หนา้ทีท่ีม่คีวามรูท้างการ
เกษตรคอยใหค้วามรู้ คำาแนะนำาแก่
สมาชิก ตลอดจนวางแผนการผลิต
ใหมี้ปรมิาณและคณุภาพตรงความ
ตอ้งการของตลาด และสง่เสรมิความ
รู้ทางเกษตรแผนใหม่

จากการกู้เงินสหกรณ์ใน
อตัราดอกเบีย้ตำา่มาประกอบอาชพี 
ทำาใหเ้กษตรกรมทีีด่นิทำากนิเปน็ของ
ตนเองหรอืมทีีด่นิทำากนิมากกวา่เดมิ 
ทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การ
ใชพ้นัธ์ุพชื พนัธ์ุสัตว์ การใชปุ๋้ย การ
ใช้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บรักษา
ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผลที่
ไดจ้งึเปน็ไปตามความตอ้งการของ
ตลาด สง่ผลใหส้มาชกิสหกรณแ์ละ
บคุคลในครอบครวัมคุีณภาพชีวิตท่ีดี
ขึน้ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
การศกึษา ดงันัน้สหกรณก์ารเกษตร
จงึชว่ยใหเ้กษตรกรทีม่อียูใ่นชมุชน
 หรอืสงัคมนัน้มชีวีติและความเปน็
อยู่ท่ีดีขึ้น สังคมมีความสงบสุข 
บตุรหลานสมาชกิไดร้บัการศกึษาสงู 
ขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีเนื่องจาก
เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ 

นายดลภัทร์  โตนาม
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ทีด่ขีึน้ อยา่งไรกต็ามการดำาเนนิการของ 
สหกรณก์ารเกษตรในประเทศไทย
ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงพอที่จะมี
ส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคม เหมอืนอย่างกจิการสหกรณ์
ของประเทศอืน่ๆ เนือ่งจากสหกรณ์
ของประเทศไทยทีจ่ดัตัง้มาตัง้แตป่ี 
2459 เป็นต้นมานั้น เป็นองค์กร
ที่ก่อตั้งโดยรัฐ และควบคุมโดยรัฐ
อย่างใกล้ชิด ถึงแม้จะมีการเรียก
หุ้นจากสมาชิก และน่าจะเป็นของ
สมาชิกและดำาเนินการโดยสมาชิก
อย่างอิสระ แต่กฎหมายทุกฉบับที่
ออกมาใชก้ไ็ดพ้ยายามบิดเบือนหลกั
การให้อิสระและเสรีภาพของการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์มาตลอด 
โดยมีเหตุผลว่าเกษตรกรยังโง่ ไม่
สามารถดำาเนินธุรกิจได้ ข้ออ้างดัง
กล่าวทำาให้สหกรณ์การเกษตรไม่
สามารถพัฒนาไปได้ นอกจากนี้ยัง
สง่ผลใหเ้กษตรกรผู้ทีเ่ปน็สมาชิกรูสึ้ก
ว่าสหกรณ์การเกษตรนั้นเป็นเรื่อง
ของทางราชการไม่ใช่เร่ืองของตน 
ตนเองเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ไปกู้ยืม
เงินเขาเทา่น้ัน ทำาใหไ้มก่ระตอืรอืรน้
ที่จะพิทกัษ์รกัษาผลประโยชนข์อง
ตนเองในงานสหกรณ์ นอกจากน้ี
การที่สหกรณ์การเกษตรทำาหน้าที่
เสมอืนผูอ้ำานวยความสะดวกในการ
รวบรวมสนิค้า และกระจายเงนิทนุ 
ทำาใหส้หกรณก์ารเกษตรไมใ่ชห่น่วย
เศรษฐกิจที่แข่งขันได้ โดยทั่วไป
สหกรณก์ารเกษตรเปน็การรวมกลุม่
ของเกษตรกรทีเ่ขา้ถงึแหลง่เงนิทนุ
ในระบบไดย้าก หรอืสามารถจดัหา
อปุกรณท์างเกษตร และขายผลติผล
ได้ในราคาทีเ่หมาะสมไดย้าก กลา่ว
อกีนัยหน่ึงกค็อื เกษตรกรหรอืสมาชกิ
สหกรณจ์ะมแีนวโนม้ใหค้วามสนใจ

กับผลประโยชน์ของตนเองที่ได้รับ
จากสหกรณ์มากกว่าที่จะสนใจว่า
สหกรณ์ในฐานะองค์กรควรจะได้
รบัการพฒันาใหม้คีวามเขม้แขง็ทาง
ดา้นการเงนิไดอ้ยา่งไร นอกจากนัน้
สหกรณ์ยงัอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้ม
ที่ไม่ได้กดดันจากการแข่งขัน ไม่มี
มาตรฐานเพือ่เปน็การเปรยีบเทยีบ
ผลการดำาเนินงานระหว่างสหกรณ์ 
เปน็ผลใหส้หกรณม์ตีน้ทนุการดำาเนนิ
งานมากกวา่ทีค่วรจะเป็น อาจกล่าว
ไดว้า่สหกรณภ์าคการเกษตรเองไม่
ไดม้องวา่ตนเองวา่เปน็องคก์รทีต่อ้ง
มีผลการดำาเนินงานท่ีดี ดังน้ันการ
ที่ขบวนการสหกรณ์การเกษตรจะ
ประสบผลสำาเรจ็ไดน้ัน้ ควรให้ความ
สำาคญักับคณุภาพของผลการดำาเนนิ
งาน การพจิารณาถงึจำานวนสมาชกิ
หรือปริมาณธุรกิจ ตัวอย่างการจัด
ตั้งสหกรณ์การเกษตรที่ประสบ
ความสำาเรจ็ คอืสหกรณก์ารเกษตร
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย
เกษตรกรชาวดตัซไ์ดจ้ดัตัง้สหกรณ์
การเกษตรขึน้มาเพือ่แก้ปัญหาและ
พัฒนาเศรษฐกจิของตน โดยสหกรณ์
การเกษตรจะจัดหาสินค้าวัตถุดิบ
ทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น เมล็ด
พันธ์ุ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องจักร
เกษตร และนำ้ามันมาจำาหน่ายแก่
สมาชกิเกษตรกรในราคาทีเ่ป็นธรรม 
นอกจากนี้สหกรณ์ยังขายผลิตผล
เกษตร เช่น ผักสด ดอกไม้ ผลไม้ 
ซึ่งเป็นประเภทเสียเร็วแก่พ่อค้า
คนกลาง โดยสหกรณ์จะทำาหน้าที่
ต่อรองกับพ่อค้าซึ่งทำาให้สมาชิก
ได้รายได้สูงกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น
สหกรณ์การเกษตรของชาวดัตซ์ยัง
สามารถแปรสภาพวัตถุดิบเกษตร
ให้เป็นสินค้าสำาเร็จรูปก่อนขายไป

ในท้องตลาดได้อีกด้วย
จากตัวอย่างสหกรณ์ใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์จะเห็นข้อ
แตกตา่งกบัสหกรณใ์นประเทศไทย
ในประเดน็เรือ่งการจดัตัง้ กลา่วคอื
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การจัด
ตั้งสหกรณ์การเกษตรเป็นความ
ต้องการของเกษตรกรเอง อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการที่เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่การ
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรของไทย
นั้นเป็นสิ่งที่รัฐเป็นผู้ที่เข้าไปแก้
ปญัหา มไิดเ้กดิจากจติสำานกึรว่มกนั
เพือ่ต่อสูข้องเกษตรกรอยา่งแท้จรงิ 
เกษตรกรจึงมิได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
กับสหกรณ์ดังที่กล่าวไปแล้ว การ
ต่อสู้เรียกร้องสิทธขิองเกษตรกรจึง
เปน็การเคลือ่นไหว รวมตวักนัอยา่ง
เฉพาะกิจ ในการต่อสู้กับประเด็น
ต่าง ๆ เป็นกรณี ๆ มิได้มีการต่อสู้ 
เรียกร้องผ่านการร่วมกลุ่มใน 
รูปแบบของสหกรณ ์ฉะน้ันเพ่ือทีจ่ะ
ได้ประโยชน์ท่ีแทจ้รงิจากการจัดต้ัง
สหกรณก์ารเกษตร การดำาเนนิการ
จดัต้ังควรเปน็ไปตามความต้องการ
ของประชาชนท่ีสนใจ ไม่ใช่ตั้งขึ้น
เพราะเจา้หนา้ทีข่องรฐับาลอยากตัง้ 
ไม่ควรเอางานสหกรณ์ไปยัดเยียด
ให้ประชาชนที่ยังไม่พร้อม แต่ควร
ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้นำาท้องถิ่น
ในการจัดตั้งกลุ่ม หรือสหกรณ์ของ
เขาขึ้นเองหากประชาชนส่วนใหญ่ 
ไรก้ารศกึษา ทอ้งถิน่ขาดผูน้ำา รฐัจงึควร 
ตอ้งพยายามดำาเนนิงานสหกรณเ์สยี
เอง แตต่อ้งเปน็ระยะชัว่คราวเทา่นัน้
หน่วยงานของรัฐด้านสหกรณ์ควร
ทำาหนา้ทีช่่วยเหลอืแนะนำาในฐานะ
พีเ่ลีย้ง ไม่ใช่ใหม้อีำานาจระงบัยบัยัง้
ขบวนการสหกรณ์








