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เพิง่ ผ่านไปหมาดๆ กับการเป็นประธานเปิดการประชุมกลุม่ เกษตรกร
ภูมภิ าคเอเชียเพือ่ ความร่วมมือ (Asian Farmers’ Group for Cooperation
– AFGC) ประจำ�ปี 2563 ครัง้ ที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์ 11 ประเทศ ซึง่ ปี
นี้ เป็นทีท่ ราบกันว่าได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่ โลก เกิดการ
ล็อกดาวน์ในหลายประเทศเพือ่ ยับยัง้ การระบาดของเชือ้ ไวรัส จึงได้เลือ่ นมา
จัดการประชุมในปีนด้ี ว้ ยระบบออนไลน์ ซึง่ ดำ�เนินการควบคุมระบบโดย IDACA
ประเทศญีป่ นุ่ ก็ตอ้ งขอขอบคุณเจ้าหน้าทีท่ กุ คนของ IDACA โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ Mr. Hirofumi Kobayashi ผูอ้ �ำ นวยการของ IDACA
ประเทศไทยให้ความสำ�คัญกับการเตรียมการและการจัดการกับโรค
ระบาดให้มปี ระสิทธิภาพอย่างสูง โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ การติดตาม
การคัดแยกกับผูต้ ดิ เชือ้ อย่างรวดเร็ว การใช้หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด
กับประชาชนทุกคน ผมหวังว่าการประชุมครัง้ นีจ้ ะสามารถแบ่งปันข้อมูล
ของแต่ละประเทศเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการผลิต การแปรรูปและการ
บริโภคอาหารตามวิถขี องแต่ละท้องถิน่ เราจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิด
การเปลีย่ นแปลงระบบการผลิตอาหารของโลก เพือ่ ให้บรรลุถงึ เป้าประสงค์
ของการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนแห่งสหประชาชาติ
ทัง้ นี้ การประชุมกลุม่ เกษตรกรภูมภิ าคเอเชียเพือ่ ความร่วมมือ (Asian
Farmers’ Group for Cooperation – AFGC) ในครัง้ นี้ นับเป็นการประชุม
ประจำ�ปี 2563 ครัง้ ที่ 20 ด้วยระบบ Web System (ระบบออนไลน์) ซึง่
กำ�หนดจัดในวันที่ 30 เมษายน 2564 และประเทศไทย โดยสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ ระบบการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืน เพือ่
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบนั AFGC มี
องค์กรสมาชิก 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ ศรีลงั กา ไทย เวียดนาม มองโกเลีย และ
ไต้หวัน วัตถุประสงค์เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือ
ในการมีสว่ นร่วมเกีย่ วกับการเกษตรในมุมมองของเกษตรกรของภูมภิ าคเอเชีย
ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) และด้านอืน่ ๆ ซึง่ ในการประชุมครัง้ ถัดไป
ได้มมี ติก�ำ หนดให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ
จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ฉบับนี้ จึงถือโอกาสขอบคุณผูแ้ ทนจาก
ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ ศรีลงั กา
ไทย เวียดนาม มองโกเลีย และไต้หวัน ซึง่ เป็นองค์กรสมาชิกของ AFGC ทีใ่ ห้
ความสำ�คัญกับระบบการผลิตอาหารทีย่ ง่ั ยืนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนแห่งสหประชาชาติ และร่วมกันบอกเล่าถึงการทำ�งาน การดำ�เนินงาน
ของแต่ละประเทศผ่านการประชุมในครัง้ นี้
ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การดำ�เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะทำ�ให้
ผูอ้ า่ นทุกท่านได้รบั สาระและความรูจ้ ากจุลสารฉบับนี้ ในมุมมองหลากหลาย
คอลัมน์ และขอขอบคุณนักเขียนทุกท่านทีไ่ ด้น�ำ สาระดีๆ อันเป็นประโยชน์
มาสูผ่ อู้ า่ น
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ประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยฉบับนี้ ยังอัดแน่น
ไปด้วยสาระดีๆ ทัง้ ในเรือ่ งกฎกระทรวง, ทัง้ ในเรือ่ งความสำาคัญของประธาน
กรรมการดำาเนินการของสหกรณ์และในอีกหลายๆ เรื่องราวที่เรานำามา
เสนอจากทีมผู้เขียนที่มากความรู้ และกรุณาได้ถ่ายทอดนำาลงในจุลสาร
ฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ถึงเวลาสู่ความเป็นอิสระและปกครอง
ตนเองของขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งจะเป็นการจุดประกายแนวทาง
สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน
ด้วยความห่วงใยจากทีมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ขอส่งกำาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และขอให้พี่น้องสมาชิก ได้รับ
วัคซีนป้องกันโควิดกันถ้วนหน้า เพือ่ เราจะได้ประกอบสัมมาชีพ ดำาเนินชีวติ
ตามปกติสุข และเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำาเนินกิจกรรม การสัมมนา
การอบรม การจัดประชุม การพบปะพูดคุย เป็นไปตามวิถขี องชาวสหกรณ์
ได้ต่อไป ขอให้กำาลังใจทุกๆ สหกรณ์ครับ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
ทางสันนิบาตสหกรณ์คำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่าน
จึงจำาเป็นต้องเลื่อนการจัดฝกอบรมในหลายๆ โครงการออกไป และ
จะแจ้งกำาหนดการให้ทราบอีกครั้ง ทั้งในส่วนงานฝกอบรม และในส่วน
งานของสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด รวมถึงการลงพืน้ ทีพ่ บปะพีน่ อ้ งสหกรณ์
สมาชิก เราไม่ได้นงิ่ นอนใจ ยืนยันว่า “เราจะไม่ทงิ้ สหกรณ์ใด สหกรณ์หนึง่
ไว้ข้างหลัง”
ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้

บ.ก.แถลง

ด้วยความเคารพยิ่ง
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
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ความสำ�คัญของ

ประธานกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์
การที่พระราช
บัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
มาตรา ๕๐๒ กำ�หนด
ให้สหกรณ์ต้องมีคณะ
กรรมการดำ � เนิ น การ
สหกรณ์ ซึง่ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึง่ คน
และกรรมการอืน่ อีกไม่เกิน
สิบสีค่ นซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่
เลือกตัง้ จากสมาชิก แม้
โดยทัว่ ไปคนสหกรณ์จะ
เข้าใจได้วา่ เป็นเรือ่ งธรรมดา
ของการมีคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ แต่โดยเนือ้ หาทีต่ อ้ งพิจารณาเป็น
ประการสำ�คัญ คือ การดำ�รงตำ�แหน่ง “ประธานกรรมการ” ซึง่ ในขณะนีเ้ กิด
ปัญหาในบางสหกรณ์ จึงมีค�ำ ถามว่า การรักษาการประธานกรรมการ จะทำ�ได้
เพียงใด และในกรณีใดบ้าง
ในเรือ่ งนีต้ อ้ งทำ�ความเข้าใจในประการแรกเสียก่อนว่า “คณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์” ประกอบด้วย “ประธานกรรมการ” หนึ่งคน และ
“กรรมการอืน่ ” อีกไม่เกินสิบสีค่ น ย่อมหมายความว่า หากคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ไม่มปี ระธานกรรมการ ไม่วา่ จะเป็นเพราะเหตุการเสียชีวติ
หรือลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ ความเป็นคณะกรรมการดำ�เนิน
การสหกรณ์กส็ น้ิ สุดลง ซึง่ หมายถึง สหกรณ์ไม่อาจมีการประชุมคณะกรรมการ
๑ประธานกรรมการดำ�เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
๒มาตรา

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม๑

ดำ�เนินการสหกรณ์ได้ เพราะขาด
องค์ประกอบของคณะกรรมการดำ�เนิน
การ กรณีทใ่ี ห้รองประธานทำ�หน้าที่
แทนนั้น ต้องเป็นกรณีท่มี ีประธาน
กรรมการ แต่ประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้
รองประธานกรรมการเป็น “ประธาน
ในทีป่ ระชุมแทน” เทียบเคียง การ
ประชุมของ คพช. ตามมาตรา ๑๓
และ การประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร กพส. ตามมาตรา ๓๒ แต่
คพช. หรือ คณะกรรมการบริหาร
กพส. โอกาสทีจ่ ะไม่มปี ระธาน ซึง่ เป็น
องค์ประกอบหลักเช่นเดียวกับคณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ เนือ่ งจาก
ประธานของแต่ละคณะดังกล่าวเป็นไป
โดยตำ�แหน่งทางราชการ ย่อมมีผรู้ กั ษา
ราชการหรือปฏิบตั ริ าชการแทนตาม
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินตลอดเวลา ส่วนกรณีประธาน
คณะกรรมการดำ�เนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยว่างลงไม่วา่

๕๐ วรรคแรก “ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่ คน และกรรมการอืน่ อีกไม่เกินสิบสีค่ นซึง่ ทีป่ ระชุม
ใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก”
๓มาตรา ๑๑๒ วรรคสาม “ให้คณะกรรมการดำ�เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งตัง้ ผูอ
้ �ำ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้ผอู้ �ำ นวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการดำ�เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
๔มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์เป็นผูด
้ �ำ เนินกิจการ และเป็นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการอันเกีย่ วกับบุคคลภายนอก เพือ่ การนีค้ ณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือผูจ้ ดั การทำ�การแทนก็ได้
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ด้วยเหตุใด คณะกรรมการดำ�เนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จะเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็น
ประธานแทนได้ทนั ที๓
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม คณะ
อนุกรรมการทีเ่ กีย่ วกับกูย้ มื เงินทีไ่ ด้
รับการแต่งตัง้ ตามความในมาตรา ๕๑๔
ยังคงดำ�เนินกิจการสหกรณ์ไปได้
แต่ในส่วนทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั หิ รือ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ไม่อาจทำ�ได้ จนกว่าจะมี
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ครบ
องค์ประกอบตามกฎหมายเสียก่อน
หรือมิฉะนัน้ ก็อาจให้สตั ยาบันย้อนหลัง
เมือ่ มีคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ครบองค์ประกอบแล้ว
การที่จ ะให้ ร องประธาน
กรรมการหรือใครรักษาการประธาน
กรรมการในเรือ่ งทีม่ ใิ ช่การประชุมคณะ
กรรมการจึงไม่อาจกระทำ�ได้ เช่นเดียวกับ
กรณีทส่ี หกรณ์บางแห่งกรรมการดำ�เนิน
การมีมติปลดประธาน ย่อมกระทำ�มิได้
คนทีจ่ ะปลดหรือถอดถอนประธานได้
ต้องเป็นมวลสมาชิกสหกรณ์ หรือนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายสหกรณ์
ตามเงือ่ นไขทีก่ ฎหมายกำ�หนดเท่านัน้
และหากให้รองประธานกรรมการหรือ
ใครรักษาการประธานกรรมการแล้ว
เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ก็เป็น
ความรับผิดส่วนตัวของผู้ทำ�ตนเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการทุกคน
เพราะเป็นการปฏิบัติผิดกฎหมาย
ตามมาตรา ๕๑/๑๕
ในกรณีท่ตี ำ�แหน่งประธาน
กรรมการว่างลง กรรมการที่เหลือ
จะประชุมได้กแ็ ต่เฉพาะจัดให้มกี าร

ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้ง
ประธานกรรมการหรืออาจใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๓ ๖
ร้องขอให้ศาลแต่งตัง้ ประธานกรรมการ
แทนชัว่ คราว โดยอาจร้องขอให้ผทู้ ไ่ี ด้
รับคะแนนรองลำ�ดับถัดไปหรืออดีต
ประธานทีพ่ น้ วาระมาเป็นประธานแทน
ก็ดจู ะเหมาะสมดี เพราะมีคา่ ใช้จา่ ย
ทีถ่ กู กว่าการประชุมวิสามัญ ส่วนกรณี
กรรมการอืน่ เสียชีวติ หรือลาออกไป
หากคณะกรรมการยังมีองค์ประชุมครบ
ก็ไม่จ�ำ เป็นต้องเลือกตัง้ หรือร้องขอต่อศาล
ให้ตง้ั กรรมการแทนชัว่ คราวก็ได้
แต่ มีคำ� พิ พ ากษาฎี ก าอยู่
เรือ่ งหนึง่ ทีอ่ าจทำ�ให้บางคนเข้าใจผิด คือ
คำ�พิพากษาฎีกาที่ ๒๑๑๖๖/๒๕๕๖
ทีว่ นิ จิ ฉัยอำ�นาจฟ้องของสหกรณ์ กรณี
ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการ
ดำ�เนินการอีก ๑๔ คนลงนามมอบอำ�นาจ
ให้กรรมการดำ�เนินการคนหนึง่ ฟ้อง
คู่กรรมการดำ�เนินการชุดเก่า กรณี
ทำ�ความเสียหายแก่สหกรณ์ แต่ตอ่ มา
ในระหว่างพิจารณาคดีอยู่น้นั ศาล
ปกครองสูงสุดได้มคี �ำ พิพากษาเพิกให้
ถอนคำ�วินิจฉัยของสหกรณ์จังหวัด
ทำ�ให้ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกตั้งซึ่งตัดสิทธิการสมัครของ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั เลือกเป็นประธานกรรมการ
ยังคงมีผลอยู่ ซึง่ ส่งผลให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั เลือก
เป็นประธานกรรมการนัน้ ไม่ชอบและ
ไม่มีผลตามกฎหมาย เมื่อผู้ท่ไี ด้รับ
เลือกเป็นประธานกรรมการไม่มฐี านะ
เป็นประธานกรรมการของสหกรณ์
ในขณะที่ลงลายมือชื่อมอบอำ�นาจ
ให้กรรมการดำ�เนินการคนหนึง่ เป็น
ตัวแทนตามความในมาตรา ๕๑ แห่ง

พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒
แต่กรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์
ทีย่ งั เหลืออยูอ่ กี ๑๔ คน ในขณะลง
ลายมือชือ่ มอบอำ�นาจยังมีจ�ำ นวนเกิน
กว่ากึง่ หนึง่ ถือได้วา่ เป็นเสียงข้างมาก
ทีจ่ ะดำ�เนินการแทนสหกรณ์ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๗๑ และถือว่าเป็นการมอบ
อำ�นาจให้กรรมการดำ�เนินการผูน้ น้ั
ได้รับมอบอำ�นาจให้ดำ�เนินคดีแทน
สหกรณ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
และข้อบังคับแล้ว ซึง่ มิใช่เป็นวินจิ ฉัย
อำ�นาจกระทำ�การของคณะกรรมการ
ในขณะทีไ่ ม่มปี ระธานคณะกรรมการ
โดยสรุปแล้ว การเป็น “ประธาน
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์” มีความ
สำ�คัญมาก เมือ่ ได้รบั การเลือกตัง้ เป็น
“ประธานกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์”
แล้ว ย่อมต้องดำ�รงตำ�แหน่งไปจนครบ
วาระสองปี จะลาออกระหว่างทางเป็น
เรือ่ งทีไ่ ม่ควรกระทำ�อย่างยิง่ เว้นแต่มี
เหตุทไ่ี ม่อาจก้าวล่วงได้ เพราะเท่ากับ
เป็นการทิง้ สมาชิกให้เผชิญชะตากรรม
เอาเอง หรือละทิง้ หน้าทีท่ ร่ี บั อาสามา
ดูแลสมาชิกสหกรณ์นน้ั ทัง้ นีส้ หกรณ์เรา
มีหน้าทีบ่ ริหารชีวติ สมาชิกให้มคี ณุ ภาพ
ชีวติ ทีด่ ี มีความยัง่ ยืน โดยใช้เงินเป็น
เครือ่ งมือ มิใช่บริหารเงินดังทีเ่ ข้าใจกัน
มาตลอด และทีส่ �ำ คัญหากสหกรณ์มี
ค่าใช้จา่ ยในการเลือกตัง้ หรือดำ�เนิน
การให้มปี ระธานกรรมการดำ�เนินการ
แทนทีว่ า่ งเพราะการลาออก ย่อมเป็น
เรือ่ งของประธานกรรมการดำ�เนินการ
ทีล่ าออกต้องรับผิดชอบ อันเป็นเรือ่ ง
ธรรมาภิบาลของคนสหกรณ์

๕มาตรา

๕๑/๑ ในการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดำ�เนินกิจการที่จะพึงดำ�เนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติท่ีประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
๖มาตรา ๗๓ ถ้ามีตำ�แหน่งว่างลงในจำ�นวนผู้แทนของนิติบุคคล และมีเหตุอันควรเชื่อการปล่อยตำ�แหน่งว่างไว้น่าจะเกิดความเสียหายขึ้นได้เมื่อผู้มี
ส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวขึ้นก็ได้
เมษายน - มิิถุุนายน 2564
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เพ�อ่ สรางการรับรู
ในเวทีการคาโลก

โดย นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การรวมตัวขององค์กรภาคสหกรณ์
หลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) ครัง้ ที่ 3
ในเดือนพฤศจิกายน 2542 ณ นครซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญีป่ นุ่ (Central Union of Agricultural
Cooperatives-JA Zenchu) ได้จดั ให้มกี ารประชุมเพือ่ การพูดคุยเรือ่ งองค์การ
การค้าโลกในมุมมองของเอเชีย ทำาให้เกิดการรวมกลุม่ ขององค์กรภาคสหกรณ์
การเกษตร ด้วยความสัมพันธ์ทแ่ี น่นแฟ้นกับ JA Zenchu สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ได้รบั เชิญให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศผูก้ อ่ ตัง้ “กลุม่ เกษตรภูมภิ าคเอเชีย
เพือ่ ความร่วมมือ” หรือ Asian Farmers’ Group for Cooperation (AFGC)
เมือ่ ปี พ.ศ. 2542 (1999) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ AFGC ประกอบด้วยประเทศอินเดีย โดยชุมนุม
สหกรณ์แห่งชาติ (National Cooperative Union of India - NCUI) อินโดนีเซีย
โดยศูนย์ศกึ ษาเกษตรกรแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Advocacy Center for
Indonesian Farmers - ACIF) ประเทศเกาหลีใต้ โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศเกาหลีใต้ (National Agricultural Cooperative Federation - NACF)
ประเทศมาเลเซีย สมาคมเกษตรกรแห่งประเทศมาเลเซีย (National Farmers
Association - NAFAS) Tfi Sdn Bhd (รัฐวิสาหกิจ) ประเทศฟิลปิ ปินส์ โดย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอิสระ (Federation of Free Farmers Cooperatives, Inc - FFFCI) ต่อมาประเทศเวียดนาม โดยสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศ
เวียดนาม (Vietnam Cooperative Alliance - VCA) และประเทศศรีลงั กา
โดยเครือข่ายเกษตรกรอิสระแห่งประเทศศรีลงั กา (Independent Farmers
Network of Sri Lanka - IFNSL) เข้าร่วมเป็นสมาชิก ล่าสุด ประเทศมองโกเลีย
โดยสมาคมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศมองโกเลีย (National Association
of Mongolian Agricultural Cooperatives - NAMAC) และประเทศ
ไต้หวัน [Chinese Taipei] โดยสมาคมเกษตรกรแห่งชาติ (National Farmers’
Association - R.O.C.) เข้าร่วมเป็นสมาชิก ปัจจุบนั มีสมาชิก จำานวน 11 องค์กร
กลุม่ AFGC ได้จดั ให้มกี ารประชุมเป็นประจำาทุกปี (Annual Meeting)
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รวมทัง้ มีการจัดสัมมนาวิชาการ การ
ประชุมร่วมกับองค์กรภาคการเกษตร
ในประเทศแถบทวีปยุโรป อเมริกา
เหนือและแอฟริกา เพือ่ หารือประเด็น
ต่างๆ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
รวมทั้ง ได้จัดทำาแถลงการณ์ร่วม
(Joint Statement) และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพือ่ ผลักดันข้อเสนอ
ผ่านช่องทางการทูตของประเทศต่างๆ
ที่สำา นั ก งานองค์ ก ารการค้ า โลก
นครเจนีวา การเข้าร่วมประชุมระดับ
รัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก และ
การเป็นตัวแทนของเกษตรกรภูมภิ าค
เอเชียในการเข้าร่วมประชุมระดับ
รัฐมนตรีของอาเซียนบวก 3
เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2564
ทีผ่ า่ นมาประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นประธานการ
ประชุมประจำาปี ครัง้ ที่ 20 ของกลุม่
เกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพื่อความ
ร่วมมือ หรือ Asian Farmers’ Group for
Cooperation (AFGC) ซึ่งกำาหนด
การเดิมจะจัดขึน้ ทีเ่ มืองพัทยา ในวันที่
20 มีนาคม 2563 เนือ่ งจากเริม่ เกิด
โรคระบาดโควิด–19 จึงได้เลือ่ นมาจัด
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีประเทศ
สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทุกประเทศ

รวมทัง้ ไต้หวันและมองโกเลีย ซึง่ เป็น
สมาชิกใหม่ โดยได้กาำ หนดหัวข้อหลัก
การประชุม คือ “ระบบการผลิตอาหาร
ทีย่ ง่ั ยืน เพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ ง่ั ยืนแห่งสหประชาชาติ” Sustainable Food System – to Achieve
the Sustainable Development
Goals (SDGs) องค์กรสมาชิกได้
นำาเสนอรายงานของแต่ละประเทศ
และได้สรุปออกเป็นแถลงการณ์รว่ ม
(Joint Statement)
ความเคลือ่ นไหวขององค์การการค้า
โลก (WTO)
ประเทศสมาชิก WTO ส่วนใหญ่
เห็นว่ากลไกการทำางานของ WTO
ในปัจจุบันไม่สามารถทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่คอ่ ยสนองต่อการ
พัฒนาทางการค้าและแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาททางการค้าในปัจจุบนั ได้ หลาย
ประเทศจึงเริม่ หารือเกีย่ วกับแนวทางการ
รักษาและเสริมสร้างระบบการพหุภาคี
เพือ่ ปรับปรุงกลไกการทำางานของ WTO
ให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถทำางาน
ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก
หลังจากทีไ่ ด้ผอู้ าำ นวยการใหญ่
WTO คนใหม่ซง่ึ เป็นผูอ้ าำ นวยการใหญ่
WTO คนที่ 7 ดร.เอ็นโกซี่ โอคอนโจ อิเวลา

(Dr. Ngozi Okonjo-Iweala)
ชาวไนจีเรีย มาเริม่ ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ง้ั แต่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา สมาชิก
WTO เริม่ เตรียมการประชุมรัฐมนตรี
การค้า ครัง้ ที่ 12 (12th WTO Ministerial
Conference Meeting) ที่จะมีข้นึ
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม
2564 ทีน่ ครเจนีวา ประเด็นหลัก ๆ
ทีก่ าำ ลังหารือกันเพือ่ เสนอให้ทป่ี ระชุม
MC 12 เห็นชอบคือ การอุดหนุนประมง
เรือ่ งพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ เรือ่ งกฎ
ระเบียบภายในของภาคบริการ การ
ปฏิรูปกระบวนการระงับข้อพิพาท
การปฏิบตั เิ ป็นพิเศษต่อประเทศพัฒนา
น้อยทีส่ ดุ การอำานวยความสะดวกด้าน
การลงทุน สินค้าเกษตร เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับ
สุขภาพ/วัคซีน และการช่วยเร่งฟืน้ คืน
เศรษฐกิจโลก ประเด็นที่น่าสนใจ
เรื่องหนึ่ง คือ เรื่องการดำาเนินการ
เกีย่ วกับวัคซีนและสุขภาพ นอกจากนี้
ดร.เอ็นโกซีย่ งั เห็นว่า ประเทศกำาลังพัฒนา
หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย
มีศกั ยภาพทีจ่ ะเป็นฐานการผลิตวัคซีน
ให้ประเทศกำาลังพัฒนาด้วยกันได้ จึง
อยากให้มกี ารหารือเรือ่ งการลงทุนผลิต
วัคซีนโดยบริษทั ต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย
การประชุมรัฐมนตรีของ WTO
ครัง้ ต่อไป จะเป็นบทพิสจู น์ความตัง้ ใจของ

สมาชิก WTO ทีจ่ ะพลิกฟืน้ บทบาทของ
WTO และระบบกฎเกณฑ์แบบพหุภาคี
ให้เดินหน้าต่อไปได้ หลังจากทีป่ ระสบ
ปัญหาจากประเทศใหญ่บางประเทศ เช่น
สหรัฐฯ ทีใ่ นสมัยประธานาธิบดีทรัมป
ไม่ให้ความสำาคัญกับระบบพหุภาคีนกั
โดยขณะนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้
แต่งตัง้ ผูแ้ ทนการค้าหรือ USTR คนใหม่
ซึ่งมีภูมิหลังการทำางานที่ค้นุ เคยกับ
กระบวนการของ WTO เป็นอย่างดี
จึงน่าจะมีปฏิสมั พันธ์กบั WTO มาก
ขึน้ การกลับมาของสหรัฐฯ เป็นเรือ่ ง
ทีน่ า่ สนใจติดตามต่อไป
ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อ WTO
สำ า หรั บ ประเทศไทย มี
เอกอัครราชทูตผูแ้ ทนถาวรไทยประจำา
องค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สนิ
ทางปัญญา มีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึง่
ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2556 เป็นหน่วยงาน
กลางของรัฐบาลไทยในการประสาน
งานกับ WTO มีอาำ นาจหน้าทีใ่ นการ
ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย
กำาหนดท่าทีและกลยุทธ์ รวมทัง้ การ
ประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ การประชุมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี
เมษายน - มิถุนายน 2564
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อนุภมู ภิ าค ภูมภิ าค พหุภาคี และภายใต้
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
องค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
การประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้าน
การค้าบริการ การลงทุน และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทกุ ระดับภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
องค์การระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง
และเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ การเสนอแนะ
นโยบาย แนวทางการปรับตัว และการ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า
โดยจัดให้มกี ารตรวจสอบและทบทวน
นโยบายทางการค้าของประเทศสมาชิก
อย่างสมํา่ เสมอ เพือ่ ให้อยูใ่ นแนวการค้า
เสรีอย่างเดียวกัน พัฒนาระบบการค้า
เสรีให้ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์
ทัง้ ในด้านข้อมูลการค้า ข้อแนะนำ� และ
ผลการศึกษาประเด็นการค้าทีส่ �ำ คัญ
ต่างๆ อีกทัง้ การขอรับความช่วยเหลือ
จาก WTO ในด้านอืน่ ๆ
การรวมตัวขององค์กรเกษตรกร
เพือ่ สร้างการรับรูใ้ นเวทีการค้าโลก
การรวมตัวขององค์กรตัวแทน
ของเกษตรกรและภาคสหกรณ์เป็น
“กลุม่ เกษตรภูมภิ าคเอเชียเพือ่ ความ
ร่วมมือ” หรือ Asian Farmers’
Group for Cooperation (AFGC)
นำ�โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลาง
แห่งประเทศญีป่ นุ่ (Central Union
of Agricultural Cooperatives-JA
Zenchu) เพือ่ สร้างการรับรูต้ อ่ บทบาท
ที่สำ�คัญของกลุ่ม ทำ�ให้รัฐบาลของ
หลายประเทศให้ความสำ�คัญต่อ
ข้อเรียกร้องในรูปแบบของแถลงการณ์
การร่วม (Joint Statement) ของ
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กลุม่ จะเห็นได้จากนายกรัฐมนตรีของ
ไทย (ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร) ได้เชิญ
ประธานฯ JA Zenchu เข้าพบขณะ
เดินทางไปเยือนประเทศญี่ป่นุ อย่าง
เป็นทางการ รวมทัง้ เอกอัครราชทูต
ผูแ้ ทนถาวรไทยประจำ� WTO ณ กรุง
เจนีวา ได้เชิญผูอ้ �ำ นวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเข้าพบขณะ
เดินทางไปร่วมประชุมกับกลุม่ AFGC
ณ โรงแรมแห่งหนึง่ ในกรุงเจนีวา
ผูเ้ ขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO ครัง้
ที่ 6 ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันที่
13 – 18 ธันวาคม 2548 โดยได้รบั การ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยจาก JA Zenchu ซึง่
เรียกอีกอย่างว่า การประชุมรอบโดฮา
(Doha Declaration) เพือ่ เริม่ ตาม
ปฏิญญาโดฮา นับว่าเป็นการประชุม
ระดับโลกทีเ่ ต็มไปด้วยการประท้วงนอก
ศูนย์การประชุมตลอดเวลา ซึง่ นำ�โดย
Hong Kong People’s Alliance ใน
WTO มีศนู ย์บญั ชาการการประท้วงอยู่
ที่ Victoria Park นับว่าเป็นการประชุม
ทีล่ ม้ เหลวและเลวร้ายทีส่ ดุ ของ WTO
สุดท้ายนีเ้ นือ่ งในวันพืชมงคล
ซึ่งนับว่าเป็นวันมงคลที่จะเริ่มลงมือ
หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนาไทย
ผมมีประเด็นร้อนเกี่ยวกับข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศทีจ่ ะมีผลกระทบ
ต่อเกษตรกรของประเทศไทย คือ
CPTPP มีชอ่ื เต็มว่า “Comprehensive
and Progressive Agreement of
Trans-Pacific Partnership” หรือ
“ความตกลงทีค่ รอบคลุมและก้าวหน้า
สำ�หรับหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพืน้
แปซิฟกิ ” จำ�ชือ่ นีไ้ ว้ให้ดนี ะครับ มันเป็น
ความตกลงการค้าเสรีท่คี รอบคลุม
ในเรื่องการค้า การบริการและการ

ลงทุนเพือ่ สร้างมาตรฐานและกฎระเบียบ
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้ง
ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมาย
สิง่ แวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาท
ระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ
แล้วทำ�ไมจึงมีคนค้านไม่อยากให้รฐั บาล
ไทยเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP ทำ�ไมพูด
ถึงการรักษาสิทธิของเกษตรกรและสิทธิ
ในการเก็บรักษาพันธุพ์ ชื ไปปลูกต่อ การ
คุม้ ครองความมัน่ คงทางอาหารและ
ปกป้องแหล่งอาหารของคนไทยจาก
การปนเปือ้ นจีเอ็มโอ (GMO) จริงๆ
แล้วความหลากหลายทางเมล็ดพันธุ์
เป็นมรดกของโลก มิใช่ของคนใดคนหนึง่
หรือบริษทั ใดบริษทั หนึง่ การตัดสินใจ
ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ในการเข้าร่วม
CPTPP ได้ค�ำ นึงถึงผลกระทบต่อวิถชี วี ติ
ความเป็นอยูข่ องเกษตรกรไทยไหม ได้
หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไหม
ความตกลง CPTPP มันไม่ใช่แค่เรือ่ งการ
ค้าเสรี แต่เป็นใบผ่านมอบ “เสรีภาพ”
ให้กบั บริษทั อุตสาหกรรมในการเป็น
เจ้าของและสร้างเม็ดเงินจากทรัพยากร
ของประเทศคูค่ า้ โดยทีเ่ กษตรกรราย
ย่อยไม่มอี �ำ นาจอะไรต่อกร ข้อตกลง
ทางการค้าเช่นนี้จึงไม่ใช่ภัยคุกคาม
เฉพาะแค่เกษตรกรไทย แต่เป็นปัญหา
ของเกษตรกรรายย่อยทัว่ โลก ต่อกรกับ
อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ทางการเกษตร
และการครอบครองระบบอาหาร นีค่ อื
ประเด็นร้อนทีม่ ผี ลกระทบต่อเกษตรกร
รอบด้านและต้องนำ�มาขยายเพือ่ ปกป้อง
สมาชิกสหกรณ์ในโอกาสต่อไป

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย
เปดรับสมัครสมาชิก

อายุ 20 – 55 ป
ผูที่เกิดตั้งแตพ.ศ. 2509 เปนตนไป

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนองผูสมัคร
และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห
2.สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห
3.ใบรับรองแพทย โรงพยาบาลรัฐฉบับจริง
(ไมเกิน 30 วัน)
3.สำเนาการจดทะเบียนสมรส
(กรณีสมทบคูสมรส)
4.เอกสารแสดงวาเปนสมาชิกสหกรณ
(กลุมวิชาชีพอ�น)

ผูมีสิทธิ์ ไดแก

- สมาชิกสามัญกลุมวิชาชีพอ�น
- สมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณออมทรัพย
- คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญสสอค.
- คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบสสอค.
- คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบสสอค.
จากกลุมวิชาชีพอ�น

คาใชจายในการสมัครสมาชิก
เงินสงเคราะหลวงหนา
คาสมัคร
คาบำรุงรายป
รวมเปนเงิน

4,800
40
40
4,880

บาท
บาท
บาท
บาท

ปจจุบัน สสอค. มีศูนยประสานงานทั้งสิ้น 125 ศูนยประสานงาน

สมาคมจายเงินสงเคราะหศพเฉพาะป 2563 จำนวน 2,613 ศพ เปนเงิน 1,567,800,000.00 บาท
**มีสมาชิกเสียชีวิตตั้งแตป 2553 - 2563 จำนวน 21,685 ศพ**
**จายเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิตไปแลวทั้งสิ้นเปนจำนวนเงิน 13,130,878,419.30 บาท**
เว็บไซต : www.cwftc.or.th

เบอร โทรศัพท : 02-496-1337

โทรสาร : 02-496-1338

อีเมลล : ftsc.coop1@gmail.com

IOT

คราวนีเ้ รามาคุยเรือ่ งใกล้ตวั ใกล้ตากันเข้ามาหน่อย ยังไม่ทนั ไรก็คดิ ว่าผูเ้ ขียน
จะถามว่า ขนตามีกเ่ี ส้น ไม่ใช่หรอกครับ มันง่ายไป มันง่ายกว่านัน้ อีก เพราะว่า
มันเป็นสิง่ ทีเ่ พิง่ เข้ามาเบียดเบียนอยูใ่ นชีวติ เราอย่างแนบแน่น ซักประมาณ 6 - 7 ปี
นีเ่ อง ในทางวิชาเกินทางด้าน IT เอย วิชาการ เขาเรียกพวกมันว่า IoT แล้วพวกมัน
คืออะไร ทำาไมมันถึงมาอยู่ใกล้ตัวใกล้ตาเราได้ โดยที่เราไม่รังเกียจมันเลยรึ
ทำาไมมันทำาอะไรให้เรายอมรับมันแบบใจง่ายกับมันเยีย่ งนี้ ดังนัน้ ก่อนอืน่ เลยต้อง
รูเ้ รารูม้ นั เพือ่ โอกาสในการมีชยั ไปเกินครึง่ จะได้รวู้ า่ มันทำากับเราเยีย่ งไร เราถึง
ได้ยอมรับมันเยีย่ งนี้
IoT เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ มาจากคำาว่า Internet of Things
แปลเป็นภาษาไทยอันรักยิง่ ของเรา คือ อินเทอร์เน็ตทุกสิง่ อย่าง ยิง่ แปลและ
อ่านแล้วยิง่ งง เอาเป็นไทยแบบรัตนโกสินทร์เลย IoT หมายถึง การทีอ่ ปุ กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ตา่ งๆ สามารถเชือ่ มโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ดว้ ยอินเทอร์เน็ต โดย
ไม่ตอ้ งป้อนข้อมูล ทำาให้เราสามารถสัง่ การควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ เช่น ใช้โทรศัพท์มอื ถือเชือ่ มต่อผ่านอินเทอร์เน็ต
ทำาการสตาร์ตรถยนต์ พร้อมเปิดแอร์ ในขณะทีเ่ รากำาลังเดินไปทีร่ ถ เป็นต้น
เริม่ อึง้ ทึง่ เสียวกับสิง่ ทีม่ นั ทำากับเราหรือยัง ถ้ายังเราไปรูจ้ กั ทีม่ าทีไ่ ปของ
มันก่อน จะได้รเู้ ช่นเห็นชาติของมันให้ถงึ กึน๋ IoT เกิดมาจากแนวคิดในการนำา RFID
Sensor มาฝังไว้ในอุปกรณ์และให้อปุ กรณ์นน้ั ๆ สามารถส่งข้อมูลหากัน ในช่วง
แรกก็จะเป็นแค่ภายในอาคารโรงงานทีม่ รี ะบบการผลิตเป็นราง เมือ่ Sensor
ตัวใดตัวหนึง่ ตรวจพบข้อผิดพลาดในการทำางานก็จะส่งข้อมูลให้ Sensor ตัวถัดไป
หยุดทำางาน เมือ่ รางผลิตหยุดการทำางานเพือ่ ลดการสูญเสีย คนก็จะเข้ามาแก้ไข
ต่อไป เวลาผ่านไป เมือ่ มีการพัฒนาเพิม่ โดยเมือ่ Sensor พบความผิดพลาด
มันอาจจะทำาการแก้ปญั หาการผลิตได้เองโดยไม่ตอ้ งพึง่ คน เช่น อาจสัง่ สลับรางผลิต
ทดแทน แล้วค่อยแจ้งคน ต่อมาเมือ่ IoT เริม่ เข้ามามีบทบาทมากขึน้ ความฉลาด
ของอุปกรณ์กม็ ากขึน้ ด้วย ยกตัวอย่างจากกรณีโรงงานข้างบน แทนทีจ่ ะแค่
หยุดงานหรือสลับรางผลิตเมือ่ พบข้อผิดพลาด มันสามารถเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ต
เพือ่ แจ้งให้บคุ ลากรทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบข้อผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ ได้ดว้ ย เป็นต้น
ทีเ่ หลามาข้างต้นแค่ความสามารถเบือ้ งต้นของเจ้าพวก IoT แต่ในปัจจุบนั
พวกมันไม่ได้อยูแ่ ค่ในโรงงาน มันแอบมาแฝงตัวอยูร่ อบๆ ตัวเราเต็มไปหมด อย่า
ตกใจครับ เพราะพวกมันล้อมเราเอาไว้หมดแล้ว แค่ใกล้ตวั ก็พวก โทรศัพท์มอื ถือ
พวก Smart phone, Computer, Smart car, Smart Ref., นอกจากนี้
ยังมีอปุ กรณ์ พวก Smart watch, Smart camera (รวมกล้องวงจรปิด) และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย ทีเ่ ป็นอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทส่ี ามารถเชือ่ มโยงผ่านอินเทอร์เน็ตได้
จะเห็นได้วา่ เราคงหนีพวกมันไม่พน้ เมือ่ หนีไม่พน้ ก็ตอ้ งเอามาเป็นพวกซะเลย

Jesse
Cr. Sanook.com,
Wikipedia,
Pantip.com

อย่างไรละ ก็โดยการนำามันมาเป็นทาส
รับใช้เราให้สาสมกับทีพ่ วกมันแอบมา
อยู่ใกล้เราโดยไม่ร้ตู ัวนะซิ แต่การที่
จะนำาพวก IoT มารับใช้เรา เราก็ตอ้ ง
เรียนรูแ้ ละพิจารณาว่า IoT เหล่านัน้
เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท
อย่างไร ทำานอง put the right IoT
in the right job ในขณะเดียวกัน
การทีเ่ ราสามารถนำา IoT มาเป็นทาส
ผูซ้ อ่ื สัตย์ได้ ก็ตอ้ งระวังทาสผูซ้ อ่ื สัตย์
จะกลายเป็นโจรผูซ้ อ่ื สัตย์ได้ หาก IoT
เหล่านัน้ ถูกผูไ้ ม่หวังดีทาำ การโจรกรรม
ระบบการสัง่ การไป
จากที่กล่าวมาจากข้างต้น
เนือ่ งจากเจ้าพวกนีไ้ ด้เข้ามามีสว่ นช่วยให้
ชีวติ ประจำาวันของเราให้มคี วามสะดวก
สบายมากขึ้น ในการรองรับการทำา
กิจวัตร เช่น ปิดเปิดระบบนำา้ , ระบบ
ไฟฟ้า, การแจ้งเตือนความผิดพลาด
ของระบบ, การจัดการต่างๆ แทนเรา
ตามระบบโปรแกรมที่ต้งั ไว้ เป็นต้น
ก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำาไมเราถึง
ยอมรับมันง่ายเยีย่ งนี้
และเช่นเคย ก่อนจากกัน คืนนัน้
สองเรา แนบซบเนาเคล้าคลอพ้อพรอด
ภิรมย์ ไม่ทกั อาจจะไปไกล จากเกร็ดเล็กๆ
น้อยๆ คงจะทำาให้เพือ่ นชาวสหกรณ์
ลดความสงสัยในชีวติ ไปได้อกี เรือ่ งหนึง่
ถ้าเพือ่ นๆ ชาวสหกรณ์มสี ง่ิ ใดทีจ่ ะติก็
ขอให้แจ้งทีมงานจัดทำาได้เลยนะครับ
(จัดให้เต็ม) ส่วนเรือ่ งชมและเสนอแนะ
ก็ขอให้ผ่านทางทีมงานมาได้เช่นกัน
(ชมน้อยๆ ก็พอ) พบกันใหม่ฉบับหน้า
คร้าบ
เมษายน - มิถุนายน 2564
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การคิดดอกเบี้ยผิดนัด

VS

สิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ทีป่ รึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

การตัดหนี้แนวดิ่ง/แนวนอนของสหกรณ์

ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกส2. 9/2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ 28 ตุลาคม 2563
ใช้บงั คับกับสถาบันการเงิน กลุม่ ธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคล สินเชือ่ รายย่อย
ภายใต้ก�ำ กับ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง่ ธุรกิจการให้เช่าซือ้ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และบริษทั บริหารสินทรัพย์
โดยหลักการในประกาศดังกล่าว มีสาระสำ�คัญคือการจำ�กัดอัตรา
ดอกเบีย้ ผิดนัดชำ�ระหนีใ้ ห้สามารถเรียกเก็บเพิม่ ขึน้ จากอัตราดอกเบีย้ ปกติ
สูงสุดทีเ่ รียกเก็บจริงตามทีร่ ะบุในสัญญาไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี กำ�หนดหลัก
การคำ�นวณดอกเบีย้ ผิดนัดของหนีท้ ผ่ี อ่ นชำ�ระเป็นงวดบนฐานของเงินต้น
ของค่างวดทีล่ กู หนีค้ า้ งชำ�ระในแต่ละงวดไปจนถึงวันทีศ่ าลรับฟ้องเป็นอย่าง
น้อย ไม่ได้คดิ จากเงินต้นทัง้ หมดอีกต่อไป นอกจากนีก้ ย็ งั มีเรือ่ งของการตัด
หนีแ้ บบแนวนอน กล่าวคือ ให้เจ้าหนีน้ �ำ เงินทีไ่ ด้รบั ชำ�ระหนีไ้ ปตัดชำ�ระหนี้
ตามยอดหนีท้ ค่ี า้ งแต่ละงวด โดยให้ตดั ค่าธรรมเนียม ดอกเบีย้ และต้นเงิน
ของยอดหนีท้ ล่ี กู หนีค้ า้ งชำ�ระนานทีส่ ดุ ก่อน แล้วจึงค่อยตัดชำ�ระหนีย้ อดที่
ค้างชำ�ระนานรองลงมาตามลำ�ดับ แทนทีว่ ธิ กี ารตัดหนีแ้ บบแนวดิง่ ในอดีต
ซึง่ เจ้าหนีจ้ ะนำ�เงินทีไ่ ด้รบั ชำ�ระจากลูกหนีไ้ ปตัดค่าธรรมเนียม และดอกเบีย้
เสียก่อน เหลือจึงค่อยนำ�มาตัดต้นเงิน แนวทางใหม่นส้ี ง่ ผลให้การชำ�ระหนี้
ของลูกหนีแ้ ต่ละครัง้ มีโอกาสทีจ่ ะได้ช�ำ ระต้นเงินมากขึน้ จึงเป็นประโยชน์
กับลูกหนีม้ าก ทำ�ให้ลกู หนีท้ ผ่ี ดิ นัดชำ�ระหนีส้ ามารถกลับมาจ่ายชำ�ระหนีไ้ ด้
ส่งผลให้ไม่เป็นการเร่งรัดให้เกิดหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (Non Performing Loan
: NPL) ช่วยให้กระบวนการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนีม้ โี อกาสบรรลุผล
สำ�เร็จมากขึน้ และเกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจกับตัวลูกหนีม้ ากขึน้
อย่างไรก็ดี หลักการและผลดีของประกาศฯ ดังกล่าว ยังไม่สง่ อานิสงส์
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

มาถึงสหกรณ์ เนือ่ งจากสหกรณ์ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามความหมายของ
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
หรือเป็นผูป้ ระกอบการตามประกาศ
กระทรวงการคลังทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนัน้
ธุรกรรมด้านการเงินของสหกรณ์ใน
ส่วนทีเ่ กีย่ วกับอัตราดอกเบีย้ ผิดนัด
ชำ�ระหนี้ ลำ�ดับการชำ�ระหนี้ และ
การจัดสรรหนี้ จึงต้องใช้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทัง้ ถ้า
มีระเบียบนายทะเบียนกำ�หนดเรือ่ ง
ใดไว้เป็นการเฉพาะก็วา่ ไปตามนัน้
แต่พลันทีร่ ฐั บาลออกพระราช
กำ � หนดแก้ ไขเพิ่ม เติ ม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่
10 เมษายน 2564 แก้ไขเพิม่ เติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 7 มาตรา 224 ทัง้ มาตรา
และเพิม่ มาตรา 224/1 ออกมาใหม่
โดยมีหลักการสอดคล้องกับหลักการ
ทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยได้ออก
ประกาศฯ ไว้ตามทีไ่ ด้กล่าวมาในวรรค
ก่อน “แต่เฉพาะบางส่วน” กล่าวคือ
1. เปลี่ย นดอกเบี้ยตาม
มาตรา 7 จากเดิมร้อยละ 7.5 เป็น
ร้อยละ 3 ต่อปี
2. ดอกเบีย้ ผิดนัดตามมาตรา
224 เปลีย่ นจากเดิมร้อยละ 7.5 เป็น
ดอกเบีย้ ตามมาตรา 7 บวกด้วยอัตรา
เพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี (ปัจจุบัน
ดอกเบี้ยผิดนัดสหกรณ์จึงคิดได้
ร้อยละ 5 ต่อปี)

3. มีมาตรา 224/1 ทีบ่ ญ
ั ญัติ
เพิม่ ขึน้ กำ�หนดวิธกี ารคำ�นวณดอกเบีย้
ผิดนัดที่แต่เดิมสหกรณ์จะคิดจาก
ต้นเงินทัง้ หมดทีค่ า้ งชำ�ระ เปลีย่ นมา
เป็นคิดจากเฉพาะจากต้นเงินของงวด
ทีล่ กู หนีผ้ ดิ นัด ส่งผลให้ฐานของการ
คำ�นวณดอกเบีย้ ผิดนัดทีต่ า่ งออกไป
จากเดิมมาก และส่งผลดีตอ่ สมาชิก
ผูก้ เู้ งินจากสหกรณ์อย่างแน่นอน
การแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้างต้น
จึงน่าจะเป็นผลดีตอ่ สมาชิกผูก้ เู้ งิน
จากสหกรณ์ในทำ�นองเดียวกับทีล่ กู หนี้
สถาบันการเงินได้รับ แต่ก็เฉพาะ
ในประเด็นอัตราดอกเบีย้ ผิดนัดและ
ฐานของการคำ�นวณดอกเบีย้ ผิดนัด
แต่ในส่วนของวิธกี ารตัดหนีแ้ นวนอน
นัน้ ยังไม่มกี ารกำ�หนดให้สอดคล้องกับ
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฯ
เนือ่ งจากพระราชกำ�หนดดังกล่าว
มิได้แก้ไขมาตรา 329 ซึ่งเป็น
เรือ่ งวิธกี ารตัดหนีแ้ นวดิง่ หลักการ
ตัดหนี้แนวดิ่งในระบบสหกรณ์จึง
ยังดำ�รงอยู่ ดังนัน้ หากสหกรณ์และ
สมาชิกไม่ได้ตกลงกันในสัญญาเป็น
อย่างอืน่ การตัดหนีเ้ งินกูแ้ ละดอกเบีย้
ค้างชำ�ระของสมาชิกก็ยงั คงตัดแบบ
แนวดิง่ อยู่ กล่าวคือเมือ่ สมาชิกผูผ้ ดิ นัด
นำ�เงินมาชำ�ระหนี้ สหกรณ์จะตัด
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และดอกเบีย้
ค้างชำ�ระจนหมดก่อน แล้วจึงค่อย
ตัดต้นเงิน ไม่สามารถตัดในแนวทาง
ของประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทยฯ ส่งผลให้หนีเ้ สีย (NPL) ในระบบ
สหกรณ์ยงั คงไม่ลดลง สมาชิกยังคง
มีปญ
ั หาในการชำ�ระหนีต้ อ่ ไป
แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม หาก

คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิก
ทำ�สัญญากันให้การตัดหนีค้ า้ งชำ�ระ
แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 329 (แบบแนวดิง่ )
โดยเฉพาะหนีท้ ม่ี กี ารปรับโครงสร้าง
หนีซ้ ง่ึ จะมีการทำ�เอกสารแนบท้าย
สัญญาหรือทำ�สัญญาปรับโครงสร้าง
หนีใ้ หม่กนั อยูแ่ ล้ว จึงสามารถตกลง
กันใหม่ได้ เนือ่ งจากมาตรา 329 เป็น
หลักการตัดหนี้ในกรณีท่คี ่สู ัญญา
ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอืน่ เท่านัน้
มิใช่บทบังคับเด็ดขาด สหกรณ์และ
สมาชิกจึงสามารถตกลงกันตัดหนี้
แตกต่างไปจากที่กฎหมายบัญญัติ
ได้ หากทำ�ได้กจ็ ะส่งผลให้สญ
ั ญา
ปรับโครงสร้างหนี้มีโอกาสเป็นไป
ได้มากขึน้ การชำ�ระหนีข้ องลูกหนี้
แต่ละครัง้ มีโอกาสทีจ่ ะได้ช�ำ ระทัง้ ต้น
เงินและดอกเบีย้ ซึง่ จะเป็นประโยชน์
กับลูกหนี้ ทำ�ให้ลกู หนีท้ ผ่ี ดิ นัดชำ�ระ
หนีส้ ามารถกลับมาเป็นหนีท้ ม่ี คี ณุ ภาพ
แก้ไขปัญหาหนีด้ อ้ ยคุณภาพ (NPL)
และเป็นวิธกี ารทีส่ ถาบันการเงินและ
ผูป้ ระกอบธุรกิจสินเชือ่ หันมาใช้กนั
ก็ต้องรอดูการปรับตัวของ
กระบวนการสหกรณ์ในเรื่องนี้

เนื่องจากในอดีตด้วยผลของการ
ตัดหนีแ้ บบแนวดิง่ แม้วา่ มีการทำ�
บันทึกต่อท้ายสัญญากู้ หรือทำ�สัญญา
ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่แล้วก็ตาม
แต่ตอนเขียนสัญญาหรือบันทึกต่อท้าย
สัญญาฯ ก็ยงั นิยมเขียนวิธกี ารตัดหนี้
ตามกฎหมาย (มาตรา 329 – แนวดิง่ )
เช่น กำ�หนดในสัญญาให้สมาชิกผูก้ ู้
ชำ�ระทัง้ ต้นเงินและดอกเบีย้ รวมเป็น
เงินเท่านัน้ เท่านี้ แต่ในขัน้ ตอนการรับ
ชำ�ระหนีจ้ ะชำ�ระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
และดอกเบีย้ ก่อน เงินทีเ่ หลือจึงค่อยนำ�
มาตัดต้นเงิน ทีนถ้ี า้ เงินงวดทีก่ �ำ หนด
ในสัญญาแต่ละงวดตํา่ กว่าดอกเบีย้
ทีพ่ งึ ชำ�ระแต่ละงวด (ดอกเบีย้ ท่วม)
จะส่งผลให้สมาชิกผูป้ รับโครงสร้างหนี้
ผิดนัดชำ�ระหนีใ้ นงวดแรกทันที ยัง
ไม่สามารถสลัดภาพของหนี้ NPL
แก้ปญ
ั หาไม่จบ และสหกรณ์ยงั คง
ต้องนำ�ลูกหนีก้ ลุม่ นีม้ าตัง้ ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายหักกำ�ไร
ของสหกรณ์ต่อไป ทั้งที่พยายาม
แก้ปญั หาโดยการปรับโครงสร้างหนีท้ ่ี
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว
เมษายน - มิิถุุนายน 2564
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“ถึงเวลา : สูค่ วามเป็นอิสระ
และปกครองตนเอง
ของขบวนการสหกรณ์ ไทย”

ปัณฐวิชญ์ มุง่ สมัครศรีกลุ ผูอ้ �ำ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

1. ความนำ� : ปฐมบท
จุดกำ�เนิดของกิจการสหกรณ์ในประเทศไทยนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้
ว่าถือกำ�เนิดมาจากรัฐหรือเป็นกิจการสหกรณ์ทรี่ ฐั อุปถัมภ์และควบคุม โดย
นำ�เอารูปแบบสหกรณ์การเกษตรในอินเดียมาใช้ เริม่ ในสมัยรัชกาลที่ 6
ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2457 - 2458 กระทรวงพระคลังมหาสมบัตไิ ด้รอ้ งขอ
ให้ เซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งเมืองมัทราส ประเทศ
อินเดีย มาสำ�รวจเพือ่ หาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ของเกษตรกร ซึง่
ก็ได้รบั คำ�แนะนำ�ให้แก้ไขโดยการจัดตัง้ สหกรณ์ (Co-operative Society)
ขึน้ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิตพิ ยากรณ์ในขณะนัน้
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ดังนั้น
กิจการสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมิได้เกิดจากจิตสำ�นึกการรวมกลุ่มของ
ประชาชนชั้นล่างอย่างแท้จริง หากแต่เป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการให้
เกิดขึน้ ซึง่ ผิดจากพัฒนาการของระบบสหกรณ์ในยุโรป ทีเ่ กิดจากการรวม
ตัวกันอย่างมีจติ สำ�นึกและมีการเรียนรูใ้ นวิถชี วี ติ แห่งสหกรณ์รว่ มกัน เพือ่ ให้
เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามหลักและวิธกี ารสหกรณ์ หากนับจาก
ปี 2459 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ขบวนการสหกรณ์
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ไทยมีการเจริญเติบโตในเชิงปริมาณ
ในลักษณะ หัวโตพุงป่องแต่ขาลีบ
มีจำ�นวนสหกรณ์กว่า 6,153 แห่ง
มีจ�ำ นวนสมาชิก 11,774,443 ล้านคน
ทั้ ง ในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร มีทุนดำ�เนินงาน
รวม 3,355,837 ล้านบาท ถือว่า
มีศกั ยภาพในเชิงปริมาณค่อนข้าง
สูง แต่ทผี่ า่ นมาขบวนการสหกรณ์
ไทยยังไม่สามารถสร้างศักยภาพ
ในเชิงคุณภาพได้ ประเภทสหกรณ์
ภาคการเกษตรจำ�นวนกว่า 3,298 แห่ง
สมาชิกกว่า 6,538,732 ล้านคน
และมี เ งิ น ทุ น ดำ � เนิ น งานกว่ า
295,210 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิกว่า
3,169 ล้านบาท แต่เกษตรกรก็ยงั มี
หนีส้ นิ พอกพูน จมปลักอยูก่ บั วังวน
แห่งหนี้ สมาชิกมีเงินออมเฉลีย่ ต่อคน
23,378 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคน
30,170 บาท โดยสมาชิกมีหนี้สิน
เฉลีย่ มากกว่าเงินออมเฉลีย่ 1.29 เท่า
เสมือนเป็นวงจรอุบาทว์ที่ไม่เคย
หลุ ด พ้ น ต้ อ งแบมื อ ขอรั ฐ บาล
อยู่ชั่วนาตาปี ไม่เคยพึ่งพาตนเอง
ได้ ส่วนสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์
มีจ�ำ นวนกว่า 1,384 แห่ง มีสมาชิก
กว่า 3,334,318 ล้านคน เงินทุน
ดำ�เนินงานกว่า 2,975,138 ล้านบาท
กำ�ไรสุทธิกว่า 91,750 ล้านบาท
สมาชิ ก มี เ งิ น ออมเฉลี่ ย ต่ อ คน
667,104 บาท มีหนีส้ นิ เฉลีย่ ต่อคน

629,581 บาท โดยสมาชิกมีเงินออม
เฉลีย่ มากกว่าหนีส้ นิ เฉลีย่ 1.28 เท่า
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562)
แม้จะสามารถระดมเงินทุนได้จ�ำ นวน
มหาศาลมีผลประกอบการทีด่ เี ป็นที่
น่าชืน่ ชมยินดีในความสำ�เร็จแต่หาก
วิเคราะห์ให้ลกึ ลงไปในรายละเอียด
จะเห็นว่า เงินทุนส่วนใหญ่ถกู จัดสรร
สูส่ มาชิกเพือ่ การบริโภค แทบทัง้ สิน้
ในขณะนี้เองมีสหกรณ์ออมทรัพย์
บางแห่ ง กำ � ลั ง มี ปั ญ หากระแส
เงินทุนหมุนเวียนภายในและปัญหา
หนี้เสีย เพราะสมาชิกมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว ส่วนเงินทุนที่เหลือหรือ
สภาพคล่องส่วนเกิน ในระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ก็ถูกถ่ายเทไปลงทุนสู่
ตลาดทุนและตลาดเงินของระบบ
ทุนภายนอก แทนที่จะไหลสู่ภาค
การผลิตภายในระบบสหกรณ์ตาม
อุดมการณ์สหกรณ์และหลักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยิ่ง
วิเคราะห์ในเชิงโครงสร้างและเครือข่าย
ระบบธุรกิจในขบวนการสหกรณ์ไทย
ยิง่ มองเห็นถึง ความล้มเหลวในเชิง
ระบบที่เป็นขบวนการเดียวกัน
เพราะสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทใน
ประเทศไทยมีลกั ษณะ “ต่างคนต่าง
อยู่และต่างคนต่างทำ�” โดยแต่ละ
ประเภทสหกรณ์จะมีอาณาจักรของ
ตนเองอย่างโดดเดีย่ ว “ขาดการช่วย
เหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใต้
หลักการและอุดมการณ์เดียวกัน”
สหกรณ์ประเภทต่างๆ จะมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันก็แต่ใน
นามของ “สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย” และ “มีปฏิสมั พันธ์
กันในวันประชุมใหญ่ปลี ะหนึง่ ครัง้

และร่วมเป็นกรรมการในองค์กร”
เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจทีม่ ใิ ช่ธรุ กิจเท่านัน้
ยิ่งกว่านั้นทั้งโครงสร้างและการ
บริหารองค์กร ในสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ก็ยงั เป็นจุดอ่อนที่
สำ�คัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์
ไทยให้เข้มแข็ง ยังไม่สามารถเชือ่ ม
และสร้างการเป็นเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ (Network) ที่มีความ
เป็นปึกแผ่น (Solidarity) ทีแ่ ท้จริง
สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทยถือเป็นองค์กรสูงสุด
ของขบวนการสหกรณ์ไทย (Apex
Organization) ที่มีภารกิจในการ
พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านของ
ขบวนการสหกรณ์ไทย โดยเฉพาะ
ด้านการ “เชือ่ มโยงและสร้างเครือข่าย
สหกรณ์ทกุ ประเภทอย่างเป็นระบบ
(Network) มีความเป็นปึกแผ่น
(Solidarity)” แต่ในความเป็นจริง
ยังไม่สามารถดำ�เนินการให้บรรลุตาม
ภารกิจดังกล่าว ยังมีปญ
ั หาทีส่ �ำ คัญ
คือ ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร
ยังมีปัญหาการบูรณาการร่วมกัน
อย่างแท้จริงของสหกรณ์แต่ละ
ประเภท ลักษณะดำ�เนินกิจกรรม
ต่างคนต่างไปและสร้างอาณาจักร
ของตนเอง โดยสร้างหลักปักฐาน
แต่เพียงภายในอาณาจักรแล้วคิด
หลงเอาว่า อาณาจักรของตัวเอง
ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน หากวิเคราะห์
ให้รอบด้านแล้วก็จะเห็นถึง “ความ
อ่อนแอและจุดด้อย” จำ�นวนมาก
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้สถานการณ์ทกี่ �ำ ลังเจริญ
เติบโตในเชิงปริมาณการจะพัฒนา
“ขบวนการสหกรณ์ไทยให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน” ชาวสหกรณ์ทั้งมวล

โดยเฉพาะ “ผูน้ �ำ สหกรณ์” ทัง้ หลาย
ต้องหันกลับมาร่วมมือกันแล้วคิดค้น
หาแนวทางการ “ปฏิรปู โครงสร้าง
ขบวนการและระบบสหกรณ์กัน
ใหม่” หากยังต่างคนต่างทำ�ตาม
รูปแบบเดิมทีไ่ ม่สามารถสร้างความ
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ปัญหาเก่า
ซาํ้ ซากทีย่ าํ่ มากว่า “หนึง่ ศตวรรษ”
ก็ยังคงต้องเดินยํ่าอยู่บนร่องรอย
แห่งความอ่อนแอต่อไปเหมือนเดิม
2. บทวิเคราะห์ : ปัญหาเชิง
ยุทธศาสตร์
“ปัญหาของขบวนการสหกรณ์
ไทย” มีจ�ำ นวนมากและหลากหลาย
โดยมีการพูดและวิพากษ์วจิ ารณ์กนั
มาหลายสิบปี ซึ่งชุดของปัญหา
เหล่านี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “คน
การบริหารองค์กร โครงสร้าง กฎหมาย
การให้ความรู้ และการกำ�กับดูแล
ของภาครัฐ” หากพิ จ ารณาถึ ง
ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์แล้ว จะ
เห็นว่าชุดของปัญหาเหล่านีเ้ ป็นเพียง
“ปัญหาเชิงเทคนิค” มากกว่าเป็น
“ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์” ภายใน
ขบวนการสหกรณ์กม็ กี ารพูดกันมา
นานแล้ว แต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่
และคาดว่าจะยังเป็นปัญหาตลอด
ไป เพราะการแก้ไข “ปัญหาเชิง
เทคนิค” วิธีการนี้จะทำ�ให้เกิดการ
วนเวียนซํ้าซากในการแก้ไขปัญหา
อย่างไม่รู้จบ เนื่องจาก “ปัญหา
เชิงหลักการพืน้ ฐาน” ไม่ได้รบั การ
แก้ไข ในทีส่ ดุ แล้วจะกลายเป็นการ
แก้ปญ
ั หาแบบ “วงจรอุบาทว์” คือ
การแก้ไขปัญหาแบบวนเวียนซํ้า
ซากจนปัญหาพอกพูน” และทีร่ า้ ย
เมษายน - มิิถุุนายน 2564
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กว่านัน้ ความอ่อนแอของสหกรณ์ไทย
จะถูกอ้างซํ้าซาก เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย สมาชิก
สหกรณ์ช่วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งรัฐ
สหกรณ์ออ่ นแอ สมาชิกยากจน ภาค
รัฐต้องมีแนวทางนโยบายช่วยเหลือ
สรุปว่า วงจรอุบาทว์ในขบวนการ
สหกรณ์ สมาชิกยากจนพึ่งตนเอง
ไม่ได้ สหกรณ์ไม่เข้มแข็ง ภาครัฐ
ช่วยเหลือ สมาชิกมีหนีม้ าก ยากจน
สหกรณ์อ่อนแอ ต้องพึ่งพาภาค
รัฐ ดังนัน้ การแก้ไขปัญหาให้ส�ำ เร็จ
เด็ดขาด จึงต้องพิจารณาถึง “ปัญหา
ในเชิงยุทธศาสตร์” หรือ “ปัญหา
ในเชิงหลักการพื้นฐาน” ต้องรู้ให้
ได้วา่ ปัญหาหลัก คืออะไร ถ้าแก้ไข
ปัญหาหลักได้ปัญหารองอื่น ๆ ก็
สามารถแก้ไขได้
โดยหลักอุดมการณ์สหกรณ์
แล้ว การรวมกลุม่ กันเพือ่ พึง่ ตนเอง
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ให้มคี วาม
เข้มแข็งและเป็นอิสระ ภายใต้การ
ปกครองตนเองซึ่งถือเป็นหลักการ
พืน้ ฐานของระบบสหกรณ์นนั้ มีให้
เห็นน้อยมากในขบวนการสหกรณ์
ไทย ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ หรือ
ปัญหาเชิงหลักการพื้นฐานของ
สหกรณ์ไทย คือ หลักการสหกรณ์
สำ�คัญทีค่ วรจะได้รบั การหยิบยกขึน้
มาพิจารณาในลำ�ดับแรกของการ
“ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการและ
ระบบสหกรณ์กนั ใหม่” ในความเห็น
ของผู้เขียน คือ
1. ความเป็นอิสระและ
การปกครองตนเอง (Autonomy
and Independence) สหกรณ์
ทุกประเภทจะต้องพยายามดำ�เนิน
การทุกวิถีทางเพื่อพึ่งตนเองให้ได้
การพึ่งตนเองได้จะนำ�ไปสู่ความ
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เข้มแข็งและเป็นอิสระ โดยเฉพาะ
การ “หลุดพ้นจากการครอบงำ�ของ
ภาครัฐ” ตราบใดทีส่ หกรณ์ยงั พึง่ พา
ขึน้ ต่อภาครัฐและยังต้องรอคอยเงิน
ทุนจากรัฐ ไม่วา่ เงินอุดหนุนเงินช่วย
เหลือหรือเงินกูย้ มื ก็ตามการดำ�เนิน
งานของสหกรณ์ก็คงไม่มีวันที่จะ
บรรลุหลักการปกครองตนเองได้
ยิง่ เลวร้ายกว่านัน้ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ
และภาคการเมือง (บางส่วน) ยังอาศัย
ความอ่อนเปลีย้ เสียขาของสหกรณ์
แสวงหาผลประโยชน์เงินทอนคืน
ของวงเงินกู้ยืมที่รัฐปล่อยให้ และ
ผู้นำ�สหกรณ์บางคนยังทำ�ตัวเป็น
ปลิงที่คอยเกาะกินดูดเลือดจาก
สมาชิกสหกรณ์อย่างไร้จริยธรรม
เหล่านี้จะเห็นได้ชัดเจนในหลายๆ
โครงการที่เป็นปัญหาคาราคาซัง
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสหกรณ์
ประเภทการเกษตร ด้านนโยบายและ
แนวทางการกำ�กับดูแลขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่า มีการ
กำ�กับดูแลในเชิงรุก (Proactive
Approach) มากขึ้น จะเห็นได้
ตามความในมาตรา 89/2 แห่ง

พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่
ได้มีการกำ�หนดให้การดำ�เนินงาน
และกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ กำ�หนดด้วยกฎกระทรวง โดย
ให้เหตุผลว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน มีการทำ�
ธุรกรรมทางการเงินทีเ่ ติบโตขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
สถาบันการเงินอืน่ และมีการลงทุน
ในตลาดเงินและตลาดทุนเพิ่มขึ้น
ในขณะเดียวกันธุรกรรมทางการ
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็มีความ
ซับซ้อนและเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
จึงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น สรุปได้
ว่า ขบวนการสหกรณ์ขาดความ
เป็นอิสระและพึ่งตนเองไม่ได้ หวัง
แต่พึ่งคนอื่น จึงไม่มีทางที่จะสร้าง
ขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งเพื่อ
บรรลุ หลักการข้อที่ 4 ว่าด้วย
ความเป็นอิสระและการปกครอง

ตนเอง (Independence and
Autonomy) ได้
2. เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ไทย สหกรณ์ที่เข้มแข็ง
พึ่ ง ตนเองได้ ต้ อ งมี จิ ต สำ � นึ ก ที่
ยึดหลักช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน
(Self-Help and Mutual Help
Organization) เพื่อช่วยสหกรณ์
ที่อ่อนแอกว่าให้สามารถพึ่งตนเอง
ได้ และมีจติ วิญญาณสหกรณ์ในการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันเป็นเครือข่าย
โดยเชื่อมโยงความคิดและธุรกิจให้
แข็งแกร่ง ซึง่ การเชือ่ มโยงเครือข่าย
มีอยู่ 2 ระดับ ด้วยกันดังนี้
(1) การเชือ่ มโยงเครือข่าย
ในระดับท้องถิ่น ในแต่ละจังหวัด
จะมีสหกรณ์ประเภทต่างๆ อยูแ่ ล้ว
ข้อมูล สหกรณ์ทั้งสิ้น 6,153 แห่ง
สมาชิก 11,774,443 ล้านคน
กระจายอยูใ่ น 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ
ดังนั้น จึงมีจำ�นวนสหกรณ์เฉลี่ย
ต่ อ จั ง หวั ด ประมาณ 80 แห่ ง
และจำ�นวนสมาชิกเฉลีย่ ต่อจังหวัด
ประมาณ 152,914 คน สหกรณ์ใน
แต่ละจังหวัดซึง่ มีอยูห่ ลายประเภท
สามารถจะรวมตัวกัน เพือ่ เชือ่ มโยง
เครือข่ายในการทำ�ธุรกิจร่วมกันได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ทำ�หน้าที่ระดม
เงินทุนเพื่อสนับสนุนทางการเงิน
แก่สหกรณ์การเกษตร เพื่อเสริม
สร้างธุรกิจการเกษตรแปรรูปและ
อุตสาหกรรมการเกษตรอืน่ ๆ พร้อม
ทั้งเป็น พันธมิตร (Partnership)
ร่วมกันพัฒนาธุรกิจครบวงจร เช่น
สหกรณ์รา้ นค้า สหกรณ์ขนส่ง และ
สหกรณ์บริการด้านต่างๆ นี่คือ
การรวมตัวกันและช่วยเหลือกันให้มี
ความแข็งแกร่งอย่างมีระบบในระดับ
ท้องถิน่ หรือระดับจังหวัด

(2) การเชือ่ มโยงเครือข่าย
ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
จากท้องถิ่นระดับจังหวัดจะต้องมี
การรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค
อย่างมีจิตสำ�นึกร่วมกัน จากระดับ
ภูมิภาค ให้มีการเลือกประธาน
ระดับภูมภิ าคเข้าไปเป็นกรรมการใน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการ
สหกรณ์ในระดับชาติ เพื่อมิให้
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
กลายเป็นอาณาจักรทีแ่ ยกอิสระจาก
ชุมนุมสหกรณ์ประเภทต่างๆ ก็ได้มี
การกำ�หนดให้ ประธานของชุมนุม
สหกรณ์ระดับชาติในแต่ละประเภท
เข้ามาเป็นกรรมการของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพือ่ ป้องกัน
ปัญหาเก่าๆ ทางด้านโครงสร้าง
ที่ต่างคนต่างสร้างอาณาจักรแยก
อิสระจากกัน แต่เป็นการปฏิรูป
โครงสร้างระบบสหกรณ์ให้เป็น
เอกภาพเดียวกัน ภายใต้หลักคิด
และอุดมการณ์ของสหกรณ์ มีการ
เกาะเกีย่ วเชือ่ มโยงอย่างเป็นระบบใน
ทุกๆ ด้านภายใต้ขบวนการเดียวกัน
แต่ในสภาพความเป็นจริง
เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นๆ ติดปัญหา
เชิงโครงสร้างฯ และปัญหาอื่นๆ ที่
รอการแก้ไข (ศึกษารายละเอียดได้
จากรายงานโครงการการศึกษาวิจยั
การปรับโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยและชุมนุมสหกรณ์
2558 โดย รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
และคณะฯ)

เป็น “วงจรอุบาทว์” จึงมีผลทำ�ให้
สหกรณ์ ไ ทยอ่ อ นแอลงเรื่ อ ยๆ
อันเนื่องมาจาก สหกรณ์ไทยขาด
การเรียนรู้และขาดการสรุปบท
เรียนจากความผิดพลาด เพราะ
การกระทำ�ความผิดพลาด จะทำ�ให้
เกิดการเรียนรูเ้ พือ่ แก้ไขปัญหาด้วย
สติปัญญาของตนเอง มิใช่เอาแต่
รอคอยอุปถัมภ์จากภาครัฐ สหกรณ์
ไทยไม่เกิดความเข้มแข็งและการ
พัฒนาจากประสบการณ์ เพราะ
ความผิดพลาดและความสำ�เร็จนัน้
สามารถเรียนรูแ้ ละถ่ายเทสูก่ นั และ
กันได้ ประสบการณ์จึงเป็นความรู้
ที่ นำ � ไปสู่ ก ารพั ฒ นาและความ
เข้มแข็ง สหกรณ์ไทยขาดความมุง่ มัน่
สร้างสรรค์ความคิด เนือ่ งจากมีรฐั
คอยอุปถัมภ์มิได้พึ่งการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ทเี่ ป็นจริง จึงทำ�ให้ขาด
จิตใจทีม่ งุ่ มัน่ และไม่กระตือรือร้นทีจ่ ะ
คิดค้นแสวงหาความรูเ้ ชิงสร้างสรรค์
ด้วยตนเอง สหกรณ์ไทยขาดการ
พึ่งตนเองและไม่มีการปกครอง
ตนเอง เพราะโดยจิตสำ�นึกยัง
ขาดปณิธานที่แรงกล้าในการพึ่ง
ตนเองอย่างมีจติ สำ�นึก เพือ่ สูค่ วาม
เป็นอิสระและเข้มแข็ง จึงขาดการ
เรียนรูป้ ระสบการณ์และการพัฒนาสู่
“การปกครองตนเอง” ที่ไม่อยู่ใต้
อาณัติใคร สหกรณ์ไทยขาดความ
รักความภาคภูมิใจในองค์กรของ
สมาชิกเพราะสหกรณ์ไม่สามารถ
เป็นทีพ่ งึ่ พาแก่สมาชิกจึงขาดศรัทธา
และสมาชิกก็ขาดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นา
เคยชินแต่ระบบอุปถัมภ์ทมี่ รี ฐั คอย
3. ผลลัพธ์จากปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ โอบอุ้มช่วยเหลือ
เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหา
อ่านต่อฉบับหน้า
หลักเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหารอง
อืน่ ๆ จึงไม่สามารถแก้ไขได้จนกลาย
เมษายน - มิิถุุนายน 2564
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