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President Talk

ประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เพ่ิงผ่านไปหมาดๆ กับการเป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มเกษตรกร
ภูมิภาคเอเชียเพ่ือความร่วมมือ (Asian Farmers’ Group for Cooperation 
– AFGC) ประจำาปี 2563 คร้ังท่ี 20 ผ่านระบบออนไลน์ 11 ประเทศ ซ่ึงปี
น้ี เป็นท่ีทราบกันว่าได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ัวโลก เกิดการ
ล็อกดาวน์ในหลายประเทศเพ่ือยับย้ังการระบาดของเช้ือไวรัส จึงได้เล่ือนมา
จัดการประชุมในปีน้ีด้วยระบบออนไลน์ ซ่ึงดำาเนินการควบคุมระบบโดย IDACA  
ประเทศญ่ีปุ่น ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีทุกคนของ IDACA โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิง Mr. Hirofumi  Kobayashi ผู้อำานวยการของ IDACA  

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการเตรียมการและการจัดการกับโรค
ระบาดให้มีประสิทธิภาพอย่างสูง โดยเฉพาะด้านการตรวจสอบ การติดตาม 
การคัดแยกกับผู้ติดเช้ืออย่างรวดเร็ว การใช้หน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด
กับประชาชนทุกคน ผมหวังว่าการประชุมคร้ังน้ีจะสามารถแบ่งปันข้อมูล
ของแต่ละประเทศเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงการผลิต การแปรรูปและการ
บริโภคอาหารตามวิถีของแต่ละท้องถ่ิน เราจะต้องร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิด
การเปล่ียนแปลงระบบการผลิตอาหารของโลก เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าประสงค์
ของการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ

ท้ังน้ี การประชุมกลุ่มเกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพ่ือความร่วมมือ (Asian 
Farmers’ Group for Cooperation – AFGC) ในคร้ังน้ี นับเป็นการประชุม
ประจำาปี 2563 คร้ังท่ี 20 ด้วยระบบ Web System (ระบบออนไลน์) ซ่ึง
กำาหนดจัดในวันท่ี 30 เมษายน 2564 และประเทศไทย โดยสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ ระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืน เพ่ือ
ให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ ปัจจุบัน AFGC มี
องค์กรสมาชิก 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย เวียดนาม มองโกเลีย และ 
ไต้หวัน วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือ 
ในการมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเกษตรในมุมมองของเกษตรกรของภูมิภาคเอเชีย
ในเวทีองค์การการค้าโลก (WTO) และด้านอ่ืนๆ ซ่ึงในการประชุมคร้ังถัดไป 
ได้มีมติกำาหนดให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพ

จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ฉบับน้ี จึงถือโอกาสขอบคุณผู้แทนจาก
ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา 
ไทย เวียดนาม มองโกเลีย และไต้หวัน ซ่ึงเป็นองค์กรสมาชิกของ AFGC ท่ีให้
ความสำาคัญกับระบบการผลิตอาหารท่ีย่ังยืนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ และร่วมกันบอกเล่าถึงการทำางาน การดำาเนินงาน
ของแต่ละประเทศผ่านการประชุมในคร้ังน้ี 

ผมหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การดำาเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะทำาให้
ผู้อ่านทุกท่านได้รับสาระและความรู้จากจุลสารฉบับน้ี ในมุมมองหลากหลาย
คอลัมน์ และขอขอบคุณนักเขียนทุกท่านท่ีได้นำาสาระดีๆ อันเป็นประโยชน์
มาสู่ผู้อ่าน 



 • บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา   
  นางสาวอรนุช กันภัย
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
  นางสาวกุญช์ญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี
 • กองบรรณาธิการ นายศราวุธ บุตมะ 
  นายวีระวัฒน์ วิถีแมน นายเวริกา คำาถาถิรกุล   
  นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์

 • บรรณาธิการฝ่ายศิลป นายกมลศักดิ์ นันตา
 • ฝ่ายจัดส่ง นางสาวสุพัตรา กันภัย
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  ต่อ 1007
 • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, บทความถึง บ.ก. 
  Fax 0-2241-1789   
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กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  นางมณีพรรณ โคตรบุตร  นายนพดล วรมานะกุล 
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล

Editor Talk

บ.ก.แถลงบ.ก.แถลงจุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยฉบับนี้ ยังอัดแน่น
ไปดว้ยสาระดีๆ  ทัง้ในเรือ่งกฎกระทรวง, ทัง้ในเรือ่งความสำาคญัของประธาน
กรรมการดำาเนินการของสหกรณ์และในอีกหลายๆ เรื่องราวที่เรานำามา
เสนอจากทีมผู้เขียนที่มากความรู้ และกรุณาได้ถ่ายทอดนำาลงในจุลสาร
ฉบับนี้ โดยเฉพาะประเด็นเรื่อง ถึงเวลาสู่ความเป็นอิสระและปกครอง
ตนเองของขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งจะเป็นการจุดประกายแนวทาง
สู่การพัฒนาที่เข้มแข็งและยั่งยืน

ด้วยความห่วงใยจากทีมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ขอส่งกำาลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และขอให้พี่น้องสมาชิก ได้รับ
วคัซนีป้องกนัโควดิกนัถ้วนหนา้ เพือ่เราจะไดป้ระกอบสมัมาชีพ ดำาเนินชีวิต
ตามปกติสุข และเพื่อให้สหกรณ์สามารถดำาเนินกิจกรรม การสัมมนา 
การอบรม การจดัประชมุ การพบปะพดูคยุ เปน็ไปตามวิถขีองชาวสหกรณ์
ได้ต่อไป ขอให้กำาลังใจทุกๆ สหกรณ์ครับ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
ทางสันนิบาตสหกรณ์คำานึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่าน 
จึงจำาเป็นต้องเลื่อนการจัดฝกอบรมในหลายๆ โครงการออกไป และ
จะแจ้งกำาหนดการให้ทราบอีกครั้ง ทั้งในส่วนงานฝกอบรม และในส่วน
งานของสนันบิาตสหกรณ์จงัหวดั รวมถงึการลงพืน้ท่ีพบปะพีน่อ้งสหกรณ์
สมาชกิ เราไมไ่ดน้ิง่นอนใจ ยนืยนัวา่ “เราจะไมท่ิง้สหกรณใ์ด สหกรณห์นึง่
ไว้ข้างหลัง”

ทางสันนิบาตสหกรณ์ฯ ต้องกราบขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้

ติดตามรายละเอียดข่าวสารเพิ่มได้ที่ www.clt.or.th

ด้วยความเคารพยิ่ง
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย
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ดำาเนินการสหกรณ์ได้ เพราะขาด 
องค์ประกอบของคณะกรรมการดำาเนิน
การ กรณีท่ีให้รองประธานทำาหน้าท่ี
แทนน้ัน ต้องเป็นกรณีท่ีมีประธาน
กรรมการ แต่ประธานกรรมการไม่มา
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้
รองประธานกรรมการเป็น “ประธาน
ในท่ีประชุมแทน” เทียบเคียง การ
ประชุมของ คพช. ตามมาตรา ๑๓ 
และ การประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร กพส. ตามมาตรา ๓๒ แต่ 
คพช. หรือ คณะกรรมการบริหาร 
กพส. โอกาสท่ีจะไม่มีประธาน ซ่ึงเป็น
องค์ประกอบหลักเช่นเดียวกับคณะ
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์ เน่ืองจาก
ประธานของแต่ละคณะดังกล่าวเป็นไป
โดยตำาแหน่งทางราชการ ย่อมมีผู้รักษา
ราชการหรือปฏิบัติราชการแทนตาม 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินตลอดเวลา ส่วนกรณีประธาน
คณะกรรมการดำาเนินการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยว่างลงไม่ว่า

การท่ีพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
มาตรา ๕๐๒ กำาหนด
ให้สหกรณ์ต้องมีคณะ
กรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ ซ่ึงประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหน่ึงคน 
และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน
สิบส่ีคนซ่ึงท่ีประชุมใหญ่
เลือกต้ังจากสมาชิก แม้
โดยท่ัวไปคนสหกรณ์จะ
เข้าใจได้ว่าเป็นเร่ืองธรรมดา

ของการมีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ แต่โดยเน้ือหาท่ีต้องพิจารณาเป็น
ประการสำาคัญ คือ การดำารงตำาแหน่ง “ประธานกรรมการ” ซ่ึงในขณะน้ีเกิด
ปัญหาในบางสหกรณ์ จึงมีคำาถามว่า การรักษาการประธานกรรมการ จะทำาได้
เพียงใด และในกรณีใดบ้าง

ในเร่ืองน้ีต้องทำาความเข้าใจในประการแรกเสียก่อนว่า “คณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์” ประกอบด้วย “ประธานกรรมการ” หน่ึงคน และ 
“กรรมการอ่ืน” อีกไม่เกินสิบส่ีคน ย่อมหมายความว่า หากคณะกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์ไม่มีประธานกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุการเสียชีวิต
หรือลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ ความเป็นคณะกรรมการดำาเนิน
การสหกรณ์ก็ส้ินสุดลง ซ่ึงหมายถึง สหกรณ์ไม่อาจมีการประชุมคณะกรรมการ

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม๑ 

ความสำาคัญของ
ประธานกรรมการ
ดำาเนินการสหกรณ์  

๑ประธานกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
๒มาตรา ๕๐ วรรคแรก “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินสิบส่ีคนซ่ึงท่ีประชุม
ใหญ่เลือกต้ังจากสมาชิก”
๓มาตรา ๑๑๒ วรรคสาม “ให้คณะกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยแต่งต้ังผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้ผู้อำานวยการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยเป็นเลขานุการของคณะกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย”
๔มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำาเนินกิจการ และเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเก่ียวกับบุคคลภายนอก เพ่ือการน้ีคณะกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน หรือผู้จัดการทำาการแทนก็ได้
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ด้วยเหตุใด คณะกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จะเลือกกรรมการคนใดคนหน่ึงเป็น
ประธานแทนได้ทันที๓  

แต่อย่างไรก็ตาม คณะ
อนุกรรมการท่ีเก่ียวกับกู้ยืมเงินท่ีได้
รับการแต่งต้ังตามความในมาตรา ๕๑๔   
ยังคงดำาเนินกิจการสหกรณ์ไปได้  
แต่ในส่วนท่ีต้องได้รับการอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากคณะกรรมการดำาเนินการ 
สหกรณ์ไม่อาจทำาได้ จนกว่าจะมี 
คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ครบ 
องค์ประกอบตามกฎหมายเสียก่อน 
หรือมิฉะน้ันก็อาจให้สัตยาบันย้อนหลัง 
เม่ือมีคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
ครบองค์ประกอบแล้ว 

การท่ีจะให้รองประธาน
กรรมการหรือใครรักษาการประธาน
กรรมการในเร่ืองท่ีมิใช่การประชุมคณะ
กรรมการจึงไม่อาจกระทำาได้ เช่นเดียวกับ
กรณีท่ีสหกรณ์บางแห่งกรรมการดำาเนิน
การมีมติปลดประธาน ย่อมกระทำามิได้ 
คนท่ีจะปลดหรือถอดถอนประธานได้ 
ต้องเป็นมวลสมาชิกสหกรณ์ หรือนาย
ทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายสหกรณ์
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำาหนดเท่าน้ัน 
และหากให้รองประธานกรรมการหรือ
ใครรักษาการประธานกรรมการแล้ว
เกิดความเสียหายแก่สหกรณ์ ก็เป็น
ความรับผิดส่วนตัวของผู้ทำาตนเป็น
ประธานกรรมการและกรรมการทุกคน 
เพราะเป็นการปฏิบัติผิดกฎหมาย 
ตามมาตรา ๕๑/๑๕  

ในกรณีท่ีตำาแหน่งประธาน
กรรมการว่างลง กรรมการท่ีเหลือ
จะประชุมได้ก็แต่เฉพาะจัดให้มีการ

ประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือเลือกต้ัง
ประธานกรรมการหรืออาจใช้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗๓ ๖ 

ร้องขอให้ศาลแต่งต้ังประธานกรรมการ
แทนช่ัวคราว โดยอาจร้องขอให้ผู้ท่ีได้
รับคะแนนรองลำาดับถัดไปหรืออดีต
ประธานท่ีพ้นวาระมาเป็นประธานแทน 
ก็ดูจะเหมาะสมดี เพราะมีค่าใช้จ่าย 
ท่ีถูกกว่าการประชุมวิสามัญ  ส่วนกรณี 
กรรมการอ่ืนเสียชีวิตหรือลาออกไป 
หากคณะกรรมการยังมีองค์ประชุมครบ  
ก็ไม่จำาเป็นต้องเลือกต้ังหรือร้องขอต่อศาล 
ให้ต้ังกรรมการแทนช่ัวคราวก็ได้ 

แต่มีคำาพิพากษาฎีกาอยู่ 
เร่ืองหน่ึงท่ีอาจทำาให้บางคนเข้าใจผิด คือ  
คำาพิพากษาฎีกาท่ี  ๒๑๑๖๖/๒๕๕๖ 
ท่ีวินิจฉัยอำานาจฟ้องของสหกรณ์ กรณี
ประธานกรรมการร่วมกับกรรมการ
ดำาเนินการอีก ๑๔ คนลงนามมอบอำานาจ 
ให้กรรมการดำาเนินการคนหน่ึงฟ้อง
คู่กรรมการดำาเนินการชุดเก่า กรณี
ทำาความเสียหายแก่สหกรณ์ แต่ต่อมา 
ในระหว่างพิจารณาคดีอยู่น้ัน ศาล
ปกครองสูงสุดได้มีคำาพิพากษาเพิกให้ 
ถอนคำาวินิจฉัยของสหกรณ์จังหวัด 
ทำาให้ประกาศคณะกรรมการการ
เลือกต้ังซ่ึงตัดสิทธิการสมัครของ 
ผู้ท่ีได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ 
ยังคงมีผลอยู่ ซ่ึงส่งผลให้ผู้ท่ีได้รับเลือก
เป็นประธานกรรมการน้ัน ไม่ชอบและ
ไม่มีผลตามกฎหมาย เม่ือผู้ท่ีได้รับ
เลือกเป็นประธานกรรมการไม่มีฐานะ
เป็นประธานกรรมการของสหกรณ์
ในขณะท่ีลงลายมือช่ือมอบอำานาจ
ให้กรรมการดำาเนินการคนหน่ึงเป็น
ตัวแทนตามความในมาตรา ๕๑ แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
แต่กรรมการดำาเนินการของสหกรณ์
ท่ียังเหลืออยู่อีก ๑๔ คน ในขณะลง
ลายมือช่ือมอบอำานาจยังมีจำานวนเกิน
กว่าก่ึงหน่ึง ถือได้ว่าเป็นเสียงข้างมาก
ท่ีจะดำาเนินการแทนสหกรณ์ได้ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา ๗๑ และถือว่าเป็นการมอบ
อำานาจให้กรรมการดำาเนินการผู้น้ัน
ได้รับมอบอำานาจให้ดำาเนินคดีแทน
สหกรณ์ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
และข้อบังคับแล้ว ซ่ึงมิใช่เป็นวินิจฉัย
อำานาจกระทำาการของคณะกรรมการ
ในขณะท่ีไม่มีประธานคณะกรรมการ 

โดยสรุปแล้ว การเป็น “ประธาน
กรรมการดำาเนินการสหกรณ์” มีความ
สำาคัญมาก เม่ือได้รับการเลือกต้ังเป็น 
“ประธานกรรมการดำาเนินการสหกรณ์” 
แล้ว ย่อมต้องดำารงตำาแหน่งไปจนครบ
วาระสองปี จะลาออกระหว่างทางเป็น
เร่ืองท่ีไม่ควรกระทำาอย่างย่ิง เว้นแต่มี
เหตุท่ีไม่อาจก้าวล่วงได้ เพราะเท่ากับ
เป็นการท้ิงสมาชิกให้เผชิญชะตากรรม
เอาเอง หรือละท้ิงหน้าท่ีท่ีรับอาสามา
ดูแลสมาชิกสหกรณ์น้ัน ท้ังน้ีสหกรณ์เรา
มีหน้าท่ีบริหารชีวิตสมาชิกให้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี มีความย่ังยืน โดยใช้เงินเป็น
เคร่ืองมือ มิใช่บริหารเงินดังท่ีเข้าใจกัน
มาตลอด และท่ีสำาคัญหากสหกรณ์มี
ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังหรือดำาเนิน
การให้มีประธานกรรมการดำาเนินการ
แทนท่ีว่างเพราะการลาออก ย่อมเป็น
เร่ืองของประธานกรรมการดำาเนินการ
ท่ีลาออกต้องรับผิดชอบ อันเป็นเร่ือง 
ธรรมาภิบาลของคนสหกรณ์

๕มาตรา ๕๑/๑ ในการดำาเนินกิจการของสหกรณ์ คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ กรรมการ หรือผู้จัดการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ขอบเขตแห่งการดำาเนินกิจการท่ีจะพึงดำาเนินการได้ของสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์หรือสมาชิก
๖มาตรา ๗๓ ถ้ามีตำาแหน่งว่างลงในจำานวนผู้แทนของนิติบุคคล และมีเหตุอันควรเชื่อการปล่อยตำาแหน่งว่างไว้น่าจะเกิดความเสียหายขึ้นได้เมื่อผู้มี 
ส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอศาลจะแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวขึ้นก็ได้
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การรวมตัวขององค์กรภาคสหกรณ์
หลังจากการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก (WTO) คร้ังท่ี 3 

ในเดือนพฤศจิกายน 2542 ณ นครซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญ่ีปุ่น (Central Union of Agricultural 
Cooperatives-JA Zenchu) ได้จัดให้มีการประชุมเพ่ือการพูดคุยเร่ืององค์การ
การค้าโลกในมุมมองของเอเชีย ทำาให้เกิดการรวมกลุ่มขององค์กรภาคสหกรณ์
การเกษตร ด้วยความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นกับ JA Zenchu สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ได้รับเชิญให้เป็น 1 ใน 7 ประเทศผู้ก่อต้ัง “กลุ่มเกษตรภูมิภาคเอเชีย
เพ่ือความร่วมมือ” หรือ Asian Farmers’ Group for Cooperation (AFGC) 
เม่ือปี พ.ศ. 2542 (1999) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 

ประเทศผู้ร่วมก่อต้ังกลุ่ม AFGC ประกอบด้วยประเทศอินเดีย โดยชุมนุม
สหกรณ์แห่งชาติ (National Cooperative Union of India - NCUI) อินโดนีเซีย 
โดยศูนย์ศึกษาเกษตรกรแห่งประเทศอินโดนีเซีย (Advocacy Center for 
Indonesian Farmers - ACIF) ประเทศเกาหลีใต้ โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศเกาหลีใต้ (National Agricultural Cooperative Federation - NACF) 
ประเทศมาเลเซีย สมาคมเกษตรกรแห่งประเทศมาเลเซีย (National Farmers 
Association - NAFAS) Tfi  Sdn Bhd (รัฐวิสาหกิจ) ประเทศฟิลิปปินส์ โดย
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอิสระ (Federation of Free Farmers Coopera-
tives, Inc - FFFCI) ต่อมาประเทศเวียดนาม โดยสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศ
เวียดนาม (Vietnam Cooperative Alliance - VCA) และประเทศศรีลังกา 
โดยเครือข่ายเกษตรกรอิสระแห่งประเทศศรีลังกา (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 ปัจจุบันมีสมาชิก จำานวน 11 องค์กร

กลุ่ม AFGC ได้จัดให้มีการประชุมเป็นประจำาทุกปี (Annual Meeting) 

ความรวมตัวขององคกรเกษตรกร

โดย นายภาณุวัฒน์  แว่นระเว หัวหน้าฝายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เพ�อ่สร�างการรับรู�
ในเวทีการค�าโลก

รวมท้ัง มีการจัดสัมมนาวิชาการ การ
ประชุมร่วมกับองค์กรภาคการเกษตร
ในประเทศแถบทวีปยุโรป อเมริกา
เหนือและแอฟริกา เพ่ือหารือประเด็น
ต่างๆ ภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก
รวมท้ัง ได้จัดทำาแถลงการณ์ร่วม 
(Joint Statement) และการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือผลักดันข้อเสนอ
ผ่านช่องทางการทูตของประเทศต่างๆ 
ท่ีสำานักงานองค์การการค้าโลก 
นครเจนีวา การเข้าร่วมประชุมระดับ
รัฐมนตรีขององค์การการค้าโลก และ
การเป็นตัวแทนของเกษตรกรภูมิภาค
เอเชียในการเข้าร่วมประชุมระดับ
รัฐมนตรีของอาเซียนบวก 3

เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2564 
ท่ีผ่านมาประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย เป็นประธานการ
ประชุมประจำาปี คร้ังท่ี 20 ของกลุ่ม
เกษตรกรภูมิภาคเอเชียเพ่ือความ
ร่วมมือ หรือ Asian Farmers’ Group for 
Cooperation (AFGC) ซ่ึงกำาหนด
การเดิมจะจัดข้ึนท่ีเมืองพัทยา ในวันท่ี
20 มีนาคม 2563 เน่ืองจากเร่ิมเกิด
โรคระบาดโควิด–19 จึงได้เล่ือนมาจัด
ประชุมผ่านระบบออนไลน์ มีประเทศ
สมาชิกเข้าร่วมประชุมครบทุกประเทศ 
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รวมท้ัง ไต้หวันและมองโกเลีย ซ่ึงเป็น
สมาชิกใหม่ โดยได้กำาหนดหัวข้อหลัก
การประชุม คือ “ระบบการผลิตอาหาร
ท่ีย่ังยืน เพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืนแห่งสหประชาชาติ” Sustain-
able Food System – to Achieve 
the Sustainable Development 
Goals (SDGs) องค์กรสมาชิกได้
นำาเสนอรายงานของแต่ละประเทศ
และได้สรุปออกเป็นแถลงการณ์ร่วม 
(Joint Statement) 

ความเคล่ือนไหวขององค์การการค้า
โลก (WTO)

ประเทศสมาชิก WTO ส่วนใหญ่
เห็นว่ากลไกการทำางานของ WTO 
ในปัจจุบันไม่สามารถทำางานอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ค่อยสนองต่อการ
พัฒนาทางการค้าและแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาททางการค้าในปัจจุบันได้ หลาย
ประเทศจึงเร่ิมหารือเก่ียวกับแนวทางการ
รักษาและเสริมสร้างระบบการพหุภาคี
เพ่ือปรับปรุงกลไกการทำางานของ WTO 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถทำางาน
ต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก 

หลังจากท่ีได้ผู้อำานวยการใหญ่ 
WTO คนใหม่ซ่ึงเป็นผู้อำานวยการใหญ่ 
WTO คนท่ี 7 ดร.เอ็นโกซ่ี โอคอนโจ อิเวลา

(Dr. Ngozi Okonjo-Iweala) 
ชาวไนจีเรีย มาเร่ิมปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่
วันท่ี 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา สมาชิก
 WTO เร่ิมเตรียมการประชุมรัฐมนตรี
การค้า คร้ังท่ี 12 (12th WTO Ministerial
Conference Meeting) ท่ีจะมีข้ึน
ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 
2564 ท่ีนครเจนีวา ประเด็นหลัก ๆ 
ท่ีกำาลังหารือกันเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุม 
MC 12 เห็นชอบคือ การอุดหนุนประมง 
เร่ืองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองกฎ
ระเบียบภายในของภาคบริการ การ
ปฏิรูปกระบวนการระงับข้อพิพาท 
การปฏิบัติเป็นพิเศษต่อประเทศพัฒนา
น้อยท่ีสุด การอำานวยความสะดวกด้าน
การลงทุน สินค้าเกษตร เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับ
สุขภาพ/วัคซีน และการช่วยเร่งฟ้ืนคืน
เศรษฐกิจโลก ประเด็นท่ีน่าสนใจ
เร่ืองหน่ึง คือ เร่ืองการดำาเนินการ
เก่ียวกับวัคซีนและสุขภาพ นอกจากน้ี
ดร.เอ็นโกซ่ียังเห็นว่า ประเทศกำาลังพัฒนา
หลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย 
มีศักยภาพท่ีจะเป็นฐานการผลิตวัคซีน
ให้ประเทศกำาลังพัฒนาด้วยกันได้ จึง
อยากให้มีการหารือเร่ืองการลงทุนผลิต
วัคซีนโดยบริษัทต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย

การประชุมรัฐมนตรีของ WTO 
คร้ังต่อไป จะเป็นบทพิสูจน์ความต้ังใจของ

สมาชิก WTO ท่ีจะพลิกฟ้ืนบทบาทของ 
WTO และระบบกฎเกณฑ์แบบพหุภาคี
ให้เดินหน้าต่อไปได้ หลังจากท่ีประสบ
ปัญหาจากประเทศใหญ่บางประเทศ เช่น 
สหรัฐฯ ท่ีในสมัยประธานาธิบดีทรัมป
ไม่ให้ความสำาคัญกับระบบพหุภาคีนัก
โดยขณะน้ีประธานาธิบดีไบเดนได้
แต่งต้ังผู้แทนการค้าหรือ USTR คนใหม่
ซ่ึงมีภูมิหลังการทำางานท่ีคุ้นเคยกับ
กระบวนการของ WTO เป็นอย่างดี 
จึงน่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับ WTO มาก
ข้ึน การกลับมาของสหรัฐฯ เป็นเร่ือง
ท่ีน่าสนใจติดตามต่อไป

ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อ WTO
สำาหรับประเทศไทย มี

เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำา
องค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญา มีกรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซ่ึง
ก่อต้ังเม่ือปี พ.ศ. 2556 เป็นหน่วยงาน
กลางของรัฐบาลไทยในการประสาน
งานกับ WTO มีอำานาจหน้าท่ีในการ
ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย 
กำาหนดท่าทีและกลยุทธ์ รวมท้ัง การ
ประสานนโยบายด้านการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ การประชุมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศในระดับทวิภาคี 
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อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และภายใต้ 
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า  
องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
การประชุมเจรจาระหว่างประเทศด้าน 
การค้าบริการ การลงทุน และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับภายใต้กรอบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า 
องค์การระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
และเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการเจรจาการค้า 
ระหว่างประเทศ การเสนอแนะ 
นโยบาย แนวทางการปรับตัว และการ
ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า 
โดยจัดให้มีการตรวจสอบและทบทวน
นโยบายทางการค้าของประเทศสมาชิก
อย่างสมำา่เสมอ เพ่ือให้อยู่ในแนวการค้า
เสรีอย่างเดียวกัน พัฒนาระบบการค้า 
เสรีให้ประเทศสมาชิกได้ประโยชน์ 
ท้ังในด้านข้อมูลการค้า ข้อแนะนำา และ
ผลการศึกษาประเด็นการค้าท่ีสำาคัญ
ต่างๆ อีกท้ังการขอรับความช่วยเหลือ
จาก WTO ในด้านอ่ืนๆ

การรวมตัวขององค์กรเกษตรกร 
เพ่ือสร้างการรับรู้ในเวทีการค้าโลก

การรวมตัวขององค์กรตัวแทน
ของเกษตรกรและภาคสหกรณ์เป็น 
“กลุ่มเกษตรภูมิภาคเอเชียเพ่ือความ
ร่วมมือ” หรือ Asian Farmers’ 
Group for Cooperation (AFGC) 
นำาโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลาง
แห่งประเทศญ่ีปุ่น (Central Union 
of Agricultural Cooperatives-JA 
Zenchu) เพ่ือสร้างการรับรู้ต่อบทบาท
ท่ีสำาคัญของกลุ่ม ทำาให้รัฐบาลของ
หลายประเทศให้ความสำาคัญต่อ 
ข้อเรียกร้องในรูปแบบของแถลงการณ์
การร่วม (Joint Statement) ของ

กลุ่มจะเห็นได้จากนายกรัฐมนตรีของ
ไทย (ฯพณฯ ทักษิณ ชินวัตร) ได้เชิญ
ประธานฯ JA Zenchu เข้าพบขณะ
เดินทางไปเยือนประเทศญ่ีปุ่นอย่าง
เป็นทางการ รวมท้ัง เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจำา WTO ณ กรุง
เจนีวา ได้เชิญผู้อำานวยการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเข้าพบขณะ
เดินทางไปร่วมประชุมกับกลุ่ม AFGC 
ณ โรงแรมแห่งหน่ึงในกรุงเจนีวา

ผู้เขียนมีโอกาสได้เข้าร่วมการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO คร้ัง
ท่ี 6 ณ ประเทศฮ่องกง ระหว่างวันท่ี 
13 – 18 ธันวาคม 2548 โดยได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก JA Zenchu ซ่ึง
เรียกอีกอย่างว่า การประชุมรอบโดฮา 
(Doha Declaration) เพ่ือเร่ิมตาม
ปฏิญญาโดฮา นับว่าเป็นการประชุม
ระดับโลกท่ีเต็มไปด้วยการประท้วงนอก
ศูนย์การประชุมตลอดเวลา ซ่ึงนำาโดย 
Hong Kong People’s Alliance ใน 
WTO มีศูนย์บัญชาการการประท้วงอยู่
ท่ี Victoria Park นับว่าเป็นการประชุม
ท่ีล้มเหลวและเลวร้ายท่ีสุดของ WTO 

สุดท้ายน้ีเน่ืองในวันพืชมงคล
ซ่ึงนับว่าเป็นวันมงคลท่ีจะเร่ิมลงมือ
หว่านเมล็ดพันธ์ุข้าวของชาวนาไทย 
ผมมีประเด็นร้อนเก่ียวกับข้อตกลง 
การค้าระหว่างประเทศท่ีจะมีผลกระทบ 
ต่อเกษตรกรของประเทศไทย คือ 
CPTPP มีช่ือเต็มว่า “Comprehensive 
and Progressive Agreement of 
Trans-Pacific Partnership” หรือ 
“ความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้า
สำาหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืน
แปซิฟิก” จำาช่ือน้ีไว้ให้ดีนะครับ มันเป็น 
ความตกลงการค้าเสรีท่ีครอบคลุม
ในเร่ืองการค้า การบริการและการ 

ลงทุนเพ่ือสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบ 
ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ท้ัง
ประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมาย 
ส่ิงแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาท
ระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ 
แล้วทำาไมจึงมีคนค้านไม่อยากให้รัฐบาล
ไทยเข้าร่วมเป็นภาคี CPTPP ทำาไมพูด
ถึงการรักษาสิทธิของเกษตรกรและสิทธิ
ในการเก็บรักษาพันธ์ุพืชไปปลูกต่อ การ
คุ้มครองความม่ันคงทางอาหารและ
ปกป้องแหล่งอาหารของคนไทยจาก
การปนเป้ือนจีเอ็มโอ (GMO) จริงๆ 
แล้วความหลากหลายทางเมล็ดพันธ์ุ
เป็นมรดกของโลก มิใช่ของคนใดคนหน่ึง
หรือบริษัทใดบริษัทหน่ึง การตัดสินใจ
ของกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ ในการเข้าร่วม 
CPTPP ได้คำานึงถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยไหม ได้
หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไหม 
ความตกลง CPTPP มันไม่ใช่แค่เร่ืองการ
ค้าเสรี แต่เป็นใบผ่านมอบ “เสรีภาพ” 
ให้กับบริษัทอุตสาหกรรมในการเป็น
เจ้าของและสร้างเม็ดเงินจากทรัพยากร
ของประเทศคู่ค้า โดยท่ีเกษตรกรราย
ย่อยไม่มีอำานาจอะไรต่อกร ข้อตกลง
ทางการค้าเช่นน้ีจึงไม่ใช่ภัยคุกคาม
เฉพาะแค่เกษตรกรไทย แต่เป็นปัญหา
ของเกษตรกรรายย่อยท่ัวโลก ต่อกรกับ
อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ทางการเกษตร 
และการครอบครองระบบอาหาร น่ีคือ
ประเด็นร้อนท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกร
รอบด้านและต้องนำามาขยายเพ่ือปกป้อง
สมาชิกสหกรณ์ในโอกาสต่อไป





สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย

1.สำเนาบัตรประชาชนองผูสมัคร

  และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

2.สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร

  และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

3.ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลรัฐฉบับจริง 

  (ไมเกิน 30 วัน)

3.สำเนาการจดทะเบียนสมรส  

  (กรณีสมทบคูสมรส)

4.เอกสารแสดงวาเปนสมาชิกสหกรณ 

  (กลุมวิชาชีพอ�น)

เอกสารประกอบการสมัคร

ผูมีสิทธิ์ไดแก

- สมาชิกสามัญกลุมวิชาชีพอ�น

- สมาชิกสามัญและสมทบของสหกรณออมทรัพย

- คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสามัญสสอค.

- คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบสสอค.

- คูสมรส บุตร บิดา-มารดาของสมาชิกสมทบสสอค.

  จากกลุมวิชาชีพอ�น

คาใชจายในการสมัครสมาชิก

เงินสงเคราะหลวงหนา          4,800  บาท

คาสมัคร                            40  บาท

คาบำรุงรายป                         40  บาท

รวมเปนเงิน                            4,880  บาท

เว็บไซต : www.cwftc.or.th     เบอรโทรศัพท : 02-496-1337     โทรสาร : 02-496-1338    อีเมลล : ftsc.coop1@gmail.com

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** 
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คาสมัคร                            40  บาท

คาบำรุงรายป                         40  บาท

รวมเปนเงิน                            4,880  บาท

เปดรับสมัครสมาชิก

อายุ 20 – 55 ป

ผูที่เกิดตั้งแตพ.ศ. 2509 เปนตนไป

ปจจุบัน สสอค. มีศูนยประสานงานทั้งสิ้น 125 ศูนยประสานงาน  ปจจุบัน สสอค. มีศูนยประสานงานทั้งสิ้น 125 ศูนยประสานงาน  ปจจุบัน สสอค. มีศูนยประสานงานทั้งสิ้น 125 ศูนยประสานงาน  
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IOT
คราวน้ีเรามาคุยเร่ืองใกล้ตัวใกล้ตากันเข้ามาหน่อย ยังไม่ทันไรก็คิดว่าผู้เขียน

จะถามว่า ขนตามีก่ีเส้น  ไม่ใช่หรอกครับ มันง่ายไป มันง่ายกว่าน้ันอีก  เพราะว่า
มันเป็นส่ิงท่ีเพ่ิงเข้ามาเบียดเบียนอยู่ในชีวิตเราอย่างแนบแน่น ซักประมาณ 6 - 7 ปี
น่ีเอง ในทางวิชาเกินทางด้าน IT เอย วิชาการ เขาเรียกพวกมันว่า IoT แล้วพวกมัน
คืออะไร ทำาไมมันถึงมาอยู่ใกล้ตัวใกล้ตาเราได้ โดยท่ีเราไม่รังเกียจมันเลยรึ 
ทำาไมมันทำาอะไรให้เรายอมรับมันแบบใจง่ายกับมันเย่ียงน้ี ดังน้ันก่อนอ่ืนเลยต้อง
รู้เรารู้มัน  เพ่ือโอกาสในการมีชัยไปเกินคร่ึง จะได้รู้ว่ามันทำากับเราเย่ียงไร  เราถึง
ได้ยอมรับมันเย่ียงน้ี

IoT เป็นอักษรย่อภาษาอังกฤษ  มาจากคำาว่า Internet of Things  
แปลเป็นภาษาไทยอันรักย่ิงของเรา คือ อินเทอร์เน็ตทุกส่ิงอย่าง ย่ิงแปลและ
อ่านแล้วย่ิงงง เอาเป็นไทยแบบรัตนโกสินทร์เลย IoT หมายถึง การท่ีอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถเช่ือมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต โดย
ไม่ต้องป้อนข้อมูล ทำาให้เราสามารถส่ังการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้  เช่น ใช้โทรศัพท์มือถือเช่ือมต่อผ่านอินเทอร์เน็ต  
ทำาการสตาร์ตรถยนต์  พร้อมเปิดแอร์  ในขณะท่ีเรากำาลังเดินไปท่ีรถ เป็นต้น

เร่ิมอ้ึง ท่ึง เสียวกับส่ิงท่ีมันทำากับเราหรือยัง  ถ้ายังเราไปรู้จักท่ีมาท่ีไปของ
มันก่อน จะได้รู้เช่นเห็นชาติของมันให้ถึงก๋ึน IoT เกิดมาจากแนวคิดในการนำา RFID 
Sensor มาฝังไว้ในอุปกรณ์และให้อุปกรณ์น้ันๆ สามารถส่งข้อมูลหากัน  ในช่วง
แรกก็จะเป็นแค่ภายในอาคารโรงงานท่ีมีระบบการผลิตเป็นราง เม่ือ Sensor 
ตัวใดตัวหน่ึงตรวจพบข้อผิดพลาดในการทำางานก็จะส่งข้อมูลให้ Sensor ตัวถัดไป
หยุดทำางาน  เม่ือรางผลิตหยุดการทำางานเพ่ือลดการสูญเสีย คนก็จะเข้ามาแก้ไข
ต่อไป เวลาผ่านไป เม่ือมีการพัฒนาเพ่ิม โดยเม่ือ Sensor พบความผิดพลาด 
มันอาจจะทำาการแก้ปัญหาการผลิตได้เองโดยไม่ต้องพ่ึงคน เช่น อาจส่ังสลับรางผลิต
ทดแทน แล้วค่อยแจ้งคน  ต่อมาเม่ือ IoT เร่ิมเข้ามามีบทบาทมากข้ึน  ความฉลาด
ของอุปกรณ์ก็มากข้ึนด้วย  ยกตัวอย่างจากกรณีโรงงานข้างบน แทนท่ีจะแค่
หยุดงานหรือสลับรางผลิตเม่ือพบข้อผิดพลาด  มันสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต
เพ่ือแจ้งให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องรับทราบข้อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได้ด้วย  เป็นต้น

ท่ีเหลามาข้างต้นแค่ความสามารถเบ้ืองต้นของเจ้าพวก IoT แต่ในปัจจุบัน  
พวกมันไม่ได้อยู่แค่ในโรงงาน  มันแอบมาแฝงตัวอยู่รอบๆ ตัวเราเต็มไปหมด  อย่า
ตกใจครับ  เพราะพวกมันล้อมเราเอาไว้หมดแล้ว แค่ใกล้ตัวก็พวก โทรศัพท์มือถือ
พวก Smart phone, Computer, Smart car, Smart Ref., นอกจากน้ี
ยังมีอุปกรณ์ พวก Smart watch, Smart camera (รวมกล้องวงจรปิด) และ
อ่ืนๆ อีกมากมาย ท่ีเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถเช่ือมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตได้
จะเห็นได้ว่าเราคงหนีพวกมันไม่พ้น  เม่ือหนีไม่พ้นก็ต้องเอามาเป็นพวกซะเลย  

อย่างไรละ ก็โดยการนำามันมาเป็นทาส
รับใช้เราให้สาสมกับท่ีพวกมันแอบมา
อยู่ใกล้เราโดยไม่รู้ตัวนะซิ แต่การท่ี
จะนำาพวก IoT มารับใช้เรา เราก็ต้อง
เรียนรู้และพิจารณาว่า IoT เหล่าน้ัน
เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท
อย่างไร  ทำานอง put the right IoT 
in the right job ในขณะเดียวกัน  
การท่ีเราสามารถนำา IoT มาเป็นทาส
ผู้ซ่ือสัตย์ได้ ก็ต้องระวังทาสผู้ซ่ือสัตย์
จะกลายเป็นโจรผู้ซ่ือสัตย์ได้ หาก IoT 
เหล่าน้ันถูกผู้ไม่หวังดีทำาการโจรกรรม
ระบบการส่ังการไป    

จากท่ีกล่าวมาจากข้างต้น  
เน่ืองจากเจ้าพวกน้ีได้เข้ามามีส่วนช่วยให้
ชีวิตประจำาวันของเราให้มีความสะดวก
สบายมากข้ึน ในการรองรับการทำา
กิจวัตร เช่น ปิดเปิดระบบนำา้, ระบบ
ไฟฟ้า, การแจ้งเตือนความผิดพลาด
ของระบบ, การจัดการต่างๆ แทนเรา
ตามระบบโปรแกรมท่ีต้ังไว้ เป็นต้น  
ก็คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทำาไมเราถึง
ยอมรับมันง่ายเย่ียงน้ี  

และเช่นเคย ก่อนจากกัน คืนน้ัน
สองเรา แนบซบเนาเคล้าคลอพ้อพรอด
ภิรมย์  ไม่ทักอาจจะไปไกล จากเกร็ดเล็กๆ
น้อยๆ คงจะทำาให้เพ่ือนชาวสหกรณ์
ลดความสงสัยในชีวิตไปได้อีกเร่ืองหน่ึง   
ถ้าเพ่ือนๆ ชาวสหกรณ์มีส่ิงใดท่ีจะติก็
ขอให้แจ้งทีมงานจัดทำาได้เลยนะครับ 
(จัดให้เต็ม)  ส่วนเร่ืองชมและเสนอแนะ
ก็ขอให้ผ่านทางทีมงานมาได้เช่นกัน 
(ชมน้อยๆ ก็พอ)  พบกันใหม่ฉบับหน้า
คร้าบ            

Jesse
Cr. Sanook.com, 

Wikipedia, 
Pantip.com
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ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
ท่ี สกส2. 9/2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 28 ตุลาคม 2563  
ใช้บังคับกับสถาบันการเงิน กลุ่มธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือรายย่อย 
ภายใต้กำากับ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซ่ิง ธุรกิจการให้เช่าซ้ือ สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ และบริษัทบริหารสินทรัพย์  

โดยหลักการในประกาศดังกล่าว  มีสาระสำาคัญคือการจำากัดอัตรา
ดอกเบ้ียผิดนัดชำาระหน้ีให้สามารถเรียกเก็บเพ่ิมข้ึนจากอัตราดอกเบ้ียปกติ
สูงสุดท่ีเรียกเก็บจริงตามท่ีระบุในสัญญาไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี กำาหนดหลัก
การคำานวณดอกเบ้ียผิดนัดของหน้ีท่ีผ่อนชำาระเป็นงวดบนฐานของเงินต้น
ของค่างวดท่ีลูกหน้ีค้างชำาระในแต่ละงวดไปจนถึงวันท่ีศาลรับฟ้องเป็นอย่าง
น้อย ไม่ได้คิดจากเงินต้นท้ังหมดอีกต่อไป นอกจากน้ีก็ยังมีเร่ืองของการตัด
หน้ีแบบแนวนอน กล่าวคือ ให้เจ้าหน้ีนำาเงินท่ีได้รับชำาระหน้ีไปตัดชำาระหน้ี
ตามยอดหน้ีท่ีค้างแต่ละงวด โดยให้ตัดค่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย และต้นเงิน
ของยอดหน้ีท่ีลูกหน้ีค้างชำาระนานท่ีสุดก่อน แล้วจึงค่อยตัดชำาระหน้ียอดท่ี
ค้างชำาระนานรองลงมาตามลำาดับ แทนท่ีวิธีการตัดหน้ีแบบแนวด่ิงในอดีต
ซ่ึงเจ้าหน้ีจะนำาเงินท่ีได้รับชำาระจากลูกหน้ีไปตัดค่าธรรมเนียม และดอกเบ้ีย
เสียก่อน เหลือจึงค่อยนำามาตัดต้นเงิน   แนวทางใหม่น้ีส่งผลให้การชำาระหน้ี
ของลูกหน้ีแต่ละคร้ังมีโอกาสท่ีจะได้ชำาระต้นเงินมากข้ึน  จึงเป็นประโยชน์
กับลูกหน้ีมาก ทำาให้ลูกหน้ีท่ีผิดนัดชำาระหน้ีสามารถกลับมาจ่ายชำาระหน้ีได้ 
ส่งผลให้ไม่เป็นการเร่งรัดให้เกิดหน้ีด้อยคุณภาพ (Non Performing Loan  
: NPL) ช่วยให้กระบวนการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีมีโอกาสบรรลุผล
สำาเร็จมากข้ึน และเกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจกับตัวลูกหน้ีมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี หลักการและผลดีของประกาศฯ ดังกล่าว ยังไม่ส่งอานิสงส์

การตัดหนี้แนวดิ่ง/แนวนอนของสหกรณ์

การคิดดอกเบี้ยผิดนัด

มาถึงสหกรณ์  เน่ืองจากสหกรณ์ไม่ใช่
สถาบันการเงินตามความหมายของ
กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 
หรือเป็นผู้ประกอบการตามประกาศ
กระทรวงการคลังท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ัน 
ธุรกรรมด้านการเงินของสหกรณ์ใน
ส่วนท่ีเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียผิดนัด
ชำาระหน้ี ลำาดับการชำาระหน้ี และ
การจัดสรรหน้ี จึงต้องใช้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  รวมท้ังถ้า
มีระเบียบนายทะเบียนกำาหนดเร่ือง
ใดไว้เป็นการเฉพาะก็ว่าไปตามน้ัน

แต่พลันท่ีรัฐบาลออกพระราช 
กำาหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ 
10 เมษายน 2564 แก้ไขเพ่ิมเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 7 มาตรา 224 ท้ังมาตรา 
และเพ่ิมมาตรา 224/1 ออกมาใหม่ 
โดยมีหลักการสอดคล้องกับหลักการ
ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออก 
ประกาศฯ  ไว้ตามท่ีได้กล่าวมาในวรรค
ก่อน “แต่เฉพาะบางส่วน” กล่าวคือ 

1. เปล่ียนดอกเบ้ียตาม
มาตรา 7 จากเดิมร้อยละ 7.5 เป็น
ร้อยละ 3 ต่อปี

2. ดอกเบ้ียผิดนัดตามมาตรา 
224 เปล่ียนจากเดิมร้อยละ 7.5 เป็น 
ดอกเบ้ียตามมาตรา 7 บวกด้วยอัตรา
เพ่ิมอีกร้อยละ 2 ต่อปี (ปัจจุบัน
ดอกเบ้ียผิดนัดสหกรณ์จึงคิดได้ 
ร้อยละ 5 ต่อปี)

VS สิรวิชญ์ ไพศาสตร์
ท่ีปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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3. มีมาตรา 224/1 ท่ีบัญญัติ
เพ่ิมข้ึน กำาหนดวิธีการคำานวณดอกเบ้ีย
ผิดนัดท่ีแต่เดิมสหกรณ์จะคิดจาก 
ต้นเงินท้ังหมดท่ีค้างชำาระ เปล่ียนมา
เป็นคิดจากเฉพาะจากต้นเงินของงวด
ท่ีลูกหน้ีผิดนัด ส่งผลให้ฐานของการ
คำานวณดอกเบ้ียผิดนัดท่ีต่างออกไป
จากเดิมมาก และส่งผลดีต่อสมาชิก 
ผู้กู้เงินจากสหกรณ์อย่างแน่นอน

การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้างต้น 
จึงน่าจะเป็นผลดีต่อสมาชิกผู้กู้เงิน 
จากสหกรณ์ในทำานองเดียวกับท่ีลูกหน้ี 
สถาบันการเงินได้รับ แต่ก็เฉพาะ 
ในประเด็นอัตราดอกเบ้ียผิดนัดและ
ฐานของการคำานวณดอกเบ้ียผิดนัด   
แต่ในส่วนของวิธีการตัดหน้ีแนวนอน
น้ันยังไม่มีการกำาหนดให้สอดคล้องกับ
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยฯ 
เน่ืองจากพระราชกำาหนดดังกล่าว
มิได้แก้ไขมาตรา 329 ซ่ึงเป็น 
เร่ืองวิธีการตัดหน้ีแนวด่ิง หลักการ
ตัดหน้ีแนวด่ิงในระบบสหกรณ์จึง
ยังดำารงอยู่  ดังน้ันหากสหกรณ์และ
สมาชิกไม่ได้ตกลงกันในสัญญาเป็น
อย่างอ่ืน การตัดหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ีย
ค้างชำาระของสมาชิกก็ยังคงตัดแบบ
แนวด่ิงอยู่ กล่าวคือเม่ือสมาชิกผู้ผิดนัด
นำาเงินมาชำาระหน้ี สหกรณ์จะตัด 
ค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) และดอกเบ้ีย
ค้างชำาระจนหมดก่อน แล้วจึงค่อย
ตัดต้นเงิน ไม่สามารถตัดในแนวทาง
ของประกาศธนาคารแห่งประเทศ 
ไทยฯ  ส่งผลให้หน้ีเสีย (NPL) ในระบบ 
สหกรณ์ยังคงไม่ลดลง สมาชิกยังคง
มีปัญหาในการชำาระหน้ีต่อไป    

แต่ถึงอย่างน้ันก็ตาม หาก

คณะกรรมการสหกรณ์และสมาชิก 
ทำาสัญญากันให้การตัดหน้ีค้างชำาระ
แตกต่างไปจากประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ มาตรา 329 (แบบแนวด่ิง) 
โดยเฉพาะหน้ีท่ีมีการปรับโครงสร้าง
หน้ีซ่ึงจะมีการทำาเอกสารแนบท้าย
สัญญาหรือทำาสัญญาปรับโครงสร้าง
หน้ีใหม่กันอยู่แล้ว จึงสามารถตกลง
กันใหม่ได้ เน่ืองจากมาตรา 329 เป็น
หลักการตัดหน้ีในกรณีท่ีคู่สัญญา 
ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอ่ืนเท่าน้ัน
มิใช่บทบังคับเด็ดขาด   สหกรณ์และ
สมาชิกจึงสามารถตกลงกันตัดหน้ี
แตกต่างไปจากท่ีกฎหมายบัญญัติ
ได้   หากทำาได้ก็จะส่งผลให้สัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีมีโอกาสเป็นไป
ได้มากข้ึน   การชำาระหน้ีของลูกหน้ี
แต่ละคร้ังมีโอกาสท่ีจะได้ชำาระท้ังต้น
เงินและดอกเบ้ีย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
กับลูกหน้ี ทำาให้ลูกหน้ีท่ีผิดนัดชำาระ
หน้ีสามารถกลับมาเป็นหน้ีท่ีมีคุณภาพ
แก้ไขปัญหาหน้ีด้อยคุณภาพ (NPL) 
และเป็นวิธีการท่ีสถาบันการเงินและ
ผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือหันมาใช้กัน

ก็ต้องรอดูการปรับตัวของ
กระบวนการสหกรณ์ในเร่ืองน้ี 

เน่ืองจากในอดีตด้วยผลของการ
ตัดหน้ีแบบแนวด่ิง แม้ว่ามีการทำา
บันทึกต่อท้ายสัญญากู้ หรือทำาสัญญา
ปรับโครงสร้างหน้ีใหม่แล้วก็ตาม  
แต่ตอนเขียนสัญญาหรือบันทึกต่อท้าย
สัญญาฯ ก็ยังนิยมเขียนวิธีการตัดหน้ี
ตามกฎหมาย (มาตรา 329 – แนวด่ิง)  
เช่น กำาหนดในสัญญาให้สมาชิกผู้กู้
ชำาระท้ังต้นเงินและดอกเบ้ียรวมเป็น
เงินเท่าน้ันเท่าน้ี  แต่ในข้ันตอนการรับ 
ชำาระหน้ีจะชำาระค่าธรรมเนียม (ถ้ามี) 
และดอกเบ้ียก่อน เงินท่ีเหลือจึงค่อยนำา
มาตัดต้นเงิน  ทีน้ีถ้าเงินงวดท่ีกำาหนด 
ในสัญญาแต่ละงวดตำา่กว่าดอกเบ้ีย 
ท่ีพึงชำาระแต่ละงวด (ดอกเบ้ียท่วม) 
จะส่งผลให้สมาชิกผู้ปรับโครงสร้างหน้ี 
ผิดนัดชำาระหน้ีในงวดแรกทันที ยัง
ไม่สามารถสลัดภาพของหน้ี NPL 
แก้ปัญหาไม่จบ และสหกรณ์ยังคง
ต้องนำาลูกหน้ีกลุ่มน้ีมาต้ังค่าเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายหักกำาไร
ของสหกรณ์ต่อไป ท้ังท่ีพยายาม 
แก้ปัญหาโดยการปรับโครงสร้างหน้ีท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการแล้ว
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และปกครองตนเอง
ของขบวนการสหกรณ์ไทย”

“ถึงเวลา : สู่ความเป็นอิสระ

1. ความนำา : ปฐมบท 
 จดุกำาเนดิของกจิการสหกรณใ์นประเทศไทยนัน้ คงปฏเิสธไมไ่ด้

วา่ถอืกำาเนดิมาจากรฐัหรอืเปน็กจิการสหกรณท์ีร่ฐัอปุถัมภแ์ละควบคมุ โดย
นำาเอารปูแบบสหกรณก์ารเกษตรในอนิเดียมาใช ้ เริม่ในสมยัรชักาลที ่6 
ประมาณชว่งป ีพ.ศ. 2457 - 2458  กระทรวงพระคลงัมหาสมบัติได้รอ้งขอ
ให ้เซอร ์เบอรน์ารด์ ฮนัเตอร ์หวัหนา้ธนาคารแหง่เมอืงมทัราส ประเทศ
อนิเดีย มาสำารวจเพือ่หาแนวทางการแกไ้ขปญัหาหนีส้นิของเกษตรกร  ซึง่
กไ็ดร้บัคำาแนะนำาใหแ้กไ้ขโดยการจดัตัง้  สหกรณ ์(Co-operative Society) 
ขึน้  กรมหมืน่พทิยาลงกรณ ์อธบิดกีรมพาณชิยแ์ละสถิตพิยากรณใ์นขณะนัน้ 
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ริเริ่มพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ดังนั้น 
กิจการสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมิได้เกิดจากจิตสำานึกการรวมกลุ่มของ
ประชาชนชั้นล่างอย่างแท้จริง หากแต่เป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการให้ 
เกดิขึน้ ซึง่ผดิจากพฒันาการของระบบสหกรณใ์นยโุรป ทีเ่กิดจากการรวม
ตวักนัอยา่งมจีติสำานกึและมีการเรยีนรูใ้นวถิชีวีติแหง่สหกรณ์รว่มกัน เพ่ือให้
เกดิความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจตามหลกัและวิธีการสหกรณ ์ หากนบัจาก
ปี 2459 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งศตวรรษ ขบวนการสหกรณ์

ไทยมกีารเจรญิเตบิโตในเชงิปรมิาณ
ในลักษณะ หัวโตพุงปอ่งแตข่าลีบ 
มีจำานวนสหกรณ์กว่า 6,153 แห่ง  
มจีำานวนสมาชิก  11,774,443 ลา้นคน 
ทั้งในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร มีทุนดำาเนินงาน
รวม 3,355,837 ล้านบาท ถือว่า
มศัีกยภาพในเชิงปรมิาณค่อนข้าง
สงู แตท่ี่ผา่นมาขบวนการสหกรณ์
ไทยยังไม่สามารถสร้างศักยภาพ
ในเชงิคณุภาพได้ ประเภทสหกรณ ์
ภาคการเกษตรจำานวนกวา่  3,298  แห่ง 
สมาชิกกว่า 6,538,732 ล้านคน  
และมีเงินทุนดำาเนินงานกว่า  
295,210 ล้านบาท กำาไรสุทธิกว่า 
3,169 ลา้นบาท  แตเ่กษตรกรกยั็งมี
หน้ีสนิพอกพนู จมปลกัอยูก่บัวงัวน
แหง่หนี ้ สมาชกิมเีงนิออมเฉลีย่ตอ่คน 
23,378 บาท มีหนี้สินเฉลี่ยต่อคน 
30,170 บาท โดยสมาชิกมีหนี้สิน
เฉลีย่มากกว่าเงนิออมเฉลีย่ 1.29 เทา่ 
เสมือนเป็นวงจรอุบาทว์ที่ไม่เคย
หลุดพ้น ต้องแบมือขอรัฐบาล 
อยู่ชั่วนาตาปี  ไม่เคยพึ่งพาตนเอง
ได ้ สว่นสหกรณป์ระเภทออมทรัพย ์
มจีำานวนกวา่ 1,384 แหง่ มสีมาชกิ
กว่า 3,334,318  ล้านคน เงินทุน
ดำาเนินงานกวา่ 2,975,138 ลา้นบาท 
กำาไรสุทธิกว่า 91,750 ล้านบาท 
สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยต่อคน  
667,104 บาท มหีนีส้นิเฉลีย่ตอ่คน 

ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
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629,581 บาท โดยสมาชกิมเีงนิออม
เฉลีย่มากกว่าหนีส้นิเฉลีย่ 1.28 เทา่ 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2562) 
แมจ้ะสามารถระดมเงนิทนุไดจ้ำานวน
มหาศาลมผีลประกอบการทีด่เีปน็ที่
นา่ชืน่ชมยนิดีในความสำาเรจ็แตห่าก
วเิคราะหใ์หล้กึลงไปในรายละเอยีด
จะเห็นวา่ เงนิทุนสว่นใหญถ่กูจดัสรร
สูส่มาชกิเพ่ือการบรโิภค แทบท้ังส้ิน 
ในขณะนี้เองมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
บางแห่งกำาลังมีปัญหากระแส 
เงนิทนุหมนุเวียนภายในและปญัหา
หนี้เสีย เพราะสมาชิกมีหนี้สิน 
ล้นพ้นตัว ส่วนเงินทุนที่เหลือหรือ
สภาพคลอ่งสว่นเกนิ  ในระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ก็ถูกถ่ายเทไปลงทุนสู่
ตลาดทุนและตลาดเงินของระบบ 
ทุนภายนอก แทนที่จะไหลสู่ภาค
การผลติภายในระบบสหกรณต์าม
อุดมการณ์สหกรณ์และหลักการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และยิ่ง 
วเิคราะหใ์นเชงิโครงสรา้งและเครอืขา่ย 
ระบบธรุกจิในขบวนการสหกรณไ์ทย 
ยิง่มองเหน็ถงึ ความลม้เหลวในเชิง 
ระบบที่เป็นขบวนการเดียวกัน 
เพราะสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทใน
ประเทศไทยมลีกัษณะ “ตา่งคนตา่ง
อยู่และต่างคนต่างทำา” โดยแต่ละ
ประเภทสหกรณจ์ะมอีาณาจกัรของ
ตนเองอยา่งโดดเด่ียว “ขาดการชว่ย
เหลือพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใต้
หลกัการและอดุมการณเ์ดียวกนั” 
สหกรณ์ประเภทต่างๆ จะมีความ
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันก็แต่ใน
นามของ “สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย” และ “มปีฏสิมัพนัธ์
กนัในวนัประชมุใหญป่ลีะหนึง่ครัง้

และรว่มเป็นกรรมการในองคก์ร” 
เพือ่ปฏิบตัภิารกจิทีม่ใิชธ่รุกจิเทา่นัน้ 
ยิ่งกว่านั้นทั้งโครงสร้างและการ
บรหิารองคก์ร ในสนันิบาตสหกรณ์
แหง่ประเทศไทย ก็ยังเปน็จุดออ่นที่
สำาคญัในการพฒันาขบวนการสหกรณ์
ไทยใหเ้ขม้แขง็ ยงัไมส่ามารถเชือ่ม
และสร้างการเป็นเครือข่ายอย่าง
เป็นระบบ (Network) ที่มีความ
เปน็ปกึแผน่ (Solidarity) ทีแ่ทจ้รงิ 

สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยถือเป็นองค์กรสูงสุด
ของขบวนการสหกรณไ์ทย (Apex 
Organization) ที่มีภารกิจในการ
พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้านของ
ขบวนการสหกรณไ์ทย  โดยเฉพาะ 
ด้านการ “เชือ่มโยงและสรา้งเครอืข่าย 
สหกรณท์กุประเภทอย่างเปน็ระบบ 
(Network) มีความเป็นปึกแผ่น 
(Solidarity)” แตใ่นความเปน็จรงิ
ยังไม่สามารถดำาเนนิการใหบ้รรลตุาม
ภารกิจดงักลา่ว ยงัมปีญัหาท่ีสำาคญั
คือ ปัญหาด้านโครงสร้างองค์กร
ยังมีปัญหาการบูรณาการร่วมกัน 
อย่างแท้จริงของสหกรณ์แต่ละ
ประเภท ลักษณะดำาเนินกิจกรรม
ต่างคนต่างไปและสร้างอาณาจักร
ของตนเอง โดยสร้างหลักปักฐาน
แต่เพียงภายในอาณาจักรแล้วคิด
หลงเอาว่า อาณาจักรของตัวเอง
ยิ่งใหญ่ไร้เทียมทาน หากวิเคราะห์
ใหร้อบด้านแล้วกจ็ะเห็นถงึ “ความ
อ่อนแอและจุดด้อย” จำานวนมาก 
ทีอ่ยูภ่ายใตส้ถานการณท์ีก่ำาลงัเจรญิ
เติบโตในเชิงปริมาณการจะพัฒนา 
“ขบวนการสหกรณไ์ทยใหเ้ขม้แขง็
อย่างยั่งยืน” ชาวสหกรณ์ทั้งมวล 

โดยเฉพาะ “ผูน้ำาสหกรณ”์ ทัง้หลาย 
ตอ้งหนักลบัมารว่มมอืกนัแล้วคดิคน้
หาแนวทางการ “ปฏริปูโครงสรา้ง
ขบวนการและระบบสหกรณ์กัน
ใหม่” หากยังต่างคนต่างทำาตาม
รปูแบบเดมิทีไ่มส่ามารถสรา้งความ
เข้มแข็งพึ่งตนเองได้  ปัญหาเก่า 
ซำา้ซากท่ียำา่มากวา่ “หนึง่ศตวรรษ” 
ก็ยังคงต้องเดินยำ่าอยู่บนร่องรอย
แหง่ความออ่นแอตอ่ไปเหมอืนเดมิ 

  
2. บทวิเคราะห์ : ปัญหาเชิง
ยุทธศาสตร์

“ปญัหาของขบวนการสหกรณ์
ไทย” มจีำานวนมากและหลากหลาย 
โดยมกีารพดูและวพิากษว์จิารณก์นั
มาหลายสิบปี  ซึ่งชุดของปัญหา 
เหล่านี้ คือ ปัญหาเกี่ยวกับ “คน  
การบริหารองค์กร โครงสร้าง กฎหมาย 
การให้ความรู้  และการกำากับดูแล
ของภาครัฐ” หากพิจารณาถึง
ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์แล้ว จะ
เหน็วา่ชดุของปญัหาเหลา่นีเ้ปน็เพยีง 
“ปัญหาเชิงเทคนิค” มากกว่าเป็น 
“ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์” ภายใน
ขบวนการสหกรณก็์มกีารพดูกนัมา
นานแล้ว แต่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่
และคาดว่าจะยังเป็นปัญหาตลอด
ไป เพราะการแก้ไข “ปัญหาเชิง
เทคนิค” วิธีการนี้จะทำาให้เกิดการ 
วนเวียนซำ้าซากในการแก้ไขปัญหา
อย่างไม่รู้จบ  เนื่องจาก “ปัญหา
เชงิหลักการพืน้ฐาน” ไมไ่ดรั้บการ
แก้ไข ในทีส่ดุแลว้จะกลายเปน็การ
แกป้ญัหาแบบ “วงจรอบุาทว”์ คอื 
การแก้ไขปัญหาแบบวนเวียนซำ้า
ซากจนปญัหาพอกพนู” และทีร่า้ย 
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กวา่นัน้ความออ่นแอของสหกรณ์ไทย
จะถูกอ้างซำ้าซาก เพื่อการแสวงหา
ประโยชน์ต่างๆ อีกด้วย สมาชิก
สหกรณ์ช่วยตนเองไม่ได้ต้องพึ่งรัฐ
สหกรณอ่์อนแอ  สมาชกิยากจน  ภาค
รฐัตอ้งมแีนวทางนโยบายชว่ยเหลอื 
สรุปวา่ วงจรอบุาทวใ์นขบวนการ
สหกรณ์ สมาชิกยากจนพึ่งตนเอง
ไม่ได้  สหกรณ์ไม่เข้มแข็ง  ภาครัฐ
ชว่ยเหลอื สมาชกิมีหนีม้าก ยากจน 
สหกรณ์อ่อนแอ  ต้องพึ่งพาภาค
รฐั  ดังนัน้การแกไ้ขปญัหาใหส้ำาเรจ็ 
เดด็ขาด จงึตอ้งพจิารณาถงึ “ปญัหา
ในเชงิยทุธศาสตร”์ หรือ  “ปญัหา
ในเชิงหลักการพื้นฐาน” ต้องรู้ให้
ไดว้า่ ปญัหาหลกั คืออะไร  ถ้าแกไ้ข
ปัญหาหลักได้ปัญหารองอื่น ๆ  ก็
สามารถแก้ไขได้  

โดยหลกัอดุมการณส์หกรณ์
แลว้ การรวมกลุม่กนัเพือ่พึง่ตนเอง 
ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั  ใหม้คีวาม
เข้มแข็งและเป็นอิสระ ภายใต้การ
ปกครองตนเองซึ่งถือเป็นหลักการ
พืน้ฐานของระบบสหกรณน์ัน้  มใีห้
เห็นน้อยมากในขบวนการสหกรณ์
ไทย ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ หรือ 
ปัญหาเชิงหลักการพื้นฐานของ
สหกรณ์ไทย คือ หลักการสหกรณ์
สำาคญัทีค่วรจะไดร้บัการหยบิยกขึน้
มาพิจารณาในลำาดับแรกของการ 
“ปฏิรูปโครงสร้างขบวนการและ
ระบบสหกรณก์นัใหม”่ ในความเหน็ 
ของผู้เขียน คือ 

1. ความเป็นอิสระและ
การปกครองตนเอง (Autonomy 
and Independence) สหกรณ์
ทกุประเภทจะตอ้งพยายามดำาเนิน
การทุกวิถีทางเพื่อพึ่งตนเองให้ได้ 
การพึ่งตนเองได้จะนำาไปสู่ความ

เขม้แขง็และเปน็อสิระ  โดยเฉพาะ
การ “หลดุพน้จากการครอบงำาของ
ภาครฐั” ตราบใดทีส่หกรณยั์งพ่ึงพา
ขึน้ต่อภาครฐัและยงัตอ้งรอคอยเงนิ
ทนุจากรฐั ไมว่า่เงนิอดุหนนุเงนิชว่ย
เหลอืหรือเงนิกูยื้มก็ตามการดำาเนนิ
งานของสหกรณ์ก็คงไม่มีวันที่จะ
บรรลุหลักการปกครองตนเองได้  
ยิง่เลวรา้ยกวา่นัน้เจา้หนา้ทีภ่าครฐั
และภาคการเมือง (บางสว่น) ยงัอาศัย 
ความออ่นเปลีย้เสียขาของสหกรณ ์
แสวงหาผลประโยชน์เงินทอนคืน
ของวงเงินกู้ยืมที่รัฐปล่อยให้ และ
ผู้นำาสหกรณ์บางคนยังทำาตัวเป็น
ปลิงท่ีคอยเกาะกินดูดเลือดจาก
สมาชิกสหกรณ์อย่างไร้จริยธรรม 
เหล่าน้ีจะเห็นได้ชัดเจนในหลายๆ 
โครงการท่ีเป็นปัญหาคาราคาซัง
ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในสหกรณ์
ประเภทการเกษตร  ดา้นนโยบายและ
แนวทางการกำากบัดแูลขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่า มีการ
กำากับดูแลในเชิงรุก (Proactive 
Approach) มากขึ้น จะเห็นได้
ตามความในมาตรา 89/2 แห่ง 

พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 
ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัิ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ที่
ได้มีการกำาหนดให้การดำาเนินงาน
และกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ กำาหนดด้วยกฎกระทรวง โดย
ให้เหตุผลว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณเ์ครดติยเูนยีน มกีารทำา
ธรุกรรมทางการเงนิทีเ่ตบิโตขึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับ
สถาบนัการเงนิอืน่ และมกีารลงทนุ
ในตลาดเงินและตลาดทุนเพ่ิมข้ึน 
ในขณะเดียวกันธุรกรรมทางการ 
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนก็มีความ 
ซบัซ้อนและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
จึงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น สรุปได้ 
ว่า ขบวนการสหกรณ์ขาดความ
เป็นอิสระและพึ่งตนเองไม่ได้ หวัง
แต่พึ่งคนอื่น จึงไม่มีทางที่จะสร้าง
ขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งเพื่อ
บรรลุ หลักการข้อที่ 4 ว่าด้วย 
ความเป็นอิสระและการปกครอง
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ตนเอง (Independence and 
Autonomy) ได้

2. เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์ไทย สหกรณ์ที่เข้มแข็ง
พึ่งตนเองได้ต้องมีจิตสำานึกที่ 
ยึดหลักช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน 
(Self-Help and Mutual Help 
Organization) เพื่อช่วยสหกรณ์
ที่อ่อนแอกว่าให้สามารถพึ่งตนเอง
ได ้และมจิีตวญิญาณสหกรณใ์นการ
ช่วยเหลือซึง่กันและกันเปน็เครอืข่าย 
โดยเชื่อมโยงความคิดและธุรกิจให้
แขง็แกรง่  ซึง่การเช่ือมโยงเครอืขา่ย
มีอยู่ 2 ระดับ ด้วยกันดังนี้

(1)  การเชือ่มโยงเครอืขา่ย
ในระดับท้องถิ่น  ในแต่ละจังหวัด
จะมีสหกรณป์ระเภทตา่งๆ อยูแ่ลว้ 
ข้อมูล  สหกรณ์ทั้งสิ้น 6,153 แห่ง 
สมาชิก 11,774,443 ล้านคน  
กระจายอยูใ่น 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ  
ดังน้ัน จึงมีจำานวนสหกรณ์เฉลี่ย 
ต่อจังหวัดประมาณ 80 แห่ง  
และจำานวนสมาชกิเฉลีย่ตอ่จงัหวัด
ประมาณ 152,914 คน  สหกรณใ์น
แต่ละจังหวัดซึง่มีอยู่หลายประเภท
สามารถจะรวมตวักนั เพือ่เชือ่มโยง
เครอืขา่ยในการทำาธรุกจิรว่มกนัได ้
สหกรณ์ออมทรัพย์ทำาหน้าที่ระดม
เงินทุนเพื่อสนับสนุนทางการเงิน
แก่สหกรณ์การเกษตร เพื่อเสริม
สร้างธุรกิจการเกษตรแปรรูปและ
อตุสาหกรรมการเกษตรอืน่ๆ พรอ้ม
ทั้งเป็น พันธมิตร (Partnership) 
ร่วมกันพัฒนาธุรกิจครบวงจร เช่น 
สหกรณร์า้นคา้ สหกรณข์นสง่  และ
สหกรณ์บริการด้านต่างๆ นี่คือ  
การรวมตัวกันและช่วยเหลือกันให้มี 
ความแข็งแกร่งอย่างมีระบบในระดับ
ท้องถ่ินหรือระดับจังหวัด

(2)  การเชือ่มโยงเครอืขา่ย
ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ  
จากท้องถิ่นระดับจังหวัดจะต้องมี
การรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาค
อย่างมีจิตสำานึกร่วมกัน จากระดับ
ภูมิภาค ให้มีการเลือกประธาน
ระดบัภมูภิาคเขา้ไปเปน็กรรมการใน 
สนันบิาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 
ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของขบวนการ
สหกรณ์ในระดับชาติ เพ่ือมิให้
สันนิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย 
กลายเปน็อาณาจักรท่ีแยกอิสระจาก
ชมุนมุสหกรณป์ระเภทตา่งๆ กไ็ดมี้
การกำาหนดให ้ประธานของชุมนมุ
สหกรณร์ะดบัชาตใินแตล่ะประเภท
เขา้มาเปน็กรรมการของสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เพือ่ป้องกัน
ปัญหาเก่าๆ ทางด้านโครงสร้าง
ที่ต่างคนต่างสร้างอาณาจักรแยก
อิสระจากกัน แต่เป็นการปฏิรูป
โครงสร้างระบบสหกรณ์ให้เป็น
เอกภาพเดียวกัน  ภายใต้หลักคิด
และอดุมการณข์องสหกรณ ์ มกีาร
เกาะเกีย่วเชือ่มโยงอยา่งเปน็ระบบใน
ทุกๆ ดา้นภายใตข้บวนการเดยีวกนั

แต่ในสภาพความเป็นจริง
เรายังไม่ไปถึงจุดนั้นๆ ติดปัญหา
เชิงโครงสร้างฯ และปัญหาอื่นๆ ที่
รอการแกไ้ข  (ศึกษารายละเอยีดได้
จากรายงานโครงการการศกึษาวจิยั
การปรบัโครงสรา้งสนันบิาตสหกรณ์
แหง่ประเทศไทยและชุมนมุสหกรณ ์
2558 โดย รศ.ดร.วลัลภ รฐัฉตัรานนท ์
และคณะฯ)

3.  ผลลพัธจ์ากปญัหาเชงิยทุธศาสตร์
เมื่อไม่สามารถแก้ไขปัญหา

หลักเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหารอง 
อืน่ๆ จงึไมส่ามารถแกไ้ขได้จนกลาย 

เปน็ “วงจรอบุาทว”์ จงึมผีลทำาให ้
สหกรณ์ไทยอ่อนแอลงเรื่อยๆ  
อันเนื่องมาจาก  สหกรณ์ไทยขาด
การเรียนรู้และขาดการสรุปบท
เรียนจากความผิดพลาด เพราะ
การกระทำาความผดิพลาด  จะทำาให้
เกดิการเรียนรูเ้พือ่แกไ้ขปัญหาดว้ย
สติปัญญาของตนเอง มิใช่เอาแต่ 
รอคอยอุปถัมภ์จากภาครฐั  สหกรณ์
ไทยไม่เกิดความเข้มแข็งและการ
พัฒนาจากประสบการณ์ เพราะ
ความผดิพลาดและความสำาเรจ็นัน้ 
สามารถเรยีนรูแ้ละถา่ยเทสูก่นัและ
กันได้ ประสบการณ์จึงเป็นความรู้ 
ที่นำาไปสู่การพัฒนาและความ 
เขม้แขง็ สหกรณไ์ทยขาดความมุง่มัน่ 
สรา้งสรรคค์วามคดิ เนือ่งจากมรีฐั
คอยอุปถัมภ์มิได้พึ่งการเรียนรู้จาก
ประสบการณท่ี์เปน็จรงิ จงึทำาใหข้าด
จติใจทีมุ่ง่มัน่และไมก่ระตือรอืรน้ทีจ่ะ
คดิคน้แสวงหาความรูเ้ชงิสร้างสรรค์ 
ด้วยตนเอง สหกรณ์ไทยขาดการ
พ่ึงตนเองและไม่มีการปกครอง
ตนเอง  เพราะโดยจิตสำานึกยัง
ขาดปณิธานที่แรงกล้าในการพึ่ง
ตนเองอยา่งมจีติสำานกึ เพือ่สูค่วาม
เป็นอิสระและเข้มแข็ง จึงขาดการ 
เรยีนรูป้ระสบการณแ์ละการพฒันาสู ่ 
“การปกครองตนเอง” ที่ไม่อยู่ใต้
อาณัติใคร สหกรณ์ไทยขาดความ
รักความภาคภูมิใจในองค์กรของ
สมาชิกเพราะสหกรณ์ไม่สามารถ
เปน็ทีพ่ึง่พาแกส่มาชกิจงึขาดศรทัธา
และสมาชกิกข็าดการเรยีนรูพ้ฒันา
เคยชนิแตร่ะบบอปุถมัภท์ีม่รีฐัคอย
โอบอุ้มช่วยเหลือ

อ่านต่อฉบับหน้า
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“สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย
ขอส�งกําลังใจให�บุคลากรทางการแพทย�

และขอให�พ�่น�องสมาชิกปลอดภัยจาก COVID-19
 ด�วยความห�วงใย…จากใจ”

ขอเชิญร�วมบร�จาคเง�นเพ�่อจัดซื้ออุปกรณ�ทางการแพทย�
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