
สหกรณ์สหกรณ ์และแนวทาง และแนวทาง

การพัฒนาที่การพัฒนาทีย่ั่งยืนยั่งยืน

๑		จิตรกาน		เจียรตระกูล,	วิทยากรช�านาญการ	กลุ่มงานกฎหมาย	๒	ส�านักกฎหมาย	ส�านักงานเลขาธิุการวุฒิสภา.

 สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจที่อยู่คู่สังคมไทยมา
อย่างยาวนาน	เป็นสถาบันการเงินที่มีความส�าคัญต่อภาคครัวเรือน
ทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งการออมเงินและแหล่งการกู้ยืมเงิน	
สหกรณ์แบ่งเป็น	 ๒	 กลุ่ม	 หากพิจารณาจากจ�านวนเงินทุน	 
กลุ่มแรก	 คือ	 สหกรณ์ท่ีมีเงินทุนจ�านวนมาก	 เป็นกลุ่มท่ีมี 
สภาพคล่องทางการเงิน	 โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้าง 
มีฐานะการเงินดี	ท�าให้เงินรับฝากมีปริมาณมาก	และมีอัตราดอกเบ้ีย 
เงินรับฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ค่อนข้างสูง	 กลุ่มท่ีสอง	 คือ	
สหกรณ์ที่มีเงินทุนจ�านวนน้อย	 เป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่องทาง 
การเงินแต่อาจไม่เพียงพอ	 โดยสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่ค่อนข้าง 
มีรายได้น้อย	 และมีอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ค่อนข้างน้อย	อีกทั้งสมาชิกสหกรณ์มีความต้องการ
กู้ยืมเงิน	แต่เงินทุนของสหกรณ์กลุ่มที่สองนี้มักจะมีไม่เพียงพอ
ให้บริการ	 คณะกรรมการและผู้บริหารของสหกรณ์จ�าเป็นต้อง
ระดมทุนจากแหล่งภายนอกโดยการกู้ยืมเงิน	 และการรับฝากเงิน
จากสถาบันการเงิน	 หรือสหกรณ์อื่น	 ๆ	 ที่มีสภาพคล่อง 
มากกว่า	 หรือรับฝากเงินจากประชาชนที่ไม่ใช่สมาชิก	 เพื่อน�า
มาให้สมาชิกกู้ยืมเงิน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 แหล่งเงินกู้สหกรณ์
ภายนอกจะเป็นแหล่งกู้ยืมเงินระยะสั้น	 หรือมีความเสี่ยงหาก
แหล่งเงนิกูข้องสหกรณ์ไม่ต่ออายกุารกูย้มืเงนิ	ในขณะท่ีสมาชกิ
สหกรณ์กู้ยืมเงินระยะยาว	 หรือมีสมาชิกขอถอนเงินฝากจาก
สหกรณ์จ�านวนมากพร้อมกัน	 ย่อมเกิดเป็นความเสี่ยงกับการ
ด�าเนินกิจการของสหกรณ์	โดยแยกเป็นด้านต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ความเสีย่งด้านโครงสร้าง	ระบบสหกรณ์มคีวามแตกต่าง
กบัสถาบนัการเงนิทัว่ไป	โดยสหกรณ์สามารถรบัสมาชกิสหกรณ์
โดยร่วมถือหุ้นสหกรณ์	แล้วสามารถฝากเงินโดยเฉพาะสมาชิก
สหกรณ์ซึ่งอาจให้ความสนใจในการดูแลและติดตามการด�าเนินงาน
ของคณะกรรมการสหกรณ์ไม่มากนัก	 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ
สถาบันการเงินอื่นที่มีสถานะเอกชนและเป ็นนิติบุคคล 
ส่วนใหญ่มีผู ้ร ่วมถือหุ ้นรายใหญ่	 ที่มีภารกิจปกป้องรักษา
เสถยีรภาพและผลประโยชน์ของจ�านวนหุน้ของสถาบนัการเงนิ
นั้นให้เกิดดอกผลมากที่สุด	

	 ความเส่ียงด้านสมาชิกสหกรณ์	 มีสองประเด็น	 คือ	
ประเด็นแรก	 คณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์อาจมี 
ไม่ครอบคลุมทุกด้าน	 และสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจต่อ 
การบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์ไม่มากนัก	 และสมาชิก 
บางรายไม่พึงระวังเร่ืองวินัยทางการเงิน	ท�าให้ต้องกู้ยืมเงินจาก
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง

	 จากความเสี่ยงดังกล่าวนั้น	 พบว่า	 หากพิจารณาตั้งแต่
ประวัติการเริ่มต้นสหกรณ์ในประเทศไทย	 จนกระทั่งมีการ
บริหารความเสี่ยงด้วยการบัญญัติกฎหมายของภาครัฐ	 การมี
แผนและนโยบายพัฒนาสหกรณ์	 การเสริมสร้างวินัยในการ
บริหารเงินให้สมาชิกสหกรณ์	 ตลอดจนส่งเสริมการเพิ่มช่องทาง 
การเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์	 ย่อมส่งผลที่ดีต่อการ 
ด�าเนนิกจิการสหกรณ์ในประเทศไทยให้เกดิประสทิธิุภาพต่อไป

โดย ส�านักกฎหมาย๑

กฎหมายน่ารู้

เมษายน ๒๕๖๔
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	 ท้ังน้ี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๙	ท่ีผ่านมา	ถือเป็นช่วงเวลาส�าคัญ
ของวงการสหกรณ์ไทย	ในโอกาสที่ครบรอบ	๑๐๐	ปี	ของการ
ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย	 สหกรณ์แห่งแรกใช้ชื่อ
ว่า	สหกรณ์วัดจันทร์	 ไม่จ�ากัดสินใช้๒	 ณ	 ท้องที่อ�าเภอเมือง	
จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาไทย
โดยจดทะเบียนเม่ือวันท่ี ๒๖	 กุมภาพันธ์ุ ๒๔๕๙	 ต่อจากน้ัน 
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	๒๔๗๑๓	 ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธุิปก	 พระปกเกล้า 
เจ้าอยู่หัว	 ทรงมีพระราชปรารภประชาราษฎร์ผู้ประกอบการ 
เพาะปลูกและจ�าพวกอ่ืน	ๆ 	ท่ีมีก�าลังทรัพย์น้อยแต่มีความต้องการ
อยา่งเดียวกัน	ทรงมีพระราชด�าริว่าหมู่ชนน้ัน	ๆ 	ควรได้รับอุดหนุน
ให้ต้ังสหกรณ์ข้ึนอีก	เพ่ือยังให้เกิดการประหยัดทรัพย์	การช่วย
ซ่ึงกันและกัน	และการช่วยตนเอง	เป็นทางอีกทางหน่ึงซ่ึงเผยแผ่
ความจ�าเริญทรัพย์	 และจ�าเริญธุรรมในบ้านเมืองให้ยิ่งข้ึน	 
นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรกที่น�ามาสู่การก่อตั้งสหกรณ์
แห่งอื่นอย่างแพร่หลาย	

	 ปัจจุบัน	 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์	
(ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒๔	 โดยมีเหตุผลในการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติฉบับนี้	 คือ	 เนื่องจากพระราชบัญญัติสหกรณ	์
พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน	 ท�าให้มีบทบัญญัติ 
บางประการไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาและคุ้มครองระบบ
สหกรณ์	สมควรปรบัปรงุบทบญัญัติของพระราชบญัญตัดิงักล่าว
เพือ่การพฒันา	คุม้ครอง	และสร้างเสถยีรภาพแก่ระบบสหกรณ์
ให้มีประสิทธิุภาพย่ิงขึ้น	 โดยเพิ่มการก�าหนดคุณสมบัติของ
สมาชิกสหกรณ์	 การก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการผู ้ทรง
คุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 แก้ไข 
เพ่ิมเติมอ�านาจหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีความ
เหมาะสมยิง่ขึน้	ก�าหนดประเภท	ลกัษณะของสหกรณ์	วตัถปุระสงค์ 
และขอบเขตแห่งการด�าเนินกิจการของสหกรณ์	 ปรับปรุง
บทบญัญตัเิกีย่วกบัสมาชกิสมทบของสหกรณ์	ก�าหนดหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 กรรมการ	 
ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	เก่ียวกับการด�าเนินกิจการ
ของสหกรณ์	 แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับผู ้ตรวจสอบ
กิจการ	บทบัญญัติเกี่ยวกับงบการเงิน	และบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การสอบบัญชี	 เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการด�าเนินงานและการ

ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ที่ด�าเนินกิจการในท�านองเดียวกันกับสถาบันการเงินไว้เป็น 
การเฉพาะ	 และก�าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธุรณ ์
เพื่อให้การพิจารณาวินิจฉัยอุทธุรณ์สะดวก	 รวดเร็วยิ่งขึ้น	 รวมถึง
ก�าหนดให้สหกรณ์จังหวัดเป็นนายทะเบียนกลุ ่มเกษตรกร
ประจ�าจงัหวดัเพือ่ประสทิธิุภาพในการก�ากบัดแูลกลุม่เกษตรกร	
และปรบัปรงุบทก�าหนดโทษและอตัราโทษให้มคีวามเหมาะสม
ยิ่งขึ้น	จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้	

	 อีกทั้ง	คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๖๓	
อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราช
บัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัติสหกรณ์	 (ฉบับที่	 ๓)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๒	 จ�านวน	 ๕	 ฉบับ๕ 
ประกอบด้วย	

	 ๑.	 ร่างกฎกระทรวงการให้กู ้และการให้สินเชื่อของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	....	มีสาระ
ส�าคัญคือ	การก�าหนดหลักเกณฑ์์	วธิุีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การให้เงินกู้และให้สินเช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเน่ียน	 เช่น	 ก�าหนดให้สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกได้	
๓	ประเภท	คือ	เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จะก�าหนดงวดช�าระหน้ีได้
ไม่เกิน	 ๑๒	 งวด เงินกู้สามัญ	 เป็นการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพ่ือ	 
ใช้จ่าย	หรือการอนัจ�าเปน็หรอืมปีระโยชน	์ก�าหนดงวดช�าระหน้ี
ได้ไม่เกิน	๑๕๐	งวด	และเงินกู้พิเศษ	มีวัตถุประสงค์ของการกู้
เพ่ือประกอบอาชีพหรือการเคหะ	หรือประโยชน์ในความม่ันคง	
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต	 ก�าหนดงวดช�าระหน้ีได้ไม่เกิน	 ๓๖๐	
งวด	อายุสูงสุดของผู้กู้ช�าระหน้ีแล้วเสร็จไม่เกินอายุ	๗๕	ปี เป็น
สมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า	๖	เดือน	การกู้ยืมเงินตั้งแต	่๑	ล้าน
บาทขึ้นไป	ก�าหนดให้สมาชิกต้องส่งข้อมูลเครดิตบูโร	

	 ๒.	ร่างกฎกระทรวงการรับฝากเงิน	การก่อหนี้	และการ
สร้างภาระผูกพัน	 รวมถึงการกู้ยืมเงินหรือการค�้าประกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	พ.ศ.	....	มีสาระ
ส�าคัญคือ	การก�าหนดหลักเกณฑ์์	วธิุีการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
การรับฝากเงิน	 ก่อหนี	้ และสร้างภาระผูกพัน	 รวมถึงการกู้ยืม
เงินหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน	 เช่น	สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และ

๒		ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง,	“ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย,”	กรมส่งเสริมสหกรณ์,	สืบค้นเมื่อวันที	่๑๒	มกราคม	๒๕๖๔,	https://
web.cpd.go.th/rayong/index.php/knowlege/knowlege3.

๓	พระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	๒๔๗๑,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๔๕	(๒๐	พฤษภาคม	๒๔๗๑):	๖๐.													
๔	พระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๖๒,	ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๖	ตอนที่	๓๔	ก	(๒๐	มีนาคม	๒๕๖๒):	๔๒.
๕		ท�าเนยีบรฐับาล,	“ข่าวท�าเนยีบรฐับาล,”	ส�านกัเลขาธุกิารนายกรฐัมนตร,ี	สบืค้นเมือ่วนัที	่๑๒	มกราคม	๒๕๖๔,	https://www.thaigov.go.th/

news/contents/details/35736.
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เกิน	 ๓	 ปี	
ก�าหนดให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์จะก่อหนี้และ
ภาระผกูพนัได้ไม่เกนิ	๑.๕	เท่าของทนุเรอืนหุน้รวมกบัทนุส�ารอง
ของสหกรณ์	 ส่วนสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะ
ก่อหนี้และภาระผูกพันได้ไม่เกิน	๕	เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับ
ทุนส�ารองของสหกรณ์

	 ๓.	 ร่างกฎกระทรวงการบริหารสินทรัพย์และการด�ารง
สนิทรพัย์สภาพคล่องของสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติ
ยูเน่ียน	 พ.ศ.	 ....	 มีสาระส�าคัญคือ	 การก�าหนดหลักเกณฑ์์	 
วิธีุการ	และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารสินทรัพย์และการด�ารง
สินทรพัยส์ภาพคลอ่งของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดติ
ยูเน่ียน	 เพ่ือให้ท้ัง	 ๒	 สหกรณ์มีสภาพคล่องเพียงพอและด�ารง
สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยที่
มูลค่าไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ	 เช่น	 การก�าหนดให้
สหกรณ์ต้องด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องทีป่ราศจากภาระผกูพนั	
อาทิ	 เงินสด	 เงินฝากธุนาคาร	 โดยเฉลี่ยรายเดือนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ	๓	ของยอดเงินรับฝากทุกประเภท	ส่วนชุมนุมสหกรณ์
ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	๖

	 ๔.	ร่างกฎกระทรวงการจดัชัน้สนิทรัพย์และกนัเงนิส�ารอง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 พ.ศ.	 ....	 
มีสาระส�าคญัคอื	เป็นการก�าหนดหลกัเกณฑ์์	วธิุกีาร	และเงือ่นไข
เกีย่วกบัการจดัชัน้สนิทรพัย์และการด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 เพื่อให้
สามารถจัดชั้นการให้เงินกู้และการให้สินเชื่อหรือสินทรัพย์ที่
แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการช�าระหนี้อย่างแท้จริงและ
การกันเงินส�ารอง	 เช่น	 ก�าหนดให้สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัย 
จะสูญจากต้นเงินคงเหลือส�าหรับลูกหน้ีจัดชั้นต่าง	 ๆ	 ได้แก	่ 
ลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษร้อยละ	 ๒	 ลูกหนี้จัดช้ันต�่ากว่า
มาตรฐานร้อยละ	 ๒๐	 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยร้อยละ	๕๐	 ลูกหนี ้
จัดชั้นสงสัยจะสูญและลูกหนี้จัดชั้นสูญร้อยละ	๑๐๐

	 ๕.	 ร่างกฎกระทรวงการก�ากับการกระจุกตัวธุุรกรรม
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	
พ.ศ.	....	มสีาระส�าคญัคอื	เป็นการก�าหนดให้สหกรณ์ออมทรพัย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจ�ากัดปริมาณการท�าธุุรกรรมกับ 

ลูกหนี้และเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง	 เพื่อเป็นการป้องกันการ 
กระจุกตัวความเสี่ยงไม่ให้สูงจนเกินไป	เช่น	สหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์จะฝากเงินหรือให้กู ้แก่สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ทุกประเภทรวมกันแล้วแต่ละแห่งได้ไม่เกินร้อยละ	 ๑๐	 ของ 
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ผู้ฝากเงินหรือให้กู้เงิน	แต่ไม่นับรวมถึงการฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์
ท่ีสหกรณน้ั์นเป็นสมาชกิ	และก�าหนดดว้ยว่าสหกรณแ์ละชมุนุม
สหกรณ์ก่อหน้ีและภาระผูกพันกับสหกรณ์ทุกประเภทหรือ
ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภทรวมกันแล้วแต่ละแห่งได้ไม่เกิน 
ร้อยละ	 ๒๕	 ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารอง	 ยกเว้นกรณี
สหกรณ์ก่อหนี้และภาระผูกพันกับชุมนุมสหกรณ์ท่ีสหกรณ์นั้น
เป็นสมาชิกรวมกันแล้ว	ให้ท�าได้ไม่เกินร้อยละ	๕๐

	 การออกกฎหมายล�าดบัรองดงักล่าวนัน้	เป็นอกีวธีิุส�าคญั
ทีก่ฎหมายเข้ามามบีทบาทในการบรหิารจดัการความเส่ียงทีจ่ะ
เกิดขึ้นต่อประโยชน์สาธุารณะในอนาคต	

	 ส�าหรบัการออกกฎหมายล�าดบัรองเพิม่เตมิ	นายปรเมศวร์ 
อินทรชุมนุม	ประธุานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 (สสท.)๖ 
เปิดเผยว่า	 จากกรณีท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีประกาศ 
นายทะเบียนสหกรณ์	 เรื่อง	 การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย 
จะสูญ	ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๖๓	ประกาศ	ณ	วันที	่๑๒	
มกราคม	๒๕๖๔	นั้น	 สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 โดย
ประกาศดังกล่าวให้ใช้บังคับส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน	 และก�าหนดให้สหกรณ์ด�าเนินการ
ประมาณการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัลกูหนีเ้งนิกูท้ีค่าดว่า
จะเรียกเก็บไม่ได้	 ณ	 วันสิ้นปีทางบัญชี	 โดยอาจทยอยตั้งค่า 
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณการทุกปีให้เสร็จสิ้นภายใน	๕	ปี	 
เพื่อปรับมูลค่าของลูกหนี้เงินกู้	 ทั้งนี้	 โดยแสดงเป็นรายการ 
ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	หกัจากบัญชีลกูหนีเ้งนิกูใ้นงบแสดงฐานะ
การเงินตามวิธุีการที่ก�าหนดไว ้ในข้อ	 ๒๖	 ของระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่ม 
เกษตรกร	พ.ศ.	๒๕๖๓๗ 

	 นอกจากนี้	 การท่ีประเทศไทยมีแผนพัฒนาสหกรณ์นั้น	
ยังสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน	 ตามวิสัยทัศน์ของ

๖		กมลศักด์ิ	นันตา,	“สันนิบาตสหกรณ์ฯ	แจงข่าว	นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเน่ียน	ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัย
จะสูญ,”	สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย,	สืบค้นเม่ือวันท่ี	๑๒	มกราคม	๒๕๖๔,	https://www.clt.or.th/news.php?nid=1250.

๗	ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๖๓,	 ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๑๓๗	 ตอนพิเศษ	 
๒๓๘	ง	(๙	ตุลาคม	๒๕๖๓):	๑๙.

เมษายน ๒๕๖๔
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องค์การสหประชาชาติ๘	ซ่ึงรเิริม่มาจากการประชมุสหประชาชาติ
ทีก่รงุรโิอเดอจาเนโร	ประเทศบราซลิ	โดยผูน้�าสหกรณ์ใน	๑๙๑	
ประเทศ	 ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ	 มีข้อสรุปให้สมาชิกของ
สหประชาชาตมิุง่ความส�าคญัต่อการก�าหนดเป้าหมายและดชันี
ตัวชี้ วัดการพัฒนาที่ยั่ งยืน	 อันเป ็นที่มาของเข็มมุ ่ งของ 
ทุกประเทศทั่วโลกที่ให้ความส�าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน	รวมทั้ง
วสิยัทศัน์ทีผ่่านมาของประเทศไทยในแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)๙	ได้ก�าหนด
วสิยัทัศน์ประเทศไว้อย่างชดัเจนว่าสงัคมอยูร่่วมกนัอย่างมีความสขุ 
อยู่ด้วยความเสมอภาค	 เป็นธุรรม	 และมีภูมิคุ ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง	 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 
ฉบบัที	่๑๒	(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)๑๐	มทิีศทางการพัฒนามุง่เตรยีม
ความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศทีพั่ฒนาแล้ว	มคีวามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	ด้วยการพฒันา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี	พ.ศ.	๒๕๗๙	ซึง่ก�าหนดไว้ใน
ยุทธุศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	 (พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	อีกทั้ง
ประเทศไทยมี	 ICA	 Blueprint	 หรือพิมพ์เขียว	 เพื่อเป็น
ยุทธุศาสตร์ส�าคัญในทศวรรษแห่งการสหกรณ์ระหว่างปี	 ค.ศ.	
๒๐๑๑	 ถึง	 ๒๐๒๐	 ท่ีผ่านมา	 ได้ก�าหนดว่าขบวนการสหกรณ์ 
ท่ัวโลกจะเป็นแกนน�าขับเคล่ือนการพัฒนาให้เกิดสมดุลท้ัง
เศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	ปัจจุบนัหลาย	ๆ 	ประเทศ	เช่น	
ประเทศอังกฤษ	ประเทศญีปุ่น่	ประเทศเกาหล	ีประเทศแคนาดา	
ประเทศไทยไดบ้รรจุการพฒันาท่ียัง่ยนืไว้ในแผนพฒันาสหกรณ์	
ท�าให้แผนการด�าเนินการสหกรณ์ในหลายประเทศรณรงค์ 
การใช้ถุงผ้า	 รณรงค์สินค้าเกษตรอินทรีย์	 รณรงค์เร่ืองอาหาร

ปลอดภัยไม่ใช้สารเคมี	 ท�าให้สหกรณ์การเกษตรในหลาย	 ๆ	
ประเทศให้ความส�าคัญกับการปฏิบัติทางการเกษตรปลอดภัย
หรือเกษตรท่ีดี	 (Good	 Agricultural	 Practices:	GAP) 
โดยสหกรณ์การเกษตรมแีผนระดบัชาตใินการส่งเสรมิเครอืข่าย
สหกรณ์ไปสูเ่กษตรอนิทรย์ี	ซึง่กเ็ป็นเรือ่งส่งเสรมิการขบัเคลือ่น
การพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านของสหกรณ์	

	 ส�าหรบัการเสรมิสร้างวนิยัในการบรหิารเงนิ	และส่งเสรมิ
การเพิ่มช ่องทางการเพิ่มรายได ้ ให ้แก ่สมาชิกสหกรณ	์ 
อันเป็นการต่อยอดความย่ังยนืของสหกรณ์น้ัน	กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้พัฒนาระบบการค้าของสหกรณ์อย่างต่อเน่ือง	
เพื่อรองรับสถานการณ์การบริโภคในยุค	 New	 Normal	 ท่ี 
ผู้บริโภคซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์เป็นจ�านวนมาก	 นับว่า
เป็นการสร้างมลูค่าเพิม่	และส่งเสรมิให้สมาชกิสหกรณ์มรีายได้
เพิ่มขึ้น	รวมถึงช่วยลดการเป็นหนี้สหกรณ์	โดยช่องทางการจัด
จ�าหน่ายสินค้าสหกรณ์ออนไลน์	 เช่น	 เว็บไซต์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์๑๑	คอื	http://goods.cpd.go.th/index.html	เพจของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์	 คือ	 coopshopth	 และอีกหลากหลาย 
ช่องทาง	 ท่ีจัดจ�าหน่ายสินค้าของสหกรณ์หลากหลายประเภท 
สู่ผู้บริโภค	

	 จึงกล่าวได้ว่า	สหกรณ์ท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนน้ันควรเป็น
องค์กรทางธุุรกิจและสังคมของประชาชน	โดยประชาชน	และ
เพื่อประชาชน	 ดังท่ีองค์การสัมพันธุภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศ	 นิยามความหมายของสหกรณ์๑๒	 ไว้ว่า	 สหกรณ์เป็น
องค์การอิสระของบุคคลซึ่งรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ	และมี
ความมุ่งหมายร่วมกันทางพ้ืนฐานเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ

๘	จฑุ์าทิพย์		ภัทราวาท,	“พิมพ์เขียวการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน	(ICA	Blueprint),”	สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์,	สืบค้นเมื่อวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๖๔,	http://www.cai.ku.ac.th/ICA_Blueprint.pdf.

๙	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิส�านักนายกรัฐมนตรี,	“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที	่๑๑	
(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙),”	ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ	สบืค้นเมือ่วนัที่	๑๒	มกราคม	๒๕๖๔,	https://www.nesdc.go.th/
download/article/article_20160323112431.pdf.

๑๐	ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิส�านักนายกรัฐมนตรี,	“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที	่๑๒	
(พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔),”	ส�านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต,ิ	สบืค้นเมือ่วนัที่	๑๒	มกราคม	๒๕๖๔,	https://www.nesdc.go.th/
ewt_news.php?nid=6420&filename=develop_issue.

๑๑		กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุม่เกษตรกร,	“สนิค้าสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร,”	กรมส่งเสรมิสหกรณ์,	สบืค้นเมือ่วนัที	่๑๒	มกราคม	
๒๕๖๔,	http://goods.cpd.go.th/index.html.

๑๒	“Cooperative	identity,	values	&	principles,”	International	Co-operative	Alliance,	accessed	January	12,	2021,	https://
www.ica.coop/en/cooperatives/cooperative-identity.	
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วัฒนธุรรม	 เพ่ือสนองความต้องการอันจ�าเป็นผ่านการเป็น
เจ้าของร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธุิปไตย	 อีกท้ัง
สหกรณ์ถือเป็นองค์กรท่ีมีคุณค่า	 โดยมีการก�าหนดคุณค่า
สหกรณ์ไว้ว่า	 สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการ 
ช่วยเหลอืตนเอง	ความรบัผิดชอบต่อตนเอง	ความเป็นประชาธิุปไตย 
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน	 ความเท่ียงธุรรม	 และความเป็น 
น�้าหน่ึงใจเดียวกัน	อันเป็นไปตามขนบธุรรมเนียมประเพณีของ 
ผู้ก่อต้ัง	สมาชิกสหกรณ์เช่ือม่ันในคุณค่าทางจริยธุรรมแห่งความ
ซ่ือสัตย์	 ความเปิดเผย	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และความ 
เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนร่วมกัน	

	 สรุปได้ว่า	 การด�าเนินการสหกรณ์นั้น	 มุ่งหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็นกลุ่มที่มีสภาพคล่อง
ทางการเงิน	 มีผลประกอบการที่ดี	 อันเกิดประโยชน์ต่อการ
บริการสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 ส�าหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภาก็เช่นกัน	 ดังนั้น	 
สิ่งส�าคัญคือ	 ควรตระหนักถึงความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่คณะ
กรรมการและผู้บริหารสหกรณ์	 รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ต้องมี
ความรู ้ความเข้าใจข้อมูลสหกรณ์อย่างรอบด้าน	 ทันต่อ

เหตุการณ์ปัจจุบัน	 และมีการจัดการบริหารความเส่ียงที่ 
เหมาะสม	 เพราะหากมีความเสี่ยงอาจท�าให้สหกรณ์มีสภาพ
คล่องทางการเงินไม่เพียงพอ	จึงควรมีหน่วยงานกลางที่บริหาร
จดัการสภาพคล่องระหว่างสหกรณ์ทีม่สีภาพคล่องทางการเงนิ	
และสหกรณ์ทีม่สีภาพคล่องทางการเงนิไม่เพยีงพอ	เพือ่ส่งเสรมิ
ให้สหกรณ์สามารถด�าเนินงานตามพันธุกิจและอุดมการณ	์ 
อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและมีการพัฒนาให้เป็น
ระบบต่อไป

	 ทั้งนี้	 ความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 
ควรเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน	 ทั้งภาครัฐที่ออก
นโยบาย	 และบัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ไขความเสี่ยงที่เกิดขึ้น	 
รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ	์
ส�าหรบัในภาคของสมาชกิสหกรณ์กต้็องมวีนิยัทางการเงนิจงึจะ
ส่งผลทีด่ต่ีอการด�าเนนิกจิการสหกรณ์ในประเทศไทยให้พฒันา
อย่างยั่งยืนได้สืบไป	
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