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2 จุ
●

จลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย2 จ

 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยในนามของคณะกรรมการฯ ดําเนินการชุดท่ี 26 และฝายจัดการ 

ขอสวัสดีปใหม 2566 สหกรณสมาชิกท่ัวประเทศและขอขอบคุณทุกทานท่ีมารวมประชุมใหญสามัญประจําป 

2565 เมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2565 ที่ผานมา ณ โรงแรม Asia Airport อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

และไววางใจเลือกใหคณะกรรมการชุดนี้ไดทําหนาที่เพื่อมวลสหกรณสมาชิกตอไปอีก 4 ป  คณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่ 26 ภายใตการนําของนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ประธานฯ รวมถึงคณะกรรมการทุกทาน 

มุงมั่นที่จะขับเคล่ือนสันนิบาตสหกรณฯ ใหเปนท่ีพึ่งพาของสหกรณสมาชิกและทํางานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 

ตามบทบาทภารกิจหนาท่ีของสันนบิาตสหกรณฯ ในฐานะ Apex Organization หรือองคกรสูงสดุของขบวนการ

สหกรณไทย เปนของสหกรณ โดยสหกรณ เพื่อสหกรณ โดย 4 ปที่ผานมา “เราจะไมทิ้งสหกรณใดไวขางหลัง” 

อีก 4 ตอไปนี้ “เราขอความเปนอิสระและปกครองตนเอง Autonomy and Independence” คืนใหกับ

สหกรณ ตามหลักการสหกรณสากลขอ 4 

 เร่ืองเดนประเด็นรอนเปน Hot Issue  ขณะนี้สหกรณกําลังเผชิญกับปญหาในเร่ืองระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ วาดวย การกําหนดขอบงัคบัเก่ียวกบัการใหพนจากตาํแหนงของผูจดัการสหกรณ พ.ศ.2565 ซึง่สาระสาํคญั

คือใหผูจัดการสหกรณตองพนจากตําแหนงดวยเหตุครบกําหนดตามสัญญาจางหรือเหตุอายุตามที่กําหนดไวใน

ขอบงัคบั แตตองไมเกินหกสบิปบรบิรูณ สนันบิาตสหกรณฯ ไดจดัทาํประชาพจิารณรบัฟงความคิดเหน็ของสหกรณ

ไปเปนที่เรียบรอยเมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2565 ไดขอสรุป คือ 1) วันที่ 11 มกราคม 2566 สงหนังสือถึงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ นายทะเบียนสหกรณ วาขบวนการสหกรณไมเห็นดวยกับระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ ซึ่งท่ีประชุมในวันนั้นไมเห็นดวยและจะไดดําเนินการตามวิถีทางตามหลักประชาธิปไตย

ในแนวทางของขบวนการสหกรณ รายละเอียดดังกลาวปรากฏอยูในเลม

 ประเดน็สาํคญัทีท่างสันนบิาตสหกรณฯ ใหความสาํคญัอยางยิง่คอืการขบัเคลือ่นแผนพัฒนาการสหกรณ

ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2562 บัญญัติใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภท

ทัว่ราชอาณาจักร และกําหนดใหมอีาํนาจตาง ๆ  ประกอบดวย แนะนําชวยเหลือทางวิชาการ อาํนวยความสะดวก

ในการตดิตอประสานงาน สนับสนนุ ชวยเหลอืและรวมมอืกบัรฐับาลในการสงเสรมิสหกรณ จงึถอืไดวาสนันิบาต

สหกรณแหงประเทศไทยเปนสวนสาํคญัในการพฒันากระบวนการสหกรณ  ในการนีเ้ราจงึไดนาํแผนงาน/โครงการ

ที่สําคัญภายใตแผนพัฒนาสหกรณ ไปกําหนดเปนทิศทางหลักในการจัดทําแผนของสันนิบาตสหกรณฯ ใหเปน

ไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 5 ทั้งในแผนระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งจะได

ในเสนอเปนระยะๆ ตอไป

 นอกเหนือจากการชวยเหลือสหกรณในทุกดานทุกมิติ สันนิบาตสหกรณฯ ยังคงมุงเนนเสริมการติดอาวุธ   

     ทางปญญาใหกับบุคลากรสหกรณ โดยเนนการพัฒนากรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ เพื่อใหเปนมืออาชีพ    

 ในการบริหารกิจการสหกรณ   รวมถึงสมาชิกสหกรณ เพื่อใหมีสวนรวมในการดําเนินการสหกรณอยาง

 แทจริง  โดยการจัดฝกอบรมในหลักสูตรที่จะเปนประโยชนและพัฒนาสหกรณตอไป การใหความสําคัญ

     กบัการทํางานวิจยัและใชผลงานทางวิชาการ รวมถึงนาํบทความจากผูทรงคุณวฒุดิานการสหกรณมาเผยแพร  

   ในจุลสารใหผูมีสวนเก่ียวของในขบวนการสหกรณสามารถอาน ศึกษา รวมถึงใหขอเสนอแนะผานชองทางตางๆ  

  ขอขอบคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่เสียสละเวลา ความรูเพื่อเปนวิทยาทานใหกับทางทีมงานและผูอาน 

   มา ณ โอกาสนี้ครับ 

บก.แถลง

ปณฐวิชญ มุงสมัครศรีกุล
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 จลุสารฉบับนี ้จดัพมิพเปนฉบับท่ี  11 ประจําเดือน 

ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ

แหงประเทศไทยไดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2565 

ไปเปนที่เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี  24 ธันวาคม 2565 

ณ โรงแรม Asia Airport อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

ผมและคณะกรรมการฯ รวมถึงฝายจัดการ ขอขอบคุณ

สหกรณสมาชิกที่มารวมประชุมรวมถึงไววางใจเลือกให

คณะกรรมการชุดนี้ไดทําหนาที่เพื่อมวลสหกรณสมาชิก

ตอไปอีก 4  ป  เปนคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 26  

 ภายหลังการประชุมใหญฯ 2565 คณะกรรมการ

ชุดนี้ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ 

ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 โดย พิจารณา

เลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการ และรองประธาน

กรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณฯ ชุดท่ี 26 โดยที่

ประชุมมีมติใหนายปรเมศวร อินทรชุมนุม ดํารงตําแหนง 

ประธานกรรมการดําเนินการฯ โดยมี รองประธาน

กรรมการฯ 3 คน ประกอบดวย 1. ร.ศ.(พิเศษ)พลโท 

ดร.วีระ วงศสรรค 2.นายเจียง นาอุดม และ 3.นายวิฑูรย 

แนวพานิช และท่ีปรึกษา ประกอบดวย 1.นางบริสุทธิ์ 

เปรมประพันธ 2.รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 3.นายสิรวิชญ 

ไพศาสตร 4.นายสมพล ตันติสันติสม 5.นายวัฒนศักดิ์ 

จงัจรญู นอกจากนีย้งัมเีร่ืองสําคัญท่ีตองการแจงใหสหกรณ

สมาชิกไดรับ เรื่องการชวยเหลือสหกรณ กรณีระเบียบ

นายทะเบยีนสหกรณ วาดวย การกาํหนดขอบงัคบัเกีย่วกบั

การใหพนจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ พ.ศ.2565 

ซึ่งสาระสําคัญคือใหผูจัดการสหกรณตองพนจากตําแหนง

ดวยเหตุครบกําหนดตามสัญญาจางหรือเหตุอายุตามท่ี

กําหนดไวในขอบังคับ แตตองไมเกินหกสิบปบริบูรณ 

ในเรื่องนี้ คณะกรรมการฯ ชุดนี้ไมไดนิ่งนอนใจและมุงเนน

การทํางานเชิงรุก โดยจัดทําประชาพิจารณรับฟงความคิด

เห็นของสหกรณไปเปนที่เรียบรอยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 

2565 ไดขอสรปุ คอื 1) วนัที ่11 มกราคม 2566 สงหนงัสือ

ถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ 

นายทะเบียนสหกรณ วาขบวนการสหกรณไมเห็นดวยกับ

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ ดังกลาว ตามเหตุผลที่

อภิปรายมาแลว 2 ) แจงใหทุกสหกรณ และหรือ ผูจัดการ

สหกรณที่ไมเห็นดวยกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ฯ 

ดังกลาว ยืนยัน “ความเห็น” ดังกลาว พรอมหนังสือ

มอบอํานาจใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ภายใน

วันท่ี 20 มกราคม 2566 เพื่อเตรียมดําเนินการ

ตามกฎหมายตอไป 3) ขอใหนายทะเบียนสหกรณ มีคําสั่ง

เพิกถอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ ดังกลาว ภายใน

วันที่ 20 มกราคม 2566 หรือ ตอบกลับเปนหนังสือวา 

ในระหวางท่ียังไมยกเลิก จะสั่งการไมใหรองนายทะเบียน

ดําเนินการใด ๆ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ 

ดังกลาว 4) หามนายทะเบียน รองนายทะเบียน ผูตรวจ

การสหกรณ ใชอํานาจเขาตรวจสอบสหกรณกับสหกรณที่

เขารวมประชมุในครัง้นี ้หรอืดาํเนินการใดตามมตทิีป่ระชมุ 

เกินกวาการปฏิบัติหนาที่ปกติ และ 5) หากนายทะเบียน

สหกรณ ไมมีคําตอบใดแกขบวนการสหกรณภายใน

วันที่ 20 มกราคม 2566 ขบวนการสหกรณจะดําเนินการ

ฟองรองคดีตอศาลปกครองในวันที่ 25 มกราคม 2566 

ใหสั่งยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณฯ ดังกลาว 

ตอไป  โดย 4 ปที่ผานมา “เราจะไมทิ้งสหกรณใด

ไวขางหลัง” อีก 4 ตอไปนี้ “เราขอความเปนอิสระและ

ปกครองตนเอง” คนืใหกบัสหกรณ ตามหลกัการสหกรณครบั

ประธานแถลง
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3ย 
●

ปรเมศวร อินทรชุมนุม
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4 จุ
●

กฎกระทรวง : 

สหกรณ ทิศทางในอนาคต

   ฎกระทรวงการดําเนินงานและการกํากับดูแล

   สหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

ฉบับที่ 2 ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น 

กลุมสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยเูนีย่นมคีวามเห็น

วา กฎกระทรวงดังกลาวไมสอดคลองตอการดาํเนินกิจการของ

สหกรณในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะในประเด็น หามบุคคลท่ี

มิไดเปนสมาชิกมาค้ําประกันการกูยืมเงินของสมาชิก เพราะ

เปนการจํากัดสิทธิของสมาชิกและประชาชน โดยสมาชิก

สวนใหญเห็นวา ขณะท่ีสหกรณยังไมเติบโต ไมแข็งแรง 

กรมสงเสริมสหกรณไมเคยชวยเหลือสหกรณเลย แตพอ

สหกรณเติบโตกาวหนา กลับมากําหนดกติกาตามท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทยหรือสํานักงานเศรษฐกิจการคลังบัญชามา 

เพราะเขาไมอยากใหเราเติบโตหรือเปลา หรือเพื่อปกปอง

ธนาคารและสถาบันการเงินอืน่หรือไม หรอืเพราะกรมสงเสริม

สหกรณไมมีความสามารถในขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานตามท่ี

พระบิดาวางไวหรือเพราะไรปญญาที่จะกํากับดูแลสหกรณ

ใหมั่นคงยั่งยืนตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนับสนุน

สงเสริมกิจการสหกรณมาตลอดกระนั้นหรือ

 นี่คือสวนหนึ่งที่ผู เขียนไดรับฟงมาตั้งแตปที่ผานมา

ในแงมุมของกฎหมายมีประเด็นที่นาสนใจสองประการดวย 

กลาวคอื ประการทีห่นึง่ การจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล

ซึง่กฎกระทรวงฉบับนี ้แมจะไดรบัอานสิงสจาก “พระราชบัญญตัิ 

สหกรณ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ซึง่ระบเุหตผุลและความจําเปน

ในการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคลตามพระราชบัญญตันิี้

ไววา “เพื่อการพัฒนาและการสรางเสถียรภาพใหแกระบบ

สหกรณ และการคุมครองสิทธิประโยชนของสหกรณและ

สมาชกิใหเปนไปโดยมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ อนัจะเกดิประโยชน

ตอระบบสหกรณของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้

สอดคลองกบัเงือ่นไขทีบ่ญัญัตไิวในมาตรา 26 ของรฐัธรรมนญู

แหงราชอาณาจักรไทยแลว” ก็ตาม แตการออกฎกระทรวง

ดังกลาวมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ตามความในมาตรา 26 ประกอบกับ

มาตรา 37 แหงรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึง่เก่ียวของ

กบัทรัพยสนิของประชาชนมากกวาที ่ “พระราชบัญญตัสิหกรณ 

(ฉบับที่ 3)” ใหอํานาจไว 

 กลาวคือใน “มาตรา 89/2 (4) การใหกูและการให

สินเชื่อ” แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ซึ่งเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญตัสิหกรณ (ฉบบัท่ี 3) มาตรา 26 กม็ไิดกลาวถงึ 

“การคํ้าประกัน” แตประการใด ประกอบกับ พระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 46 (6) บัญญัติใหสหกรณมีอํานาจ

กระทําการเพ่ือปฏบิตัใิหเปนไปตามวัตถปุระสงค ไดดงัตอไปนี้ 

“ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานองหรือ

รบัจาํนาํซึง่ทรัพยสนิแกสมาชิกหรือของสมาชิก” กม็ไิดกาํหนด

เรื่องการค้ําประกันไวแตประการใด คงกลาวแตเฉพาะการรับ

จํานองหรือรับจํานําซึ่งทรัพยสินแกสมาชิกหรือของสมาชิก 

ซึง่กม็ไิดระบวุาจะเปนทรพัยสนิของสมาชกิเทานัน้ จงึกลาวได

วาการค้ําประกันสมาชิกผูกูยืมหาจําเปนตองเปนสมาชิกดวย

กนัไม  เพียงแตทีผ่านมาเราไมไดใหบคุคลภายนอกมาค้ําประกัน

■  โดย…ปรเมศวร อินทรชุมนุม
 ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 
 สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

ก
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กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม พลโท ดร. วีระ วงศสรรค นายเจียง นาอุดม นายวิฑูรย แนวพานิช 
และคณะกรรมการ สสท. ชุดที่ 26

สมาชิกแตอยางใด หากพิจารณาวาถาผูคํ้าประกันเปนบิดา 

มารดา พี่นองเพ่ือนพองของสมาชิกสหกรณที่ไดตกลงใจเขา

ผูกพันคํ้าประกันหน้ีเงินกูใหสมาชิก และกรรมการดําเนินการ

สหกรณเหน็วาบคุคลนัน้นาเชือ่ถอื กไ็มมเีหตผุลใดทีจ่ะไปหาม

บคุคลภายนอกเขาคํา้เงนิกูยมืของสมาชกิ เนือ่งจากสอดคลอง

กับเหตุผลการตราพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) ที่วา 

“เพื่อการสรางเสถียรภาพใหแกระบบสหกรณ และการ

คุมครองสิทธิประโยชนของสหกรณและสมาชิก” แตหาก

กรรมการดําเนินการสหกรณ พิจารณาความนาเช่ือถือของ

ผูค้ําประกนัไมวาจะเปนสมาชกิหรอืบคุคลภายนอกดวยความ

ประมาทจนทําใหสหกรณเสียหาย กรรมการดําเนินการ

สหกรณผู นั้นก็ตองรับผิดตอสหกรณตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 22 ประกอบประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 812 อยูดี 

 อยางไรก็ตาม โดยที่มาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติ

สหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี 19 

พฤษภาคม 2562 ไดกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการออก

กฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระ

ราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จ 

ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) 

ใชบังคับคือวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 หากไมสามารถ

ดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไมอาจดําเนินการ

ไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ดังนั้น การออกกฎกระทรวง

ดังกลาวจึงอยูในบังคับของมาตรา 22 วรรคสอง แหงพระราช

บญัญตัหิลกัเกณฑการจดัทํา รางกฎหมายและการประเมินผล

สัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

27 พฤศจิกายน 2562 มีสาระสําคัญวา 

 “กรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองออกกฎ เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือไดรับสิทธิ

ประโยชนจากกฎหมายนัน้ได หากมไิดมกีารออกกฎดงักลาว

ภายในระยะเวลาสองปนบัแตวนัทีก่ฎหมายน้ันมผีลใชบงัคบั 

และบทบัญญัติในเรื่องนั้นกอภาระหรือเปนผลรายตอ

ประชาชน ใหบทบัญญัติดังกลาว เปนอันสิ้นผลบังคับ”

ทั้งไมปรากฏวา เมื่อไมสามารถดําเนินการออกฎกระทรวงได

ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน มาตรา 39 แหงพระราช

บัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 3) รัฐมนตรีก็มิไดรายงานเหตุผลที่ไม

อาจดําเนินการไดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ ประกอบกับไม

ปรากฎวาคณะรัฐมนตรีไมเคยมีมติขยายออกไปอีกก็ไดแตไม

เกินหน่ึงป และตองมีมติกอนท่ีจะครบกําหนดเวลาสองปดัง

กลาว ตามความในมาตรา 22 วรรคแปด แหงพระราชบัญญัติ

หลักเกณฑการจดัทาํ รางกฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิ์

ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 (โดยอนุโลม)

 ดงันัน้ โดยสภาพทางกฎหมาย กฎกระทรวงการดําเนินงาน

และการกํากับดูแลสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิต

ยูเนี่ยน ฉบับที่ 2 ที่กําลังเขาสูการพิจารณาคณะรัฐมนตรีจึง

ไมมีผลบังคับใช หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบออกไป จะเปน

การทําใหนายกรัฐมนตรี เสียหาย เนื่องจากนายกรัฐมนตรี

เปนผู รักษาการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทํา 

รางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย พ.ศ. 

2562 และหากมาจริง ๆ ก็คงตองดําเนินการในกระบวนการ

ยุติธรรมหรือไมวาจะเปนศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง

กันตอไป ทั้งเพื่อความถูกตองของธรรมาภิบาลของประเทศ
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■  โดย… นงคนุช  พุมประดล

“มีเงินเขาเรียกนอง  มีทองเขาเรียกพี่” พวกเราคงจะ
คุนเคยกับสํานวนน้ีและไดยินกันมาเนิ่นนานต้ังแตอดีตจนถึง
ปจจุบันนี้ และบางทานยังตอใหอีกวา “มีเงินเขาเรียกนอง มีทอง
เขาเรียกพี่ ถาจะใหดีตองมีทั้งเงินและทอง” ซึ่งเห็นกันไดชัดๆ 
เลยวา ทั้งเงินและทอง เปนยอดปรารถนาของทุกคนเลยทีเดียว 
นับเปนปจจัยที่หาและหกตอจากปจจัยสี่ที่สําคัญ (ปจจัย 4 
ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม และยารักษาโรค) ของ
การดํารงชีวิตในยุคปจจุบันน้ี ดังน้ัน จึงเปนเร่ืองสําคัญที่เราจะ
ตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการเงิน รวมถึงเรื่องการลงทุน
ตางๆ ที่จะทําใหเงินงอกเงยข้ึนมา ทั้งเร่ืองการฝากเงินพรอมรับ
ดอกเบี้ย  การทําประกันแบบสะสมทรัพย การลงทุนผานกองทุน
รวมตางๆ เปนตน กอนที่จะตัดสินใจลงทุนรูปแบบไหนที่จะ
เหมาะสมกับแตละคน จะตองพิจารณาถึงรายรับ และรายจาย
ของแตละบุคคลรวมดวย เพื่อใหมีความสมดุลชองการดํารงชีวิต
ประจําวัน หากเรามีการโนมเอียงไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไป 
เชน บางคนมีรายไดจํานวนมาก แตบริหารจัดการายจายไมได 
มรีายจายมากเกนิไป กท็าํใหไมเหลอืเงนิทีจ่ะเกบ็ออมไวใชในยาม
จําเปน  ในทางกลับกันบางคนมีรายไดจํากัด แตสามารถบริหาร
จัดการรายจายไดอยางลงตัว ตระหนักรูวาอะไรควรจาย อะไร
ไมควรจาย ก็จะทําใหมีเงินเพียงพอท่ีจะเก็บออมได เปนตน 
  ในท่ีนี้ผูเขียนอยากเลาสูกันฟงถึงการบริหารจัดการ
เงินในกระเปาของเรา วาจะมีวิธีการวางแผนรูปแบบไหน เพื่อให
เรามีความสมดุลในการใชชีวิตใหอยูอยางสบาย แมในยามที่แก
เฒาลง มีเงินออมไวใชจายในยามที่จําเปน ไมตองหันหนาไปหยิบ
ยมืใครใหเปนหนีน้อกระบบ จนไมสามารถทีจ่ะชาํระไดดงัทีเ่ราได
เห็นกันตามขาวในแตละวัน ผูเขียนจึงขอหยิบยกประเด็นเร่ืองวิธี
การที่จะใหเงินในกระเปาของเราสามารถท่ีจะแผดอกออกผลให
เราอยางชาญฉลาด ที่เรามักไดยินบอยๆ วา “ใหเงินทํางาน” 
ทาํนองนัน้ จงึไดสรปุแนวทางใหเขาใจไดงายๆ ไว 3 แนวทาง ดงันี้ 
 1. ฝากเงินพรอมรับดอกเบี้ย มี 3 ประเภท คือ 
  1) บัญชีเงินฝากออมทรัพย (Saving Account) 
เปนบัญชีที่ไมกําหนดระยะเวลาการฝากถอน กําหนดจํานวน
เงินฝากขั้นตํ่าไวไมสูงนัก อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคอนขางตํ่า 
ถาดอกเบ้ียรับไมเกิน 20,000 บาท ก็ไมตองเสียภาษี ธนาคาร
มักเสนอใหเปดบัญชีควบคูกับการทําบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิต 

เงินๆทองๆ…ตองรูเงินๆทองๆ…ตองรู

เพื่อความสะดวกในการถอนหรือโอนเงินที่ตูเอทีเอ็ม แตการถอน
หรือโอนเงินขามเขต หรือขามธนาคารดวยการใชบัตรเอทีเอ็ม/
เดบิต ก็อาจมีคาธรรมเนียมเกิดขึ้นได นอกจากนี้ บัตรเดบิต
ยังสามารถใชจายเพื่อชําระคาสินคาตามรานไดอีกดวย  บัญชี
เงินฝากประเภทน้ีเหมาะกับผูที่เบิกถอนบายคร้ัง หรือใชบริการ
หกับญัชเีพือ่ชาํระคาใชจายรายเดอืน เชน คานํา้ คาไฟ คาบตัรเครติด 
และคาใชจายอ่ืนๆ ควรปรบัสมุดบญัชบีอยๆ เพือ่ตรวจสอบวาเงนิ
ในบัญชีเหลือพอจายและเงินที่ตัดจากบัญชีตรงกับใบแจงหนี้ 
  2) บญัชเีงนิฝากประจํา (Time Deposit) มกัมกีาํหนด
ระยะเวลาในการถอนเงินที่แนนอน อัตราดอกเบ้ียที่ไดจะสูงกวา
เงินฝากออมทรัพย แตสวนใหญตองเสียภาษีเงินได 15% ของ
ดอกเบีย้ทีไ่ดรบั เงนิฝากประเภทนีเ้หมาะกบัผูทีต่องการเกบ็ออม
เพ่ือเพ่ิมรายไดจากดอกเบ้ียและไมมคีวามจําเปนทีจ่ะใชเงนิในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเงินฝากประจํามีหลายรูปแบบตองดูเงื่อนไข
ตางๆ ประกอบกัน เชน ถามรีายไดประจําสามารถนําฝากแนนอน
ทุกเดือนตลอดอายุสัญญาก็อาจเลือกเงินฝากประจํารายเดือน
ปลอดภาษ ี แตถาไมใชกอ็าจตองเลอืกฝากประจาํแบบปกตทิัว่ไป 
หรืออาจฝากแบบขั้นบันไดที่ฝากครั้งแรกครั้งเดียว ถาถอนครบ
กาํหนดอายสุญัญาจะไมไดรบัดอกเบีย้ตามอตัราทีส่ถาบนัการเงนิ
กําหนด 
  3) เงินฝากกระแสรายวัน (Current Accout) เปน
บญัชีทีไ่มมสีมุดคูฝาก แตธนาคารจะแจงยอดเคลือ่นไหวของบญัชี
ใหเจาของบัญชีทราบ โดยการจัดสงใบแจงยอดเคลื่อนไหว
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7ย 
●

การดําเนินงานของกองทุนขาดทุน ผูลงทุนอาจไมไดรบัเงินปนผล 
และหากขายคืนหนวยลงทุนเงินตนก็อาจหายไปบางสวนดวย 
เม่ือซือ้หนวยลงทนุจะไดรบัเอกสารแสดงสิทธใินหนวยลงทนุทีจ่ะ
บอกชื่อกองทุน จํานวนหนวยที่ซื้อ มูลคาของหนวยลงทุน (NAV) 
โดยจะเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาด หากมีการจายเงินปนผล 
จะถูกหักภาษี ณ ทีจ่าย 10% กอนโอนเขาบญัชเีงนิฝากออมทรัพย
ทีเ่ปดคูกนั หรือจายเปนเช็ค กอนการลงทุนควรศึกษาขอมูล และ
สอบถามเจาหนาที่ฝายขายใหเขาใจอยางถองแท เชน 
  1) ประเภทของกองทุนรวม นโยบายการลงทุน 
ความเส่ียง ซึ่งกองทุนเหลานี้มีทั้งแบบมี และไมมีเงินปนผล หรอื
เง่ือนไขการลงทุนเพ่ือนาํมาลดหยอนภาษีสาํหรับกองทุนรวมเพ่ือ
การเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และกองทุน
รวมหุนระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) รวมท้ังเวลา
ซื้อและขายคืนซึ่งบางกองทุนอาจกําหนดไวเฉพาะเจาะจง 
  2) สามารถดูผลการดําเนนิงานเปรียบเทียบของแตละ
กองทนุไดทีเ่วปไซดตางๆ เขน www.morningstarthailand.com 
www.thaimutualfund.com ฯลฯ  โดยผลการดําเนินงานยอน
หลังควรสูงกวาดัชนีอางอิง
  จะเหน็ไดวาการทีเ่ราจะมไีดทัง้เงนิและทองนัน้ ไมใช
เรื่องงายๆ เลยทีเดียว แตก็ไมไดยากจนเกินกวาที่เราๆ ทานๆ 
จะสามารถทําความเขาใจไดอยางแนแท เพียงแตเราตองใช
ความพยายามและความเอาใจใสในการศกึษาขอมูลอยางละเอยีด
รอบคอบ กอนที่จะตัดสินใจลงทุนอยางใดอยางหนึ่ง...นั่นเอง 
และผูเขียนขอขอบคุณขอทีเ่ปนประโยชนอยากมากน้ี จากเอกสาร
เผยแพร “รูรอบเรื่องการเงิน” ของธนาคารแหงประเทศไทย 
มา ณ โอกาสนี้ดวย 

  3) เลือกแบบกรมธรรมที่มั่นใจวาจะจายเบี้ยประกัน
ไหวจนครบกําหนดชําระเบี้ยประกันภัย 
  4) ตรวจสอบรายละเอียดเม่ือไดรับกรมธรรมแลว 
  5) เก็บรักษากรมธรรมใหดี ถาหายตองไปแจงความ
และขอทําใหม ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมดวย 6) ชําระเบ้ียประกันให
ตรงเวลา และเก็บใบเสร็จการจายเงินไว เพ่ือตรวจสอบการชําระ
เบีย้ประกนัภยั ถาจายเบีย้ประกนัภยัผานตวัแทนตองเรยีกใบเสรจ็
รับเงินช่ัวคราวเสมอ 
  7) สวนใหญหากสงเบี้ยประกันมาแลว และมีมูลคา
กรมธรรมเกิดขึ้น (1 ป หรือ 2 ป โดยดูไดจากตารางมูลคา
กรมธรรมทีแ่นบทายกรมธรรม) และมคีวามจาํเปนตองใชเงิน อาจ
กูเงนิจากบรษิทัทีซ่ือ้ประกันไว โดยสอบถามเพิม่เตมิจากนายหนา
หรือตัวแทนท่ีขายประกัน 
 3. การลงทุนผานกองทุนรวม แมจะมีผลตอบแทนสูง
กวาเงินฝากแตมีความเส่ียงและไมไดรับการคุมครองจากสถาบัน
คุมครองเงินฝาก (Deposit Protection Agency: DPA) ถาผล

บญัช(ีStatement) มาให ธนาคารอาจจายดอกเบ้ียหรอืไมกไ็ด ปจจบุนัธนาคารบาง
แหงใหถอนเงนิ โอนเงนิดวยบตัรเอทเีอม็และบตัรเดบติไดอกีดวย บญัชปีระเภทนีม้กั
ใชเพื่อทําธุรกิจ คาขาย เพราะสามารถใชเช็คในการเบิกจาย หรือถอนเงินจากบัญชี 
และมักผูกไวกับวงเงิน O/D ทําใหสามารถเบิกเงินเกินบัญชีไดแมขาดเงินในบัญชี
ชั่วคราว ซึ่งชวยลดปญหาเช็คเดงได แตเมื่อเบิกวงเงิน O/D ไปแลวควรนําเงินมาเขา
บัญชีเพื่อใหบัญชีกลับเขาสูสถานะปกติใหเร็วที่สุด เพื่อหลีกเล่ียงภาระดอกเบ้ีย แต
หากไมไดผกูบญัชไีวกบัวงเงนิ O/D ตองหมัน่ตรวจสอบวามเีงนิในบญัชเีพยีงพอหรอื
ไมเพื่อปองกันเช็คเดง การเลือกบัญชีเงินฝากควรดูวัตถุประสงคของการเปดบัญชี 
และรูปแบบการใชจายเปนหลัก  
 2. ประกันแบบสะสมทรัพย ไมถือเปนบัญชีเงินฝาก แตเปนการประกัน
ชีวิตแบบหน่ึงที่จายเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญา หรือจายคาสินไหมทดแทนใหกับ
ผูรบัผลประโยชนเมือ่เจาของกรมธรรมเสยีชวีติ และถาเลกิสญัญากอนกาํหนดจะได
รับเงินคาเวนคืนกรมธรรม ซึ่งจะนอยกวาคาเบี้ยประกันที่จายไป การซื้อประกัน
อยางรอบคอบ มีขอควรพิจารณา 
  1) ควรติดตอซื้อประกันผานนายหนา สถาบันการเงิน หรือตัวแทนท่ีมี
ในอนุญาตขายประกันเทาน้ัน 
  2) ทําความเขาใจในเงื่อนไขของกรมธรรม เชน เง่ือนไขการคุมครอง 
ระยะเวลาที่ตองนําสงเบี้ยประกันภัย 
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8 จุ
●

■  โดย…  นางสาวดวงรัตน  เมฆพยับ

“สรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกสหกรณ “สรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกสหกรณ 

ดวยการใชแอปพลิเคชันทางการเงิน”ดวยการใชแอปพลิเคชันทางการเงิน”

   จจุบันรูปแบบการดําเนินธุรกิจของสหกรณมีการ
   ปรับเปลี่ยนใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเทาทัน 
กับสถานการณตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและการปรับตัวใหทัดเทียมกับภาคเอกชน อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบกับ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุมเกษตรกร ซึ่งหลายแหง
มีการปรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจโดยนําเทคโนโลยีและระบบ
ขอมูลสารสนเทศมาใชเพื่อชวยอํานวยความสะดวก ในการ
ดําเนินงานตาง ๆ มากขึ้นผานระบบออนไลน
 การใชแอปพลิเคชันทางการเงินของสหกรณ เปนการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยอํานวยความสะดวกในการบริหาร
จดัการสหกรณ ซึง่ในปจจบุนัมสีหกรณหลายแหงนําแอปพลเิคชนั
ทางการเงนิมาใหบรกิารสมาชกิ ทัง้แอปพลเิคชันทีส่หกรณพฒันา
ขึ้นเองและที่พัฒนาโดยหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ชวยให
สหกรณหรอืสมาชิกสหกรณสามารถตรวจสอบสถานะทางการเงนิ
ของตนเอง สถานะทางการเงนิของสหกรณได เพือ่สรางความเชือ่มัน่
ใหกับสมาชิกและผูที่เกี่ยวของ สงผลใหสหกรณมีความเขมแข็ง 
เปนท่ีพึ่งของมวลสมาชิกไดอยางย่ังยืน
 สหกรณการเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จํากัด เปนหนึ่งใน
สหกรณที่นําแอปพลิเคชันทางการเงินท่ีเรียกวา Smart 4 m 
ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณมาใชตอยอดจากที่ใช
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณแบบ Full pack Accounting 
software ซึ่งพัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ ประกอบดวย
 1. Smart Me เปนแอปพลิเคชันสําหรับเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปใชบันทึกบัญชีครัวเรือน (รายรับ-รายจาย) และ
บัญชีตนทุนอาชีพ (รายได และตนทุน/คาใชจาย) ที่ทํางานงาย
ทาํใหเรารู รายรับ - รายจายในครัวเรือน และวางแผนทางการเงิน
ไดอยางมีประสิทธภิาพ โดยสหกรณใหสมาชิกทีเ่ปนเปาหมาย ใน
การอบรมโครงการเศรษฐกิจการเงินข้ันพ้ืนฐานมาและโครงการ
เสริมสรางการจัดทําบัญชีครัวเรือน จัดใหมีแอปพลิเคชันน้ี
 2. Smart Member เปนระบบสําหรับใหสมาชิก
สหกรณ สามารถตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเองได
ตลอดเวลา สรางการมีส วนร วมของสมาชิกในการกํากับ
ดูแลสหกรณ ลดการเกิดทุจริต ซึ่งสหกรณ มีสมาชิก 493 ราย 

ป

มีการสมัครเขารวม 214 ราย โดยสมาชิกสามารถเขาตรวจสอบ
ทุนเรือนหุ นคงเหลือ เงินฝากคงเหลือ เงินกู คงเหลือและภาระ
การค้ําประกันไดตลอดเวลา 
 3.  Smart Manage ซึ่งเปนการตรวจสอบการดําเนินงาน
ของสหกรณประจําวันไดอยางรวดเร็ว จากทุกทีท่กุเวลา ทาํใหกรรมการ
สหกรณสามารถติดตามผลการปฏิบตังิานตามแผน วางแผนการดําเนนิการ 
และกํากับดูแลฝายจัดการสหกรณไดอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
ลดความเสีย่งและเพิม่โอกาสในการพฒันาสหกรณ ซึง่ผูบรหิารสหกรณ
ไดรับการอบรมในโครงการพัฒนาสหกรณดานการมาตรการบัญชี
แกสหกรณและกลุมเกษตรกรและไดรับการสอนแนะเพิ่มเติมจาก
ผูสอบบัญชีในที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
 4. Smart Monitor ผูสอบบัญชีและผูกํากับดูแลติดตาม
ความเคล่ือนไหว และความผิดปกติทางการเงินของสหกรณได
แบบวันตอวัน โดยติดตามความเคล่ือนไหวทางการเงินของสหกรณ
จากงบทดลองของสหกรณ เพื่อนํามาวิเคราะหและตรวจสอบสหกรณ
ไดกอนที่จะเกิดปญหา ซึ่งสหกรณไดทําการบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน
และ merge ขึ้น server   
 สดุทายแลวแอปพลเิคชนัทางการเงนิทีถ่กูนาํมาใชในการดาํเนนิงาน
ของสหกรณก็จะเปนเครื่องมือ ในการชวยบริหารจัดการงานสหกรณ
ใหมีขอมูลสารสนเทศที่ถูกตอง ทันเหตุการณ สามารถรูเทาทัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและชวยใหผูบริหารสหกรณใชประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางรวดเร็วและกอใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสหกรณ
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สมาชิกสหกรณคือกุญแจสําคัญ
ที่จะชวยลดปญหาการทุจริตในสหกรณ

 จากอดีตถึงปจจุบันพบวามีสหกรณหลายแหงประสบ
ปญหาและวิกฤตตาง ๆ สงผลตอความศรัทธาและเชื่อมั่นของ
คนในสังคม เปนเสมือนตราบาปที่ฝงลึกใหระบบสหกรณ ทั้งที่
ระบบสหกรณเกดิขึน้จากเจตนาท่ีดทีีต่องการแกปญหาใหกบักลุม
คนที่มีปญหารวมกันทั้ง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม เฉกเชน 
อดุมการณสหกรณ ทีใ่หบทนิยามไววา “ความเช่ือรวมกันทีว่าการ
ชวยตนเองและการชวยเหลอืซึง่กนัและกนั ตามหลกัการสหกรณ 
ซึง่จะนําไปสูการกินด ีอยูดมีคีวามเปนธรรม และสันตสิขุในสังคม” 
แตในปจจุบันการทุจริตในสหกรณ มักเกิดจากบุคคลที่หนาที่
ในตําแหนงท่ีเกี่ยวของกับการเบิกจายเงินของสหกรณ และไดรับ
ความไววางใจจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และสมาชิก
สหกรณ ปลอยใหดําเนินการโดยขาดการตรวจสอบ ถือเปน
การเปดโอกาสใหเกิดการทุจริตและสรางความเสียหายใหแก
สหกรณ หลายครั้งที่ไดมีโอกาสเขาไปสัมผัส พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทั้งที่เปนทางการในรูปแบบของการเขาจัดประชุม 
การอบรม และการพบปะพูดคุยทั่ว ๆ ไป กับคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ และสมาชิกสหกรณ พบวาสวนใหญสมาชิก
สหกรณจะมุงแตใชสิทธิ ในการรับประโยชนของตนเปนสําคัญ 
แตขาดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเองในฐานะการเปน
สมาชิกสหกรณ ซึ่งคําวาสมาชิกสหกรณ คือ เจาของสหกรณ 
นั้นเอง จากความคิดเห็นสวนตัวพบวาโดยสวนใหญ จะเกิดขึ้น
กับสมาชิกสหกรณในภาคการเกษตรเปนสวนใหญ ที่จะให
ความไววางใจ ความเกรงใจ กับฝายจัดการสหกรณ จนหลงลืม
ไปวาตนเองคือเจาของสหกรณ ทําใหขาดความสนใจ ในการ
ชวยกนัสอดสองและกาํกบัดแูลสหกรณในฐานะทีต่นเปนเจาของ
สหกรณ 

 ดงันัน้ เพ่ือชวยลดปญหาการทจุรติในสหกรณ นอกเหนอื
จากการตรวจสอบ การกํากับดูแลจากหนวยงานราชการ สมาชิก
สหกรณมีบทบาทสําคัญเปนอยางมาก ที่จะชวยลดปญหาการ
ทจุริตทีจ่ะเกิดขึน้ในสหกรณ เพยีงแคสมาชกิสหกรณตองหนักลบั
มาทาํหนาทีข่องตนเองในฐานะท่ีเปนเจาของสหกรณ โดยเร่ิมจาก
การศึกษากิจการของสหกรณ การรับรูและเขาถึงบทบาทหนาที่
สมาชิกที่ดี การมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจกับสหกรณ มีความ
ใสใจในการตรวจสอบขอมูลของตนเอง โดยเฉพาะขอมูลการทํา
ธรุกรรมทางการเงนิตางๆ เชน ขอมลูการเงนิกู ขอมลูการฝากเงนิ 
วาเปนปจจุบันและตรงกับขอเท็จจริงหรือไม การสรางระบบการ
ตรวจสอบขอมูลทางการเงินของสหกรณโดยสมาชิก และพัฒนา
องคความรูใหกับสมาชิกสหกรณโดยการเขารับการอบรมใน
หลักสูตรตางๆ รวมถึงการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
เร่ืองการดําเนนิธรุกจิของสหกรณ โดยการเขาประชุมกลุมสมาชิก 
เขาประชุมใหญสามัญประจําป ทั้งนี้ขอใหสมาชิกสหกรณทุกคน
พึงตระหนักและไมหลงลืมบทบาทหนาท่ีของการเปนสมาชิก
สหกรณที่ดี จะเปนการปดชองวางไมใหเกิดการทุจริตในสหกรณ 
ไดตรงจุดและทันทวงที

 

■ โดย…นางสาวเบญญาทิพย ปลักปลา■ โดย…น

●● ตุลาคม - ธ ธธธธธธธธธธธันันันันนนนนนนนนนวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาวาคมคมคมคมมม 2 2 2 2 2256656565656565656565555555555

อง

จลุสารสนันนนนนิบิบาตสหกรรณ์ณ์ณณณณณณแหแหแหแหแหแหแหแหหแหแหแหแห่ง่ง่ง่ง่งงงงงงงงปรปรปประเเทศทศทศทศทศทศทศทศทศทศทศท ไทไทไททไทไทไทไทททไทยย 13จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
● ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ●

1313ย ย
●●



14 จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
● ตุลาคม - ธันวาคม 2565 ●

14 จุ
●

    ลายๆคนคงเคยไดยนิกนัอยูบอยๆวามกีลุมคนตางๆ 
    เกิดข้ึนหลายๆชื่อเรียกดวยกัน ไมวาจะเปนกลุม
ผูผลิต กลุมออมทรัพย กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร และ
สหกรณ เปนตน ซึ่งกลุ มที่เรียกชื่อตางๆ กันเหลาน้ี ลวนมี
วตัถุประสงคในการรวมกลุมทีแ่ตกตางกันออกไป แตจะมีแนวคิด
หรือหลกัการเดียวกันคอืจุดประสงคหลกัๆ ทีมุ่งเนนจะชวยเหลือ
สมาชิกใหบรรเทาความเดือดรอนท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  
และสงเสริมใหสมาชิกระดับรากหญาใหสามารถพ่ึงตนเองได  จะ
เห็นไดวาพลังกลุมสามารถสรางองคกรชุมชนท่ียั่งยืนได เมื่อเรา
ประสบความเดือดรอน มคีวามตองการเหมือนๆ กนั ทาํไมไมชวย
กนัแกปญหาในสงัคมปจจบุนั ซึง่เราจะอยูแบบโดยเด่ียวไมได ควร
ระดมความคิดเห็นหาหนทางปลดเปลื้องความเดือดรอนใหกัน
และกัน โดยการชวยตนเอง และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซึ่งไดแก 
คิดดวยกัน ทําดวยกัน รับผิดชอบรวมกัน และรับผลประโยชนที่
เกิดขึ้นรวมกัน ดังนั้น เมื่อเราไดพิจารณาดูแลวจะเห็นไดวา
ประโยชนของการรวมกลุม ไดแก การชวยกันคิดหลายคนดีกวา
การคิดคนเดียว ทําใหเกิดพลังในการดําเนินงานไดมากกวาการ
ทําคนเดียว การรวมแรงกันทํา แบงงานกันทํา เปนการแบงเบา
ภาระ สามารถระดมทุนไดมากขึ้น สงผลใหสังคมมีความเขมแข็ง 
แนบแนน มั่นคง 

พลังกลุมนั้นสําคัญไฉน
■ โดย…นงคนุช  พุมประดล

ห   เมือ่พวกเราไดทราบประโยชนของการรวมกลุมกนัแลว 
แตสิ่งที่ทาทายยิ่งกวาคือการที่จะตองทราบอีกวาจะมีวิธีการใน
การบรหิารจดัการกลุมอยางไรใหมปีระสทิธิภาพและมคีวามยัง่ยนื 
เพราะส่ิงที่มักจะเกิดขึ้นอยูเปนประจําในการบริหารจัดการกลุม
วา  กลุมนั้นจะไปรอดหรือไมนั้น ก็อยูที่คนในกลุม เชน การไม
คอยใหความรวมมอื การไมมาประชมุ คนโนนจะเอาอยางนัน้ คน
นั้นจะเอาอยางนี้  มีกรรมการอยูหลายคน แตทํางานจริงจังเพียง
ไมกี่คน พอทําอะไรไมถูกใจกันก็จะกูกวาลับหลัง ถาใหมาทําเอง
ก็ทําไมได เพราะไมสามารถเสียสละเวลาได ปญหาแบบนี้มักจะ
เกิดขึ้นอยูบอยๆ กลุมที่จะดีและไปรอด ตองเกิดขึ้นดวยความ
สมคัรใจ มกีรรมการท่ีด ีมกีารบริหารจัดการท่ีถกูตอง สมาชิกชวย
กนัวางแผนทาํงาน แบงหนาทีก่นัรบัผดิชอบ  ดงันัน้ เราจงึควรมา
หาแนวทางแกไขปญหาการบริหารจัดการกลุมกันไวตั้งแตเนิ่นๆ 
กนัเสยีกอน และใหความสนใจในเร่ืองการจัดการกลุม และคนใน
กลุมวาทําอยางไร ถึงจะเกิดความรวมมือกัน และทําใหกลุมเกิด
ความย่ังยืน ตองยึดหลักการในการบริหารจัดการกลุม  ดังนี้
 1.  ควรมีคณะกรรมการกลุม กลุ มไมวาตั้งขึ้น
เพือ่อะไร จะตองมคีนหลายคนมารวมกันจงึตองมคีณะกรรมการไว 
และตองแบงหนาทีก่นักอนวาใครจะทําอะไร จะทําตาํแหนงอะไร 
กรรมการจะเปนผูวางนโยบาย ทิศทางการทํางานใหเปนไปตาม
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ที่กลุมตองการ แตละกลุมอาจมีกรรมการไมเทากัน แตที่สําคัญ
จะตองมาจากการเลือกของคนท้ังกลุมและควรกระจายกรรมการ
ใหครอบคลุมพื้นที่กลุมไมกระจุกตัวอยูในที่เดียว ควรแตงต้ัง
กรรมการทําหนาที่ตางๆ ดังน้ี 

ประธาน  ทําหนาที่ ดูแลการทํางานของกรรมการ
ทั้งหมดใหทําหนาท่ี ที่ถูกตองโปรงใส เปนไปตามแผนงาน
เปนผูประสานงานระหวางกรรมการและสมาชกิ รวมทัง้ประสานงาน
กับคนภายนอกแทนกลุม

รองประธาน ทําหนาที่ ชวยงานตามท่ีประธาน
มอบหมาย

เลขานกุาร  ทาํหนาที ่จดบนัทกึการประชุม ชวยประธาน
ติดตามงานติดตอบุคคลภายนอก และดูแลเอกสารตางๆ

เหรัญญิก ทําหนาที่ ดูแลเร่ืองการเงินทั้งหมด ตั้งแต
เก็บคาธรรมเนียมจากสมาชิก เก็บเงินจากการขายสินคา 
และเก็บรักษาเงินไว ในที่ปลอดภัย จดบันทึกเก่ียวกับการ
รับจายเงิน และทําบัญชีใหถูกตองเปนปจจุบัน เปนตน 
 ทั้งนี้ อาจมีหนาที่อื่นอีกก็ได แตถากลุมยังเล็กอยูก็อาจ
รวมบางหนาที่เขาดวยกัน
 2.  ควรกําหนดกิจกรรมของกลุ มใหชัดเจน
สมาชกิในกลุมตองมสีวนรวมในการประชุมหารือเพ่ือการกําหนด
กิจกรรม ธุรกิจ หรือการใหบริการของกลุมใหชัดเจน เพ่ือใหการ
ดาํเนนิกจิกรรม ธรุกจิ หรอืการใหบรกิารของกลุมบรรลุเปาหมาย
 3.  การมีสวนรวมในกิจกรรมสมาชิกทุกคน
ในกลุมตองมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ตั้งแต
การลงขันเงินประเดิมของกลุม การรวมวางแผนการทํางาน 
ชวยกันทํางาน ที่ขาดไมไดคือตองคอยสอดสองดูแลการทํางาน
ของกรรมการดวยวาถูกตองตามท่ีเรากําหนดหรือไม ตองคิดเสมอ
วา เราเปนเจาของกลุม ฉะนั้น การดําเนินงานของกลุม ไมวา
จะสําเร็จหรือลมเหลว ตองมาจากตัวเรา และการมีสวนรวม 
การรวมมือ รวมแรง รวมใจ รวมทุนของสมาชิกทุกคน 

 4.  กลุ  มจะต อง โปร ง ใสและตรวจสอบได 
การทํางานของกลุม ตองโปรงใส ตรวจสอบได เนื่องจาก
การทํางานทุกอยาง ยอมมีการผิดพลาดไดเสมอ สมาชิก
ตองไมปลอยปละละเลยใหกรรมการดําเนินการเพียงลําพัง 
ตองคอยสอดสองดูแลการทํางานโดยตลอด เพื่อไมใหเกิด
ความเสียหายแกกลุมได ถาพบวามีอะไรไมถูกตองหรือไมเปนไป
ตามที่ตกลงกันไว ตองรีบทักทวง ความเสียหายจะไดไมลุกลาม
ใหญโตจนแกไขไมได กลุ มจะไดสามารถใหบริการสมาชิก
ไดอยางเต็มที่ ไมมีการหวาดระแวง โดยเฉพาะเร่ืองการเงิน
ทีต่องจดบนัทกึใหเปนประจาํทกุวนั เพราะนานเขาอาจหลงลมืได 
ไมสามารถบอกไดวาจายคาอะไรไป รับคาอะไรมา ที่สําคัญ
คือจะทําใหรู ว าปนี้กลุ มมีกําไรหรือขาดทุน โดยนํารายรับ
ตั้งลบดวยรายจาย ก็จะไดผลลัพธไดเม่ือปลายป
 5.  การแบงบันผลประโยชนอยางเปนธรรม
กําไรที่เกิดจากการทําธุรกิจของสมาชิกในกลุ มจะตองแบง
อยางเปนธรรม แตตองตกลงกนัต้ังแตแรกวาจะแบงเปนอะไรบาง 
และแบงอยางไร ถาจะใหดีตองแบงเปน 2 สวน สวนแรกไวใช
ทําทุนพัฒนางานของกลุม เชน ใครลงทุนมากหรือทํางานกับ
กลุมมากก็ไดมาก คนทีล่งทนุกบักลุมนอยหรือทาํงานกับกลุมนอย 
ก็ไดนอยตามสัดสวนกันไป
 6.  การควบคุมโดยกลุ ม กลุ มเปนของสมาชิก
ความเหน็สวนใหญของสมาชิกจะสามารถใชเปนขอตกลงในการ
ทํากิจกรรมใหเปนไปตามความตองการของกลุมไดอยางแทจริง 
ดังนั้น สิ่งที่ขาดไมไดก็คือ กลุ มจะตองมีการประชุมรวมกัน
ของสมาชิกท้ังหมดอยางนอยปละคร้ัง เพ่ือพูดคุยปรึกษาหารือ 
รับทราบปญหา เพ่ือชวยกันหาแนวทางแกไขใหดีขึ้น รวมทั้ง
เลอืกต้ังกรรมการใหม ตกลงแบงสรรกําไรและวางแผนการทํางาน
ในปตอไป
 จะเห็นไดวาการรวมกลุมกันของเกษตรกร/ประชาชน
ทั่วไปน้ันจะทําใหเกิดความสามัคคี ตลอดจนเกิดอํานาจตอรอง
ของกลุม ที่เราเรียกกันวา “พลังกลุม” นั่นเอง  
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■ นางสุพรรษา  ดวงเพียราช

Nougat (นูกัต) เกษตรสรางมูลคาNougat (นูกัต) เกษตรสรางมูลคา
สหกรณโคนมแปรรูปสินคาสรางมูลคาสินคาเกษตรสหกรณโคนมแปรรูปสินคาสรางมูลคาสินคาเกษตร

ตุตุลาคม - ธันวาวาคมคมคมคม 2 2 5555655655 ●●
จจจจจจจจลสลสลสลสลสสลสารารารารารารา สัสัสสสสสนนนนนนนนนนิบิิบบบบบบาตาตาตาตาตาตา สหสหสสสส กรกรณณณณณณณ์ณ์ณแหแห่งงปประเทศไทย

   หกรณผูเลีย้งโคนมโคกกอ  จาํกัด  เปนหน่ึงสหกรณ                
   ในจังหวดัมหาสารคาม ทีเ่ขาสูระบบการผลติเกษตร
แปรรูปตลาดนําการผลิต มุงผลิตสินคาเกษตรในเชิงการสราง
มูลคาเพิ่มมากขึ้น โดยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมแปรรูป
สินคาเกษตรมาใชในการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สรางความ
หลากหลายของสนิคารวมทัง้การพฒันาผลิตภณัฑ บรรจภุณัฑให
สอดคลองกับความตองการตลาด สหกรณผูเลี้ยงโคนมโคกกอ 
จํากัด นําสินคานํ้านมดิบมาแปรรูป เพื่อชวยแกปญหานํ้านมโค
ลนตลาด เพิม่มลูคาสนิคา โดยใชพืน้ฐานของความนยิมในปจจบุนั
ซึ่งลูกคาท่ัวไปบริโภคนมโค ดวยการด่ืมนมสด นมพาสเจอไรส 
นมยูเอชที และการทานขนมควบคูกับการดื่มนม ดื่มกาแฟรอน  
เย็น การนั่งชิวรานกาแฟคาเฟ เทรนแฟช่ัน ซีรียเกาหลี ไตหวัน 
เปนท่ีชื่นชอบของวัยรุน และวัยทํางาน 

Nougat (นูกัต) ตังเมไตหวัน สูตรตนฉบับมาจาก
ประเทศไตหวัน สหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ จํากัด ไดแปรรูป
นํ้านมโค เนย ผลิตภัณฑของสหกรณเปนสวนผสมหลักของ 
ขนมนูกัตนมสดผลไมรวม และทําเปนสูตรเฉพาะของสหกรณ
ผูเลี้ยงโคนมโคกกอ จํากัดออกจําหนาย ซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากกรมสงเสริมสหกรณ และวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
 สหกรณจะมคีวามเขมแขง็ในดานการดาํเนินธรุกจิ ตองพฒันา
ใหเปนทั้งผู ซื้อและผูขายผลิตภัณฑทางการเกษตรในรูปแบบ
สหกรณ ควบคูกบัการพฒันาสหกรณใหมขีดีความสามารถในการ
ดาํเนนิกจิกรรมเชือ่มโยงกนัเปนหวงโซอปุทานอยางครบวงจร และ

เพิ่มความเขมแข็งใหกับสหกรณในระดับชุมชน ทําใหสหกรณ
มีศักยภาพสามารถเขาสูระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสราง
มูลคาเพิ่ม 
 สําหรับการแกไขปญหานํ้านมโคลนตลาด นอกจากนํา
แนวคดิการสรางมลูคาเพิม่ใหสนิคาโดยการ แปรรปู อกีหนึง่ปจจยั
ที่ชวยแกไขปญหานํ้านมโคลนตลาด คือ การหาชองทางการจัด
จาํหนายเพ่ิม โดยสหกรณผูเลีย้งโคนมโคกกอ จาํกัด ไดรณรงคให
ประชาชนทั่วไป ไดดื่มนมโค สดใหมๆ นมพาสเจอไรส นมยูเอชที 
จากแหลงผลิตในจังหวัดมหาสารคาม มีบริการสงถึงหนาบาน
ผูบริโภค และใหผู บริโภคมีทัศนคดีที่ดีตอนํ้านมโคในจังหวัด  
เกิดความเช่ือถือ การนึกถึง และเกิดการซ้ือซํ้าตอเนื่อง เปนการ
สรางความภักดี (Brand Loyalty) ใหประชาชนในจังหวัด 
ดังคํากลาวที่วา “คนสารคามด่ืมนมโคสารคาม”

ส
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17ย 
●

■ นางกาญจนา พิมพิมูล

5 กล 5 กล ปนตน ใหเปนแบรนดปนตน ใหเปนแบรนด
              มุงทําการตลาดแทนการใหสินเชื่อมุงทําการตลาดแทนการใหสินเชื่อ

 เอยถึงคําวา “สหกรณ” คงไมมีใครรูเร่ืองสหกรณ
 ไดดีกวาบุคลากรทางสหกรณ เพ่ือใหเขาใจงายขึ้น

ผูเขียนจึงขอหยิบความหมายของคําวา “สหกรณ”  ตามพระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม นิยามไววาคือ 
“คณะบคุคลซึง่รวมกนัดาํเนนิกจิการเพือ่ประโยชนทางเศรษฐกจิ
และสังคมของสมาชิกสหกรณผูมีสัญชาติไทย โดยชวยตนเอง
และชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราช
บัญญัตินี้” จากนิยามนี้ สหกรณจึงไดกําหนดกิจกรรมทางธุรกิจ
เพื่อใหมวลสมาชิกไดประโยชนรวมกัน ไดแก ธุรกิจสินเชื่อ 
ธุรกิจธนกิจหรือการรับฝากเงิน ธุรกิจรวมซ้ือ ธุรกิจรวมขาย 
ธรุกจิบรกิาร ธรุกจิแปรรูปและการสงออก แมการดําเนนิกิจกรรม
ทางธุรกิจนี้จะมิไดมุ งแสวงหากําไร แตตองการสวนเหลื่อม
เพื่อนํามาจัดสรรแบงป นผลประโยชนกลับคืนแกสมาชิก
ผูเปนเจาของกิจการในรูปเงินปนผลและเงินเฉล่ียคนื ซึง่ทีผ่านมา 
ธุรกิจสินเชื่อ เปนกิจกรรมทางธุรกิจยืนหน่ึงที่สมาชิกใชบริการ
สูงสุด  มีรายไดจากการเรียกเก็บดอกเบี้ย มีเสนทางการใชไป
ของเงินทุนอยูในรูปลูกหนี้เงินกู จนกะท่ังชวงปลายป พ.ศ. 2563  
ธุรกิจสินเช่ือเกิดวิกฤตจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือ
ไวรัสโควิค-19  ซึ่งรุนแรงจนเปนเหตุใหผูประกอบการปดกิจการ
และเลิกจางแรงงานหลายแหง ซึ่งสวนหน่ึงเปนแรงงานและเปน
ผูรับภาระในการชําระหนี้ของครัวเรือนสมาชิก เมื่อขาดรายได
จึงกระทบตอวินัยทางการเงิน ของสมาชิก และสภาพคลอง

ทางการเงินของสหกรณลดลงจากหน้ีเสยีทีเ่พิม่ขึน้ หลายสหกรณ
จึงเริ่มปรับแผนกลยุทธหันมาทําการตลาดและนําสินคาแปรรูป
ของสหกรณออกจําหนาย แตด วยสินคาสหกรณมีสภาพ
การแขงขันนอย ปรับตัวไดชากวาคูแขงทางธุรกิจอ่ืน และรูจัก
เฉพาะในเครอืขายสหกรณดวยกัน
 ในภาวะท่ีผูบรโิภคเกิดการปรับตัวสูง  ผูเขียนเห็นดวยหาก
สหกรณจะทําการตลาดออนไลน (Online Marketing) ผาน
แพลตฟอรมสือ่ออนไลน เพือ่ผลกัดนัใหสนิคาสหกรณตดิตาตองใจ
ผูบรโิภคไดมากข้ึน  ยิง่มกีารจดักจิกรรมโฆษณาขายสนิคาไปผาน
ชองทาง Facebook,  Google,  You Tube,   Instagram,  Line, 
Tik Tok ยอมชวยใหเขาถึงลูกคากลุ มเปาหมายที่เปนผูใช
อินเตอรเน็ตไดจํานวนมาก ทําการตลาดไดโดยไมตองมีสถานท่ี 
ไมตองใชงบลงทุน ไมตองใชงบจัดหาอุปกรณการตลาดที่มีราคา
สงู และสามารถปรบัรปูแบบหรอืจดัโปรโมชัน่ใหมๆ  ใหโดนใจกลุม
ลูกคากลุมเปาหมายที่ไดงายและรวดเร็ว เพียงใชอุปกรณมือถือ 

ถา
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18 จุ
●

หรอืสมารทโฟนท่ีสามารถเช่ือมตอ Internet เคร่ืองเดียวก็เอาอยู 
แตทวาในขอดียอมมีขอเสีย คือ การใดที่มีตนทุนต่ํายอมเกิดการ
แขงขันสูง เพราะทุกคนสามารถเขาถึงและเอ้ือมไดมากหรือนอย
สหกรณตองมีกลยุทธที่ดีๆ อยางนอย 5 กล เพื่อปนตนใหเปน
แบรนดเพื่อรักษากลุ มลูกคาเก าใหมั่นคง ตองหมั่นสราง 
connection กับกลุมลูกคารายใหม วิธีการปนตนดวยการสราง
คอนเทนต ใหผูคนจดจําไดงายๆ  มี 5 กลวิธี ดังน้ี
 1. เลือกเวลาออกหนากลอง LIVE ใหความรู และ
รับฟงเขา
 2. ทําคอนเทนตที่เนนแชร แตตองไมซํ้าใคร และ
เรียบงาย
 3. คอนเทนตตองเก่ียวของกับตัวสนิคา และกลุมลูกคา
ของสหกรณ
 4. วางแผนกอนเขียนพาดหัว เลือกเร่ืองท่ีสําคัญ เนนใช
คําใหปงๆ 
 5. เจาะกลุมไหนใชคอนเทนตใหโดนใจคนกลุมนั้น 
 เมื่อมีคอนเทนตที่ดีแลว สิ่งสําคัญอีกอันที่สหกรณ
ไมควรลืม คือ การทําระบบลอจิสติกส (logistics) ใหเหมาะสม
กับขนาดและปริมาณสินคาสหกรณ การมีระบบการขนสงหรือ

การเคลื่อนยายสินคาจากจุดตนทางของสหกรณไปยังจุดบริโภค
ตามคําสั่งซื้อของลูกคา จะชวยใหจัดการดานการสงสินคา 
และการบริการ (Service) มีความสะดวก ทันสมัย จะชวยสราง
โอกาส สรางความพึงพอใจใหลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายตัดสินใจ
ซื้อสินคาไดงาย หากสินคานั้นสามารถตอบโจทยกลุ มลูกคา
ในยคุดิจติอลไดชนดิตรงปก มคีณุภาพ และไดมาตรฐานยอมเปน
ผลดียิ่งขึ้นหากลูกคากลับมาส่ังซื้อซํ้า ซึ่งประเด็นหลังนี้มิใชเพียง
สหกรณตองการ แตบรรดากลุมผูผลิตรายใหญๆ ลวนตองการ
เชนกัน ผูเขียนจึงเห็นดวยกับการที่สหกรณหลายแหงเริ่มมีการ
ขยับปรับกลยุทธองคกรหันมาทําการตลาดใหสินคาสหกรณ
มีความปงมากขึ้น ทดแทนการใหสินเชื่อที่เริ่มฝดจนแทบขยับขับ
แขงกับสถาบันการเงินอื่นที่มีกิจกรรมทางธุรกิจแบบเดียวกัน
ไมได การสรางคอนเทนตการตลาด จึงนับเปนวิธีเปดตัว
ที่ชาญฉลาด และปรับ real time ไวรองรับเศรษฐกิจและดําเนิน
การไดทันทีที่มีการปลดล็อคมาตรการโควิด-19
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■ นายธนศักดิ์  โพธีร

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา 43 บัญญัติวา ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตอง

มีรายการ ดังตอไปนี้ (7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก 
การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสทิธหินาทีข่องสมาชกิ ภายใต
ขอบังคับสหกรณทุกประเภทตามรางกรมสงเสริมสหกรณ ได
กําหนดใหการถูกใหออกจากสหกรณเปนเหตุหนึ่งของการขาด
จากสมาชิกภาพ และกําหนดใหสมาชิกสหกรณมีประพฤติการ
ใด ๆ อันเปนเหตุใหเห็นวาไมซื่อสัตยสุจริต แสดงตนเปนปฏิปกษ
หรอืทําใหเสือ่มเสียตอสหกรณไมวาโดยประการใด ๆ  เปนเหตุหน่ึง
ทีอ่าจตองถูกใหออกจากสหกรณ โดยกาํหนดใหอาํนาจคณะกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณในฐานะผูดาํเนนิกิจการสหกรณ เปนผูพจิารณา
และลงมตใิหสมาชกิออกจากสหกรณ แตหากสมาชกิทีถ่กูใหออก
จากสหกรณไมเห็นดวยมสีทิธยิืน่อุทธรณตอทีป่ระชมุใหญ โดยให
ยื่นอุทธรณตอผูตรวจสอบกิจการหรือคณะผูตรวจสอบกิจการ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงใหออกจากสหกรณ  
 สิ่งสําคัญอยางหนึ่งในการพิจารณาพฤติการณการแสดง
ตนเปนปฏปิกษตอสหกรณ คอื ความเปนกลางของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ เนื่องจากการมีผลประโยชนหรือความมีสวน
ไดสวนเสียหรือความเปนศัตรูตอกันยอมบิดเบือนขอเท็จจริงได
งาย ทาํใหเกดิผลเสยีตอขอพพิาทหรือความไมเปนธรรมตออกีฝาย 
ประกอบกับในกฎหมายหรือขอบังคับสหกรณมิไดบัญญัติความ
หมายของคําวา “ปฏิปกษ” ไวเปนการเฉพาะ จึงตองพิจารณา
จากถอยคําที่กําหนดไวในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 ซึ่งหมายถึง ฝายตรงกันขาม ขาศึก ศัตรู ซึ่งมีลักษณะ
พฤติกรรมทีแ่สดงความเปนศตัรมูุงรายตอกัน ความหมายของคาํ
ดังกลาวเปนไปในลักษณะของนามธรรม การวินิจฉัยหรือพิสูจน
ไดนั้น ตองถือหลักของการกระทําที่แสดงออกมาภายนอกเปน
เคร่ืองชี้ถึงสภาพจิตใจของผูกระทํา หรือการแสดงออกยอมบอก
เจตนาของผูกระทํา ดังนั้น การพิจารณาวา สมาชิกคนใดมี
พฤตกิรรมเปนปฏปิกษตอสหกรณหรือไม จงึตองใชการแสดงออก
ตอสหกรณเปนเคร่ืองช้ีวัดวา มีลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงความ
เปนศัตรูมุงรายตอกันหรือไม หากการกระทําหรือการแสดงออก
ในทางปฏปิกษทีป่รากฏเปนไปตามพฤตกิรรมดงักลาว ยอมแสดง
ใหเห็นความเปนปฏิปกษตอกันได เพ่ือเปนแนวทางในการ
พจิารณาการกระทําทีเ่ปนปฏิปกษมขีอบเขตหรือความหมายเพียง
ใดแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จึงขอนําคําวินิจฉัยของ

ศาลฎีกาท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมของสมาชิกท่ีเปนปฏิปกษตอสหกรณ 
เพื่อเปนอุทาหรณ  ดังนี้ 
 1. กรณีสมาชิกสหกรณไปเปนพยานในคดีมีบุคคลอ่ืน
ฟองสหกรณและคณะกรรมการดําเนินการตอศาล เปนเหตุให
สหกรณแพคดี ไมถือเปนการแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ 
ดงัคําพพิากษาศาลฎกีา ที ่3295/2537 “โจทกที ่1 ทาํหนงัสอืยอมรบั
มติของคณะกรรมการดาํเนนิการในการเลกิจางนางสาวเกษมศานต
เปนเร่ืองระหวางโจทกที่ 1 กับคณะกรรมการดําเนินการของ
จาํเลย นางสาวเกษมศานตมไิดรูเหน็ยนิยอมดวย ประกอบกับการ
ฟองคดีของนางสาวเกษมศานตเปนสิทธิสวนตัว โจทกที่ 1 ไมมี
อาํนาจท่ีจะบังคับไมใหนางสาวเกษมศานตฟองคดีได สวนจําเลย
มีทนายความเปนที่ปรึกษาอยูดวยนาจะรูถึงความขอนี้ดีและควร
หาทางแกไขอยางอืน่มากกวาการกลาวโทษวาโจทกที ่1 ไมปฏบิตัิ
ตามคํามั่นที่ใหไวซึ่งโจทกที่ 1 อาจดําเนินการไดสําเร็จหรือไม
สาํเร็จก็ได พฤติการณของโจทกที ่1 ยงัฟงไมไดวาโจทกที ่1 แสดง
ตนเปนปฏิปกษหรือไมซื่อตรงตอจําเลยหรือทําใหจําเลยเสียหาย
อันเปนเหตุใหที่ประชุมลงมติถอดถอนสมาชิกภาพของโจทกที่ 1 
มติของที่ประชุมดังกลาวจึงไมชอบ”
 2. กรณสีมาชิกนดัหมายใหมกีารประชมุกนัในหมูสมาชิก
เพ่ือเขาชื่อกันเรียกรองใหมีการประชุมใหญวิสามัญ มิใชเปนการ
แสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณหรือกระทําการอันเปนเหตุให
เห็นวาไมซื่อตรงหรือทําใหเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือประโยชนของ
สหกรณ ดังคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4200/2530 “โจทกซึ่งเปน
สมาชกิสหกรณนดัหมายใหมกีารประชมุใหญวสิามญัแตงต้ังคณะ
กรรมการดําเนินการใหมแทนคณะเดิม ซึ่งโจทกมีอํานาจกระทํา
ไดตามขอบังคับ มิใชเปนการแสดงตน เปนปฏิปกษตอสหกรณ
หรอืกระทาํการอนัเปนเหตใุหเหน็วาไมซือ่ ตรงหรอืทาํใหเสือ่มเสยี
ชื่อเสียงหรือประโยชนของสหกรณ การท่ีจําเลยกับพวกยกเหตุ
ดงักลาวเปนขออางใหโจทกออกจากสมาชกิ จงึเปนการละเมิดตอ
สิทธิของโจทก”
 จากอุทาหรณที่กลาวขางตน สะทอนใหเห็นวา การท่ี
สมาชิกสหกรณใชสทิธิตามขอบังคับของสหกรณ ในการตรวจสอบ 
หรอืกํากับการปฏิบตัหินาทีข่องคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ 
โดยสุจริต ไมนับวาเปนการแสดงตนเปนปฏิปกษตอสหกรณ  

การกระทําท่ีเปนปฏิปกษตอสหกรณ










