ประธานแถลง
จุลสารเล่มนีเ้ ป็นเล่มที่ 3 ผมขอถือโอกาสนีอ้ วยพรปีใหม่ ให้
พีน่ อ้ งสหกรณ์ทว่ั ประเทศ ในวารดิถขี น้ึ ปีใหม่ ขอให้เราชาวสหกรณ์
มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการบริหารงานด้วยความโปร่งใส และมี
ผลประกอบการทีด่ ี สามารถเป็นทีพ่ ง่ึ ให้กบั สมาชิกสหกรณ์ และขอให้
หลักการสหกรณ์สามารถเป็นทีพ่ ง่ึ ให้กบั ประเทศได้เจริญก้าวหน้า
และเนือ่ งจากเราเพิง่ ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 ไป
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 และขอแจ้งว่าสันนิบาตสหกรณ์ฯ
จะจัดประชุมใหญ่ ในวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เพือ่ ให้พน่ี อ้ งชาว
สหกรณ์ ได้รบั ทราบและร่วมประชุมใหญ่ ในปีตอ่ ๆ ไป สำาหรับการ
บริหารงานในปีงบประมาณนี้ ขอเรียนว่า คณะกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ 25 มีนโยบายดำาเนินการ
ขับเคลือ่ นตามแผนพัฒนาสันนิบาตสหกรณ์ฯ มีการประสานความร่วม
มือกับภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ส่งเสริมให้
มีการจัดตัง้ สันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดให้ครบทุกจังหวัด เพือ่ ยกระดับ
บทบาทสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดให้เป็นฐานเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ และมีศูนย์การเรียนรู้ทางสหกรณ์ในระดับจังหวัด
โดยทุกฝ่ายเข้ามามีสว่ นร่วมและบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนากลไกของสหกรณ์เป็นรากฐานในการ
ยกระดับทางเศรษฐกิจอีกทางหนึง่
อีกหนึง่ ภารกิจสำาคัญของสันนิบาตสหกรณ์ฯ คือช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องจากผลกระทบของกฎหมายสหกรณ์ สันนิบาต
สหกรณ์ฯ จะทำาหน้าทีใ่ นการผลักดันให้มกี ารจัดตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือและ
แนะแนวทางในการจัดทำาบัญชีแก่สหกรณ์ทม่ี ปี ญ
ั หาในการปิดบัญชี
ให้สาำ เร็จ ดังนัน้ ขอให้พน่ี อ้ งขบวนการสหกรณ์มน่ั ใจได้วา่ เราจะทำา
หน้าทีร่ ว่ มกับทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาสหกรณ์ สุดท้ายนีผ้ ม
ขออวยพร ให้ชาวสหกรณ์ทกุ ท่าน จงมีแต่ความสุข ประสบความ
สำาเร็จความเจริญมีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรงและร่วมกันสร้างสรรค์
พัฒนากิจการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ามัน่ คงต่อไป

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

president talk

จากหลักการสู่แนวทาง

การบริหารจัดการทีด่ ี
ในสหกรณ์

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ และทีป่ รึกษา
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
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ท่ามกลางสถานการณ์ทผ่ี นู้ �ำ ขบวนการสหกรณ์หลายฝ่ายได้ผนึกกำ�ลัง
เพือ่ เข้าร่วมประชุมชีแ้ จงสำ�หรับแนวทางการผ่อนคลายกฎหมาย/กฎ/ระเบียบ
ทีเ่ ข้มงวดอยูใ่ นปัจจุบนั ซึง่ ย่อมส่งผลกระทบต่อโอกาสทางเลือกของสมาชิก
ในอนาคตอันใกล้อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อย่างไรก็ตามแนวทางทีส่ �ำ คัญอีกประการ
หนึง่ ทีจ่ �ำ เป็นต้องดำ�เนินการควบคูก่ นั ไป คือการยกระดับขีดความสามารถของ
สหกรณ์ให้มกี ารบริหารจัดการทีด่ ตี ามหลักและวิธกี ารสหกรณ์
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ถอื เป็นกลุม่ บุคคลทีม่ บี ทบาทสำ�คัญ
อันดับต้น ๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการบริหารจัดการทีด่ ใี นสหกรณ์ซง่ึ เป็นสิง่ ทีค่ ณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ตอ้ งดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญมี 4 ประการ ได้แก่ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการทีด่ ภี ายใต้หลักการสหกรณ์
1) กลไกการมีสว่ นร่วม เกือ้
หนุนการทำ�งานร่วมกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามครรลองของสหกรณ์
ในการสร้างทางเลือกที่ดีกว่าแก่
สมาชิกและชุมชน การดำ�เนินการใน
ส่วนนีย้ อ่ มเป็นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ซง่ึ
สมาชิกมอบความไว้วางใจให้ท�ำ หน้าที่
ในฐานะ “ฝ่ายอำ�นวยการสหกรณ์”
จึงจำ�เป็นต้องเข้าใจบริบทในภาพรวม
ของสหกรณ์ เข้าใจบทบาทความรับ
ผิดชอบขององค์คณะในโครงสร้างการ
บริหารจัดการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ทีป่ ระชุมใหญ่สมาชิก คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ฝ่ายจัดการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ ที่เป็นไปตามครรลองของ
หลักการประชาธิปไตยในสหกรณ์
คณะกรรมการดำ�เนินการ
มีหน้าที่กำ�หนดนโยบาย ทิศทาง
เชิงกลยุทธ์ภายใต้บริบทปัจจัยสภาพ
แวดล้อมสหกรณ์ ตลอดจนอำ�นวยการ
ในการขับเคลือ่ นแผนงานประจำ�ปี
เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ได้แถลง

ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สมาชิก การแบ่ง
อำ�นาจหน้าที่แก่องค์คณะต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม การประชุมคณะ
กรรมการฯ ตลอดจนมอบหมาย
ให้ฝา่ ยจัดการไปบริหารจัดการต่อไป
2) ผูน้ �ำ เชิงกลยุทธ์ (คณะ
กรรมการดำ�เนินการ) ต้องตระหนัก
ว่ า ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มมี ก าร
เปลีย่ นแปลงอย่างเป็นพลวัต การ
เป็นผู้นำ�เชิงกลยุทธ์ท่ดี ีน้นั จำ�เป็น
ต้องมองเห็นฉากทัศน์อนาคตทีค่ วร
เป็นไปในสหกรณ์ผา่ นกระบวนการ
สังเคราะห์ข้อมูลอย่างมีส่วนร่วม
ที่ครอบคลุมปัจจัยสภาพแวดล้อม
ทัง้ ด้านนโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ
สังคม นวัตกรรม เทคโนโลยี เพือ่ นำ�
มาซึง่ การวางกลยุทธ์และการบริหาร
จัดการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความ
ต้องการแก่มวลสมาชิกอย่างมีคณ
ุ ค่า
3) กลไกส่งเสริมการเรียนรู้
เป็นภารกิจสำ�คัญของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการเพือ่ พัฒนาสมรรถนะทีม
งานทุกระดับทีน่ �ำ ไปสูก่ ารยกระดับขีด

ความสามารถ ในระบบบริหารจัดการ
สหกรณ์ให้เท่าทันการเปลีย่ นแปลง
เงือ่ นไขนีไ้ ด้ถกู กำ�หนดไว้ ในหลักการ
สหกรณ์วา่ ด้วยการเรียนรูแ้ ละข้อมูล
ข่าวสาร
คำ�ถามทีอ่ ยากฝากไว้คอื สาระ
การเรียนรูอ้ ะไร? และวิธกี ารจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างไรจึงจะสามารถเติมเต็ม
กระบวนทัศน์ ความรู้ และทักษะ
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และเพิ่ม
ขีดความสามารถในธุรกิจสหกรณ์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
4) ประชาธิปไตยในสหกรณ์
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการสร้าง
โอกาสแก่สมาชิก ในการมีสว่ นร่วมในที่
ประชุมใหญ่สมาชิกเพือ่ เสนอนโยบาย
และความต้องการ และเลือกตัวแทน
ให้เข้าไปทำ�หน้าทีอ่ �ำ นวยการแทนตน
อนุมตั งิ บประมาณ ฯลฯ ซึง่ จะเห็นได้วา่
แนวปฏิบตั ติ ามหลักการประชาธิปไตย
ดังกล่าวนีเ้ ป็นหัวใจสำ�คัญทีช่ ใ้ี ห้เห็น
ครรลองของตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ท่ี
มีความแตกต่างกับวิสาหกิจอืน่ อย่าง
ชัดเจน ทีส่ �ำ คัญการโหวตของสมาชิก
มิใช่ครรลองประชาธิปไตยในสหกรณ์
หากแต่บรรยากาศการประชุมใหญ่
สมาชิกต่างหากทีช่ ใ้ี ห้เห็นและเข้าใจ
ในคุณค่าของประชาธิปไตยในสหกรณ์
อย่างแท้จริง
แม้กฎหมายจะปรับเปลีย่ น
ไปอย่างไร แต่แนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี ล่าว
มาถือเป็นสิง่ สำ�คัญทีเ่ ราต้องทำ�ตาม
หลักการสหกรณ์ทเ่ี รารักและศรัทธา
เพือ่ จรรโลงไว้ซง่ึ ความมัน่ คง ยัง่ ยืน
ของขบวนการสหกรณ์ สืบไป
ตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
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สุดท้ายของการต่อสู้
ของขบวนการสหกรณ์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

“สหกรณ์นี้ ถ้าเข้าใจดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียวที่จะทำ�ให้
มีความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่าเป็นการสหกรณ์
ที่เรียกว่าสหกรณ์แบบเสรี คือ แต่ละคนต้องมีวินัย แต่ว่าไม่อยู่ในบังคับ
ของใครเลย อยูใ่ นบังคับของวินยั ทีต่ วั เองต้องเป็นผูร้ บั รอง” พระราชดำ�รัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้นำ�สหกรณ์ภาคการเกษตร เมื่อวันที่
7 พฤษภาคม 2522 เป็นพระราชดำ�รัสที่บ่งบอกถึงความสำ�คัญของ
กระบวนการสหกรณ์ถงึ ขนาดทีว่ า่ กระบวนการสหกรณ์เป็นวิธที างเดียวทีจ่ ะ
ทำ�ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าของประเทศได้ และตลอดระยะเวลา 43 ปีของ
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พระราชดำ�รัสนีไ้ ด้พสิ จู น์ให้แล้วว่า เรา
ไม่เคยพ่ายแพ้ตอ่ สถานการณ์ตา่ ง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจ
หรือวิกฤตของโรคระบาด เพราะ
ขบวนการสหกรณ์เอาคนเป็นตัว
ตั้ง เอาคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มี
รัฐบาลใดที่จะให้ความสำ�คัญกับ
ระบบสหกรณ์อย่างแท้จริง ยกเว้น
ในรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา
ทีไ่ ด้น�ำ เรือ่ งสหกรณ์ไปบัญญัตไิ ว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 และได้มกี ารบัญญัตเิ รือ่ ง
นีใ้ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ฉบับต่อมาทุกฉบับจนฉบับ
ปัจจุบัน โดยบัญญัติไว้ในหมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 75
ในวรรคหนึ่งว่า “รัฐพึงจัดระบบ
เศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้
รับประโยชน์จากความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่าง
ทัว่ ถึง เป็นธรรม และยัง่ ยืน สามารถ
พึง่ พาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และในวรรค
สามว่า “รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุน

คุม้ ครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของ
ประชาชนและชุมชน”
แต่ในรอบสองสามปีทผี่ า่ นมา
หน่วยงานภาคการเงินในรัฐบาลกลับ
ไม่เข้าใจในระบบสหกรณ์ โดยกล่าว
โทษว่ากระบวนการสหกรณ์เป็นตัว
ก่อกำ�เนิดหนี้สินในครัวเรือน ทั้ง ๆ
ที่ความจริงหนี้สินในครัวเรือนเกิด
จากภาคสถาบันการเงินโดยเฉพาะ
บัตรเครดิตของธนาคาร จากนัน้ ก็มี
การผลักดันให้คณะรัฐมนตรีมีมติ
ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง
โดยอ้างเพือ่ ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ในระบบสถาบันการเงิน จนนำ�ไปสู่
การแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ และนำ�
เอาคนของสถาบันการเงินทีไ่ ม่เกีย่ ว
ข้องกับสหกรณ์แม้แต่น้อยเข้ามา
กำ�กับกระบวนการสหกรณ์ จนนำ�
ไปสูก่ ารเริม่ ต้นการร่วมกันประท้วง
กฎกระทรวงทีจ่ ะบังคับใช้กบั สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคมทีผ่ า่ น นอกจากนัน้
ระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ออก
มาในเรื่องการบัญชีซึ่งให้เหตุผลว่า
เพือ่ ความมัน่ คงของสหกรณ์ อันเป็น
ผลให้สหกรณ์ทกุ ประเภทไม่สามารถ
จัดสรรเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้
ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเอาระบบบัญชีทอี่ า้ งว่า
เป็นมาตรฐานของสถาบันการเงิน
มาใช้กับสหกรณ์
เหตุการณ์ในสามสี่ปีที่ผ่าน
จึงพบได้วา่ การดำ�เนินการทัง้ หลาย
เป็นการพยายามทำ�ลายเสถียรภาพ
ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของ
ประชาชนและชุมชน และปิดโอกาส

ประชาชนทีจ่ ะได้รบั ประโยชน์จาก
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม
และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งที่ความจริงแล้วระบบ
สหกรณ์ของสยามประเทศได้ช่วย
สร้างคุณภาพชีวิตคนไทยมาตลอด
เรามีสวัสดิการที่เราจัดกันเอง พึ่ง
พากันเอง เราช่วยรัฐวิสาหกิจภาค
รัฐ เช่น การลงทุนในการบินไทยมา
หลายปี หากเราไม่ร่วมลงทุนด้วย
การบินไทยคงประสบปัญหาไปก่อน
หน้านีน้ านแล้ว แต่มา ณ บัดนี้ ผูค้ น
ทีไ่ ม่รจู้ กั กระบวนการสหกรณ์ดพี อได้
เข้ามาจัดการกำ�กับดูแลสหกรณ์
กำ�ลังทำ�ลายระบบสหกรณ์ซึ่งเป็น
เศรษฐกิจฐานรากของประชาชน
คนรากหญ้า อันเป็นการกระทำ�ที่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญยังมี
หน้าทีแ่ ละอำ�นาจอืน่ ๆ ตามทีบ่ ญั ญัตไิ ว้
ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ
โดยบทบาทสำ�คัญที่สุดของศาล
รัฐธรรมนูญคือ การคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน โดย
รัฐธรรมนูญให้สิทธิแก่ประชาชน
ในการยื่นคำ�ร้องโดยตรงต่อศาล
รัฐธรรมนูญ ในกรณีที่ผู้ถูกละเมิด
สิทธิหรือเสรีภาพตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ

คุม้ ครองไว้ โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำ�
นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ขยาย
วัตถุแห่งคดีให้ประชาชนสามารถยืน่
คำ�ร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญจาก
เดิมทีต่ รวจสอบเฉพาะ “บทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย” ให้สามารถตรวจสอบ
“การกระทำ�” ซึ่งละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนว่าขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญได้อีกด้วย ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 213
ดังนั้น ในเมื่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้ศาล
รัฐธรรมนูญมีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจเพิม่
เติมจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ในการ
วินิจฉัยกรณีที่บุคคลหรือชุมชน ซึ่ง
ได้รบั ประโยชน์โดยตรงจากการทำ�
หน้าทีข่ องรัฐตามรัฐธรรมนูญหมวด
5 หน้าทีข่ องรัฐ และได้รบั ความเสีย
หายจากการไม่ปฏิบตั หิ น้าที่ หรือการ
ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ม่ถกู ต้องครบถ้วนหรือ
ล่าช้าเกินสมควรของหน่วยงานของ
รัฐที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนต่อไปเราคง
ต้องยืน่ คำ�ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาวินิจฉัยกฎและระเบียบ
ที่ออกบังคับใช้กับกระบวนการ
สหกรณ์ตามวิถีแห่งประชาธิปไตย
กันต่อไป

เพื่อให้คนอยู่รอด สหกรณ์อยู่ได้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 75 ได้บัญญัติ
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รายเดือน?
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สหกรณ์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อบังคับ ระเบียบ มติของ
คณะกรรมการ เป็นของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งแต่ละสหกรณ์อาจมีระเบียบที่
ไม่เหมือนกัน เนื่องจาก แต่ละกลุ่มอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ มีลักษณะ
การปฏิบตั งิ านแตกต่างกัน การบริหารงานองค์กรต่างกัน แต่สหกรณ์ออมทรัพย์
เป็นสหกรณ์ตา่ งจากสหกรณ์ประเภทอืน่ คือ สมาชิกส่งเงินค่าหุน้ , เงินงวด
ชำ�ระหนี้และเงินฝาก โดยหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้หักเงินส่งสหกรณ์
โดยตรง ตามความในพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2553 ฉบับที่ 2 มาตรา
42/1 โดยระบุวา่ เมือ่ สมาชิกได้ท�ำ ความยินยอมเป็นหนังสือไว้กบั สหกรณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ
หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีส่ มาชิกปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูห่ กั เงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือ
เงินอืน่ ใดทีถ่ งึ กำ�หนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพือ่ ชำ�ระหนี้หรือภาระผูกพันอืน่
ทีม่ ตี อ่ สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำ�นวนทีส่ หกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนีห้ รือ
ภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนัน้ หักเงินดังกล่าว และส่งเงิน
ที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง

มิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์
ให้ความยินยอม การหักเงินตามวรรค
หนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำ�ดับ
แรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการ
หักเงินเข้ากองทุนทีส่ มาชิกต้องถูกหัก
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำ�เหน็จ
บำ�นาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วย
กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ กฎหมาย
ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และ
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
การส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
เป็นรายละเอียดหนึ่งที่ระบุไว้ใน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ ว่าสมาชิก
สหกรณ์ทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้น
รายเดือน ส่วนรายละเอียดปลีกย่อย
แล้วแต่สหกรณ์ใด จะกำ�หนดบริบทว่า

ต้องส่งอย่างไรส่งเท่าใด โดยมีกฎหมาย
คือพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ควบคุม
อยู่ โดยผลตอบแทนที่สมาชิกจะ
ได้รับจากการส่งค่าหุ้นรายเดือน
เรียกว่า เงินปันผล ซึง่ สหกรณ์จะจ่าย
ให้กับสมาชิกหลังจากปิดบัญชี
ในแต่ละปี สมาชิกจะได้รับจำ�นวน
มากหรือน้อย ขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบ
การของแต่ละสหกรณ์
หุ้นของสมาชิกที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ มีกฎหมายกำ�กับอีก 1 เรือ่ ง
ก็คอื มาตรา 42 ได้ระบุเกีย่ วกับการ
คุ้มครองค่าหุ้นของสหกรณ์ ดังนี้
มาตรา 42 ในการชำ�ระค่า
หุ้น สมาชิกจะนำ�ค่าหุ้นหักกลบลบ
หนี้กับสหกรณ์ไม่ได้ และสมาชิกมี
ความรับผิดของเพียงไม่เกินจำ�นวน

เงินค่าหุน้ ทีย่ งั ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้
ที่ตนถือ ในระหว่างที่สมาชิกภาพ
ของสมาชิกยังไม่สนิ้ สุดลง ห้ามมิให้
เจ้าหนี้ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้อง
หรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น
และเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก
สิน้ สุดลง สหกรณ์มสี ทิ ธิน�ำ เงินตาม
มูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนีท้ สี่ มาชิกผูกพันต้องชำ�ระหนี้
แก่ ส หกรณ์ ไ ด้ และให้ ส หกรณ์
มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น
ดังนั้น สมาชิกไม่ต้องกังวล
ว่า ค่าหุ้นที่ส่งต่อสหกรณ์จะไม่ไป
ไหน อยู่ในสหกรณ์ และจะถอน
ไปบางส่วนหรือนำ�หุ้นไปชำ�ระหนี้
บางส่วนไม่ได้

มีหนุ้ มากได้สทิ ธิมากกว่าสมาชิก
รายอื่นหรือไม่

ตามข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ฯ สมาชิกสหกรณ์ 1
ท่าน มี 1 เสียง สำ�หรับการแสดง
ความเห็นและลงมติใด ๆ ในการ
ประชุมของสหกรณ์ มีหุ้นมาก ได้
ปันผลมาก แต่จะต้องมีหุ้นไม่เกิน
หนึ่งในห้าของหุ้นที่มีอยู่สหกรณ์
ทั้งหมด หมายถึง สมาชิกสหกรณ์
ทั้งหมดทุกคนมีหุ้นรวมกันทั้งสิ้น
ห้าพันล้านบาท ท่านสามารถมีหุ้น
อยู่ในสหกรณ์ไม่เกินหนึ่งพันล้าน
บาทเท่านั้น....
ตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
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Hansalim

สหกรณ์ออร์แกนิกที่ใหญ่และเป็นระบบที่สุดในเกาหลีใต้

เอม มฤคทัต

ย้อนกลับไปช่วงยุค 80 ในตอนที่ระบบอุตสาหกรรมกำ�ลัง
เฟือ่ งฟูและมีบทบาทสำ�คัญอย่างมากในธุรกิจอาหาร ถึงแม้จะเป็นผลดี
ในการสร้างผลผลิตจำ�นวนมหาศาล แต่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดนัน้
กลับทำ�ให้ช่องว่างระหว่างคนเมืองและอาหารท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
เรื่อย ๆ ฮันซาลิม สหกรณ์อินทรีย์แห่งเกาหลีใต้จึงถือกำ�เนิดขึ้นในปี
1986 โดยพัค แจอิล นักกิจกรรมชาวเกาหลีใต้และเพื่อนของเขา
ผูส้ นใจเรือ่ ง Organic Movement เหมือนกัน โดยมีเป้าหมายเพือ่ เชือ่ ม
โยงความสัมพันธ์ที่ห่างเหินระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคให้ใกล้ชิดกัน
มากขึ้น และยิ่งกว่านั้นคือการเชื่อมโยงคนและธรรมชาติเข้าด้วยกัน
จากวันนัน้ ร้านข้าวอินทรียเ์ ล็ก ๆ ในกรุงโซล ได้กลายเป็นสหกรณ์
ทีข่ บั เคลือ่ นวิถอี นิ ทรียท์ ใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในเกาหลีใต้ พร้อมกับสโลแกนสัน้ ๆ
แต่มคี วามหมายอันยิง่ ใหญ่อย่าง ‘จักรวาลในชามข้าว’ ทีม่ าจากความ
ผูกพันของชาวเกาหลีที่มีต่อข้าวซึ่งถือเป็นอาหารหลัก แถมข้าวจาน
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เดียวยังสามารถบอกได้ถึงสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่
ของผูค้ นในขณะนัน้ ได้ดว้ ย ฮันซาลิม
เลยพยายามผลักดันให้คนเกาหลีได้
รู้จักกับข้าวในประเทศที่ทั้งสะอาด
และปลอดภัย ผ่านการสนับสนุน
เกษตรกรอิ น ทรี ย์ ใ ห้ ป ลู ก ข้ า ว
ท้องถิน่ พร้อมกับชวนคนเมืองมารูจ้ กั
กับวัตถุดิบสำ�คัญนี้ จนขยายไลน์
ออกไปเป็นพืชผักอืน่ ๆ อีกมากมาย
เหมื อ นกั บ ที่ ค ยู โฮจอง
นักวิจัยแห่งสถาบันฮันซาลิม เคย
อธิบายไว้ว่า
“สหกรณ์อนิ ทรียแ์ ห่งนีท้ �ำ งาน
ภายใต้คอนเซปต์ผู้ผลิตต้องรับผิด
ชอบชีวิตของผู้บริโภค ในขณะที่ผู้
บริโภคจะช่วยรับผิดชอบเรื่องการ
กินอยู่ของผู้ผลิต”
ฟังดูแล้วมีความคล้ายกับ
การทำ� CSA อยูน่ ดิ หน่อย แต่โมเดล
นีจ้ ะเพิม่ ระดับของความจริงจังเข้าไป
อีกด้วย การมีตวั กลางเป็นองค์กรของ
ฮันซาลิมโดยตรง ที่จะคอยรับพืช
ผักจากเกษตรกรอินทรียม์ าแปรรูป
ใส่หบี ห่อให้สวยเก๋ (แถมยังเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม) ก่อนจะส่งขายให้
กับผู้บริโภค ซึ่งมีหน้าที่เสริมเป็น
ผูส้ งั เกตการณ์ คอยช่วยเหลือหากการ
ปลูกพืชผักมีปัญหา และเป็นส่วน
หนึง่ ในการตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างทั้งสองฝ่าย
สำ � หรั บ กระบวนการจั ด
จำ�หน่าย ฮันซาลิมจะตั้งราคาตาม
อุปสงค์และอุปทานของสมาชิก
ทำ�ให้ไม่เหมือนกับราคาพืชผักในท้อง
ตลาด โดยจะทำ�การปรับราคาและ
พูดคุยเรือ่ งผักทีจ่ ะปลูกกันทุกๆ สิน้
ปี ผ่านการตกลงกันของทัง้ เกษตรกร
และผู้บริโภค แล้วก็ไม่ต้องกลัวนะ
เพราะที่นี่เขามีระบบประกันความ
เสี่ยงสำ�หรับช่วงที่ผักมีราคาแพง
หากปลูกผลผลิตได้น้อยกว่าความ
ต้องการ หรือมีผลกระทบอื่น ๆ ที่
อาจส่งผลต่อราคา ฮันซาลิมจะใช้
เงินจากกองทุนอุดหนุนเกษตรกร
ไปก่อน เพื่อให้ราคาผักยังคงอยู่ใน
ระดับทีผ่ บู้ ริโภคจะเอือ้ มถึงด้วยล่ะ
เมื่อขายของได้แล้ว เงิน
ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน คือ 76% จะอยู่กับเกษตรกร
และอีก 24% จะใช้เป็นเงินค่าจัด
ส่ง และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในองค์กรซึ่งมีหลากหลาย
นับสิบโครงการ
ปัจจุบนั ฮันซาลิมมีศนู ย์ใหญ่
อยู่ในกรุงโซล ผู้คนที่นั่นทำ�หน้าที่
กำ�หนดนโยบายและคิดกิจกรรม
ทีน่ า่ สนใจต่าง ๆ เกีย่ วกับเรือ่ งอาหาร

ออร์แกนิกและสิง่ แวดล้อม เช่น การ
ผลักดันเรือ่ งพลังงานทางเลือก การ
รักษาเมล็ดพันธุแ์ ละอาหารท้องถิน่
ของเกาหลี เป็นผู้สร้างโครงการ
Free Organic School Meals และ
อีกสารพัดโครงการที่มีเป้าหมาย
ในการสร้างโลกทีน่ า่ อยูข่ นึ้ ในอนาคต
ในขณะทีฮ่ นั ซาลิมสาขาท้องถิน่ ตาม
จังหวัดต่าง ๆ เป็นผูร้ บั หน้าทีด่ แู ลเรือ่ ง
ผลผลิต รวมไปถึงจัดกิจกรรมเชือ่ มโยง
ผู้ผลิตและคนเมืองเข้าด้วยกัน
จากการเติบโตอย่างมั่นคง
ทำ�ให้สหกรณ์ออร์แกนิกแห่งนี้มี
สมาชิกเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ถึงวันละ 130
คน มีเกษตรกรในโครงการถึง 2,200
ครอบครัวจากร้อยกว่าชุมชน และ
มีผู้บริโภคในโครงการมากถึง 6.5
แสนครัวเรือน! โดยที่พวกเขาเหล่า
นัน้ จับจ่ายไปเป็นเงินกว่า 423 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ จนทำ�ให้ทกุ วันนีฮ้ นั
ซาลิมจึงเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดยักษ์ทขี่ ายวัตถุดบิ ปรุงอาหาร
ต่างๆ ทั้งเนื้อสัตว์ นม ซอส ขนม
เครือ่ งสำ�อาง ของใช้ในบ้าน ยาวไป

จนถึงหนังสือเกีย่ วกับวิถอี อร์แกนิก
และการหันมาสนับสนุน
เกษตรกรท้องถิน่ นี้ ยังช่วยให้ประเทศ
เกาหลีลดการนำ�เข้าข้าวได้มากถึง
4,300 ตัน รวมทั้งลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับการปลูก
ต้นไม้กว่า 3 แสนต้นด้วย
ด้วยการผลักดันอย่างจริงจัง
นี้ จักรวาลของฮันซาลิมได้ทำ�ให้
คนเกาหลีจ�ำ นวนมากเชือ่ ว่าอาหาร
ออร์แกนิกไม่ใช่เรือ่ งทีไ่ กลตัวเกินไป
นัก และพวกเขาก็ยังคงพยายาม
อย่างหนักต่อไปเพื่อพัฒนาสังคม
ที่คนและธรรมชาติจะสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
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สหกรณ์กับก้าวเข้าสู่

การเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี
นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นวส.ชก.

10

จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ในยุคทีโ่ ลกเต็มไปด้วยความทันสมัย ทำ�ให้
วิถชี วี ติ ของผูค้ นในสังคมเปลีย่ นไป สถาบันการเงิน
ต่างปรับกระบวนการคิด กระบวนการทำ�งานและ
การบริหารจัดการ เพือ่ ก้าวให้ทนั ความต้องการที่
แตกต่างกันของผูร้ บั บริการทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) และเทคโนโลยี
ฟินเทค (Financial Technology) ซึง่ เทคโนโลยีนน้ั
ส่งผลต่อการดำ�รงชีวติ ประจำ�วัน ก่อให้เกิดการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ขน้ึ ในสังคม
สหกรณ์ หนึง่ ในสถาบันการเงินของสังคม
ย่อมเปลีย่ นแปลงเพือ่ ความอยูร่ อดและเพือ่ สมาชิก
ผูซ้ ง่ึ เป็นทัง้ เจ้าของและผูร้ บั บริการ หากสหกรณ์
ปรับตัวล่าช้า ไม่พฒ
ั นาอย่างต่อเนือ่ ง ก็อาจทำ�ให้
สหกรณ์ต้องตกอยู่ในสภาวะหยุดชะงักทางธุรกิจ
หรือถูกกลืนหายไป หรือทีเ่ รียกว่า Digital Disruption
สหกรณ์จงึ ต้องค่อย ๆ ปรับตัวและก้าวไปทีละก้าว
ด้วยความระมัดระวังอย่างมัน่ คง การปรับตัวเข้าสู่
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital
Technology) และเทคโนโลยีฟนิ เทค (Financial
Technology) นี้ เป็นส่วนหนึง่ ทีส่ �ำ คัญในการพัฒนา

ระบบสหกรณ์ แม้วา่ สหกรณ์จะเป็นองค์กรแบบปิด
(Close-loop) ทีท่ �ำ ธุรกรรมเฉพาะสมาชิกเท่านัน้ ไม่
เปิดรับการทำ�ธุรกรรมกับบุคคลภายนอก ซึง่ จุดนีเ้ ป็นข้อดี
ทีท่ �ำ ให้สหกรณ์สามารถประยุกต์เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ให้เข้า
กับหลักการ อุดมการณ์ วิธกี ารและวัฒนธรรมองค์กร
ของสหกรณ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ทัง้ ยังสามารถรักษา
เอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของระบบสหกรณ์ ทีส่ �ำ คัญ
การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนีย้ งั ทำ�ให้สหกรณ์มเี วลา
ทดสอบประสิทธิภาพและกำ�หนดมาตรการป้องกันความ
เสีย่ งด้านต่าง ๆ ได้อย่างเสถียรภาพ ซึง่ สำ�หรับสหกรณ์
แล้วความมัน่ คงย่อมสำ�คัญมากกว่าความรวดเร็ว
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทส่ี หกรณ์น�ำ มาใช้ สหกรณ์
จะต้องศึกษาข้อมูลเตรียมความพร้อมและกำ�หนดใน
แผนปฏิบตั งิ านประจำ�ปีให้ชดั เจน รัดกุม ต่อเนือ่ งอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป เพราะสหกรณ์จะต้องนำ�ฐานข้อมูล
สมาชิกทุกคน รายการเคลือ่ นไหว หุน้ เงินฝากทุกบัญชี
เงินกูท้ กุ ประเภท สิทธิการกู้ สิทธิกคู้ งเหลือ เงินปันผล
รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน ภาระการคํา้ ประกัน
สิทธิคา้ํ ประกันคงเหลือ การทำ�ประกันชีวติ หนังสือตัง้
ผูร้ บั โอนประโยชน์ ฯลฯ ซึง่ ข้อมูลเหล่านีเ้ ป็นข้อมูลสำ�คัญ
ทีส่ มาชิกทำ�ธุรกรรมไว้กบั สหกรณ์ ดังนัน้ เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (Digital Technology) และเทคโนโลยีฟนิ เทค
(Financial Technology) ที่สหกรณ์นำ�มาใช้ผ่าน
แอปพลิเคชันในระบบออนไลน์ ซึง่ ทำ�รายการในโทรศัพท์
มือถือของสมาชิกจะต้องมีความปลอดภัยสูง
ปัจจุบนั แอปพลิเคชันทีส่ หกรณ์น�ำ มาใช้มขี อ้ มูล
เบือ้ งต้นดังต่อไปนี้
1. เงินฝากดิจิทัล เพื่อเชื่อมสหกรณ์กับโลก
ธุรกรรมการเงินยุคใหม่
2. เงินกูด้ จิ ทิ ลั เพือ่ ให้บริการเงินกูท้ กุ ประเภท
แก่สมาชิก
3. สวัสดิการดิจทิ ลั เพือ่ ลดเอกสารและรับเงินฉับไว
4. ธุรกรรมดิจทิ ลั ครบวงจร เช่น การระดม
หุน้ ทีไ่ ม่เกินกว่าทีร่ ะเบียบกำ�หนด การชำ�ระเงินกูห้ รือ
การชำ�ระอืน่ ๆ

5. Profile ดิจทิ ลั เพือ่ ตรวจสอบอัพเดทข้อมูล
ให้ทนั ใจ เช่น สิทธิเงินกูค้ งเหลือ สิทธิการคํา้ ประกันเงินกู้
รายการเรียกเก็บประจำ�เดือน ใบเสร็จรับเงินประจำ�เดือน
ข้อมูลทีอ่ ยู่ เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก ฯลฯ
6. SMS Line bot เพือ่ แจ้งครบทุกความเคลือ่ นไหว
ข่าวสารสมาชิกเฉพาะกลุม่ หรือแจ้งสมาชิกทัง้ หมด
7. วารสารดิจทิ ลั ข่าวสัน้ กระชับ ฉับไว เพือ่
เป็นการแจ้งข่าวผ่าน Line Facebook Instagram You
tube มายังเว็บไซต์สหกรณ์ เพือ่ ให้สมาชิกเข้าถึงข่าวสาร
ผ่านช่องทางต่าง ๆ มากขึน้
8. กิจกรรมดิจทิ ลั เช่น การศึกษาอบรมทางไกล
หลักสูตรต่าง ๆ ของสหกรณ์ การ Live สดการประชุม
สัมมนา เป็นต้น
สหกรณ์ทน่ี �ำ แอปพลิเคชันของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
(Digital Technology) และเทคโนโลยีฟนิ เทค (Financial
Technology) มาใช้อย่างชัดเจน คือ สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้น้ี เราคงได้เห็น
การเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ในระบบสหกรณ์ การก้าวไป
สูส่ หกรณ์ยคุ ใหม่ทด่ี เู หมือนว่า สหกรณ์อยูใ่ นมือสมาชิก
เพียงปลายนิว้ สัมผัสก็สามารถทำ�ธุรกรรมกับสหกรณ์
ได้แทบทุกอย่าง คำ�ว่า “ดิจทิ ลั ” (Digital) จึงไม่ใช่เรือ่ ง
ไกลตัวสมาชิกอีกต่อไปแต่สหกรณ์จะต้องรูเ้ ท่าทัน สร้าง
ภูมคิ มุ้ กันทัง้ สมาชิกและสหกรณ์เองควบคูก่ นั ไป เราจึง
จะสามารถก้าวไปสู่...สหกรณ์ยุคใหม่ได้อย่างเข้มแข็ง
มัน่ คงและยัง่ ยืน
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ระเบียบนายทะเบียนฉบับใหม
สงผลอยางไรตอสหกรณ์

(ตอนที่ 1)

เมื่อไมกี่วันมานี้ นายทะเบียนสหกรณ ไดออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการบัญชีของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
โดยใหมีผลนับแตวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และตอมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ก็ ไดออกประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ เร�อ่ ง การประมาณการคาเผ�อ่ หนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2563
สงผลใหสหกรณที่มีรอบบัญชีสิ�นสุดในหร�อหลังวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ
และประกาศใหมนี้ในทันที ผมจึงอยากอธิบายเนื้อหาของระเบียบที่สําคัญ ๆ
สิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต/ทีป่ รึกษาสันนิบาตสหกรณ์
เพื่อให้สหกรณ์เตรียมตัวและเตรียมการเพื่อรับมือกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบใหม่นี้ให้ได้ ซึง่ บทความนี้ผมเริ่มเขียนขึ้นก่อนที่นายทะเบียน
สหกรณ์จะมีคำาอธิบายระเบียบหรือจัดให้มีการอบรมหรือทำาความเข้าใจ
กับสหกรณ์ เนื่องจากเห็นว่าหากรอวันนั้น อาจไม่ทันกับหลาย ๆ สหกรณ์
ที่รอบบัญชีสิ้นสุดลงก่อนที่นายทะเบียนสหกรณ์จะได้จัดให้มีการอบรม
หรือทำาความเข้าใจดังกล่าว โดยเรียงเป็นหัวข้อเฉพาะที่สำาคัญ ๆ ไปเป็น
ตอน ๆ ไป เนื่องจากรายละเอียดมีมาก ดังนั้นหากเนื้อหาในบทความนี้
คลาดเคลื่อนไปจากที่นายทะเบียนตีความในภายหลังในบางแง่บางมุม
ก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ
เรื่องที่ 1 เงินฝากสหกรณ์อื่นและการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่น
สงสัยจะสูญ
เรื่องนี้ถูกกำาหนดไว้ในระเบียบข้อ 16 การฝากเงินสหกรณ์อื่น ซึ่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ได้นำาหลักการในข้อ 2 ของหนังสือกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ที่ กษ 0404/ว 53 เดิมที่สหกรณ์คุ้นเคยกันอยู่แล้ว มาบางส่วน
และกำาหนดขึ้นใหม่ในบางส่วน วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อเงิน
ฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญไว้เป็น 2 กรณี
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กรณีที่ 1 ถ้าเงินฝากสหกรณ์
อื่น ถึงกำาหนดชำาระคืนแล้วไม่ว่า
จะถึงกำาหนดด้วยเหตุการณ์ ถอน
หรือถึงกำาหนดด้วยเหตุเงื่อนเวลา
ตามสัญญา และสหกรณ์ผู้รับฝาก
ไม่สามารถจ่ายคืนเงินฝากได้ ให้
สหกรณ์ผู้ฝากต้องประมาณการ
ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัย
จะสูญ “เต็มจำานวนเงินฝากที่ถอน
คืนไม่ได้” นั้น
กรณี ที่ 2 สหกรณ์ ไ ม่ มี
การขอถอนคืนเงินฝากแต่สหกรณ์
ผู้รับฝาก
• มีผลการดำาเนินงานขาดทุน
สะสมเกินกึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น
และ

• งบแสดงฐานะการเงิน
มีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์
ผู้รับฝากขาดสภาพคล่องไม่มีเงิน
ทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะจ่ายคืน
เงินฝากได้
วิธีการตั้งค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญแยกเปน
2 เงื่อนไข คือ
1. ถ้าสหกรณ์ผู้รับฝากอยู่
ระหว่างการจัดทำาแผนปรับปรุงการ
ดำาเนินงานของสหกรณ์ ตามคำาสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์ ให้สหกรณ์
ผู้ฝากทยอยบันทึกค่าเผื่อเงินฝาก
สหกรณ์ อื่ น สงสั ย จะสู ญ ตาม
“ระยะเวลาทีก่ าำ หนดไว้ในแผนนัน้ ”
2. สหกรณ์ผู้รับฝากไม่ได้
ดำาเนินการจัดทำาแผนปรับปรุงการ
ดำาเนินงานฯ ให้สหกรณ์ผฝู้ ากบันทึก
ค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัย
จะสูญ “เต็มจำานวนของเงินฝากนัน้ ”
จะเห็นว่ากรณีที่ 1 คล้าย
กับหลักการในข้อ 2.1 ของ หนังสือ
ที่ กษ 0404/ว53 เดิม แต่จะแตก
ต่างกัน คือ เดิมจะใช้เงื่อนไขของ
การถอนเงินมากำาหนด กล่าวคือ
ถ้าขอถอนแล้วถอนไม่ได้กต็ งั้ ค่าเผือ่
เต็มจำานวน ถ้าไม่ขอถอนก็ไม่ตอ้ งตัง้
ส่งผลให้ในอดีต มีบางสหกรณ์
ไม่ยอมถอนเงินฝากทัง้ ทีร่ วู้ า่ มีความ
เสีย่ ง แต่หลักการตามระเบียบใหม่
เพิม่ เติมเงือ่ นไขขึน้ มาคือแม้ไม่ถอน
แต่ถ้าเพียงเงินฝากครบกำาหนด
ต้องคืนกันแล้ว แต่ผู้รับฝากไม่คืน
ก็ต้องตั้งค่าเผื่อฯ หรือเงินฝากยัง
ไม่ครบกำาหนด แต่สหกรณ์ขอถอน
คืนแล้วถอนไม่ได้ ก็ตอ้ งตัง้ ค่าเผือ่ ฯ
ทัง้ นี้ เต็มจำานวนทีค่ รบกำาหนดหรือ

ถอนคืนไม่ได้นั้น
แต่ส่วนในกรณีที่ 2 คือ เงิน
ฝากยังไม่ครบกำาหนดหรือยังไม่ขอ
ถอนคืน แต่สหกรณ์ผู้รับฝากมีผล
การดำาเนินงาน และฐานะการเงินที่
ไม่ดี ระเบียบนีไ้ ด้กาำ หนดไว้แตกต่าง
ไปจากเดิมที่ได้กำาหนดให้สหกรณ์
ผู้รับฝากตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์
อืน่ สงสัยจะสูญให้เพียงพอตามหลัก
ความระมัดระวังโดยอนุญาตให้นำา
หลักประกันทีป่ ระเมินราคาโดยทาง
ราชการมาหักออกไปก่อนตัง้ ค่าเผือ่ ฯ
ได้และไม่จาำ เป็นต้องตัง้ เต็มจำานวน แต่
ตามระเบียบฯ ปัจจุบนั ไม่ได้อนุญาต
ให้นาำ หลักประกันมาหักออก และได้
กำาหนดเงือ่ นไขใหม่ขนึ้ มา คือ ต้องดู
ว่าสหกรณ์ผรู้ บั ฝากอยูร่ ะหว่างการ
จัดทำาแผนการปรับปรุงการดำาเนิน
งานตามคำาสั่งนายทะเบียนหรือไม่
ซึ่งการอยู่ระหว่างทำาหรือไม่ได้อยู่
จะเป็นเงื่อนไขสำาคัญต่อจำานวนค่า
เผื่อฯ อีกทั้งการจัดทำาแผนการ
ปรับปรุงการดำาเนินงานนี้เป็นเรื่อง
ใหม่ทไี่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 16 (4)
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562 ซึ่งเป็นเรื่องใหม่มากและยัง
ขาดรายละเอียดและขัน้ ตอนในการ
ดำาเนินการอยู่มาก แต่กลับส่งผล
เป็นอย่างสำาคัญต่อสหกรณ์ผู้ฝาก
เงิน ดังนัน้ หากสหกรณ์ใดทีเ่ ห็นว่า
สหกรณ์ผทู้ ตี่ นนำาเงินไปฝากมีปญั หา
ขาดทุนสะสมและงบแสดงฐานะการ
เงินเข้าเงือ่ นไขทีผ่ ฝู้ ากต้องตัง้ ค่าเผือ่ ฯ
ก็ควรจะแนะนำาให้สหกรณ์ผรู้ บั ฝาก
หารือนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยว

กับการจัดทำาแผนการปรับปรุง
การดำาเนินงานต่อไป ไม่เช่นนัน้ อาจ
ส่งผลกระทบในเรือ่ งค่าเผือ่ เงินฝาก
สหกรณ์อื่นไปในวงกว้างได้
ผมมีขอ้ สังเกตสองประการ
เกี่ยวกับระเบียบฯ ใหม่นี้ คือ
1. ระเบียบนีไ้ ม่ได้พดู ถึงว่าใน
กรณีสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่
จำากัด ซึง่ อยูร่ ะหว่างการจัดทำาแผน
ฟืนฟูกิจการตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2483 อันไม่ใช่
แผนปรับปรุงการดำาเนินงานตามพ
ระราชบัญญัติสหกรณ์แต่อย่างใด
เนือ่ งจากไม่เข้าเงือ่ นไขตามระเบียบ
จึงน่าติดตามว่าสหกรณ์เจ้าหนีข้ อง
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ ซึง่ มี
จำานวนมากอาจไม่ได้อานิสงส์ในการ
ทยอยตั้งตามแผนจากระเบียบนี้
แต่อย่างใด นายทะเบียนสหกรณ์
จะว่าอย่างไรคงต้องติดตามต่อไป
2. แม้ระเบียบนีไ้ ม่ได้อนุญาต
ให้นาำ หลักประกันมาหักออกจากเงิน
ฝากสหกรณ์อนื่ ก่อนคำานวณค่าเผือ่ ฯ
ก็จริง แต่โดยหลักการตัง้ ค่าเผือ่ ฯ จะ
ตัง้ ตามความเสีย่ ง เมือ่ มีหลักประกัน
และมีมูลค่าที่น่าเชื่อถือก็น่าจะนำา
มาหักออกได้ จึงต้องติดตามต่อไป
เช่นกัน ว่าหากสหกรณ์ผู้รับฝากมี
หลักประกันเพียงพอหรือมีจำานวน
หนึง่ นายทะเบียนสหกรณ์จะยอม
ให้นาำ มาหักออกก่อนคำานวณค่าเผือ่ ฯ
หรือไม่ อันนี้คงต้องรอดูกันต่อไป
เช่นกัน ครับ.

ตุลาคม - ธันวาคม 2563
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ความท้าทาย
ของวิชาชีพบัญชี
ในทศวรรษหน้า

ดร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจอํานวย
ศาสตราจารย์ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพนักบัญชีมบี ทบาทสําคัญ
ในการให้ขอ้ มูลทางการเงินทีน่ า่ เชือ่
ถือและถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีก่ าํ หนดให้กบั
องค์กรต่าง ๆ ทัง้ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ ข้อมูลทางการเงิน
เหล่านีม้ บี ทบาทสําคัญในการวางแผน
และตัดสินใจของผูบ้ ริหาร เพือ่ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
เป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ ข้อมูลเหล่านี้
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลือ่ นการ
เปลีย่ นแปลงขององค์กรในทิศทางที่
เหมาะสมตามสภาวะเศรษฐกิจใน
ยุคโลกาภิวัตน์นักบัญชีจึงถูกคาด
หวังค่อนข้างสูงทั้งในด้านความรู้
พืน้ ฐานการประยุกต์เครือ่ งมือสาํ คัญที่
เกีย่ วข้อง ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
รวมถึงทักษะอืน่ ๆ เช่น การสือ่ สาร
ในด้านการนําเสนอข้อมูล การทาํ
งานร่วมกับผูอ้ น่ื เป็นต้น คุณสมบัติ
ทีส่ าํ คัญทีข่ าดไม่ได้คอื การมีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินการ
ทางบัญชี การนาํ เสนอและเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินกับผู้ท่เี กี่ยวข้อง
(The Association of Chartered
Certified Accountants, 2016)
นักบัญชีในทศวรรษหน้าเป็น
นักบัญชีรนุ่ ใหม่ทม่ี คี วามรูด้ า้ นบัญชีและ
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การเงินทีท่ นั ต่อการเปลีย่ นแปลงต่อ
โลกาภิวตั น์และเทคโนโลยี มีทศั นคติ
ทีเ่ ปิดกว้าง และมีความปรารถนา
ในการไปทาํ งานทีป่ ระเทศอืน่ นักบัญชี
ในทศวรรษหน้าต้องปรับตัวให้ทัน
ต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ และเห็นถึงโอกาส
ใหม่ ๆ ทีเ่ กิดจากความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ (Tysiac
& Drew, 2018) ประเทศไทยได้
ผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ
ไปสู่ ‘ประเทศไทย 4.0’ ด้วยความคาด
หวังทีจ่ ะนาํ พาประเทศหลุดพ้นจาก
กับดักชนชัน้ กลาง (Middle Income
Trap) การพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรของประเทศเพือ่ รองรับ
การปรับสูเ่ ศรษฐกิจเป็นยุทธศาสตร์
สาํ คัญหนึง่ ของประเทศ วิชาชีพบัญชี
ถือเป็นอีกหนึง่ อาชีพทีจ่ ะต้องมีการ
ปรับเปลีย่ นทักษะส่วนบุคคลให้ทนั
ต่อเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และ
ต้องมีการพัฒนาให้มที กั ษะด้านความ
รู้ (Hard Skill) และทักษะด้านการ
เข้าสังคม (Soft Skill) (Half, 2017)
บทความนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อนําเสนอผลการสํารวจทักษะ
ของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน้า

จากผู้ว่าจ้างนักบัญชีหรือผู้ท่ีเคย
ทาํ งานร่วมกับนักบัญชีจากองค์กร
ในภาคเอกชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเจ้าของธุรกิจ โดยศึกษาจาก
บุคลากรหลากหลายอาชีพทีท่ าํ งาน
ทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั ิ
การ เพือ่ นําเสนอทักษะของวิชาชีพ
บัญชีในทศวรรษหน้าที่เป็นเรื่อง
ทีท่ า้ ทายในการพัฒนานักบัญชีของ
ประเทศไทยในยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการ
ปรับเปลีย่ นการดําเนินงานต่าง ๆ ของ
องค์กรอย่างมากมาย สิง่ ทีแ่ สดงให้
เห็นเชิงประจักษ์ คือ นักบัญชีจาํ เป็น
ต้องมีความรูด้ า้ นบัญชีทเ่ี ป็นพืน้ ฐาน
ความรู้ท่สี ําคัญสําหรับวิชาชีพที่มี
บทบาทสําคัญต่อการแสดงฐานะ
การเงินทีถ่ กู ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
นอกจากนี้ ทักษะสําคัญของผู้
ทีม่ วี ชิ าชีพบัญชีทต่ี อ้ งมีควบคูก่ บั ความ
รูพ้ น้ื ฐานด้านบัญชีคอื ต้องมีความรู้
ด้านการเงินและความสามารถในการ
วิเคราะห์ดว้ ยเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิง่ ทีข่ าดไม่ได้คอื ทักษะการใช้เครือ่ ง
มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ
วิชาชีพบัญชีในทศวรรษหน้าต้อง
เป็นผู้ใช้ท่มี ากด้วยความสามารถ

(Power User) มีการติดตามและ
เรียนรูก้ ารใช้เครือ่ งมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการคิดวิเคราะห์
เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน
ด้านบัญชีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ การวางแผน
และตัดสินใจที่มีประสิทธิผล นั่น
หมายความว่าผูบ้ ริหารด้านการบัญชี
ต้องให้การสนับสนุนในการพัฒนา
นักบัญชีให้มคี วามรูใ้ หม่ ๆ ทีส่ ามารถ
นาํ มาประยุกต์กบั องค์กรได้
สิง่ ทีว่ ชิ าชีพบัญชีตอ้ งยึดมัน่
อย่างต่อเนือ่ ง คือ การมีการกาํ กับ
ดูแลกิจการทีด่ ที ง้ั ให้คาํ นึงถึงความรับ
ผิดชอบต่อองค์กรและสังคม การถือ
ปฏิบตั งิ านด้วยคุณธรรมและธรรมา
ภิบาลอย่างเคร่งครัดรวมถึงกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพบัญชี
จําเป็นต้องมีการปรับตัวมากขึน้ เพือ่
ก้าวไปสูเ่ ศรษฐกิจในทศวรรษหน้า การทํา
งานรวมกับผูอ้ น่ื นักบัญชีตอ้ งมีทกั ษะ
ทีม่ ากขึน้ ไม่วา่ จะเป็นการคิดวิเคราะห์
และการสือ่ สาร การใช้ภาษาอังกฤษ
ทัง้ การเขียนและพูดได้คล่องมากขึน้
เพือ่ ทีจ่ ะสามารถไปทํางานได้ทว่ั โลก
สวนการสื่อสารด้วยภาษาไทยยัง
เป็นสิง่ สําคัญมากทัง้ ในด้านการนํา
เสนอและการเขียนภาษาไทยของผู้
ที่มีวิชาชีพบัญชี ในประเทศไทย
การศึกษานีใ้ ห้ความสาํ คัญทักษะของ
วิชาชีพบัญชีท่ตี ้องมีความคิดของ
ผูป้ ระกอบการในการสร้างแบรนด์ธรุ กิจ
ของตัวเองทีม่ คี วามสามารถในการ
จัดการธุรกิจได้รอบด้าน ทักษะที่
สาํ คัญของวิชาชีพทีง่ านวิจยั พบคือ
ผูท้ ม่ี วี ชิ าชีพบัญชีตอ้ งการมีความรู้
ข้ามศาสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกับงานและ
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีท่ นั สมัย
การจัดอันดับความสาํ คัญของ

ทักษะของวิชาชีพบัญชีในทศวรรษ
หน้าพบว่า นักบัญชีในทศวรรษหน้า
จะต้องมีทกั ษะทัง้ ทีเ่ ป็นความรูพ้ น้ื ฐาน
ด้านบัญชีทกั ษะการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
เครือ่ งมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การปรับตัว คุณธรรมและธรรมาภิบาล
ความรูพ้ น้ื ฐานด้านการเงิน ทักษะใน
การสือ่ สารและเขียนภาษาอังกฤษ
การมีมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีท่ นั สมัย ความพร้อม
ในการทาํ งานต่างประเทศ รวมถึง
ความคิดในการเป็นผูป้ ระกอบการ
ล้วนเป็นประเด็นทีส่ ถาบันอุดมศึกษา
ต่าง ๆ ทีผ่ ลิตนักบัญชีจะต้องออกแบบ
หลักสูตรและมีกจิ กรรมนอกหลักสูตร
เพือ่ สร้างทักษะทีอ่ งค์กรต่าง ๆ มี
ความคาดหวัง และไม่ให้เทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไปใน
ทิศทางทีม่ คี วามสามารถทาํ งานแทน
มนุษย์มาทาํ ลายล้างวิชาชีพบัญชีให้
มีความสําคัญน้อยลง (Accounting
Profession Disruption)
ผลการศึกษาเป็นประโยชน์ใน
เชิงบริหารในด้านการพัฒนาวิชาชีพ
บัญชีของประเทศไทยในหลายประเด็น
องค์กรต่าง ๆ จะต้องพัฒนาและสร้าง
ทักษะรอบด้านให้กบั นักบัญชีให้ทนั
ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ ได้เข้าสูต่ ลาด
แรงงานด้วยการวางแผนแนวทางการ
ปฏิบตั งิ านในการพัฒนาและบริหาร
งานด้านการบัญชีและการตรวจสอบ
เพือ่ รองรับสภาพแวดล้อมในอนาคต
เป็นสิ่งที่ต้องดําเนินการอย่างเร่ง
ด่วน โดยเฉพาะความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีดา้ นการวิเคราะห์วทิ ยา
ด้านข้อมูล (Data Analytics) ปัญญา
ประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

และเทคโนโลยีบล็อกเชน (BlockchainTechnology) และการดําเนิน
ธุรกิจผ่านระบบเงินดิจทิ ลั หรือสกุล
เงินดิจทิ ลั (Digital Money/Digital
Currency) ซึง่ เป็นสภาพแวดล้อมใหม่
สาํ หรับนักบัญชีวชิ าชีพในทศวรรษ
หน้าทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาให้มคี วาม
รูค้ วามเข้าใจ และสามารถตรวจสอบ
กระบวนการทางเทคนิคต่าง ๆ ได้อนั
จะส่งผลให้ประเทศไทยมีบคุ ลากร
ด้านบัญชีทม่ี กี ารปรับเปลีย่ นให้ทนั
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้วิชาชีพบัญชี
ของไทยมีมาตรฐานสากลและเป็น
นักบัญชีวชิ าชีพทีย่ อมรับและพร้อม
ในการทํางานในเวทีโลกอย่างแท้จริง
และยากทีว่ ชิ าชีพบัญชีจะถูกทดแทน
โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยมีข้อจํากัดที่ไม่ได้
สอบถามผูต้ อบแบบสอบถามจากหลาก
หลายอุตสาหกรรมและไม่ได้ศกึ ษา
เปรียบเทียบทักษะนักบัญชีตามความ
เชีย่ วชาญของวิชาชีพบัญชีเช่น นักบัญชี
การเงิน นักบัญชีดา้ นต้นทุน ผูต้ รวจ
สอบ ทีป่ รึกษาด้านระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและภาษีอากร งานวิจยั
ในอนาคตสามารถขยายขอบเขตการ
ศึกษาเพิม่ ขึน้ รวมถึงการศึกษาความ
ต้องการด้านทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย
ในรายละเอียด รวมถึงความสามารถ
ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ภาวะผูน้ าํ
เพือ่ ประโยชน์ดา้ นการพัฒนานักบัญชี
ในยุคดิจทิ ลั ทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว มีความ
สามารถมากขึน้ และเข้ามามีผลกระทบ
ต่อการประกอบวิชาชีพบัญชีในอนาคต
ตุุลาคม - ธัันวาคม 2563
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การเกือ้ กูลที่
ดร.สุพศิ ประณีตพลกรัง

ยัง่ ยืน

สหกรณ์เป็นการรวมกลุ่มสมาชิกซึ่งมีปัญหาในเรื่องเดียวกัน ต้องการแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ เช่น การ
ขายสินค้า การซื้อสินค้า การเข้าถึงเงินทุน การขาดแคลนเครื่องมือต่าง ๆ จึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน ดังจะเห็นได้จากสหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น สหกรณ์
จึงเกิดจากการรวมพลังกันของสมาชิก ดำ�เนินการต่าง ๆ เพื่อสมาชิก มีการร่วมคิด ร่วมลงทุน ร่วมวางแผน
ร่วมแก้ปัญหา อยู่ก็อยู่ด้วยกัน พังก็ต้องพังด้วยกัน เพราะต่างก็มีความสำ�คัญและเป็นปัจจัยเอื้ออำ�นวยให้
สหกรณ์สามารถดำ�รงคงอยู่ได้ สหกรณ์จึงเป็นเรื่องการหาทางช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่สมาชิก และมักจะ
เป็นผู้ที่มีปัญหาด้วยกันทั้งสิ้น
ดังนั้นเราจะเห็นได้จากต้นกำ�เนิดสหกรณ์ในประเทศอังกฤษที่เป็นการรวมตัวกันของคนงานที่ได้รับ
ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพชีวิตและสภาพการทำ�งาน
ที่ไม่เหมาะสม อัตคัดขาดแคลนสิ่งจำ�เป็นของชีวิตในทุก ๆ ด้าน
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เมือ่ การก่อกำ�เนิดของสหกรณ์
เป็นเรือ่ งของสมาชิก จึงแตกต่างจาก
การก่อตั้งธนาคาร บริษัท ห้างร้าน
ต่าง ๆ ที่มีการจัดตั้งขึ้นก็เพื่อมุ่ง
แสวงหากำ�ไร การตัดสินใจต่าง ๆ
มีการเน้นหนักให้ความสำ�คัญไป
ที่ทางได้ ทางเสีย และการเจริญ
เติบโตขององค์กรเป็นหลัก ต่างกับ
สหกรณ์ที่มุ่งเน้นหนักในด้านการ
ให้ความช่วยเหลือสมาชิก ไม่ได้มุ่ง
กำ�ไรเป็นหลักหรือขยายกิจการเป็น
หลัก กิจกรรมหรือการดำ�เนินการ
ต่าง ๆ บางครั้งก็อาจเป็นเรื่องการ
ให้สวัสดิการ จัดสรรสิทธิประโยชน์
แก่สมาชิก เป็นการช่วยเหลือกัน
ทางหนึ่งด้วย
สำ�หรับกิจการสหกรณ์ใน
ประเทศไทยนัน้ เห็นได้วา่ ค่อนข้าง
เจริญก้าวหน้า มีความมั่นคง มีเงิน
ทุนมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ที่ใด
มีคนหมู่มากก็อาจมีปัญหา อาจมี
ทั้งคนที่ดีและคนไม่ดีปะปนกันไป
แล้วแต่จะพบเจอกันอย่างไร ด้าน
ของสหกรณ์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อมี

ทุนมากขึ้น สหกรณ์มีความมั่นคง
แข็งแกร่ง ก็อาจจะมีการดำ�เนินการ
ต่าง ๆ ที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการ
ของการสหกรณ์ หรือเริ่มละเลย
สมาชิก หรือสมาชิกตั้งหลักได้แล้ว
จึงมุง่ หมายเฉพาะประโยชน์ทจี่ ะได้
จากสหกรณ์ ทำ�ให้เกิดการบริหาร
จัดการสหกรณ์ที่เป็นไปในภาวะ
สุ่มเสี่ยงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งหาก
ประสบปัญหาในภายหน้าแล้ว ผู้ที่
จะได้รบั ผล เกิดความเดือดร้อนก็คอื
มวลหมู่สมาชิกนั่นเอง
ด้านช่องทางที่เปิดโอกาส
ให้เป็นเช่นนี้ก็เพราะสหกรณ์มีการ
บริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
ซึ่งกรรมการนั้นก็มาจากการเลือก
ตัง้ ของสมาชิก หากได้กรรมการทีด่ ี
มีความรู้ความสามารถก็พอจะ
นำ�พาสหกรณ์ไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง
ได้แต่ถา้ หากได้กรรมการทีม่ งุ่ หมาย
เข้ามากอบโกยผลประโยชน์ หาช่อง
ทางต่าง ๆ ที่ตนเองได้ประโยชน์
สหกรณ์นนั้ ก็อาจล่มจมได้ในเร็ววัน
ดังตัวอย่างข่าวทุจริตหรือเกิดการ

โกงในสหกรณ์ต่าง ๆ
ทัง้ นีก้ เ็ พราะสมาชิกไม่ใส่ใจ
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการที่จะ
เข้าไปดูแลรักษาผลประโยชน์ของ
สมาชิกและทำ�เพือ่ สหกรณ์ตามหลัก
การสหกรณ์อย่างแท้จริง ประกอบ
กับสมาชิกอาจใส่ใจหรือมีสว่ นร่วม
กับสหกรณ์กเ็ พียงการรอรับปันผล
ไม่สนใจดูแลการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการว่าส่อแนวโน้มไปใน
ทางทีไ่ ม่ดไี ม่งามหรือไม่ ก็เลยกลาย
เป็นช่องทางหรือโอกาสอันดีของการ
ทุจริตคอร์รปั ชันในสหกรณ์ทมี่ กี าร
หมักหมมซ่อนไว้เป็นเวลานานกว่า
จะมีการตรวจสอบค้นพบ ซึง่ เมือ่ ถึง
ตอนนัน้ เงินของสมาชิกก็อาจจะไม่
เหลือแล้ว สมาชิกจึงต้องให้ความ
สนใจ การบริหารจัดการ ให้ความ
สนใจในการเลือกตั้ง การกำ�หนด
นโยบายหรือทิศทางทีส่ หกรณ์ควร
จะก้าวไปเพือ่ ให้กจิ การของสหกรณ์
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ของส่วนรวมและเป็นการเกื้อกูล
กันได้อย่างแท้จริง
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การจัดตั้งสหกรณ์เกิดขึ้น
ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 5
ประมาณ พ.ศ. 2457 สืบเนื่องมา
จากประเทศไทยเริ่มค้าขายกับ
ต่างประเทศมากขึ้น ประกอบกับ
การทำ�สนธิสัญญาการค้าต่าง ๆ ที่
นำ�ประเทศไทยเข้าสูร่ ะบบทุนนิยม
ส่งผลต่อภาคการผลิตในชนบท
โดยเฉพาะภาคการเกษตรทีจ่ ะต้อง
ขยายการผลิตเพือ่ รองรับการส่งออก
ระบบเศรษฐกิจชนบทจึงเปลี่ยน
จากระบบเลีย้ งตนเองมาเป็นระบบ
เศรษฐกิจเพื่อการค้า ซึ่งก่อให้เกิด
ความต้องการเงินทุนในการขยาย
การผลิต ทำ�ให้การกูย้ มื เงินทุนจาก
นายทุนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งเสียดอกเบีย้ ใน
อัตราสูง นอกจากนีเ้ กษตรกรยังถูก
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในการ
จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ขายผลผลิต เกษตรกรจึงตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา
จากสภาพปั ญ หาความ
ยากจนและหนี้สินดังกล่าว ทำ�ให้
ทางราชการพยายามหาทางแก้ไข
ดังนั้นต่อมารัฐบาลได้เชิญ เซอร์
เบอร์นาร์ดฮันเตอร์ (Sir Benard
Hunter) หัวหน้าธนาคารแห่ง
มัดราส ประเทศอินเดีย เข้ามาสำ�รวจ
หาลูท่ างช่วยเหลือเกษตรกรและได้
เสนอว่าควรตั้ง “ธนาคารให้กู้ยืม
แห่งชาติ” ดำ�เนินการให้กู้ยืมแก่
ราษฎรโดยมีที่ดินและหลักทรัพย์
อื่นเป็นประกัน เพื่อมิให้เกษตรกร
ที่กู้ยืมเงินหลบหนีหนี้สิน พร้อม
ทั้งแนะนำ�ให้จัดตั้งสมาคมเรียกว่า
“โคออเปอร์เรทีพ โซไซตี”้ (Cooperative
Society) เพือ่ ควบคุมการกูเ้ งิน และ

การพัฒนาชนบทไทย

นายดลภัทร์ โตนาม

การเรียกเก็บเงินกู้ โดยใช้หลักการ
ร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
ซึง่ คำ�นี้ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมืน่
พิทยาลงกรณ์ ได้ทรงบัญญัติศัพท์
เป็นภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์”
และได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์แห่ง
แรกของประเทศไทยขึ้น ณ ท้องที่
อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกชือ่ ว่า
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำ�กัดสินใช้”
แต่จากปัญหาในระบบกลไก
ตลาดซึ่งเปิดเสรีทางการค้าการ
ลงทุน ได้แก่ การขาดแคลนเงินทุน
เงินทุนที่ใช้ในการประกอบอาชีพ
ไม่เพียงพอ ต้องกูย้ มื จากพ่อค้า หรือ
นายทุน ทำ�ให้เสียดอกเบีย้ แพง การ
ขาดแคลนทีด่ นิ ทำ�กิน เกษตรกรบาง
รายมีที่ดินทำ�กินน้อย บางรายไม่มี
ที่ดินเป็นของตนเองต้องเช่าที่ดิน
ผูอ้ นื่ ทำ�กิน โดยเสียค่าเช่าแพง และ
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการเช่า
ปัญหาในเรือ่ งการผลิต เกษตรกรขาด
ความรูเ้ กีย่ วกับการผลิตสมัยใหม่ที่
ถูกต้อง ผลผลิตไม่มคี ณ
ุ ภาพ ไม่เป็น
ไปตามความต้องการของตลาด ขาด
ปัจจัยพื้นฐานที่จำ�เป็น เช่น ระบบ
ชลประทาน การคมนาคมขนส่ง ไม่มี
ที่เก็บรักษาผลผลิต เป็นต้น ปัญหา
การตลาด ความจำ�เป็นต้องจำ�หน่าย
ผลผลิตตามฤดูกาล ผลผลิตล้นตลาด
เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ ส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนในสังคม ทำ�ให้
มีคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็น
อยู่ตํ่ากว่าคนประกอบอาชีพอื่น
ขาดการศึกษา การอนามัย และ

ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
การจัดตัง้ สหกรณ์การเกษตร
จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกผู้มี
อาชีพทางการเกษตรดำ�เนินกิจการ
ร่วมกันและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วย
ยกฐานะความเป็นอยูข่ องสมาชิกให้
ดีขนึ้ ซึง่ ปัจจุบนั สหกรณ์การเกษตร
ทัว่ ประเทศไทยมีทงั้ สิน้ 3,885 แห่ง
ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ผู้ มี อ าชี พ
ทางการเกษตรจำ�นวน 5,995,263 คน
โดยดำ�เนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่น ปุ๋ย
ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์ และ
สิง่ ของทีจ่ �ำ เป็นมาจำ�หน่ายแก่สมาชิก
โดยสหกรณ์จะทำ�การสำ�รวจความ
ต้องการของสมาชิกก่อน แล้วจึงจะ
จัดหามาจำ�หน่าย เพราะการรวม
กันซื้อในปริมาณมากจะทำ�ให้ซื้อ
ได้ในราคาที่ถูกลง และเมื่อถึงสิ้นปี
หากสหกรณ์มกี �ำ ไร ก็จะนำ�เงินนีม้ า
เฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก นอกจากนี้
สหกรณ์การเกษตรยังจัดหาตลาด
จำ�หน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของ
สมาชิก โดยการรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิกมาจัดจำ�หน่าย ทำ�ให้ไม่ถูก
กดราคาในการรับซื้อผลผลิต และ
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากการ
ชั่ง ตวง วัด ยิ่งไปกว่านั้นสหกรณ์
การเกษตรยังสามารถจะจัดหาเงินกู้
ดอกเบีย้ ตํา่ ได้ เนือ่ งจากการรวมตัว
กันเป็นสหกรณ์สามารถสร้างความ
เชือ่ ถือให้กบั สถาบันการเงิน หน่วย

งานของรัฐและบุคคลทัว่ ไปได้ ทำ�ให้
สมาชิกมีเงินกู้เพื่อนำ�ไปลงทุนเพื่อ
การเกษตร รวมทัง้ สหกรณ์การเกษตร
ยังรับฝากเงิน เพือ่ ส่งเสริมการออม
ทรัพย์ของสมาชิก และเป็นการระดม
เงินทุนในสหกรณ์โดยสหกรณ์จะ
จ่ายดอกเบี้ยให้แก่สมาชิกอีกด้วย
นอกจากนีส้ หกรณ์การเกษตรยังอาจ
จัดให้มเี จ้าหน้าทีท่ มี่ คี วามรูท้ างการ
เกษตรคอยให้ความรู้ คำ�แนะนำ�แก่
สมาชิก ตลอดจนวางแผนการผลิต
ให้มปี ริมาณและคุณภาพตรงความ
ต้องการของตลาด และส่งเสริมความ
รู้ทางเกษตรแผนใหม่
จากการกู้เงินสหกรณ์ใน
อัตราดอกเบีย้ ตาํ่ มาประกอบอาชีพ
ทำ�ให้เกษตรกรมีทดี่ นิ ทำ�กินเป็นของ
ตนเองหรือมีทดี่ นิ ทำ�กินมากกว่าเดิม
ทั้งยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การ
ใช้พนั ธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ การใช้ปยุ๋ การ
ใช้ยาปราบศัตรูพืช การเก็บรักษา
ผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผลที่
ได้จงึ เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาด ส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์และ
บุคคลในครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การศึกษา ดังนัน้ สหกรณ์การเกษตร
จึงช่วยให้เกษตรกรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
หรือสังคมนัน้ มีชวี ติ และความเป็น
อยู่ที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบสุข
บุตรหลานสมาชิกได้รบั การศึกษาสูง
ขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดีเนื่องจาก
เกษตรกรมี ฐ านะความเป็ น อยู่
ตุุลาคม - ธัันวาคม 2563

19

ทีด่ ขี นึ้ อย่างไรก็ตามการดำ�เนินการของ
สหกรณ์การเกษตรในประเทศไทย
ยังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงพอที่จะมี
ส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เหมือนอย่างกิจการสหกรณ์
ของประเทศอืน่ ๆ เนือ่ งจากสหกรณ์
ของประเทศไทยทีจ่ ดั ตัง้ มาตัง้ แต่ปี
2459 เป็นต้นมานั้น เป็นองค์กร
ที่ก่อตั้งโดยรัฐ และควบคุมโดยรัฐ
อย่างใกล้ชิด ถึงแม้จะมีการเรียก
หุ้นจากสมาชิก และน่าจะเป็นของ
สมาชิกและดำ�เนินการโดยสมาชิก
อย่างอิสระ แต่กฎหมายทุกฉบับที่
ออกมาใช้กไ็ ด้พยายามบิดเบือนหลัก
การให้อิสระและเสรีภาพของการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์มาตลอด
โดยมีเหตุผลว่าเกษตรกรยังโง่ ไม่
สามารถดำ�เนินธุรกิจได้ ข้ออ้างดัง
กล่าวทำ�ให้สหกรณ์การเกษตรไม่
สามารถพัฒนาไปได้ นอกจากนี้ยัง
ส่งผลให้เกษตรกรผูท้ เี่ ป็นสมาชิกรูส้ กึ
ว่าสหกรณ์การเกษตรนั้นเป็นเรื่อง
ของทางราชการไม่ใช่เรื่องของตน
ตนเองเป็นเพียงผู้มีหน้าที่ไปกู้ยืม
เงินเขาเท่านัน้ ทำ�ให้ไม่กระตือรือร้น
ที่จะพิทกั ษ์รกั ษาผลประโยชน์ของ
ตนเองในงานสหกรณ์ นอกจากนี้
การที่สหกรณ์การเกษตรทำ�หน้าที่
เสมือนผูอ้ �ำ นวยความสะดวกในการ
รวบรวมสินค้า และกระจายเงินทุน
ทำ�ให้สหกรณ์การเกษตรไม่ใช่หน่วย
เศรษฐกิจที่แข่งขันได้ โดยทั่วไป
สหกรณ์การเกษตรเป็นการรวมกลุม่
ของเกษตรกรทีเ่ ข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในระบบได้ยาก หรือสามารถจัดหา
อุปกรณ์ทางเกษตร และขายผลิตผล
ได้ในราคาทีเ่ หมาะสมได้ยาก กล่าว
อีกนัยหนึง่ ก็คอื เกษตรกรหรือสมาชิก
สหกรณ์จะมีแนวโน้มให้ความสนใจ
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กับผลประโยชน์ของตนเองที่ได้รับ
จากสหกรณ์มากกว่าที่จะสนใจว่า
สหกรณ์ในฐานะองค์กรควรจะได้
รับการพัฒนาให้มคี วามเข้มแข็งทาง
ด้านการเงินได้อย่างไร นอกจากนัน้
สหกรณ์ยงั อยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อม
ที่ไม่ได้กดดันจากการแข่งขัน ไม่มี
มาตรฐานเพือ่ เป็นการเปรียบเทียบ
ผลการดำ�เนินงานระหว่างสหกรณ์
เป็นผลให้สหกรณ์มตี น้ ทุนการดำ�เนิน
งานมากกว่าทีค่ วรจะเป็น อาจกล่าว
ได้วา่ สหกรณ์ภาคการเกษตรเองไม่
ได้มองว่าตนเองว่าเป็นองค์กรทีต่ อ้ ง
มีผลการดำ�เนินงานที่ดี ดังนั้นการ
ที่ขบวนการสหกรณ์การเกษตรจะ
ประสบผลสำ�เร็จได้นนั้ ควรให้ความ
สำ�คัญกับคุณภาพของผลการดำ�เนิน
งาน การพิจารณาถึงจำ�นวนสมาชิก
หรือปริมาณธุรกิจ ตัวอย่างการจัด
ตั้งสหกรณ์การเกษตรที่ประสบ
ความสำ�เร็จ คือสหกรณ์การเกษตร
ของประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย
เกษตรกรชาวดัตซ์ได้จดั ตัง้ สหกรณ์
การเกษตรขึน้ มาเพือ่ แก้ปญ
ั หาและ
พัฒนาเศรษฐกิจของตน โดยสหกรณ์
การเกษตรจะจัดหาสินค้าวัตถุดิบ
ทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น เมล็ด
พันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เครื่องจักร
เกษตร และนํ้ามันมาจำ�หน่ายแก่
สมาชิกเกษตรกรในราคาทีเ่ ป็นธรรม
นอกจากนี้สหกรณ์ยังขายผลิตผล
เกษตร เช่น ผักสด ดอกไม้ ผลไม้
ซึ่งเป็นประเภทเสียเร็วแก่พ่อค้า
คนกลาง โดยสหกรณ์จะทำ�หน้าที่
ต่อรองกับพ่อค้าซึ่งทำ�ให้สมาชิก
ได้รายได้สูงกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น
สหกรณ์การเกษตรของชาวดัตซ์ยัง
สามารถแปรสภาพวัตถุดิบเกษตร
ให้เป็นสินค้าสำ�เร็จรูปก่อนขายไป

ในท้องตลาดได้อีกด้วย
จากตั ว อย่ า งสหกรณ์ ใ น
ประเทศเนเธอร์แลนด์จะเห็นข้อ
แตกต่างกับสหกรณ์ในประเทศไทย
ในประเด็นเรือ่ งการจัดตัง้ กล่าวคือ
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ การจัด
ตั้งสหกรณ์การเกษตรเป็นความ
ต้องการของเกษตรกรเอง อันเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากการที่เกษตรกร
ได้รับความเดือดร้อน ขณะที่การ
จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรของไทย
นั้นเป็นสิ่งที่รัฐเป็นผู้ที่เข้าไปแก้
ปัญหา มิได้เกิดจากจิตสำ�นึกร่วมกัน
เพือ่ ต่อสูข้ องเกษตรกรอย่างแท้จริง
เกษตรกรจึงมิได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
กับสหกรณ์ดังที่กล่าวไปแล้ว การ
ต่อสู้เรียกร้องสิทธิของเกษตรกรจึง
เป็นการเคลือ่ นไหว รวมตัวกันอย่าง
เฉพาะกิจ ในการต่อสู้กับประเด็น
ต่าง ๆ เป็นกรณี ๆ มิได้มีการต่อสู้
เรี ย กร้ อ งผ่ า นการร่ ว มกลุ่ ม ใน
รูปแบบของสหกรณ์ ฉะนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะ
ได้ประโยชน์ทแี่ ท้จริงจากการจัดตัง้
สหกรณ์การเกษตร การดำ�เนินการ
จัดตัง้ ควรเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนที่สนใจ ไม่ใช่ตั้งขึ้น
เพราะเจ้าหน้าทีข่ องรัฐบาลอยากตัง้
ไม่ควรเอางานสหกรณ์ไปยัดเยียด
ให้ประชาชนที่ยังไม่พร้อม แต่ควร
ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้นำ�ท้องถิ่น
ในการจัดตั้งกลุ่ม หรือสหกรณ์ของ
เขาขึ้นเองหากประชาชนส่วนใหญ่
ไร้การศึกษา ท้องถิน่ ขาดผูน้ �ำ รัฐจึงควร
ต้องพยายามดำ�เนินงานสหกรณ์เสีย
เอง แต่ตอ้ งเป็นระยะชัว่ คราวเท่านัน้
หน่วยงานของรัฐด้านสหกรณ์ควร
ทำ�หน้าทีช่ ว่ ยเหลือแนะนำ�ในฐานะ
พีเ่ ลีย้ ง ไม่ใช่ให้มอี �ำ นาจระงับยับยัง้
ขบวนการสหกรณ์

