
พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย : อดีต  ปจจุบัน และแนวทางการพัฒนา

เชิญ  บํ ารุงวงศ*

ตอนท่ี 1  กํ าเนิดของสหกรณในประเทศไทย

สหกรณแรกในประเทศไทยถือกํ าเนิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459  หลังจากสหกรณแรกของ
โลกไดเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2387  เปนเวลา 72 ป  หลังประเทศเยอรมันนี 64 ป (พ.ศ.
2395) หลังประเทศแคนาดา 16 ป (พ.ศ.2443)  หลังประเทศอินเดีย 12 ป (พ.ศ.2447)  และหลัง
ประเทศสหรัฐอเมริกา 7  ป (พ.ศ.2452)

แมวา “การรวมมือกัน”  หรือ “งานรวมมือกัน” ตามธรรมชาติมีมาในทุกภูมิภาคของ
โลก  ตัง้แตมนุษยผูชายและผูหญิงเริ่มมีชีวิตแบบครอบครัว  แสวงหาอาหาร  ที่อยูอาศัย  ความ
ปลอดภยัจากภยันตรายตาง ๆ  มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร  และไดวิวัฒนาการมาเปนอารย
ธรรมของโลกในปจจุบัน  จากยุคลาสัตวจนถึงยุคตั้งถ่ินฐานทํ าการเกษตร  สมาชิกในครอบครัว
และชมุชนก็รูจักการรวมมือกันทํ างานอยางใดอยางหนึ่ง  หรือหลายอยางใหบรรลุความสํ าเร็จตาม
วตัถุประสงคไดอยางดี  และรวดเร็วกวาตางคนตางทํ า  ดังจะเห็นไดจากการ “ลงแขก”  ในการทํ า
นาของชาวนาไทย  ซ่ึงเปนวิถีชีวิตที่มีมาแตโบราณจนกระทั่ง เมื่อ 20-30 ปมานี้  หลังจากเครื่องจักร
กลและเครือ่งทุนแรงตาง ๆ ไดเขามาแทนแรงงานคนและสัตวพาหนะในการประกอบอาชีพเกษตร
กรรม  การลงแขกจึงไมคอยปรากฏใหเห็นบอยนัก  การลงแขกก็เปนการรวมมือกันตามธรรมชาติ
อยางหนึง่  แตมิใชการรวมมือกันแบบสหกรณตามความหมายในปจจุบัน  ซ่ึงจะตองประกอบดวย
ลักษรณะพื้นฐาน 4 ประการ คือ

- เปนกลุมบุคคลที่มีความตองการอยางเดียวกัน
- มคีวามมุงหมายเพื่อชวยตนเองโดยการรวมมือชวยเหลือกัน
- เปนองคการธุรกิจหรือวิสาหกิจ
- มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก

สหกรณแรกของไทยไดรับการจดทะเบียนตั้งขึ้นเปนสหกรณโดยทางราชการ (กรม
พาณชิยและสถิติพยากรณ  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ)  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459  ใน
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ช่ือ “สหกรณวัดจันทร ไมจํ ากัดสินใช” สหกรณนี้มีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ ดงักลาวขางตนแม
วาจะเกิดขึ้นจากการชวยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเต็มที่มิไดเกิดขึ้นจากการริเร่ิมของ
ราษฎรหรือสมาชิกของสหกรณเองดังเชนกรณีของราน สหกรณผูนํ าที่เที่ยงธรรมแหงรอชเดล  ไม
วาในเรือ่งการรวมกลุมบุคคล  การชวยตนเองโดยการรวมมือกัน  การจัดตั้งและการดํ าเนินงาน
ตลอดจนความเขาใจและตระหนักในวัตถุประสงคของ สหกรณ จึงถือวาสหกรณแรกของไทยถือ
ก ําเนดิขึน้จากการริเร่ิมและการชวยเหลือของรัฐตั้งแตแรก  หรือเรียกวาเปนการเกิดขึ้น “จากบนลง
ลาง” (Top-Down) ซ่ึงแตกตางจากรานสหกรณผูนํ าแหงรอชเดล  และสหกรณแรกของประเทศ
อ่ืน ๆ ในยุโรป  และอเมริกา  ที่ถือวา ถือกํ าเนิดจากความริเร่ิมและการตอสูดิ้นรนเพื่อการชวยตน
เองโดยการรวมมือกันหรือการชวยเหลือซ่ึงกันและกันของราษฎรอยางแทจริง ซ่ึงนักวิชาการ
สหกรณเรียกวาเปนการเกิดขึ้น “จากลางขึ้นบน” (Bottom-Up)

ก ําเนดิของสหกรณในประเทศตาง ๆ ของทวีปเอเชีย  อัฟฟริกา และอเมริกาใต  ก็มี
ลักษณะ “จากบนลงลาง” คือ จากการริเร่ิมของรัฐแทบทั้งสิ้น

 มูลเหตุแหงกํ าเนิดของสหกรณไทย
ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา  พระปยมหาราช  ไดมีการ

เปลีย่นแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายประการ  อันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาญาณของพระองค
ในการน ําประเทศเขาสูความเจริญสมัยใหมแบบตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการศึกษา
สาธารณูปโภค  การสื่อสารคมนาคม  การติดตอคาขายกับตางประเทศ  และการเลิกทาส  การ
เปลีย่นแปลงนี้มีผลสํ าคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งวิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของไทยจาก “ระบบเศรษฐกิจเลี้ยงตัวเอง”(subsistence economy) เขาสู ”ระบบ
เศรษฐกิจแลกเปลี่ยน”(exchange  economy)

ประชากรไทยในสมัยนั้นสวนใหญเปนชาวนา ปลูกขาวเปนอาชีพหลักและขาย
ขาวเปลอืกใหแกพอคาขาว  หรือโรงสีซ่ึงมีจํ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชนบทและหัวเมืองตาง ๆ เพื่อ
สนองความตองการของพอคาสงออกในกรุงเทพ ฯ  ที่ขยายตัวข้ึนตามปริมาณความตองการของ
ประเทศผูน ําเขา แมวาขาวสวนมากใชบริโภคภายในประเทศซึ่งกํ าลังเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันเพราะ
จ ํานวนพลเมืองเพิ่มขึ้น

ชาวนาสวนมากเปนชาวนาขนาดเล็กใชแรงงานในครอบครัว (family farmers)  จะมี
ชาวนาขนาดใหญหรือขนาดปานกลางที่ใชแรงงานรับจางมีไมมากนัก  เมื่อความตองการขาวทั้ง
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เพือ่บริโภคภายในประเทศ  และเพื่อสงเปนสินคาออก  มีปริมาณเพิ่มขึ้น  ชาวนาก็ตองการทุนใน
การท ํานาเพิ่มขึ้น  ซ่ึงสวนมากก็ตองกูยืมจากพอคาขาว  พอคาขายของชํ า  และเจาของโรงสีในทอง
ถ่ินนัน่เอง จะมีชาวนาขนาดกลางหรือขนาดใหญเพียงจํ านวนนอยเทานั้นที่จะมีเงินออม  หรือ
ทรัพยสินของตนเองเพียงพอแกการลงทุน

กลาวโดยสรุปไดวาการที่ชาวนาสวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางของประเทศ
ไดคอย ๆ ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อการคา  ทํ าใหมีความตองการใชทุนจาก
ภายนอกมากขึ้น  ในปที่การผลิตไดผลดีและไมมีการผันผวนในเรื่องราคาขาวมากนัก  ชาวนาก็มี
รายไดพอจับจายใชสอย  และออมเงินไวสํ าหรับลงทุนทํ านาในปตอไปได  แตโดยมากปที่ไดผล
ผลิตสงู  ราคาขาวมักจะตกตํ่ าตามกฎแหงอุปสงค-อุปทาน  ชาวนาสวนมากและโดยทั่วไปจึงตอง
อาศยั  การกูยืมเงินจากพอคา  หรือนายทุนเงินกูดังกลาวแลว  และตองเสียดอกเบี้ยในอัตราคอนขาง
สูง  เวนแตจะมีทรัพยสินเปนหลักประกันที่มั่นคง

อยางไรก็ตามในการทํ าสัญญากูยืมเงิน  ชาวนาซึ่งเปนผูมีฐานะทางการเงิน  และฐานะ
ทางสงัคมดอยกวาผูใหกูยืม  มักจะถูกผูกมัดดวยเงื่อนไขที่เสียเปรียบ  เชนเมื่อเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ
แลวตองขายขาวสวนหนึ่งหรือทั้งหมดใหแกพอคา  หรือเจาของโรงสีผูใหกูเงินในราคาที่ผูใหกูเงิน
เปนผูก ําหนด  เพื่อหักชํ าระหนี้เงินกูทั้งดอกเบี้ยและเงินตน  หากผูกูชํ าระหนี้ไมไดทั้งหมดหรือบาง
สวน  ก็จะถูกยึดที่ดินทํ ากินหรือทรัพยสินที่เปนหลักประกัน  เปนตน

ยิง่กวานั้น  การทํ านาโดยทั่วไปตองอาศัยธรรมชาติหรือฝนฟาตามฤดูกาล  หากปใด
ธรรมชาตไิมอํ านวย  เชน ภาวะแหงแลงหรือนํ้ าทวมผิดปกติ  ผลผลิตขาวก็จะไดนอยหรือเสียหาย
หมด  ในปนัน้ชาวนาก็ไมอาจชํ าระหนี้ไดตามปกติ  และตองอาศัยการกูยืมเงินทั้งเพื่อลงทุนในการ
ท ํานา  และเพื่อจับจายใชสอยในสิ่งที่จํ าเปน   หากมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวนาคน
ใดบอย ๆ  กท็ ําใหชาวนาคนนั้นตกอยูในภาวะที่เรียกวา “ส้ินเนื้อประดาตัว”  เพราะถูกนายทุนเงินกู
ยดึทีน่าทีจ่ ํานองหรือขายฝากไวเปนหลักประกันการชํ าระหนี้  หรือมิฉะนั้นก็จะทิ้งหนี้สินอพยพไป
ประกอบอาชพีในทองที่อ่ืน  บางก็เปลี่ยนสภาพจากเจาของนาเปนผูเชาหรือเปนลูกจางใหแกนาย
ทนุเจาของที่ดิน  มีรายไดแทบไมเพียงพอแกการยังชีพ  ความยากจน  การมีหนี้สินเรื้อรังที่มีภาระ
หนกั  ประกอบกบัการขาดการศึกษาซึ่งมีอยูโดยทั่วไปในหมูชาวนาในสมัยนั้น  ทํ าใหชาวนาตกอยู
ในสภาพลาหลังในสังคม

ภาพเชนนีม้ใีหเห็นอยูทั่วไปในชนบท  โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางซึ่งเปนอูขาวอู
นํ ้าของประเทศมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา  และเปนมูลเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหรัฐบาลในสมัยนั้นคิดหา
ทางทีจ่ะแกไขปญหาแกชาวนาหรือชาวชนบททั่วไป
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 แนวคิดในการนํ าระบบสหกรณมาใช
ส่ิงแรกที่รัฐบาลในปลายรัชกาลที่ 5  คิดจะแกไขปญหาของชาวนา คือ การจัดใหมีสิน

เชือ่ทีม่อัีตราดอกเบี้ยตํ่ าและเงื่อนไขที่เหมาะสมแกชาวนา  โดยจะจัดตั้ง “ธนาคารเกษตร” ขึ้นใน
สวนกลางและใหมีสาขาธนาคารขึ้นในภูมิภาค  เพื่อดํ าเนินการใหเงินกูแกชาวนา  ความคิดนี้ตอง
ชะงักไปเพราะติดขัดดวยปญหาในเรื่องหลักประกันเงินกูและมาตรการปองกันมิใหชาวนาที่กูยืม
เงนิทอดทิ้งนาและหลบหนี้ไป

ในป พ.ศ.2456  สมัยรัชกาลที่ 6  รัฐบาลก็ยังคิดที่จะชวยเหลือชาวนาใหไดรับสินเชื่อ
เพือ่การท ํานาและปลดเปลื้องหนี้เกาอันมีภาระหนัก  โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติคิดจะ
เปลีย่นบรษิทัแบงคสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัดในปจจุบัน)  จากธนาคารซื้อขายเงิน
(exchange bank) เปนธนาคารใหกูยืมเงิน (loan bank)  ในขณะที่บริษัทแบงคสยามกัมมาจลประสบ
ภาวะวิกฤตไมสามารถแขงขันกับธนาคารตางชาติได

ดงันัน้ในป 2457 รัฐบาลโดยกระทรวงพระคลัง ฯ ไดเชิญนายเบอรนารด ฮันเตอร  เขา
มาศกึษาลูทางการปรับเปลี่ยนบริษัทแบงกสยามกัมมาจลเปนธนาคารใหกูยืมเงินแกชาวนา  นายฮัน
เตอรไดแนะนํ าใหตั้ง “ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ”(National  Loan  Bank)  โดยใชที่ดินและทรัพยสิน
อ่ืนเปนหลักประกัน  และใหราษฎร(ชาวนา)  รวมกลุมกันจัดตั้งเปนสมาคมเพื่อกูยืมเงินจาก
ธนาคาร ฯ  มาใหสมาชิกของสมาคมไดกูยืมอีกทอดหนึ่งทั้งสมาคมจะควบคุมดูแลการใชเงินกูของ
สมาชกิแตละคนตามหลักการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อปองกันปญหาชาวนาผูกูยืมเงินทอดทิ้ง
นาและหลบหนี้สิน ตามที่รัฐบาลวิตกกังวลอยู สมาคมชนิดนี้นายฮันเตอร(ตอมาไดรับการสถาปนา
เปน “เซอรเบอรนารดฮันเตอร”)  เรียกวา “Cooperative” ซ่ึงกรมหมื่นพิทยาลงกรณไดทรงบัญญัติ
ศพัทภาษาไทยวา “สหกรณ”

รัฐบาลเหน็ดวยกับการรวมกลุมชาวนาเปนสมาคมเพื่อดํ าเนินกิจการรวมกัน  และควบ
คมุดแูลซึง่กนัและกัน แตไมเห็นดวยกับคํ าแนะนํ าใหปฏิรูปบริษัทแบงคสยามกัมมาจลเปนธนาคาร
ใหกูยมืแหงชาติ เพราะคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นวาบริษัท ฯ เปนธนาคารพาณิชยของคน
ไทยเพยีงธนาคารเดียวในขณะนั้น  หากเปลี่ยนเปนธนาคารใหกูยืมแหงชาติ  ก็จะไมมีธนาคาร
พาณชิยของคนไทยเหลืออยู  ประกอบกับในขณะนั้นบริษัท ฯ ดํ าเนินกิจการซื้อขายเงินตราตาง
ประเทศไดผลดีขึ้น  รัฐบาลจึงไดลมเลิกความคิดที่จะจัดตั้งธนาคารใหกูยืมแหงชาติ  แตความคิดที่
จะสงเสรมิใหชาวนารวมกลุมกันเปนสมาคมเพื่อใหเงินกูแกสมาชิก  และควบคุมดูแลซึ่งกันและกัน
โดยใชทีด่นิและทรัพยสินอื่นเปนหลักประกันนั้นยังมีอยู และนี่คือความคิดที่จะนํ าระบบสหกรณ
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มาใชในประเทศไทย  เพื่อแกไขภาระหนี้สินเรื้อรัง  ปญหาการประกอบอาชีพและความยากจนของ
ชาวนา  ซ่ึงจะนํ าไปสูชีวิตความเปนอยูที่ดีกวา

 การจัดตั้งสหกรณแรกของไทย
รัฐบาลในขณะนั้นตระหนักดีวา “การสหกรณ”  เปนวิธีการดํ าเนินธุรกิจรูปแบบหนึ่ง

ซ่ึงเกดิขึน้ในตางประเทศ  หากจะนํ ามาใชในประเทศไทยจะตองมีหนวยราชการใหความชวยเหลือ
และสนับสนุนไปจนกวาประชาชนจะมีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการสหกรณและ
สามารถประยกุตใชเพื่อใหสหกรณดํ าเนินงานดวยตนเองได เพราะฉะนั้นในขั้นริเร่ิมนํ าหลักการ
และวธีิการสหกรณมาใชนี้จะตองมีการเตรียมการที่รอบคอบและรัดกุม ทั้งไมพึงขยายการจัดตั้ง
สหกรณออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว  แตควรกระทํ าเปนการทดลองกอนและคอย ๆ ติดตาม
ศกึษาปญหาและอุปสรรคเพื่อแกไขปรับปรุงจนเปนที่พอใจเสียกอน

ดงันัน้ในวนัที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458  รัฐบาลไดยกฐานะกรมสถิติพยากรณ  กระทรวง
การคลงัขึน้เปน “กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ”  สังกัดกระทรวงการคลังตามเดิม  และไดเพิ่ม
“แผนกการสหกรณ”  ขึ้นในกรมนี้เพื่อเตรียมการทดลองจัดตั้งสหกรณตามคํ าแนะนํ าของนายเบอร
นารด  ฮันเตอร  เหตุผลในการจัดสวนราชการสหกรณในกรมพาณิชยและสถิติพยากรณก็เพราะ
เหน็วางานสหกรณเปนงานใหมซ่ึงเปนแบบแผนของประเทศในทวีปยุโรป  เชนเดียวกับงานของ
แผนกอืน่ในกรมใหมนี้  และการจัดตั้งสหกรณในระยะแรกนี้ก็ตองอาศัยเงินกูจากแบงคสยามกัม
มาจล  ซ่ึงกระทรวงการคลังเปนผูคํ้ าประกัน  จึงควรใหอยูในความรูเห็นและตรวจสอบของ
กระทรวงการคลัง  โดยมีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณเปนผูดํ าเนินการและกํ ากับดูแลอยางใกล
ชิดนอกจากนั้นกรมใหมนี้มีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงดํ ารงตํ าแหนงอธิบดีซ่ึง
เปนผูทรงมีสวนรวมอยางสํ าคัญในการศึกษาและเสนอความเห็นใหมีการจัดตั้ง “Cooperative” ที่
พระองคทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยเองวา “สหกรณ” ดังกลาวมาแลว

ขั้นตอมากระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรระบบวิธีการสหกรณที่
จะน ํามาปรับใชในประเทศไทย  โดยมีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ อธิบดีกรม
พาณชิยและสถิติพยากรณขณะนั้นเปนประธานกรรมการ  ในที่สุดไดเลือกเอา “สหกรณแบบไรฟ
ไฟเซน” ซ่ึงมีกํ าเนิดในประเทศปรัสเซีย (ประเทศเยอรมนีในปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2407 เปนตนแบบ
เพราะวาเปนประเภทสหกรณที่จัดหาทุนใหเกษตรกรขนาดเล็ก  หรือเกษตรกรรายยอยไดกูยืมเพื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดรวมกันอยางไมจํ ากัดในหนี้สิน
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ของสหกรณ  ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันใหความมั่นใจแกผูใหกูยืมเงินทุนแกสหกรณ และทั้ง
สหกรณประเภทนี้มีแดนดํ าเนินงานคอนขางแคบในระดับตํ าบล   ทํ าใหสมาชิกรูจักคุนเคยกันได
ทกุคน และดวยเหตุนี้สามารถควบคุมดูแลกันเองไดในเรื่องการใชเงินกูใหตรงกับความมุงหมาย
ตลอดจนคอยสอดสองดูแลความประพฤติมิใหหลงใหลในอบายมุข  ลักษณะของสหกรณประเภท
นีจ้งึเหมาะสมสํ าหรับชาวนาหรือเกษตรกรไทยมากที่สุด  ทางราชการไดกํ าหนดประเภทของ
สหกรณลักษณะนี้วา “สหกรณหาทุน”

ในขัน้เตรยีมการเบื้องตนเพื่อจัดตั้งสหกรณแรกขึ้นนั้น  แผนกการสหกรณไดดํ าเนิน
การตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1.การเผยแพรความรูเร่ืองการสหกรณ  ทางราชการตระหนักดีวา การสหกรณเปน
“ความเคลือ่นไหว” ของประชาชน  เพราะฉะนั้นกอนการจัดตั้งสหกรณตองใหบุคคลที่จะเขาเปน
สมาชิกสหกรณมีความรูความเขาใจเรื่องการสหกรณตามสมควรและเห็นคุณคาหรือประโยชน
ของสหกรณ  การเขาเปนสมาชิกตองเปนไปดวยความสมัครใจ  มิใชโดยการบังคับหรือใชกลอุบาย
ชักจูง

การเผยแพรความรูการสหกรณคร้ังแรกไดเร่ิมขึ้นอยางเหมาะสมกับขาราชการฝายปก
ครองชั้นผูใหญ  เชน อุปราช  และสมุหเทศาภิบาล ณ หอรัษฎากรพิพัฒน  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2458 โดยกระทรวงการคลังไดเชิญมาเพื่อปรึกษาหารือความเหมาะสมในการนํ าระบบ
สหกรณมาใชในประเทศไทยเปนการทดลองกอน  หากมีลูทางวาจะเปนผลดี  จึงจะขยายใหกวาง
ขวางออกไป  ในการประชุมครั้งนั้นไดมีการแจกแบบสํ ารวจรายการทรัพยสินของชาวนา  เพื่อให
เจาหนาทีฝ่ายปกครองรวบรวมตอบเปนรายจังหวัดและอํ าเภอ  ทั้งกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ
ไดแจกหนงัสอืช่ือ “สหกรณ”  แกผูเขาประชุมเพื่อนไปแจกจายแกผูวาราชการจังหวัดดวย หนังสือ
“สหกรณ” เปนเอกสารเผยแพรฉบับแรกซึ่งนิพนธโดยกรมหมื่นพิทยาลงกรณดวยคํ าปรึกษาแนะ
น ําจากนาย เจ.เอ. เคเบิล (J.A.Cable) ทีป่รึกษากรมพาณิชยและสถิติพยากรณ

2.การเลือกทองที่เพื่อเร่ิมจัดตั้งสหกรณ  นบัวาเปนความรอบคอบของทางราชการที่ยึด
ถือหลักปฏิบัติ 2 ประการ คือ 1)การริเร่ิมจัดสหกรณในประเทศไทยถือวาเปนการทดลองกอนและ
2) การจดัตัง้สหกรณในทองที่ที่ราษฎรจะตองมีความตองการและมีลูทางที่จะประสบความสํ าเร็จ
เพราะฉะนัน้ในปลายป 2458 กระทรวงการคลังจึงไดใหนาย เจ.เอ.เคเบิล กับขาราชการอีก 2 นาย
คอื นายเสริม ชูโต และนายประดิษฐ  สุจริตกุล (ภายหลังไดเล่ือนบรรดาศักดิ์เปนพระเสริมพาณิชย
และพระประดษิฐสหการ ตามลํ าดับ)  เดินทางไปสํ ารวจภาวะความเปนอยูของราษฎรในจังหวัด
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พษิณโุลก  และเผยแพรความรูการสหกรณรวมทั้งดํ าเนินการจัดตั้งสหกรณในจังหวัดนั้นดวย  โดย
มนีายสดับ  วีรเธียร (พระประกาศสหกรณ)เปนผูชวยปฏิบัติราชการในครั้งนั้น

การเลือกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจัดตั้งสหกรณในระยะทดลองก็เพราะจังหวัดพิษณุโลก
ยงัมรีาษฎรไมหนาแนน  โดยมากเปนคนจนที่อพยพขึ้นมาจากทางใตเพื่อบุกเบิกที่ดินทํ ากิน  ซ่ึง
ตองใชทนุเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมากและปรากฏวามีหนี้สินทวมตัว  ตั้งตัวเปนหลักฐานไดยาก
ปญหาเหลานี้สรางความทอถอยและเปนอุปสรรคแกคนที่คิดจะอพยพขึ้นมาใหม  อนึ่งความสนใจ
ในงานสหกรณของสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก (พระยาสุรบดินทรสุรินทรฤาไชย) ถึงกับขอ
รองใหตัง้สหกรณในจังหวัดพิษณุโลกไดมีสวนในการตัดสินใจครั้งนั้นมาก ในการเลือกทองที่ใน
จงัหวดัพษิณโุลก  ซ่ึงไดประโยชน 2 ประการ คือ เพื่อแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรผูบุกเบิกที่
ดนิใหม  และเพื่อสรางสิ่งจูงใจใหราษฎรที่ไมมีที่ดินทํ ากิน  หรือมีไมเพียงพอไดอพยพขึ้นไปบุก
เบกิทีด่นิตัง้หลักฐานเพิ่มขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกซ่ึงยังมีที่ดินรกรางรอการบุกเบิกอยูอีกมาก

3.การจดัหาทุนสํ าหรับใหสหกรณกูยืม เนือ่งจากขอจํ ากัดในเรื่องการจัดตั้งธนาคารให
กูยมืแหงชาติตามขอเสนอแนะของนายเบอรนารด  ฮันเตอร  เพื่อเปนแหลงเงินทุนใหแกสหกรณ
กูยมื  ขอจ ํากัดในเรื่องใหสหกรณใชทุนจากภายในสหกรณเองโดยใหสมาชิกถือหุนและฝากใน
สหกรณของตน  และขอจํ ากัดในเรื่องการกูยืมหรือรับฝากเงินจากนายทุนใหสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น
โดยใชความรับชนิดไมจํ ากัดของสหกรณเปนหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของเงินกู  ความรับ
ผิดนี้ในที่สุดตกเปนภาระของสมาชิกทุกคนที่ตองผูกพันตนรวมกันอยางไมจํ ากัดที่จะตองชํ าระหนี้
ใหแกธนาคารผูใหกูจนเสร็จสิ้น  หากสหกรณมีหนี้สินลนพนตัวหรือลมละลาย  ผลสุดทายทรัพย
สินทัง้หมดของสมาชิกนั่นเอง ไมวาที่ดินหรือทรัพยสินอื่นเปนหลักประกันใหแกธนาคารผูใหกูยืม
นอกจากนั้นในกรณีการริเร่ิมจัดสหกรณนี้กระทรวงการคลังเปนผูคํ้ าประกันการชํ าระหนี้ของ 
สหกรณผูกูอีกชั้นหนึ่ง

4.การตรากฎหมายรองรับสภาพและคุมครองสหกรณ โดยที่การนํ าระบบสหกรณเขา
มาใชในประเทศไทยเปนการริเร่ิมของรัฐบาล  ซ่ึงแตกตางจากประเทศในยุโรปที่ริเร่ิมโดยราษฎร
หรือนกัคดินักมนุษยธรรม  การริเร่ิมสหกรณไทยจึงมีลักษณะ “จากบนลงลาง”  มีใชจาก “ลางขึ้น
บน”  ดงัเชนประเทศในยุโรป  การเตรียมการโดยรัฐจึงคอนขางละเอียดและหลายดาน  รวมทั้งการ
เตรยีมออกกฎหมายกอนการเริ่มจัดตั้งสหกรณ  เพื่อรองรับสภาพและคุมครอง สหกรณใหสามารถ
ขยายตวัออกไปไดอยางมั่นคง  พึ่งพาตนเองไดและเปนอิสระในที่สุด  ตรงกันขามกับการริเร่ิม
สหกรณในประเทศยุโรปตะวันตก  ซ่ึงเปนภารกิจของราษฎรและผูนํ าที่ตองการรวมกลุมกันดํ าเนิน
ธุรกจิบนหลกัการชวยตนเองโดยการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และหลักการความเปนธรรม  ความ
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เทาเทยีมกนัและประชาธิปไตย  ในประเทศดังกลาว  ราษฎรไดจัดตั้งและขยายงานสหกรณออกไป
อยางกวางขวาง  และรัฐบาลเห็นประโยชนของสหกรณที่มีตอชีวิตความเปนอยูของบรรดาสมาชิก
อยางชดัเจนแลวจึงไดตรากฎหมายสหกรณออกมารองรับภายหลัง

สํ าหรับประเทศไทย  เมื่อรัฐบาลไดตัดสินใจนํ าระบบสหกรณมาใชในป 2458 แลวจึง
ไดพจิารณาวาจะใชกฎหมายอะไรรองรับสภาพและคุมครองสหกรณ  เมื่อไดเลือกรูปแบบสหกรณ
สินเชือ่แบบไรฟไฟเซนมาใชก็ไดพิจารณาเห็นวาสหกรณรูปแบบนี้มีลักษณะคลาย “สมาคมในทาง
แพง” (Civil association) เพราะเปนองคการของประชาชนที่ไมแสวงหากํ าไร  จะแตกตางกันใน
สารสํ าคัญที่สมาคมทางแพงมีวัตถุประสงคในทางสังคม  ศาสนา  การกุศล วิชาการ  หรือการ
บนัเทงิ ฯลฯ โดยไมทํ าธุรกิจ  ในขณะที่สหกรณทํ าธุรกิจเปนหลักและดํ าเนินกิจการทางสังคมหรือ
อ่ืน ๆ  ที่ไมขัดตอกฎหมาย  ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนดวยก็ได

ในขณะนั้นเรามีพระราชบัญญัติสมาคม  พุทธศักราช 2457 ใชบังคับอยูแลวซ่ึงมีบท
บัญญัติวาสมาคมทุกสมาคมตองจดทะเบียนตามกฎขอบังคับของเสนาบดีเจากระทรวงผูปกครอง
ทองที ่  คือ กระทรวงนครบาลสํ าหรับมณฑลกรุงเทพ ฯ  และกระทรวงมหาดไทยสํ าหรับหัวเมือง
ตาง ๆ  ในสมัยนั้นสมาคมตาง ๆ ไดรับจดทะเบียนในมณฑลกรุงเทพ ฯ  ตามกฎขอบังคับของ
เสนาบดกีระทรวงนครบาลเทานั้น  กระทรวงมหาดไทยยังไมมีการรับจดทะเบียนสมาคมในตางจัด
หวดั จงึยงัไมมีกฎขอบังคับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องนี้ อยางไรก็ตามแมกระทรวง
มหาดไทยจะออกกฎขอบังคับ  เพื่อรับจดทะเบียนสหกรณในฐานะที่เปน “สมาคม” ชนิดหนึ่ง  ก็
เปนการไมเหมาะสม  เพราะวาการสงเสริมและตรวจตราควบคุมสหกรณเปนอํ านาจหนาที่ของกรม
พาณชิยและสถิติพยากรณ  ซ่ึงอยูในสังกัดกระทรวงการคลัง

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตนรัฐบาลจึงตัดสินใจออกพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยสมาคม  พ.ศ. 2457 เรียกวา “พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459”เมื่อ
วนัที ่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2459  เพื่อใชเปนกฎหมายคุมครองสหกรณ  โดยกํ าหนดใหกรมพาณิชย
และสถติพิยากรณมีอํ านาจหนาที่รับจดทะเบียนสหกรณ

เหตุผลอีกประการหนึ่งในการตราพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459 ก็
เพราะเห็นวาการเริ่มจัดสหกรณในเวลานั้นเปนการทดลองดูผลกอนวาจะใชไดสํ าหรับประเทศไทย
หรือไม  จงึไมประสงคจะ “ประกาศเกรียวกราว”  ตั้งแตแรก  และยังไมสมควรออกกฎหมายวา
ดวยสหกรณโดยเฉพาะขึ้นในเวลานั้น  นี่แสดงใหเห็นวิสัยทัศนอันยาวไกลและลึกซึ้งของผูริเร่ิม
การสหกรณในประเทศไทยที่ไดเร่ิมตนอยางระมัดระวัง  รอบคอบ  และเจียมตัวที่สุด  โดยเห็นวา
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การสหกรณเปน “งานใหญสวนหนึ่งของชาติ …และนับวันจะไพศาลออกไปทุกที…” (กระทรวง
สหกรณ : การจดัสหกรณในประเทศไทย พ.ศ.2501 หนา 15)

อยางไรก็ตามกลาวไดวา  พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติมพุทธศักราช 2459 เปน
กฎหมายวาดวยสหกรณฉบับแรกของไทย แมวาจะมีความมุงหมายเพื่อใหใชบังคับเปนการชั่วคราว
ในระยะเวลาทดลองจัดสหกรณก็ตาม  ดังจะเห็นไดวาพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
นายทะเบยีนสหกรณพระองคแรกไดทรงขอใหนาย เจ.เอ.เคเบิล  ที่ปรึกษากรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณเตรยีมยกรางกฎหมายวาดวยสหกรณหลังจากนั้นไมนาน และไดยกรางเสร็จตั้งแต
พ.ศ.2461 แตไดมีการปรับปรุงแกไขอยูหลายคราว  จนกระทั่งไดตราเปน “พระราชบัญญัติ
สหกรณพุทธศักราช 2471

5.การเลือกเจาพนักงาน (เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ)  ในการคัดเลือกเจาพนักงานเพื่อ
ปฏิบตังิานสงเสริมสหกรณในระยะเริ่มตนนี้  กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  อธิบดีกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณไดใชพระปรีชาสามารถและพิถีพิถันมากที่จะไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและนิสัย
ใจคออนัเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในกรมใหมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งงานสงเสริม สหกรณ

พระองคไดทรงขอโอนเจาพนักงานรุนแรกจํ านวนหนึ่ง จากกรมตรวจและสารบาญชี
ซ่ึงพระองคทรงเปนอธิบดีกอนที่จะไดรับแตงตั้งเปนอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ  บุคคล
เหลานีพ้ระองคยอมมีความมั่นใจในความรูความสามารถและอุปนิสัยใจคอเปนอยางดี และสามารถ
ปฏิบตังิานใหมรวมกับนาย เจ.เอ.เคเบิล  อดีตเจากรมสถิติพยากรณเดิม  (ตอมาไดรับแตงตั้งเปนที่
ปรึกษากรมพาณิชยและสถิติพยากรณ)  และขาราชการในกรมสถิติพยากรณเดิม

ในเดอืนมกราคม พ.ศ.2458  พระองคไดรับนักศึกษา 5 คน  จากโรงเรียนขาราชการพล
เรือน  ซ่ึงพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ตอมาเปนเจาพระยา)  ผูบัญชาการโรงเรียน ฯ  ไดคัดเลือกใหตาม
ทีพ่ระองคทรงขอใหชวย  แตส่ิงที่นาภูมิใจอยางยิ่งคือพระองคไดจัดใหมีการสอบแขง  เพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในกรมพาณิชยและสถิติพยากรณใหเพียงพอกับงานใหมและทาทายอยางยิ่งนี้ 
คอื งานสงเสริมสหกรณ  หลักสูตรการสอบแขงขันซึ่งมีทั้งการสอบขอเขียน  และการสัมภาษณ
โดยพระองคเองทุกคนนับวาเปนปรากฏการณคร้ังแรกในการนํ าวิธีการนี้มาใชในระบบราชการ
ไทย

6.การรบัจดทะเบียนสหกรณวัดจันทร ไมจํ ากัดสินใช  เมือ่กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณไดรับแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณคืนมาจากสมุหเทศาภิบาลมณฑลตาง 
ๆ  หลังจากการประชุมชี้แจงหลักและวิธีการสหกรณ  พรอมดวยพิจารณาความเหมาะสมในการนํ า
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ระบบสหกรณมาใชในประเทศไทย (ขณะนั้นประเทศสยาม)แลว  กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ
ไดตดัสนิใจเลือกรูปแบบสหกรณไรฟไฟเซน ซ่ึงมีกํ าเนิดในประเทศปรัสเซีย (เยอรมนีในปจจุบัน)
มาใช

กรมพาณิชยและสถิติพยากรณไดสงเจาหนาที่ออกไปสํ ารวจความตองการและเผยแพร
ความรูการสหกรณอยางงาย ๆ  แกราษฎรในอํ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกตั้งแตกลางป 2459 และ
ด ําเนนิการจดัตั้งตลอดจนเสนอเรื่องใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณเมื่อวันที่ 26
กมุภาพนัธ พ.ศ.2459  ในชื่อ “สหกรณวัดจันทร  ไมจํ ากัดสินใช”  ตั้งอยูในตํ าบลวัดจันทร  อํ าเภอ
เมอืง  จงัหวัดพิษณุโลก  มีสมาชิกแรกตั้ง 16 คน  และใชทุนเงินกูจากแบงคสยามกัมมาจล 3,000
บาท  สหกรณนี้จึงเปนสหกรณแรกในประเทศไทย  เปนประเภทสหกรณหาทุน  และยังคงดํ าเนิน
งานอยูในปจจุบันในอํ าเภอเมืองพิษณุโลก แตเปลี่ยนประเภทเปน “ประเภท สหกรณการเกษตร”
ในชือ่ใหม “สหกรณการเกษตรเมืองพิษณุโลก จํ ากัด”

ในการประชุมใหญคร้ังแรกหลังการจดทะเบียนสหกรณนี้ พระราชวรวงศเธอ กรม
หมืน่พทิยาลงกรณ  นายทะเบียนสหกรณ  ไดเสด็จไปทรงเปนประธานในพิธีแจกใบสํ าคัญจด
ทะเบยีนใหแกสหกรณนี้ดวย

ตอนท่ี 2  การพัฒนาขบวนการสหกรณไทย

ขบวนการสหกรณไทยประกอบดวยสหกรณประเภทตางๆ ทั้งที่อยูในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตรไดถือกํ าเนิดขึ้นจากการริเร่ิมของรัฐบาล  โดยการนํ ารูปแบบและวิธีของ สหกรณ
ไรฟไฟเซน  ของประเทศเยอรมนี  เขามาปรับใชตั้งแต พ.ศ.2459  ตอมารัฐบาลก็ไดริเร่ิมสงเสริมให
ราษฎรรวมกลุมกันตั้งสหกรณรูปแบบอื่นอีกมากมายทั้งในชนบทและในเมืองดวยความมุงหมายที่
จะใหสหกรณเหลานี้เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม  
ตลอดจนยกระดับความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น  ดังไดกลาวแลวในตอนที่ 1

พฒันาการของขบวนการสหกรณไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอาจแยกพิจารณาเปน 4
ระยะ คอื ระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470)  ระยะปรับตัว (พ.ศ.2471-2494) ระยะขยายตัว(พ.ศ.2495-
2514) และระยะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2515-ปจจุบัน)



พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย : เชิญ  บํ ารุงวงศ
อดีต  ปจจุบัน  และแนวทางการพัฒนา

11

1.ระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470)
เมือ่รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6 ไดตัดสินใจนํ า

วธีิสหกรณแบบไรฟไฟเซนเขามาใช โดยไดจัดตั้งสหกรณวัดจันทรไมจํ ากัดสินใชขึ้นในตํ าบลวัด
จนัทร  อํ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  เปนสหกรณแรกของประเทศไทยในป 2459 นั้น  สหกรณ
ดงักลาวเปนประเภทสหกรณหาทุนมีสมาชิกแรกตั้ง 16 คน ใชทุนเงินกูจากแบงคสยามกัมมาจล
(ธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน) เพียง 3,000 บาท  สํ าหรับใหเงินกูแกสมาชิก  และตอมาในป พ.ศ.
2461 ไดจดัตัง้สหกรณหาทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 สหกรณในจังหวัดเดียวกัน  ในป พ.ศ.2462-2463 ไดจัด
ตัง้เพิม่ขึน้อกีในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลพบุรี  เปนสหกรณหาทุนทั้งสิ้นรวมจํ านวน 60
สหกรณ สมาชิกชาวนา 1,190 คน  ใชทุนใหเงินกูรวม 303,669 บาท

การจดัตัง้สหกรณหยุดชะงักไปหนึ่งปใน พ.ศ.2460 เพราะนายทะเบียนสหกรณ (กรม
หมืน่พทิยาลงกรณ-อธิบดีกรมพาณิชและสถิติพยากรณ) ในขณะนั้นไดรับแตงตั้งเปนผูพิทักษ
ทรัพยชนชาติศัตรู  หลังจากประเทศไทยไดประกาศเขารวมกับฝายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่
1  และตองดึงเจาพนักงานสงเสริมและจัดตั้งสหกรณในทองที่มาชวยราชการพิเศษนี้

ป พ.ศ.2464 ก็ตองงดการจัดตั้งสหกรณเพิ่มอีก 1 ป  เพราะเงินทุนกูยืมจากธนาคาร
หมด  ในป พ.ศ.2465 จึงไดจัดตั้งสหกรณเพิ่มโดยใชเงินทุนที่ไดรับชํ าระหนี้คืนจาก สหกรณรุน
กอน

สหกรณทัง้หมดที่จัดตั้งขึ้นในยุคนั้นเปนประเภทสหกรณหาทุนเทานั้น  ทั้งนี้เพราะวา
เปนนโยบายของนายทะเบียนสหกรณที่ใหใชความระมัดระวังและความรอบคอบในการจัดตั้ง 
สหกรณ  โดยหวังผลสํ าเร็จในการแกไขปญหาของชาวนาที่เปนสมาชิกสหกรณเปนสํ าคัญ  ความ
ลมเหลวของสหกรณเพียงจํ านวนเล็กนอยยอมจะไมเปนผลดีแกการขยายการสหกรณใหแพรหลาย
ออกไปในอนาคตเพื่อประโยชนแกชาวนาจํ านวนมาก  การจัดสหกรณในระยะแรกถือวาเปนแต
เพยีง “การทดลองและเพื่อวิเคราะหดูวิธีการใหถองแท…” เสียกอน (experiment  period)

แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งสหกรณในระยะนี้ไดแก
1) เปนสหกรณขนาดเล็กในชนบท  ระดับหมูบานหรือตํ าบล
2) ใชหลักความรับผิดชอบชนิด “ไมจํ ากัดสินใช”  โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิด

รวมกนัและแทนกันโดยไมจํ ากัดในหนี้สินของสหกรณ
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3) การเลอืกทองที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ  ใหมีการสํ ารวจความตองการของราษฎร  ภาวะ
เศรษฐกจิ และสังคม  เสนทางคมนาคมที่เจาพนักงานจะเขาไปสงเสริม  แนะนํ าและตรวจตราได
โดยสะดวกตามสมควร

4) ตองเผยแพรความรูการสหกรณในทองที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ  และสามารถหาชาวนา
ผูน ําที่เขาใจหลักการและวิธีการสหกรณและสามารถถายทอดแกคนอื่นได

การพฒันาสหกรณในระยะทดลองนี้เร่ิมดํ าเนินการโดย “แผนกการสหกรณ”  กรม
พาณชิยและสถิติพยากรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลังในปจจุบัน) ในป
พ.ศ.2459 ดังกลาวในตอนที่ 1  กํ าเนิดสหกรณในประเทศไทย  ตอมาเมื่อกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณไดรับการสถาปนาเปนกระทรวงพาณิชยในป พ.ศ.2463 แผนกสหกรณก็ไดถูกยกฐานะ
เปน “กรมสหกรณ” สังกัดกระทรวงนี้  และไดขยายขอบเขตอํ านาจหนาที่ในการวางรากฐานการ
สงเสรมิและตรวจสอบสหกรณตอไป  จนกระทั่ง พ.ศ.2469  กรมสหกรณจึงไดยายสังกัดไปอยูใน
“กระทรวงพาณิชยและคมนาคม” โดยผลของการรวมกระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคมเขา
ดวยกัน

กลาวไดวาการพัฒนาการสหกรณในระยะนี้รัฐบาลเปนผูริเร่ิมทั้งสิ้น  ตั้งแตการพัฒนา
ความคดิทีจ่ะนํ าระบบสหกรณเขามาใช  การเลือกรูปแบบและวิธีการสหกรณ  การเผยแพรความรู
การสหกรณ  การสํ ารวจทองที่และการจัดตั้งสหกรณ  ตลอดจนการสงเสริม  ชวยเหลือแนะนํ า
การก ํากับดูแลการดํ าเนินงานของสหกรณ  และการตรวจสอบหรือการสอบบัญชี สหกรณ  ราษฎร
หรือสมาชิกสหกรณเปนฝายรับบริการเหลานี้ทั้งสิ้นจากรัฐบาล  ฉะนัน้การพัฒนาสหกรณในระยะ
ทดลองจึงมีลักษณะ “จากบนลงลาง” (top-down) ซ่ึงตรงกันขามกับพัฒนาการสหกรณในประเทศยุ
โรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ที่เรียกวา “จากลางขึ้นบน” (bottom-up)  โดยราษฎรผูริเร่ิมจัดตั้ง
และด ําเนินการเองทั้งสิ้น รัฐบาลเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและควบคุมดูแลให สหกรณ
ด ําเนนิงานโดยถูกตองตามกฎหมาย  หลักการและวิธีการสหกรณในภายหลัง

ความมุงมั่นและความจริงใจของรัฐบาลในสมัยนั้นที่จะวางรากฐานการสหกรณใน
ประเทศไทยใหมั่นคงแข็งแรงและพัฒนาตอไปเปนขบวนการสหกรณที่พึ่งตนเองไดอยางแทจริง 
จะเหน็ไดจากการที่กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  นายทะเบียนสหกรณพระองคแรกไดทรงนํ าที่ปรึกษา
กระทรวงพาณิชย (นายอาร.เอส.เลอเมย) และเจาพนักงานสหกรณอีก 2 นาย (นายสดับ วีรเธียรกับ
นายพจิารณ  ปนยวนิช)   ไปดูงานสหกรณในประเทศพมาและประเทศอินเดียใน พ.ศ.2465  เพื่อนํ า
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ความรูและประสบการณการจัดสหกรณในประเทศทั้งสอง  ที่รัฐบาลอังกฤษไดวางรากฐานไวกอน
แลวมาปรับใชใหเหมาะสมกับประเทศไทยตอไป

อนึง่เปนที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่งสํ าหรับพี่นองชาวสหกรณที่ในหลวง  รัชกาลที่ 7 และ
สมเดจ็พระบรมราชินี  ไดทรงสนพระทัยในการสหกรณมาก ไดเสด็จเยี่ยมและทอดพระเนตรการ
ประชมุของสหกรณบานดอน  ไมจํ ากัดสินใช  ในจังหวัดพิษณุโลก  เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2469
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวไดทรงบันทึกลายพระราชหัตถเลขาไวในสมุดบันทึกการตรวจ 
สหกรณนั้นดวย  แลวจึงไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกสมาชิกและกรรมการของ
สหกรณ  อันเปนที่ปลาบปลื้มและสรางขวัญกํ าลังใจใหแกขาราชการและสมาชิกสหกรณเปนอัน
มาก

เมือ่ส้ินป พ.ศ. 2470 มีจํ านวนสหกรณหาทุนดํ าเนินงานอยูในทองที่จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดลพบุรีรวมทั้งสิ้น 80 สหกรณ

2.ระยะปรับตัว (พ.ศ.2471-2494)
เมื่อรัฐบาลมีความมั่นใจวาการจัดสหกรณในระยะทดลองเปนประโยชนแกสมาชิก   

ชาวนาในการปลดเปลื้องหนี้สินและการลงทุนประกอบอาชีพ  จึงเห็นวาควรขยายการจัดสหกรณ
สํ าหรับกิจกรรมอยางอื่น  เชน  การขายผลิตผลเกษตร  การจํ าหนายสินคาอุปโภคบริโภค  การจัดที่
ดนิใหชาวนาไดท ํากินอยางมั่นคงและเพียงพอ ฯลฯ  ดังนั้นการจัดสหกรณในระยะนี้จึงมีลักษณะ
เปนการปรับตัว (adjustment)  สหกรณทัง้ที่จัดตั้งขึ้นใหมและที่ดํ าเนินงานอยูแลวใหมีประสิทธิ
ภาพสูงขึ้น  และสามารถสนองความตองการของสมาชิกดวยกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น

ในระยะปรบัตัวนี้ไดมีเหตุการณสํ าคัญ ๆ  ที่เอื้อตอการพัฒนาสหกรณใหกาวหนาตอ
ไป  เชน  การออกกฎหมายสหกรณ  การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ  การริเร่ิมโครงการจัด
สหกรณระยะ 6 ป (พ.ศ.2478-2484) การจัดหาแหลงเงินทุนสํ าหรับสหกรณ  และการขยาย
สหกรณรูปแบบอื่น ๆ นอกจากสหกรณหาทุน  รวมทั้งความดํ าริที่จะจัดตั้งสหภาพสหกรณ  ดังจะ
ไดกลาวโดยสังเขปตอไป

2.1 การตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471  เราทราบแลววาการตราพระราช
บญัญตัสิมาคมเพิ่มเติม  พุทธศักราช 2459 เปนมาตการอันรีบดวนที่จะนํ าวิธีการสหกรณมาทดลอง
ใชแกไขปญหาหนี้สินที่มีภาระหนัก  และความตองการใชทุนในการประกอบอาชีพของชาวนาที่
ก ําลังขยายตัวเปนการผลิตเพื่อการคาอยางกวางขวางในขณะนั้น  และทั้งทางราชการสมัยนั้นได
ตระหนกัดตีัง้แตแรกวาจะใช พ.ร.บ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 นั้นเปนการชั่วคราวในระหวางการ
ทดลองจดัสหกรณเพียง 2 แหง เพื่อทดลองดูกอนวาจะจัดไดสํ าเร็จหรือไม
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แทจริงหลังจากประเทศประกาศใช พ.ร.บ. สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ไมนาน  นาย
ทะเบยีนสหกรณไดทรงขอใหนาย เจ.เอ.เคเบิล  ที่ปรึกษากรมพาณิชยและสถิติพยากรณเตรียมยก
รางกฎหมายวาดวยสหกรณโดยเฉพาะขึ้น  ซ่ึงไดยกรางเสร็จตั้งแต พ.ศ.2461  และไดมีการปรับ
ปรุงแกไขอยูหลายครั้ง  จนกระทั่งไดตรา “พระราชบัญญัติสหกรณ พุทธศักราช 2471” เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2471  โดยมีบทบัญญัติใหยกเลิก พ.ร.บ.สมาคมเพิ่มเติม ตั้งแตบัดนั้น

พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2471 มีลักษณะเปนกฎหมายที่สงเสริมและคุมครองสหกรณโดย
เฉพาะมบีทบัญญัติทั้งสิ้น 34 มาตรา  นับวาเปนกฎหมายสหกรณที่มีความสมบูรณและเหมาะสม
กบัการใชบงัคับในสมัยนั้น  เชนมีคํ านิยามวา “สมาคมซึ่งอาจจดทะเบียนเปนสหกรณไดนั้น คือ
สมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อดํ าเนินกิจธุระรวมกันเปนประโยชนสามัญแกสมาชิกทั้งปวงในทางทรัพย…” 
(มาตรา 5) ชนิดของสหกรณมี 4 ชนิด คือ

(1) สหกรณซ่ึงหามมิใหเฉลี่ยกํ าไรในหมูสมาชิก  หมายถึง  สหกรณขนาดเล็ก เชน
สหกรณหาทุนใชความรับผิดชนิด “ไมจํ ากัดสินใช”

(2) สหกรณซ่ึงเฉลี่ยกํ าไรไดตามสวนของธุรกิจ  หมายถึง สหกรณที่ตองมีขนาดใหญ
พอสมควร  เชน สหกรณการขาย  สหกรณรานคา ฯลฯ  ใชความรับผิดชนิด “จํ ากัดสินใช”

(3) สหกรณซ่ึงตัง้ขึ้นเพื่อยังความสะดวกใหเกิดแกกิจการของสหกรณอ่ืน หมายถึง
ชุมนุมสหกรณ

(4) สหกรณตาม (2) และ (3) ซ่ึงยอมใหจายเงินปนผลตามหุนไดไมเกินรอยละ 6 ตอป
แตการจดทะเบียนตองไดรับอนุมัติจากเสนาบดี (รัฐมนตรี)

นอกจากนั้น พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2471 ไดใหอํ านาจแกรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระ
ราชบญัญตันิี ้ (เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม)  มีอํ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาวา
จะรบัจดทะเบยีนสหกรณชนิดใด  และประเภทใดบาง  รวมทั้งกํ าหนดบุคคลจํ าพวกใดอาจรวมกัน
ตัง้สหกรณ  และในเขตใดบาง (มาตรา6)  ซ่ึงเปนมาตรการแหงความรอบคอบที่จะควบคุมดูแลการ
จดัตัง้สหกรณเฉพาะประเภทและชนิดที่เหมาะสมและจะเปนประโยชนแกราษฎรอยางแทจริง  ใน
ขณะทีท่รัพยากรตาง ๆ ไมวาเงินทุนและเจาพนักงานสหกรณที่ทํ าหนาที่สงเสริม  แนะนํ าและตรวจ
สอบสหกรณยังมีจํ านวนจํ ากัด  รวมทั้งระดับความรูความเขาใจการสหกรณของราษฎรยังนอย

อยางไรกต็ามไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2471 3 คร้ังภายในระยะเวลา
6 ป  หลังจากวันใชพระราชบัญญัตินี้ คือ
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1) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม  พุทธศักราช 2476  ใหเพิ่มเติมบทบัญญัติยก
เวนคาธรรมเนียมการโอนแกทะเบียนที่ดินที่สหกรณเปนผูโอนหรือผูรับโอน เพื่อชวยเหลือ
สหกรณไมตองเสียคาธรรมเนียมใหรัฐบาล  เทากับเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ

2) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 ใหเพิ่มเติมขอจํ ากัด  บาง
ประการเกีย่วกับอํ านาจกระทํ าการของสหกรณ  เชน ในการใหเงินกูแกสมาชิก  สหกรณตองปฏิบัติ
ตามเงือ่นไขเกีย่วกับตนเงิน  ดอกเบี้ย  การผอนใชหนี้  และหลักประกันตามที่กํ าหนดไวในกฎ
กระทรวง ถาสหกรณยังเปนหนี้เงินกูจากรัฐบาลหรือรัฐบาลเปนผูคํ้ าประกันเงินกูใหเแก สหกรณ
หรือในกรณีที่สหกรณมีขอบังคับยอมใหเฉลี่ยผลกํ าไรในหมูสมาชิก  สหกรณตองตั้งบัญชีไวตาง
หากสํ าหรับเงินกูที่ไดรับจากรัฐบาลหรือที่รัฐบาลคํ้ าประกัน

3) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) เปนการแกไข
เพิม่เตมิบทบัญญัติเร่ืองการยกเวนคาธรรมเนียมการโอนแกทะเบียนที่ดินตาม พ.ร.บ.สหกรณแกไข
เพิม่เตมิ พ.ศ.2476 ใหกวางขวางมากขึ้น  โดยใหครอบคลุมถึงทะเบียนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ทัง้หมด  และทรัพยสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดวย

2.2 การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ  กรมสหกรณซ่ึงมีอํ านาจหนาที่สงเสริมและ
ควบคมุดแูลสหกรณในระหวาง พ.ศ.2471-2494  ไดเปลี่ยนกระทรวงเจาสังกัดหลายครั้งโดยผล
ของการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ในป 2473 ไดเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคมเปนกระทรวงเกษตรพาณิชยการและเปนกระทรวงเศรษฐการในป 2476 และสังกัด
กระทรวงเกษตราธิการในป 2478

ในขณะทีก่รมสหกรณสังกัดกระทรวงเศรษฐการไดมีการปรับปรุงสวนราชการ 2 คร้ัง
คร้ังแรกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรม  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม  2476  ใหแบงสวนราช
การเปน (ก) “ราชการสวนกลาง”  ประกอบดวยกองกลาง  กองบัญชี  และกองสหกรณ (ข) “ราช
การทองถ่ิน” ประกอบดวยสหกรณมณฑล  และสหกรณจังหวัด  จะเห็นวาในการสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณในสมัยนั้นรัฐบาลไดเร่ิมกระจายอัตรากํ าลังขาราชการสหกรณไปประจํ าทํ างานใน
ระดบัมณฑลและจังหวัด  เพื่อความคลองตัวและใกลชิดกับราษฎรและสหกรณมากขึ้น

ตอมาในปเดียวกันไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ  ลงวันที่ 29 มกราคม
2476 (ในสมยันัน้วนัที ่1 เมษายน เปนวันขึ้นปใหม)  กรมสหกรณไดแบงสวนราชการใหม  โดยไม
แบงแยกเปนราชการสวนกลาง  และราชการทองถ่ิน แตแบงเปนกองใหม 8 กอง ไดแก (1) สํ านัก
งานเลขานกุาร (2) กองสหกรณภาคพายัพ (3)กองสหกรณภาคเหนือ (4) กองสหกรณภาคกลาง (5)
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กอง สหกรณภาคตะวันออก (6) กองสหกรณภาคใต (7) กองตรวจบัญชี และ (8) กอง อบรม
สังเกตไดวามีการแบงประเทศออกเปน 5 ภาค  แตละภาคมีกองสหกรณประจํ าภาคนั้น ๆ  เพื่อทํ า
หนาทีจ่ดัตัง้สหกรณ (แผนกจัดตั้ง)  และควบคุมสหกรณ(แผนกควบคุม) เปนการแบงกองในแนว
ราบท ําหนาที่เหมือนกันทุกกอง  นอกจากนั้นมีกองที่ทํ าหนาที่สนับสนุน 3 กอง คือ สํ านักงานเลขา
นกุารกรม สนับสนุนดานงานธุรการและทะเบียน  กองตรวจบัญชี  สนับสนุนดานบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ  และกองอบรมสนับสนุนดานการฝกอบรม  ใหการศึกษาและเผยแพร
การสหกรณ  ทั้งนี้ภายใตบังคับบัญชาของอธิบดี  ซ่ึงรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
สหกรณแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนสหกรณดวย

อนึง่ในป 2477 กระทรวงเศรษฐการไดแยกหนาที่หลักเปน 2 ทบวง คือ ทบวงเกษตรา
ธิการ  กับทบวงพาณิชยและคมนาคม  กรมสหกรณไดถูกจัดเขาสังกัดทบวงเกษตราธิการรวมกับ
กรมประมง  กรมเกษตร  กรมชลประทาน  กรมที่ดินและโลหะกิจ  และกรมปาไม ทั้งนี้ดวยเหตุผล
การจดัสหกรณในขณะนั้นเนนหนักสหกรณสํ าหรับเกษตรกร  หรือสหกรณในชนบท  ซ่ึงจะไดรับ
การสนับสนุนดานอาชีพของสมาชิกไดโดยสะดวก

ในป 2494 กรมสหกรณสังกัดกระทรวงเกษตราธการ (ยกฐานะเปนกระทรวงเมื่อ
พ.ศ.2478) ไดมีการแบงสวนราชการใหมเปน 9 กอง คือ 1) สํ านักงานเลขานุการ 2) กองสหกรณ
ธนกจิ 3) กองสหกรณผูผลิต 4) กองสหกรณผูบริโภค 5) กองสหกรณนิคม 6) กองวิขาการและสง
เสรมิสหกรณ 7)กองควบคุมสหกรณ 8)กองควบคุมเงินทุนสงเสริมการสหกรณ  และ 9)กองตรวจ
บัญชี

การปรับปรุงสวนราชการกรมสหกรณทั้ง 3 คร้ัง ( พ.ศ.2476  2 คร้ัง และ พ.ศ.2494 อีก
1 คร้ัง ) เปนการปรับทั้งในดานโครงสราง  ดานกํ าลังเจาหนาที่  และงบประมาณของกรมสหกรณ
ใหสอดคลองกับการขยายตัวของสหกรณประเภทตาง ๆ  ทั้งในชนบทและในเมืองทั่วราชอาณา
จกัร  หลังจากไดผานระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470) มาแลว  และคาดวาในอนาคตราษฎรจะมี
ความรูความเขาใจและความนิยมในสหกรณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  แตยังไมปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการ
จัดสหกรณที่ผานมาแลวนั้นประสบความสํ าเร็จเพียงใดในดานการสงเสริมใหสหกรณพึ่งตนเอง  
ปกครองตนเองและเปนอิสระ

2.3 การริเร่ิมโครงการจัดสหกรณระยะ 6 ป (พ.ศ.2478-2484) กระทรวงเกษตราธิการ
ไดใหความเห็นชอบโครงการจัดสหกรณระยะ 6 ป (พ.ศ.2478-2484) ที่กรมสหกรณเสนอ และได
รับอนมุตัจิากคณะรัฐมนตรีใหดํ าเนินการได  นับวาเปนโครงการพัฒนาการสหกรณฉบับแรก  แต
นาเสยีดายที่ยังคนหาเอกสารสํ าคัญฉบับนี้ไมได (เขาใจวาอาจถูกทํ าลายหรือสูญหายไปในระหวาง
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การยายส ํานักงาน  เมื่อมีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมหลายครั้งที่เกี่ยวกับราชการ สหกรณใน
เวลาตอมา)  อยางไรก็ตามโดยผลแหงการดํ าเนินการตามโครงการนี้  กรมสหกรณคงไดรับการ
สนบัสนนุดานกํ าลังคนและงบประมาณ  ในการจัดขยายสหกรณประเภทตาง ๆ  จํ านวนมากขึ้นใน
ระยะเวลานั้น

2.4 การจัดหาแหลงเงินทุนสํ าหรับสหกรณ  แหลงเงินทุนแหงแรกที่ไดใชเปนทุน
สํ าหรับใหกูยืมแกสหกรณ คือ แบงคสยามกัมมาจล  ซ่ึงไดอนุมัติวงเงินกูไวไมเกิน 300,000 บาท
สหกรณวดัจันทร ไมจํ ากัดสินใช  สหกรณแรกไดกูยืม 3,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป
โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติคํ้ าประกัน  สหกรณวัดจันทร ไมจํ ากัดสินใช  ใหสมาชิกกูใน
อัตราดอกเบีย้รอยละ 12 ตอป  กํ าหนดชํ าระคืนภายใน 3 ป  เงินกูจากแบงกสยามกัมมาจลสิ้นสุดลง
ในป 2476 ซ่ึงเปนปแรกที่รัฐบาลไดอนุมัติเงินทุนจากงบประมาณประจํ าป  เพื่อการจัดขยาย
สหกรณตอไป

ตอมาในป 2483 เมื่อมีการจัดตั้งสหกรณประเภทอื่นเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ  นอกเหนือ
จากสหกรณหาทุน  รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณเปนป ๆ ตามความจํ าเปนใหกรมสหกรณตั้งเปน 
“ทนุสงเสรมิการสหกรณ”  ขึ้นเพื่อใหสหกรณประเภทอื่นไดกูยืมไปใชเปนทุนหมุนเวียน  และการ
ลงทนุในทรัพยสิน  สหกรณที่สามารถกูยืมเงินทุนนี้  เชนสหกรณนิคมฝาย  สหกรณนิคมเกลือ  
สหกรณขายขาวและพืชผล  สหกรณรานคา  สหกรณหาทุนและบํ ารุงที่ดิน ฯลฯ  ซ่ึงกํ าลังขยายการ
จดัตัง้ในชวง พ.ศ.2478-2494  ทุนสงเสริมการสหกรณนี้เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหสหกรณได
กูยมืตลอดมา  จนกระทั่งไดตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาใชบังคับ  ซ่ึงมีบทบัญญัติให
ตัง้ “กองทนุพัฒนาสหกรณ”  ขึ้นและกํ าหนดใหโอนทุนสงเสริมการสหกรณเขาไปอยูในกองทุนนี้

แหลงทุนที่สํ าคัญอีกแหงหนึ่งที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีวิสัยทัศนที่ยาวไกลจัดใหมีขึ้นเพื่อ
เปนแหลงทุนที่ถาวรและเปนของขบวนการสหกรณเองเมื่อถึงเวลาอันสมควร แหลงทุนนั้นคือ
“ธนาคารเพื่อการสหกรณ” ซ่ึงรัฐบาลไดตั้งขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ
พ.ศ.2486 โดยมีความมุงหมาย 3 ประการคือ

(1)  เพือ่เปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณ ทํ าหนาที่ใหเงินกู รับเงินฝาก  และ
บริหารสภาพคลองใหสหกรณทั่วประเทศ ซ่ึงจะทํ าใหสหกรณสามารถอํ านวยบริการทางธุรกิจดาน
ตางๆ ใหแกสมาชิกไดอยางพอเพียง สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิก สหกรณหาทุน

(2)  เพือ่ใหสหกรณเขาถือหุนในธนาคารรวมกับรัฐบาล หรืออีกนัยหนึ่งให
สหกรณมีสวนเปนเจาของธนาคารรวมกับรัฐบาล โดยการกํ าหนดทุนเรือนหุนของธนาคารไว 10



พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย : เชิญ  บํ ารุงวงศ
อดีต  ปจจุบัน  และแนวทางการพัฒนา

18

ลานบาท ใหสหกรณถือหุนตามความสามารถของสหกรณ เมื่อสหกรณขอถือหุนเพิ่มขึ้นกระทรวง
การคลงัก็จะขายหุนของรัฐบาลให ผูแทนของสหกรณผูถือหุนมีสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการ มีอํ านาจหนาที่บริหารธนาคารไดดวย ธนาคารสหกรณกลางเพื่อการเกษตร ปาไม และ
ประมงของญี่ปุนก็ไดกอตั้งขึ้นมาโดยหลักการเชนเดียวกันนี้

(3)  เพือ่ใหธนาคารเพื่อการสหกรณเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา (development
bank) มใิหด ําเนนิการเพื่อมุงแสวงหากํ าไรเชนเดียวกับธนาคารพาณิชย แตเพื่อใหพอเล้ียงตัวได
และสะสมเงินสํ ารองเพื่อสรางความมั่นคงและความยั่งยืนในการใหบริการเงินกู แกสหกรณ 
ธนาคารจึงไดรับการสนับสนุนใหกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยตํ่ า เชน ธนาคารออมสิน
และออกพันธบัตรเงินกูโดยกระทรวงการคลังคํ้ าประกัน เปนตน

นอกจากนั้นในป 2494 และ 2495 กรมสหกรณไดสงเสริมใหสหกรณตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่สหกรณหาทุนในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอุตรดิตถ จัดตั้งธนาคารสหกรณเชียงใหม
จ ํากดัสนิใช และธนาคารสหกรณอุตรดิตถจํ ากัดสินใชขึ้น ตามลํ าดับ โดยจดทะเบียนตามพระราช
บัญญัติสหกรณพุทธศักราช 2471 ในรูป “ชุมนุมสหกรณ”  ธนาคารสหกรณจังหวัดทั้ง 2 ธนาคาร
ไดใหบริการเงินกูและทํ าหนาที่เปนศูนยกลางทางการเงินใหแกบรรดาสหกรณในจังหวัดทั้งสองได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนสถาบันการเงินของสหกรณ ทํ าหนาที่ระดมทุนในชนบท
มาใชหมนุเวยีนใหเงินกูเพื่อการเกษตรในชนบทนั่นเอง โดยผานสหกรณและทั้งสงเสริมนิสัยการ
ออมในหมูสมาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไป เชน พอคาและวัดวาอาราม เพราะวาในสมัยนั้น
ธนาคารพาณิชยและธนาคารออมสินยังไมมีสาขาธนาคารในตางจังหวัดมากนัก ธนาคารสหกรณ
จงัหวดัใหเงนิกูแกสหกรณผูถือหุนเทานั้น แตรับเงินฝากไดจากประชาชนทั่วไป ทั้งเงินฝากประจํ า
เงนิฝากออมทรัพย  และเงินฝากกระแสรายวัน ซ่ึงผูฝากสามารถถอนไดดวยเช็ค

การรบัเงนิฝากกระแสรายวัน ซ่ึงขณะนั้นไมมีกฎหมายหามมิใหสหกรณกระทํ า ทํ าให
ธนาคารสหกรณจังหวัดไดรับความนิยมในหมูพอคาและขาราชการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนการปลูกฝง
นสัิยการใชเช็คธนาคารใหแกชาวชนบทดวย นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง แตเปนที่นาเสียดายอยาง
มากเมือ่รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 หามมิใหผูใดนอกจาก
ธนาคารพาณชิยดํ าเนินกิจการธนาคารพาณิชย และไดใหคํ านิยาม “การธนาคารพาณิชย” วาไดแก
กจิการ… “การรับเงินฝากที่ตองใชคืนเมื่อทวงถาม”  ซ่ึงหมายถึงการใชเช็คในการถอนเงิน หรือเงิน
ฝากกระแสรายวันนั่นเอง และยังมีบทบัญญัติหามมิใหผูใดนอกจากธนาคารใชคํ าวา “ธนาคาร”
เปนชือ่หรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ ดวยเหตุนี้กระทรวง สหกรณจึงสั่งใหธนาคารสหกรณ
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จงัหวดัทัง้สองหยุดรับเงินฝากกระแสรายวัน และใหเปลี่ยนชื่อเปน “ชุมนุมสหกรณธนกิจ” ตั้งแต
พ.ศ.2505 เปนตนมา

2.5 การขยายจัดสหกรณประเภทตาง ๆ

แมวาการจัดสหกรณหาทุนไดผานระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470) และเห็นผลแลววาจะ
จดัขยายสหกรณตอไปไดสํ าเร็จ แตทางราชการก็ยังสงเสริมการจัดสหกรณหาทุนแตเพียงประเภท
เดียวจนถึงสิ้นป 2477 ซ่ึงมจี ํานวนสหกรณหาทุนทั้งหมด 440 สหกรณ ใน 14 จงัหวัด มีสมาชิก
เฉลี่ยสหกรณละ 15 คน

ในป 2478 รัฐบาลจึงเริ่มปรับขบวนการสหกรณใหสามารถอํ านวยบริการทางธุรกิจแก
สมาชกิไดหลายอยางขึ้น โดยการทดลองจัดตั้งสหกรณรูปอื่นๆ นอกจากสหกรณหาทุน เชน

(1)  สหกรณเชาซื้อที่ดินในบริเวณทุงหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหสมาชิก
ไดมกีรรมสิทธิ์ในที่ดินทํ ากินอยางถาวร โดยวิธีการเชาซื้อในราคา และเงื่อนไขที่สมควร ซ่ึงทํ าให
สมาชกิมกีํ าลังใจในการทํ านาอยางขยันขันแข็ง ไมทอถอยเพราะถูกเรียกคาเชานาสูงและความไม
แนนอน

(2)  สหกรณนคิมกสิกรรมที่อํ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม อํ าเภอสวรรคโลก
จงัหวดัสโุขทัย และสหกรณนิคมเกลือที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหชาวนาที่ไมมีที่ดินของตนเอง
หรือมไีมเพียงพอแกการทํ ากินไดเขาไปบุกเบิก ตั้งถ่ินฐานประกอบอาชีพกสิกรรมอยางถาวร

(3) สหกรณผูบริโภค โดยตั้งรานสหกรณรานแรก ช่ือ “รานสหกรณบานเกาะ
จ ํากดัสนิใช (จสช.)” ในอํ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2480 และตอมาในป 2482 ได
ตัง้ “รานสหกรณกรุงเทพ จสช.” ซ่ึงยังดํ าเนินงานอยูทุกวันนี้

(4) สหกรณขายขาวและพืชผล เพื่อใหชาวนาสามารถรวมกันขายขาวและพืชผล
อ่ืนๆ ไปยังตลาดปลายทาง เชน โรงสีไดโดยไมถูกกดราคา หรือเอาเปรียบในเรื่องการชั่งนํ้ าหนัก
หรือการตวงผลิตผลที่ขาย ควรสังเกตวาสวนมากสมาชิกสหกรณหาทุนนั้นเองเปนสมาชิกของ
สหกรณเหลานี้ ซ่ึงใชความรับผิดชนิด “จํ ากัดสินใช” เพราะตองการใหมีขนาดใหญ มีแดนดํ าเนิน
งานกวาง อาจครอบคลุมทั้งอํ าเภอ หรือหลายตํ าบล
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(5) สหกรณบํ ารุงที่ดิน เพื่อใหชาวนาซึ่งมีนาอยูในเขตที่มีแหลงนํ้ าธรรมชาติได
รวมมือกันจัดทํ าเหมืองฝาย หรือคูคลองสงนํ้ าในระดับไรนา เพื่อใหสามารถเพิ่มผลผลิตและทํ านา
ไดแมกระทั่งนอกฤดูฝน

(6) สหกรณหาทุนและบํ ารุงที่ดิน สหกรณประเภทนี้มีวัตถุประสงคทั้งจัดหาทุน
ใหสมาชิกกูยืมและจัดใหมีบริการชลประทานดวย

(7) สหกรณอุตสาหกรรมเพื่อส งเสริมชาวนาที่ประกอบอาชีพเสริมเช น  
หตัถกรรมไดรวมกันซื้อวัสดุอุปกรณในราคายอมเยาว และรวมกันขายผลิตภัณฑหัตถกรรมนั้น
หรือใหสมาชิกมารวมกันผลิตสินคาอยางใดอยางหนึ่งภายในโรงงานขนาดเล็ก หรือสํ านักงาน
ของสหกรณนั้นเอง
 อนึง่การขยายจัดสหกรณในตอนปลายของระยะปรับตัวนี้  ประเทศไทยมีสภาผูแทน
ราษฎร  ประกอบดวยผูแทนราษฎรซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยทั่วไปจากราษฎร  หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราช  เปนระบบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุขภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2475 การจัดตั้งสหกรณในระยะนั้นเริ่มมีความกดดัน
ทางการเมือง  โดยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร  และผูแทนราษฎรอางการเรียกรองของ
ราษฎรใหมกีารจัดตั้งสหกรณจํ านวนมากในทองที่จังหวัดตาง ๆ เชน ในป 2492 ปเดียว  มีการจัด
ตัง้สหกรณหาทุนถึง 1,100 สหกรณ  และสหกรณประเภทอื่น ๆ อีก 69 สหกรณ  รวมทั้งสิ้น 1,169 
สหกรณ  นอกจากนั้นในปเดียวกันไดมีการจัดตั้งรานสหกรณจํ านวน 149 สหกรณ  ตามนโยบาย
ของกระทรงมหาดไทยที่จะใชรานสหกรณเปนเครื่องมือของรัฐบางในการลดคาครองชีพและ
บรรเทาความขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคบางอยาง  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ซ่ึงสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2488

สหกรณตั้งใหมโดยอิทธิพลทางการเมืองนี้มิไดมีการสํ ารวจความตองการ  และภาวะ
เศรษฐกจิและสังคมของราษฎรอยางจริงจัง  ทั้งขาดการใหการศึกษาและเผยแพรความเขาใจการ
สหกรณอยางแทจริงเสียกอน  จึงทํ าใหสหกรณเหลานี้ออนแอไมสามารถดํ าเนินงานและควบคุมดู
แลกนัเองได  โดยไมมีพนักงานสหกรณคอยชวยเหลือ  สหกรณเหลานี้จึงตองเลิกและชํ าระบัญชี
เปนจ ํานวนมากในปตอ ๆ มา  สวนที่เหลือก็ตองอยูในความดูแลชวยเหลือของราชการตอไป
 เมือ่ส้ินป 2494  มีสหกรณประเภทตาง ๆ ประมาณ 8 ประเภท  ดํ าเนินงานอยูใน 69
จงัหวัด รวม 8,680 สหกรณ
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 2.6 การพัฒนาบุคลากรกรมสหกรณและการศึกษาทางสหกรณ

กอนถึงระยะปรับตัวนี้กรมสหกรณตระหนักดีแลววา   การจัดสหกรณในประเทศไทย
เปนวธีิการที่รัฐเปนผูริเร่ิมขึ้น  มิไดเกิดจากความเคลื่อนไหวของประชาชนดังเชนในประเทศตะวัน
ตก  สหกรณคงยังจํ าเปนตองพึ่งพาความชวยเหลือ  สงเสริม  สนับสนุน  ตลอดจนการควบคุมและ
ก ํากบัดแูลจากรัฐบาลตอไปเปนระยะเวลาพอสมควร  จนกวาจะพัฒนาเปนขบวนการสหกรณที่พึ่ง
ตนเอง  ปกครองตนเอง  และเปนอิสระจากรัฐบาลไดในที่สุด   เพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะกรม
สหกรณตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอันสํ าคัญในการปฏิบัติภารกิจนี้ใหบรรลุความ
สํ าเร็จ
 ปจจยัสํ าคัญอยางหนึ่งในการปฏิบัติภาคกิจนี้  ไดแก  การสรางบุคลากรของกรม ฯ ให
เพยีงพอและมคีณุภาพ  ตลอดจนการใหการศึกษาและเผยแพรการสหกรณใหกวางขวางออกไปใน
หมูนกัเรยีน  นกัศึกษา  และประชาชนใหมากที่สุดภายในกรอบเวลา  และขอจํ ากัดดานทรัพยากร

กรมสหกรณจึงเริ่มเปดหลักสูตรฝกอบรมเจาพนักงานสหกรณขึ้นอยางเปนระบบในป 
2481 โดยแบงเปน 2 หลักสูตร ไดแก

1)  หลักสตูรพนักงานอบรมประเภท 1 เพื่อบรรจุเขารับราชการชั้นตรีในตํ าแหนง
“พนักงานสหกรณตรี”  ผูเขารับการอบรมตองมีวุฒิปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตย  จาก
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองในขณะนั้น  หรือผูที่ไดรับราชการในกรมสหกรณมาแลว
ไมนอยกวา 4 ป  เพื่อใหไดผูที่มีวุฒิภาวะความรูพื้นฐานหรือประสบการณในดานกฎหมาย  เศรษฐ
ศาสตร  การคลัง  การปกครอง  และระเบียบปฏิบัติราชการมาแลวพอสมควร  หลักสูตรนี้แบงเปน
ภาควชิาการมีระยะเวลา 2 ป  และภาคปฏิบัติการ  ระยะเวลา 4 เดือน  ซ่ึงตองออกไปฝกงานตาม
ทองทีต่าง ๆ ภายใตการกํ ากับดูแลของเจาพนักงานสหกรณ

2) หลักสตูรพนักงานอบรมประเภท 2  เพื่อบรรจุเขารับราชการชั้นจัตวา  อันดับ 4
ต ําแหนง “เสมียนพนักงาน”  ผูเขารับการอบรมตองมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมบริบูรณ (มัธยม 8)
ของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเทา  กํ าหนดเวลาอบรมภาคทฤษฎี 6 เดือน  แลวจึงสอบแขง
ขนัวชิาขาราชการพลเรือน  ผูสอบไดจะไดรับบรรจุเปนขาราชการชั้นจัตวาอันดับ 4 และสงออกไป
ฝกงานในทองที่กับเจาพนักงานสหกรณทํ านอง “การฝกงานขณะประจํ าการ”  (on-the-job
training) แลวใหเงนิพนักงานประจํ าทํ างานที่สํ านักงานสหกรณจังหวัดนั้นเอง
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การฝกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรนี้มีเพียง 4 รุนแลวเลิกไป  เพราะเห็นวามีขาราชการเพียง
พอแกการปฏิบัติราชการของกรมสหกรณแลว  แตกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นเห็นวาการให
การศึกษาวิชาการสหกรณในระดับอุดมศึกษามีความสํ าคัญและจํ าเปนแกการสรางบุคลากรที่มีคุณ
ภาพของกรมสหกรณ  ทั้งเปนการสงเสริมและเผยแพรความรูระดับสูงดานสหกรณใหแกบุคคลที่
จะไปประกอบอาชีพตาง ๆ ดวย  กระทรวงเกษตราธิการจึงไดริเร่ิมใหมีการศึกษาวิชาการสหกรณ
ใน “วทิยาลัยเกษตรศาสตร”  โดยตั้งเปน “แผนกวิชาสหกรณ” ในป 2482 ตอมาเมื่อวิทยาลัยไดยก
ฐานะขึน้เปน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ในป 2486 แผนกวิชาสหกรณไดยกฐานะเปน “คณะ
เศรษฐศาสตรสหกรณ” (Faculty  of  Cooperative  Economics)

อนึง่สมควรกลาวดวยวาในป 2482 นั้น  กรมสหกรณไดเร่ิมออกวารสาร 3 เดือนเพื่อ
เผยแพรความรูดานสหกรณทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมทั้งความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับการ
สหกรณ  ทั้งแกขาราชการ  ผูนํ าสหกรณ  นักศึกษา  และประชาชนผูสนใจ  วารสารนั้นชื่อวา
“หนกัสอืพมิพสหกรณ”  ซ่ึงไดออกอยูปละ 4 เลม  ติดตอกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้

 2.7 การเตรียมจัดตั้งสหภาพสหกรณ

ในป 2492 กรมสหกรณไดดํ าริที่จะใหมีการตั้ง “สหภาพสหกรณ” ขึ้นในอนาคตเพราะ
ตระหนกัดวีา  กิจการสหกรณเปนขบวนการหรือความเคลื่อนไหวของประชาชนที่จะตองชวยตน
เองและพึง่พาตนเองโดยการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทั้งในระดับปจเจกบุคคล (สมาชิก
บคุคลธรรมดา)  และระดับสหกรณตาง ๆ  สํ าหรับประเทศไทย  รัฐบาลริเร่ิมใหกอนและสงเสริม
ชวยเหลือสหกรณในระยะเวลาที่ประชาชนทั่วไปยังไมมีความรูความเขาใจการสหกรณอยางเพียง
พอ  แตกม็ิใชวารัฐบาลจะตองชวยเหลือและสนับสนุนสหกรณตลอดไป  ในสิ่งที่ขบวนการ
สหรกณ จะพงึชวยเหลือและสนับสนุนตนเองไดในชวงเวลาที่กํ าลังพัฒนา  กลาวอีกนัยหนึ่งดีกรี
แหงการชวยเหลือขบวนการสหกรณจะตองคอย ๆ ลดลงจนกระทั่งขบวนการสามารถพึ่งตนเองได
การชวยเหลือของรัฐตอสหกรณจึงเปลี่ยนเปนความสัมพันธเชนเดียวกับที่รัฐมีตอองคการธุรกิจเอก
ชนรูปอื่น  เชน  หางหุนสวนและบริษัท

ดงันัน้  ในป 2492 นั้นเอง  กรมสหกรณไดยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมตรวจสอบ
บญัชสีหกรณประจํ าป  ซ่ึงเก็บในอัตราพันละหนึ่งของยอดรวมสินทรัพยของสหกรณ ณ วันสิ้นป
ทางบญัช ี  และเปลี่ยนเปนการเก็บ  “เงินสะสมชวยจัดสหภาพสหกรณ”  ในอัตราเดียวกันแทนเปน
ประจ ําป  เงินจํ านวนนี้ทางราชการฝากไวกับธนาคารเพื่อการสหกรณ  และตอมาเปนธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตรดวยความมุงหมายเพื่อเตรียมการสงเสริมใหบรรดาสหกรณทุก
ประเภททัว่ประเทศไดรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพสหกรณ (Cooperative Union)  ขึน้เชนเดียวกับ
นานาประเทศที่ขบวนการสหกรณพัฒนาแลว  เพื่อใหสหภาพสหกรณเปนองคการสหกรณสูงสุด
ท ําหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมดานอุดมการณ  การศึกษาอบรม  การประสานงาน  การประชา
สัมพนัธ  การเปนตัวแทนของสหกรณในการติดตอกับหนวยงานของรัฐบาล  องคการสหกรณตาง
ประเทศและองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสหกรณ  ทั้งนี้โดยสหภาพสหกรณจะไม
ประกอบธุรกิจอันเปนการแสวงหากํ าไรมาแบงปนกันในหมูสมาชิก

เมือ่การเตรียมการดานการเงินมีจํ านวนพอสมควรแลวในตนป 2511  กระทรวง
พฒันาการแหงชาติ  ซ่ึงดูแลราชการสหกรณไดจัดใหมีการประชุมผูแทนสหกรณที่สมัครใจจะรวม
กนัจดัตัง้สหภาพสหกรณดังจะไดกลาวในตอนตอไป

3. ระยะขยายตัว (พ.ศ.2495 – 2514)
 ในระยะขยายตัว (Expansion Period)นี ้การพัฒนาขบวนการสหกรณไดผานเหตุการณ
ตางๆ ซ่ึงสวนใหญเปนการริเร่ิมหรือการกระทํ าของรัฐบาล หรือสวนราชการสหกรณแทบทั้งสิ้น 
เชน การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ การออกกฎหมายสหกรณฉบับใหมมาใชบังคับแทนพระ
ราชบญัญตัิสหกรณพุทธศักราช 2471 การขยายการจัดสหกรณ นโยบายรัฐบาลดานการสหกรณ 
การปรบัปรุงโครงสรางของสหกรณ และปจจัยสนับสนุนขบวนการสหกรณบางประการ ดังจะได
กลาวตอไปตามลํ าดับ
 3.1 การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ หลังจากกรมสหกรณ กระทรวงพาณิชยได
ด ําเนนิการสงเสริม จัดตั้ง และควบคุมดูแลการจัดสหกรณมาตั้งแตป 2464 และไดเปลี่ยนสังกัด
กระทรวงตางๆ มาหลายกระทรวงจนกระทั่ง พ.ศ.2495 ในขณะที่สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
กรมสหกรณไดรับการสถาปนาเปน “กระทรวงการสหกรณ” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปเดียวกัน  และ
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “กระทรวงสหกรณ” ในป 2496

รัฐบาลสมัยนั้นเห็นความสํ าคัญของสหกรณในการเปนเครื่องมือเพื่อสงเสริม
ฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองแบบประชาธิปไตยใหแกประชาชนไดอยางดี ประกอบ
กบัราษฎร นกัการเมือง และผูแทนราษฎรในสมัยนั้นก็เรียกรองใหมีการจัดตั้งสหกรณเพิ่มขึ้นทุกป
ท ําใหมจี ํานวนสหกรณ จํ านวนสมาชิก และประเภทของสหกรณมากขึ้น นอกจากสํ านักงาน เลขานุ
การรฐัมนตรี และสํ านักงานปลัดกระทรวงที่กระทรวงตางๆ มีแลว กระทรวงสหกรณแบงสวนราช
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การตามหนาที่เปน 4 กรม คือ กรมสหกรณที่ดิน กรมสหกรณพาณิชย กรมสหกรณ  ธนกิจ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ  เพื่อสงเสริมและควบคุมดูแลสหกรณประเภทตางๆ รวม 3 กลุม คือ

- กรมสหกรณที่ดิน สงเสริมและควบคุมดูแลกลุมสหกรณที่ดิน
- กรมสหกรณพาณิชย สงเสริมและควบคุมดูแลกลุมสหกรณพาณิชย
- กรมสหกรณธนกิจ สงเสริมและควบคุมดูแลกลุมสหกรณธนกิจ

 สวนกรมตรวจบัญชีสหกรณมีหนาที่ตรวจสอบบัญชี และการเงินของสหกรณทุกกลุม
รวมทัง้ท ําหนาที่สอบบัญชีประจํ าปของสหกรณทุกสหกรณในนามนายทะเบียนสหกรณ
 ขอดขีองการตั้งกระทรวงสหกรณ ไดแก การไดอัตรากํ าลังขาราชการสหกรณ และงบ
ประมาณมากขึ้น การสงเสริมและพัฒนาสหกรณอาจคลองตัวและรวดเร็วข้ึน แตขอเสียดูเหมือนจะ
มีมากกวาเมื่อเหลียวหนามองหลังไปดูการสงเสิรมและพัฒนาสหกรณในสมัยกรม สหกรณ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเด็นดังตอไปนี้

(1) ความเปนเอกภาพทั้งในดานนโยบายและการปฏิบัติราชการสงเสริม สหกรณ 
แตละกรมมุงสงเสริมการจัดตั้งสหกรณในรูปแบบตางๆ โดยขาดการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมในทองที่อยางละเอียดรอบคอบ หรือไมไดศึกษาความเหมาะสมอยางเพียงพอเสียกอน ผลที่
ตามมาคือปริมาณสหกรณเพิ่มขึ้นโดยเร็ว แตมีสหกรณที่ออนแอและนายทะเบียนสหกรณตองสั่ง
เลิกในภายหลังก็มาก เชน สหกรณอุตสาหกรรมยางแผน รานสหกรณ สหกรณขายขาวและพืชผล
เปนตน

(2) ความรวมมือและการประสานงานระหวางเจาพนักงานสหกรณในกรม 
สหกรณ (เดมิ) เจาพนักงานสหกรณระดับกลางและระดับลางไดรับแตงตั้งเปน “สหกรณจังหวัด” 
และ    “สหกรณอํ าเภอ” ตามลํ าดับ เพื่อทํ าหนาที่สงเสริมและกํ ากับดูแลสหกรณตาง ๆ ในทองที่
ดํ าเนินงานของตน และอาจโยกยายสับเปลี่ยนตํ าแหนงกับ “ผูสอบบัญชีสหกรณ” ได ภายใตผู
บังคับบัญชาคืออธิบดีกรมสหกรณคนเดียวกัน ซ่ึงสวนมากไดรับแตงตั้งเปนนายทะเบียนสหกรณ
ดวย จนกระทั่งหลัง พ.ศ.2495 จึงแตงตั้งนายทะเบียนสหกรณจากปลัดกระทรวง หรือรองปลัด
กระทรวง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตํ าแหนงระหวางสหกรณจังหวัด สหกรณอํ าเภอ และผูสอบ
บญัช ี ท ําใหเจาหนาที่เหลานี้ไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณ ทั้งในดาน
การสหกรณ การเงิน การบัญชี การใหการศึกษาฝกอบรมและเผยแพร ฯลฯ และเมื่อสหกรณ
จงัหวดัหรือผูสอบบัญชีไดเล่ือนตํ าแหนงเปน “ผูตรวจการสหกรณ” ซ่ึงเปนเจาพนักงานระดับสูง ก็
จะเปนผูที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานสงเสริมและควบคุมดูแลสหกรณไดอยางดี แต
เมือ่ตัง้กระทรวงสหกรณแลว ตํ าแหนง สหกรณจังหวัด และสหกรณอํ าเภอ กับผูสอบบัญชี ไดรับ
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แตงตั้งจากสายงานของตนคือสํ านักงานปลัดกระทรวงสหกรณ สํ าหรับสหกรณจังหวัดและ 
สหกรณอํ าเภอ และกรมตรวจบัญชี สหกรณสํ าหรับผูสอบบัญชี ทํ าใหขาดการสับเปลี่ยนหมุนเวียน  
ขาราชการในตํ าแหนงเหลานี้ และตางก็ปฏิบัติหนาที่เฉพาะของตนโดยไมคอยคํ านึงถึงการใช
ความรูและประสบการณที่เกี่ยวของของอีกฝายหนึ่ง
 (3) การสงเสิรมและพัฒนาสหกรณภายใตกระทรวงสหกรณเนนปริมาณมากกวาคุณ
ภาพ ซ่ึงตรงกันขามกับสมัยกรมสหกรณ เพราะวาตางกรมตางก็พยายามสรางผลงาน (ปริมาณ) เพื่อ
ขยายอตัรากํ าลังคนและงบประมาณใหไดมาก ทํ าใหส้ินเปลืองงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ใน
อัตราทีสู่งขึ้น จนมีผูกลาวเปรียบเปรยวารัฐบาลกํ าลังสงเสริมและพัฒนาขบวนการ  สหกรณหรือ
ราชการสหกรณกันแน
 นอกจากนัน้ในป 2506 ก็ไดมีการตั้ง “กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ” ขึ้น  โดยยุบเลิก
กระทรวงสหกรณหลังจากมีอายุเพียง 11 ป และโอนสวนราชการสหกรณทั้งหมดมาสังกัด
กระทรวงใหมรวมกับกรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานตาง ๆ เชน กรมชลประทาน
กรมทางหลวง กรมทรัพยากรธรณี การพลังงานแหงชาติ ฯลฯ เฉพาะสวนราชการสหกรณไดมีการ
รวมกรมสหกรณพาณิชยกับกรมสหกรณธนกิจเขาดวยกันเปน “กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ”
สวนกรมสหกรณที่ดินและกรมตรวจบัญชีสหกรณยังคงอยูตามเดิม จึงมีการปรับปรุงสวนราชการ
สหกรณจาก 4 กรมเหลือ 3 กรม และโอนราชการสวนภูมิภาคจากสํ านักงานปลัดกระทรวง
สหกรณมาสังกัดสํ านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รวมทั้งกองเศรษฐกิจการสหกรณ
และผูตรวจราชการกระทรวง
 การปรับปรุงสวนราชการสหกรณคร้ังนี้จึงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากการรวม
กรมสหกรณพาณิชยกับกรมสหกรณธนกิจเขาดวยกัน แตมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่แตงตั้งให
ดํ ารงตํ าแหนงสูงหลายตํ าแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา 
สหกรณ เชน ตํ าแหนงรองปลัดกระทรวง นายทะเบียนสหกรณ และผูตรวจราชการกระทรวง ซ่ึง
รับโอนหรือแตงตั้งจากขาราชการระดับสูงจากสวนราชการอื่นที่ไมใชสวนราชการ สหกรณ ความ
รูความสามารถและประสบการณของขาราชการระดับสูงเหลานี้เกี่ยวกับงานสงเสริมและพัฒนา 
สหกรณจึงมีคอนขางจํ ากัด
 อยางไรกต็ามกระทรวงพัฒนาแหงชาติก็มีอายุจํ ากัดเพียง 10 ป แลวไดถูกยุบเลิกในป 
2515 ซ่ึงจะไดกลาวในตอนตอไป
 3.2 การตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 ได
ใชมาเปนเวลา 40 ป เมื่อกระทรวงพัฒนาการแหงชาติไดยกรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ…… 
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ซ่ึงรัฐบาลไดเสนอเขาสูการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาในสมัยรัฐบาลของ
คณะปฏวิัติ และไดตราเปนพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2511 โดยยก
เลิกกฎหมายวาดวยสหกรณเดิมทุกฉบับ
 เหตผุลในการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ เพราะพรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 ซ่ึงไดแกไข
เพิม่เตมิแลว 3 คร้ัง ไดใชมานานถึง 40 ป สหกรณไดขยายตัวข้ึนเปนอันมากทั้งในดานประเภท
ของสหกรณ จํ านวนสหกรณ จํ านวนสมาชิก และความหลากหลายของกิจการสหกรณ   บทบัญญัติ
ของกฎหมายสหกรณเดิมจึงไมเพียงพอแกการใชบังคับ เพื่อสงเสริมการดํ าเนินงานของสหกรณให
ดีขึ้นทั้งระบบ
 สาระสํ าคัญบางประการของพรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 ไดแก การจัดหมวดหมูบท
บญัญตัขิองกฎหมายใหชัดเจนขึ้นเปนสวนๆ รวม 7 สวน คือ (1) สหกรณจํ ากัด (2) สหกรณไม
จ ํากดั (3) ชุมนุมสหกรณ (4)การควบสหกรณ (5) การชํ าระบัญชี (6) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย และ (7) บทกํ าหนดโทษ รวมทั้งสิ้น 119 มาตรา ในขณะที่พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 มี 34 
มาตรา นับวาเปนการปรับปรุงโครงสรางของกฎหมายแตยังคงใช “ระบบกฎหมายสหกรณฉบับ
เดยีว” สํ าหรับใชบังคับแกสหกรณทุกประเภท
 สาระสํ าคัญอีกประการหนึ่งทีมีผลกระทบตอโครงสรางและระบบของสหกรณไทยใน
เวลาตอมา คือ บทบัญญัติวาดวยการควบสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงจะได
กลาวในตอนที่เกี่ยวของตอไป รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้
 3.3 การขยายการจัดสหกรณ ในระยะขยายตัวของการจัดสหกรณนี้ไดมีการจัดตั้ง
สหกรณประเภทใหม ๆ ขึ้นเปนการทดลองอีกหลายประเภท แตยังคงเนนการจัดตั้งสหกรณใน
ชนบท เพราะไดรับความกดดันทางการเมืองจากผูแทนราษฎรในสมัยนั้นดวยสวนหนึ่ง
 (1) สหกรณประเภทใหม ๆ และชุมนุมสหกรณ ระหวาง พ.ศ.2495 – 2497 ไดเร่ิมจัด
ตัง้สหกรณรูปใหมขึ้น เชน สหกรณบริการสาธารณูปโภค (สหกรณไฟฟา สหกรณประปา)
สหกรณหาทุนและการขาย (สหกรณขายเกลือ และสหกรณชาวนากุง) สหกรณนิคมกสิกรรม
สหกรณขายพืชผลและผลิตผล รวมทั้งสหกรณหาทุน ซ่ึงยังตั้งขึ้นจํ านวนมากในแตละป เปนที่นา
สังเกตวาในป พ.ศ.2494 ไดมีการตั้งชุมนุมสหกรณธนกิจขึ้น ช่ือ “ธนาคารสหกรณเชียงใหม
จ.ส.ช.” โดยมีสหกรณหาทุนในจังหวัดนั้นและจังหวัดลํ าพูนซึ่งอยูติดตอกันเปนสมาชิก และมี
บคุคลธรรมดาที่สนใจการสหกรณเปนสมาชิกดวย ธนาคารสหกรณจังหวัดเชียงใหมจึงเปน
“ชุมนมุสหกรณแบบผสม” ตอมาในป พ.ศ.2495 ไดมีการตั้งธนาคารสหกรณขึ้นอีกแหงหนึ่งชื่อ
“ธนาคารสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ” โดยใชหลักการและวิธีดํ าเนินงานอยางเดียวกัน ในปเดียวกัน
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นัน้ไดมกีารจัดตั้งชุมนุมสหกรณขายขาวและพืชผลชื่อ “สหกรณขายขาวและพืชผลเชียงใหม
จสช.” มแีดนดํ าเนินงานครอบคลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมด ประกอบดวยสหกรณขายขาว
และสหกรณหาทุนเปนสมาชิก และมีบุคคลธรรมดา(โดยมากเปนสมาชิกสหกรณหาทุนชั้นนํ า)เปน
สมาชกิดวย ทัง้นี้นอกจากเพื่อระดมทุนเรือนหุนใหไดมากแลว ยังมุงหมายที่จะใหสมาชิกบุคคล
ธรรมดาชั้นนํ านี้ไดเขามาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดํ าเนินการดวย
 สหกรณประเภทใหมอีกประเภทหนึ่งที่เร่ิมจัดตั้งขึ้นในจังหวัดพระนคร(กทม.) ในป
2511 คอืสหกรณแท็กซี่ เปนการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะควบคุมจํ านวน
รถแทก็ซีใ่นเขตนครหลวงมิใหมีมากเกินไป โดยออกระเบียบใหมีรถแท็กซี่ 2 รูปแบบ คือ รถ
แทก็ซีบ่ริษทัจํ ากัด และ รถแท็กซี่สหกรณ  ใหมีจํ านวนรถรูปแบบละเทากัน โดยที่รถแท็กซี่บริษัท
เปนของนายทุนหรือเจาของอูซอมรถยนตเปนสวนใหญ สวนรถแท็กซี่สหกรณนั้นประสงคจะให
สมาชกิไดเปนเจาของรถเองเมื่อไดผอนสงคาเชาซื้อรถจากสหกรณเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงไดรับความชวย
เหลือทางการเงินจากรัฐบาล แตเนื่องจากเปนการจัดตั้งสหกรณอยางเรงรีบ คนขับรถแท็กซี่ยังไม
เขาใจหลกัการและวิธีการสหกรณเพียงพอ ประกอบกับนายทุนรถแท็กซี่มองเห็นประโยชนที่จะได
ซ้ือรถแท็กซี่โดยเงื่อนไขและราคาที่ผอนปรน จึงสงผูเชารถแท็กซี่ในเครือของตนสมัครเปนสมาชิก
เปนจ ํานวนมาก ในที่สุดสหกรณแท็กซี่แทบทั้งหมดตกอยูภายใตการบริหารและอิทธิพลของนาย
ทนุ สหกรณแท็กซี่ก็ไมสามารถสงเสริมใหสมาชิกมีกรรมสิทธิ์ในรถแท็กซี่ไดอยางทั่วถึง โดยไม
ตองพดูถึงการจัดสวัสดิการตางๆใหแกสมาชิก นี่คือตัวอยางหนึ่งของการจัดตั้ง สหกรณอยางเรงรีบ
เกนิไปในขณะที่ราษฎรยังไมพรอมที่จะรับเอาวิธีการสหกรณไปใช ผลสุดทายเปนการทํ าลายความ
มุงหมายหรือวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณนั่นเอง

(2) สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดกลาวมาแลวใน 2.7 วาไดเตรียมการจัด
ตัง้สหภาพสหกรณ (cooperative union) ขึน้ใหมีหนาที่สงเสริมความเจริญกาวหนาของขบวนการ
สหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอุดมการณ โดยไมใหทํ าธุรกิจเมื่อกรมสหกรณไดสะสมเงินทุน
จดัสหภาพสหกรณ ซ่ึงเก็บจากการจัดสรรกํ าไรสุทธิประจํ าปของสหกรณทั้งหมดไดเปนจํ านวนพอ
สมควรแลว จึงไดใหเจาพนักงานสหกรณทํ าการเผยแพรหลักการและเหตุผลของการจัดตั้งองค
การสหกรณขั้นสูงสุดขึ้นในราวปลายป 2510 และเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติในสมัยนั้น

กระทรวงพฒันาการแหงชาติเห็นชอบใหจัดตั้งองคการสหกรณสูงสุดนั้นได แตให
เปลี่ยนชื่อเปน”สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย” ดวยเหตุผลใดไมปรากฎชัดเจน แตเขาใจวา
เพราะคํ าวา “สหภาพ” เปนค ําทีข่บวนการแรงงานในประเทศประชาธิปไตยใชกันอยางแพรหลาย
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วา “สหภาพแรงงาน” หรือ “สหภาพกรรมกร” (trade union หรือ labour union) ผูบริหารระดับสูง
ในรฐับาลเผด็จการสมัยนั้นจึงใหใชช่ืออ่ืน ในที่สุดผูริเร่ิมไดใชช่ือ “สันนิบาตสหกรณ” แทน เพราะ
มใีชกันอยูในบางประเทศ เชน “สันนบิาตสหกรณแหงสหรัฐอเมริกา” (cooperative league of the
United States of America) สันนบิาตสหกรณแหงประเทศจีน (ไตหวัน) เปนตน

คณะผูริเร่ิมจัดตั้งสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดประชุมผูแทนสหกรณทุก
ประเภทที่สมัครใจเปนสมาชิก รวม 89 สหกรณ และไดรับจดทะเบียนตามพรบ.สหกรณพ.ศ.2471
ในชื่อ “สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย จ ํากัดสินใช” เปนประเภทชุมนุมสหกรณ เมื่อวันที่ 26
กมุภาพนัธ 2511 กอนที่จะประกาศใชพรบ.สหกรณพ.ศ.2511 เพียงไมกี่เดือน สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย จสช.จึงมีสภาพเปนสหกรณที่ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสหกรณสมาชิกเชน
เดยีวกับองคการสหกรณสูงสุดของประเทศอื่น ๆ

แตเมื่อประกาศใช พรบ.สหกรณพ.ศ.2511 ในวนัที่ 12 มิถุนายน 2511 ไดมีบทเฉพาะ
กาลมาตรา 119 (7) บญัญตัใิหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํ ากัดสินใชที่ไดจดทะเบียนอยู
กอนวนัทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
พรบ.สหกรณพ.ศ.2511 มีบทบัญญัติในสวนที่ 6 วาดวยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถึง 10
มาตรา (มาตรา104 - 113)

บทบญัญตัสํิ าคัญที่ทํ าใหเกิดความเขาใจทั่วไปวา สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ขาดลักษณะของการเปนสหกรณ คือ มาตรา 104 ที่ใหสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนสหกรณ โดยไมมีความชัดเจนวา สหกรณ
สมาชกินั้นตองมีความสมัครใจหรือไม และไดถือปฏิบัติในเวลาตอมาจนกระทั่งบัดนี้วา เมื่อ
สหกรณใดไดรับจดทะเบียนตั้งขึ้นแลวตองเปนสมาชิกของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดย
อัตโนมตั ิการพนจากสมาชิกภาพก็มีกรณีเดียวคือ สหกรณสมาชิกนั้นไดเลิกและชํ าระบัญชีแลว ไม
มีการลาออก

อีกมาตราหนึ่งคือ มาตรา 108 ที่ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการดํ าเนินสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยไดไมเกิน 5 คน ในขณะที่ที่ประชุมใหญ สสท.เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก
จ ํานวนไมนอยกวา 12 คน ประกอบเปนคณะกรรมการดํ าเนินการ สสท.
 ความไมชัดเจนของพรบ.สหกรณ พ.ศ.2511และความเขาใจโดยทั่วไปของนักสหกรณ
และสวนราชการสหกรณวา สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมมีสภาพเปนสหกรณไดรับการ
ตอกยํ ้าโดยมาตรา 10 ที่หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใช
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คํ าวา”สหกรณ” เปนชือ่หรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ หากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มสีภาพเปนสหกรณก็ไมจํ าเปนตองบัญญัติเปนขอยกเวนไวในมาตรานี้
 3.4 นโยบายดานการสหกรณและการเปลี่ยนแปลงบางประการที่กระทบตอโครงสราง
ของขบวนการสหกรณ ในระยะขยายตัวนี้ การบริหารงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณอยูในชวง
ของกระทรวงสหกรณและกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ซ่ึงมีโครงสรางสวนราชการ สหกรณแบง
เปนกรมตางๆหลายกรม จัดตามกลุมใหญๆของสหกรณและหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีของทาง
ราชการ บทบาทของรัฐบาลทั้งในดานการกํ าหนดนโยบายการสหกรณและการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงการดํ าเนินการตามนโยบาย ยังเปนการริเร่ิมจากรัฐบาลหรือสวนราชการ สหกรณเปนสํ าคัญ
แมวาหลังจากไดจัดตั้งสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย องคการสูงสุดของขบวนการสหกรณขึ้น
มาแลวในป 2511 ก็ตาม รัฐบาลก็มิไดสอบถามหรือใหตัวแทนของขบวนการสหกรณมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นในการกํ าหนดนโยบายที่เกี่ยวของหรือกระทบตอขบวนการสหกรณแตอยาง
ใด เชนการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเงินซึ่งมีผลกระทบตอสถาบันการเงินของสหกรณ
 ในป 2509 ปสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-
2509) รัฐบาลไดกํ าหนดนโยบายดานการสหกรณวา “…รัฐบาลนี้จะสงเสริมและปรับปรุงสหกรณ
ประเภทตางๆ ใหแพรหลายตามความตองการของประชาชน และใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
เพือ่ยกฐานะการครองชีพและภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้น”  การจัดขยายสหกรณไดรับงบประมาณเพิ่ม
ขึน้ และมกีารตั้งสหกรณประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นจริง แตในระยะเวลาใกลเคียงกันนั้นรัฐบาลไดออก
กฎหมาย 3 ฉบบัทีก่ระทบตอเสรีภาพของขบวนการสหกรณที่จะมีและพัฒนาสถาบันการเงินของ
ขบวนการสหกรณเอง นั่นคือพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509 และพระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ.2510

 ผลกระทบทางลบของกฎหมายการเงินทั้ง 3 ฉบบั กลาวโดยยอดังตอไปนี้
(1)  พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  ไดกํ าหนดคํ านิยาม “การ

ธนาคารพาณิชย” วาใหหมายถึงการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม
หรือเมือ่ส้ินระยะเวลาอันกํ าหนดไว และใชประโยชนเงินนั้นไดทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน ให
กูยมื ซ้ือขายหรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนใด ฯลฯ (มาตรา 4) และบัญญัติ
หามมใิหบุคคลใดนอกจากธนาคารพาณิชยประกอบการธนาคารพาณิชย (มาตรา 8) นอกจากนั้นได
หามมใิหบุคคลใดนอกจากธนาคารพาณิชยใชช่ือหรือคํ าแสดงชื่อในธุรกิจวา “ธนาคาร” (มาตรา 9)
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 บทบัญญัติเหลานี้มีผลใหสหกรณไมมีสิทธิดํ าเนินกิจการธนาคารพาณิชยและใชคํ าวา 
“ธนาคาร” เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจได ธนาคารสหกรณจังหวัด 2 ธนาคาร ใน
จงัหวดัเชยีงใหมและจังหวัดอุตรดิตถ ซ่ึงกํ าลังดํ าเนินกิจการธนาคารพาณิชยตามหลักการและวิธี
การสหกรณไปไดดวยดีจึงถูกสั่งใหระงับการรับเงินฝากกระแสรายวัน เพราะเปนเงินฝากที่ตองจาย
คนืเมือ่ทวงถามโดยการใชเช็ค และใหเปลี่ยนชื่อเปนชุมนุมสหกรณธนกิจ ตั้งแตพ.ศ. 2505 เปนตน
มา
 (2)  พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509  ผลของ
การออกพระราชบัญญัตินี้ทํ าใหมีการออกพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารสหกรณ 
พ.ศ.2486   พ.ศ.2509 และใหโอนบรรดาสินทรัพย หนี้สินและความรับผิดของธนาคารเพื่อการ
สหกรณเดมิไปเปนของ ธ.ก.ส. ทั้งยังบัญญัติใหธนาคารนี้ใหเงินกูแกเกษตรกรรายคน นอกเหนือ
จากการใหเงินกูแกสหกรณภาคเกษตร เพื่อดํ าเนินงานสินเชื่อการเกษตรกับสมาชิกของ สหกรณ
ดวย  ผลกระทบของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประการแรกคือ
ทํ าใหธนาคารเพื่อการสหกรณเดิมซึ่งกํ าลังพัฒนาเปนธนาคารกลางของสหกรณทั่วประเทศตองยุบ
เลิกไป  และประการที่ 2 ท ําให ธ.ก.ส.เปนคูแขงที่ไดเปรียบ สหกรณภาคเกษตรเปนอันมาก ในการ
ด ําเนนิงานสินเชื่อการเกษตร นี่คือสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งที่ทํ าใหระบบสินเชื่อการเกษตรแบบ
สหกรณไมเจริญเติบโตหรือกาวหนาเทาที่ควร รวมทั้งทํ าใหขบวนการสหกรณไมสามารถพัฒนา
ธนาคารสหกรณกลางระดับภูมิภาค และระดับชาติไดเหมือนในประเทศที่ไมลิดรอนสิทธิการ
ด ําเนินกิจการธนาคารของขบวนการสหกรณ
 (3)  พระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ.2510  พระราชบัญญัติไดตราขึ้นในสมัยรัฐบาล
ของคณะปฏิวัติเชนเดียวกับพระราชบัญญัติที่ไดกลาวถึง 2 ฉบบัแรก ในพระราชบัญญัตินี้มีบท
บญัญตัิทํ านองเดียวกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 กลาวคือไดกํ าหนดวาการ
ด ําเนนิกจิการประกนัภัย (ในขณะนั้นหมายความรวมถึงการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย)
ใหด ําเนนิการไดในรูปบริษัทจํ ากัดเทานั้น และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
 เมือ่พิจารณากฎหมายทั้ง 3 ฉบบัแลวจะเห็นวาขัดกับนโยบายรัฐบาลที่ไดกํ าหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 วาจะสงเสริมและปรับปรุงสหกรณประเภทตางๆ
ไดแพรหลายดังไดกลาวมาแลว ในความเปนจริงรัฐบาลสมัยนั้นสงเสริมและคุมครองการผูกขาด
ธุรกิจการเงินและธนาคารใหอยูในมือของนายทุนมากกวาที่จะสงเสริมใหประชาชนชั้นเล็กชั้นนอย
รวมกลุมกนัทํ าธุรกิจประเภทนี้ในรูปสหกรณ พฤติกรรมและปรากฎการณอันนี้ยังมีใหเห็นอยูใน
ปจจุบันอยางชัดแจง
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 3.5  ปจจยัสนับสนุนการขยายตัวของขบวนการสหกรณ
 อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ.2505 – 2514 นั้นมีปจจัยสํ าคัญบางประการที่สนับสนุนการ
ขยายตวัของขบวนการสหกรณในเวลาตอมาดังนี้
 (1)  การปรับปรุงบริการเงินกูของสหกรณหาทุน   ในป 2504 กรมสหกรณธนกิจ
กระทรวงสหกรณ  และธนาคารเพื่อการสหกรณไดรวมกันพิจารณาวาธนาคารฯ เร่ิมมีเงินทุนหมุน
เวยีนส ําหรับใหเงินกูสหกรณหาทุนไมเพียงพอแกความตองการ เพราะมีจํ านวนสหกรณหาทุนเพิ่ม
ขึน้เปนจ ํานวนมาก การที่ธนาคารเพื่อการสหกรณจะหาแหลงเงินกูใหมเพิ่มเติมไดจะตองแสดงผล
การด ําเนนิงานของธนาคารใหเห็นวาเปนไปดวยความมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการชํ าระหนี้เงิน
กูของสหกรณหาทุนตองอยูในเกณฑดี แมวาอัตราการชํ าระหนี้ของสหกรณหาทุนระหวางป 2498-
2503 เฉลีย่อยูในระดับรอยละ 50 ของเงินกูที่ถึงกํ าหนดชํ าระ แตควรจะปรับปรุงใหสูงขึ้นถึงระดับ
รอยละ 70-75
 ในป 2505 กระทรวงสหกรณจึงไดออกระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงบริการ
เงนิกูของสหกรณหาทุน เพื่อใหสมาชิกไดรับเงินกูอยางรวดเร็ว สามารถเพิ่มผลผลิต รายไดและ
สามารถช ําระหนี้ไดตรงตามสัญญามากขึ้น ซ่ึงจะทํ าใหสหกรณหาทุนสงชํ าระหนี้เงินกูใหแก
ธนาคารเพื่อการสหกรณไดสูงขึ้นดวย มาตรการสํ าคัญในการปรับปรุงบริการเงินกูประกอบดวย
การเพิม่ประสิทธิภาพในการสอบสวนพิจารณาคํ าขอกูของสหกรณหาทุนในระดับทองที่   การสง
เสรมิการประกอบอาชีพของสมาชิกชาวนา  การพิจารณาและดํ าเนินการของธนาคารเพื่อการส
หกรณเกีย่วกับคํ าขอกูของสหกรณหาทุน   การตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก   การเรงรัดและ
ตดิตามการชํ าระหนี้เงินกูที่ถึงกํ าหนด   การศึกษาอบรมสํ าหรับกรรมการดํ าเนินการและสมาชิก
ของสหกรณหาทุน เปนตน
 (2)  การริเร่ิมโครงการตามพระราชดํ าริโครงการแรก  ในป 2507  พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัรัชกาลปจจุบันทรงดํ าริใหชาวสวนผักในอํ าเภอชะอํ า จังหวัดเพชรบุรี จํ านวน82 ครอบ
ครัว ซ่ึงเปนผูเชาที่ดินหรือมีที่ดินทํ ากินจํ านวนจํ ากัดใหไดตั้งถ่ินฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่
มัน่คงในรปูหมูบานสหกรณ กระทรวงพัฒนาการแหงชาติในขณะนั้นไดรับสนองพระราชดํ าริ
และมอบใหกรมสหกรณที่ดินและกรมชลประทานทํ าโครงการรวมกันเพื่ออพยพชาวสวนผักเขา
ไปท ํากนิในที่ดินรกรางวางเปลา ในตํ าบลหุบกะพง  อํ าเภอชะอํ า เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร แตเนื่อง
จากทีด่นิมลัีกษณะเปนทรายไมเหมาะแกการเพาะปลูก รัฐบาลจึงไดขอความชวยเหลือจากประเทศ
อิสราเอลซึ่งมีประสบการณในการปรับปรุงที่ดินเปนทรายใหใชในการเกษตรได และไดรับการ
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ตอบสนองดวยดีเมื่อทราบวาเปนพระราชดํ าริที่จะใหราษฎรนํ าวิธีการ สหกรณมาใชในการ
ประกอบอาชีพ โดยจะพัฒนาเปนหมูบานสหกรณตัวอยางขึ้น
 โครงการหมูบานสหกรณตัวอยางหรือ “โครงการพัฒนาชนบท ไทย-อิสราเอล”  จึงได
เร่ิมขึน้ในป 2509 โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลอิสราเอลในการพัฒนาที่ดิน การจัดระบบชล
ประทานในทีด่ินทุกแปลง การชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญวัสดุอุปกรณและทุนฝกอบรมในประเทศ
อิสราเอลสํ าหรับเจาหนาที่ฝายไทย โครงการนี้ส้ินสุดลงในป 2514  เมื่อไดมีการจัดตั้งสหกรณการ
เกษตรหบุกะพง จํ ากัดขึ้น ภายใตการสงเสริมและกํ ากับแนะนํ าของ “ศูนยสาธิต สหกรณโครงการ
หบุกะพง” กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จนกระทั่งทุกวันนี้
 (3)  การตัง้สถาบันการศึกษาทางสหกรณ   ในป 2510  กระทรวงพัฒนาแหงชาติได
เหน็ความสํ าคัญของการพัฒนากํ าลังคนดานการสหกรณเพื่อบรรจุในสวนราชการ สหกรณและเพื่อ
สนองความตองการของสหกรณประเภทตางๆ ซ่ึงกํ าลังมีความจํ าเปนเพิ่มขึ้นตามจํ านวนสหกรณที่
เพิม่ขึน้ เนือ่งจากขณะนั้นยังไมมีองคการสหกรณสูงสุด (สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย)  ทาง
ราชการจึงไดริเร่ิมตั้งสถาบันการศึกษาทางสหกรณขึ้นในสํ านักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหง
ชาติ
 สถาบนันี้ไดเร่ิมดํ าเนินการในป 2512 ใหการศึกษาฝกอบรมหลักสูตร 1 ป แกผูที่มีวุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ 8 ในสมยันัน้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานสหกรณ ตอมาในป 2515 เมื่อมีการ
ยบุเลกิกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ สถาบันนี้ไดโอนไปสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ

สถาบันการศึกษาทางสหกรณนับวาประสบความสํ าเร็จในการพัฒนากํ าลังคนให
แกสวนราชการสหกรณ แตไมคอยไดผลมากนักในการสนองความตองการของสหกรณ เพราะวาผู
สํ าเร็จการศึกษาสนใจสมัครเขารับราชการสหกรณมากกวาเขารับการบรรจุเปนบุคลากรของ 
สหกรณ ทกุป (แตผูสํ าเร็จการศึกษาก็มักจะทํ างานในสหกรณไมไดนาน เมื่อมีการสอบ    แขงขัน
เขารับราชการในกรมสงเสริมสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่มีอนาคตดีกวา เขาก็จะลาออกจาก
สหกรณ ซ่ึงโดยทั่วไปกํ าหนดอัตราเงินเดือนคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับสวนราชการหรือองคการเอก
ชนอื่นๆ

ประสบการณของสถาบันการศึกษาทางสหกรณนาจะเปนอุทาหรณอยางดีที่กรม
สงเสริมสหกรณจะพิจารณาปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันใหเปน
วทิยาลยัสหกรณ และโอนไปอยูในความรับผิดชอบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เมื่อมี
ความพรอมที่จะรับภารกิจนี้ไปดํ าเนินการเองเชนเดียวกับในตางประเทศหลายประเทศ
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 3.6  การควบสหกรณหาทุน
 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 มีบทบัญญัติอนุญาตใหสหกรณชนิดเดียวกัน
(สหกรณจํ ากัด หรือสหกรณไมจํ ากัด) ตั้งแต 2 สหกรณควบเขากันเปนสหกรณเดียวได โดยมติแหง
ทีป่ระชมุใหญของแตละสหกรณและตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในป 2512
กระทรวงพฒันาการแหงชาติในขณะนั้นมีนโยบายสงเสริมใหสหกรณหาทุน ซ่ึงเปน สหกรณชนิด
ไมจ ํากดั และโดยทั่วไปมีขนาดเล็กในระดับหมูบานหรือตํ าบล ไดควบเขากันและเปลี่ยนเปน
สหกรณชนดิจํ ากัดในระดับอํ าเภอ ตามแบบสหกรณเครดิตเพื่อผลิตกรรมในระดับอํ าเภอซึ่งไดเร่ิม
จัดมาตั้งแตป 2502

กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ ซ่ึงมีอํ านาจหนาที่สงเสริมสหกรณหาทุนใหความ
เห็นวาควรจะมีการสํ ารวจหรือศึกษาความเหมาะสมในแตละพื้นที่เสียกอนที่จะทํ าโครงการควบ 
สหกรณหาทนุทั่วประเทศใหเสร็จภายในป 2514 เพราะวาความมุงหมายของการควบสหกรณนั้น
ตองการปรบัขนาดของสหกรณใหใหญขึ้นทั้งในดานจํ านวนสมาชิกและแดนดํ าเนินงาน เพื่อใหมี
สัดสวนที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของธุรกิจที่กํ าลังเติบโตขึ้นของแตละสหกรณที่ดํ าเนิน
งานอยู กลาวอีกนัยหนึ่งการควบสหกรณเปนการปรับโครงสรางของสหกรณใหสอดคลองกับ
ปริมาณและคณุภาพของธุรกิจรวมทั้งจํ านวนสมาชิก เพื่อใหไดรับประโยชนจากหลักการประหยัด
ดวยขนาด (economy of scales) ซ่ึงองคการธุรกิจที่ดีทั้งหลายถือปฏิบัติ

โดยปราศจากการศึกษาความเหมาะสม กระทรวงฯ ไดส่ังการใหทํ าโครงการควบ
สหกรณหาทนุในแตละอํ าเภอเปนสหกรณเดียวทั่วประเทศ และเปลี่ยนชนิดเปนสหกรณจํ ากัดให
เสรจ็ภายในป 2514 การควบสหกรณหาทุนในชวงเวลานั้นจึงไดดํ าเนินไปอยางเรงรีบ คณะ
กรรมการดํ าเนินการและสมาชิกสหกรณแทบไมไดรับการปรึกษาหรือสอบถามความเห็นลวงหนา 
สหกรณจงัหวดัและสหกรณอํ าเภอดํ าเนินการจัดประชุมใหญอยางรวบรัด เพื่อใหถูกตองตามขั้น
ตอนของกฎหมายสหกรณ แลวเสนอขอจดทะเบียนเปนสหกรณจํ ากัด ประเภทสหกรณธนกิจ (ใน
ขณะนัน้) เมื่อส้ินป 2514 จํ านวนสหกรณหาทุนซึ่งลดลงเหลือ….. สหกรณเปนประเภทสหกรณ
การธนกิจชนิดจํ ากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511

ผลของการควบสหกรณหาทุนหลายสหกรณในหนึ่งอํ าเภอเปนสหกรณเดียวจึงไม
นาแปลกใจทีป่รากฎวาในหลายอํ าเภอเปนการรวมสหกรณที่คอนขางออนแอ (จํ านวนสมาชิกและ
ปริมาณธรุกจินอย เงินกูคางชํ าระสูง ฯลฯ) เขาดวยกัน ซ่ึงทํ าใหฐานะของสหกรณยิ่งออนแอมากขึ้น
อันเปนการผิดความมุงหมายของควบสหกรณ และอาจกลาวไดวาเปนสาเหตุหนึ่งของความออนแอ
ของสหกรณภาคเกษตรจํ านวนไมนอยในปจจุบัน
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แทจริงนาจะสงเสริมใหสหกรณหาทุนระดับหมูบานหรือตํ าบลรับเกษตรกรเขา
เปนสมาชกิใหหนาแนนและใหการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อปรับฐานของสหกรณใหเขมแข็ง ทํ าให
เกษตรกรสวนมากในหมูบานหรือตํ าบลเห็นคุณคาและสมัครเปนสมาชิกสหกรณเสียกอนแลวจึง
ด ําเนนิการควบสหกรณเขากันตามความเหมาะสม โดยไมตองวางกฎตายตัววาจะตองเปนสหกรณ
ระดบัอํ าเภอดังที่เปนอยูในทุกวันนี้
 4.  ระยะปรับปรุง (พ.ศ.2515-ปจจุบัน)
 การพฒันาขบวนการสหกรณในระยะปรับปรุง (improvement period) นีม้เีหตุการณ
สํ าคญัเกิดขึ้นหลายประการ เชน การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ  การแกไขเพิ่มเติมพระราช
บญัญตัสิหกรณ พ.ศ.2511 การปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณ นโยบายพัฒนาสหกรณใน
ภาคเกษตร  และโครงการความชวยเหลือจากประเทศญี่ปุน

 4.1  การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ
 มปีระกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 และ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหยุบเลิก
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ โดยใหโอนสวนราชการตางๆ ไปอยูในสังกัดของกระทรวงตาง ๆ
เฉพาะสวนราชการสหกรณใหตั้ง “กรมสงเสริมสหกรณ” ขึ้นโดยรวมงานที่เกี่ยวกับราชการ
สหกรณในส ํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจและกรม
สหกรณทีด่นิเขาดวยกัน และใหโอนไปสังกัด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” ซ่ึงเปลี่ยนชื่อจาก
“กระทรวงเกษตราธิการ” รวมทั้งใหโอนกรมตรวจบัญชีสหกรณไปสังกัดกระทรวงนี้ดวย
 สวนราชการสหกรณจึงถูกยุบจาก 3 กรมเหลือ 2 กรม คือ กรมสงเสริมสหกรณและ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ ซ่ึงตอมาปรากฎวาเปนผลดีแกความเปนเอกภาพของนโยบายและแผน
ปฏิบตังิานสงเสริมสหกรณทุกประเภทในความรับผิดชอบการดํ าเนินการของกรมสงเสริม สหกรณ
และการสอบบัญชีสหกรณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณจึงแบง  สวนราชการ
ออกเปนสวนกลางและสวนภูมิภาค ราชการสวนกลางแบงเปนกองที่ทํ าหนาที่ดานสงเสริมและ
ดานพฒันาการบริหารจัดการสหกรณ ซ่ึงแยกเปน 3 กลุมคือ กลุมสหกรณการเกษตรและประมง
กลุมสหกรณพาณิชยและธนกิจและกลุมสหกรณที่ดิน กับกองที่ทํ าหนาที่ใหการสนับสนุน สวน
ราชการสวนภูมิภาคแบงเปนสหกรณจังหวัดและสหกรณอํ าเภอทั่วราชอาณาจักร
 ตัง้แตป 2515-2522 ผูดํ ารงตํ าแหนงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณไดรับแตงตั้งเปนนาย
ทะเบยีนสหกรณตลอดมา หลังจากนั้นรัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหแตงตั้งนายทะเบียนสหกรณจาก
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงทํ าใหนายทะเบียนสหกรณไมคอยไดสัมผัสและมีประสบ
การณกับสหกรณในทองที่เหมือนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
 อนึง่ ในป 2535 สํ านักงานนายทะเบียนสหกรณในสํ านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณก็ถูกเปลี่ยนชื่อเปน “สํ านักงานพัฒนาสถาบันเกษตร” เพื่อทํ าหนาที่ดูแลการทะเบียน
ทัง้ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ซ่ึงมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ที่
ไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 140 พ.ศ.2511 คํ าวา “สถาบันเกษตรกร” จึง
เร่ิมเขามาบดบังความแพรหลายของคํ าวา “สหกรณ” ตั้งแตบัดนั้น

 4.2  การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511
 พ.ร.บ.สหกรณพ.ศ.2511 ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2511 ไดมีการแกไขเพิ่ม
เติม 3 คร้ัง โดยประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
 (1)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 (พ.ศ.2515) มสีาระสํ าคัญใหเพิ่มสวนที่ 8
“กลุมเกษตรกร” เปนบทบัญญัติใหมซ่ึงใหสิทธิแกคณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวม
กนัด ําเนนิกจิการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน แตยังไมอาจจัดตั้งเปน สหกรณได
กอ็าจจดัตัง้เปน “กลุมเกษตรกร” ขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให
กลุมเกษตรกรเปนนิติบุคคล และอาจเปลี่ยนฐานเปนสหกรณได เมื่อมีลักษณะและไดดํ าเนินการขอ
จดทะเบียนเปนสหกรณโดยถูกตอง
 ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้เปนสาเหตุสํ าคัญของความแตกแยกระหวางเกษตรกรที่
รวมกลุมกนัในรูปสหกรณและกลุมเกษตรกร ทั้งๆ ที่กลุมเกษตรกรมีลักษณะเปนสหกรณ กลาวคือ
เปนองคการเศรษฐกิจที่บุคคลหลายคนรวมกลุมกันดํ าเนินธุรกิจบนพื้นฐานการชวยตนเองและการ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ตามหลักการสหกรณ  สหกรณการเกษตรของไทยจึงแบงเปน 2 ระบบ
ขาดความเปนปกแผนตั้งแตบัดนั้น
 (2)  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 247 (พ.ศ.2515) มสีาระสํ าคัญใหแกไขมาตรา 64
ของ พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 เร่ืองทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํ ากัด โดยใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณมีอํ านาจจายเงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เพือ่การด ําเนินงานตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณ ฯ ได ซ่ึงนับวาเปนการแกไขที่เหมาะ
สม เพราะทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํ ากัดนี้ไดมาจากการจัดสรรกํ าไรสุทธิรอยละ 5 ของ
สหกรณหาทุนเดิมสะสมไวและใหทางราชการเก็บรักษาไวเพื่อเปนทุนประกันการชํ าระหนี้ของ 
สหกรณหาทุนที่มีหนี้สินลนพนตัวหรือตองเลิก โดยไมตองบังคับใหสมาชิกตองออกเงินสมทบ
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ตามหลกัความรับผิดไมจํ ากัด สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซ่ึงมีแหลงรายไดจํ ากัดมากก็ได
รับอานิสงสจากการแกไขครั้งนี้
 (3)  พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พศ. 2524 มีสาระสํ าคัญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6
มาตรา 24 และมาตรา 31 โดยมาตรา 6 ใหเปลีย่นตํ าแหนงขาราชการที่รัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปน
นายทะเบยีนสหกรณและรองนายทะเบียนสหกรณ จากขาราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาต ิซ่ึงไดยุบเลิกไปแลวเปนขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
 มาตรา 24 ใหคณะกรรมการดํ าเนินการของสหกรณมีอํ านาจมอบหมายใหผูจัดการ
สหกรณท ําการแทนคณะกรรมการดํ าเนินการไดอีกคนหนึ่ง นอกเหนือจากกรรมการดํ าเนินการ
หนึง่คนหรือหลายคน ซ่ึงทํ าใหการบริหารและการจัดการสหกรณมีความคลองตัวมากขึ้น

 4.3  การปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณ
 โครงสรางขบวนการสหกรณไทยประกอบดวยสหกรณประเภทตาง ๆ ซ่ึงตั้งขึ้นเพื่อ
สนองความตองการอยางเดียวกันของราษฎรกลุมตาง ๆ โดยการริเร่ิมและการสงเสริมสนับสนุน
ของสวนราชการสหกรณตลอดมา เมื่อส้ินป 2505 มีสหกรณรวม 20 ประเภท หลังจาก พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2511 ใชบังคับรัฐบาลไดออกกฎกระทรวง (พ.ศ.2511) ออกตามความใน พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2511 ใหปรับลดจํ านวนประเภทสหกรณเหลือ 8 ประเภท โครงสรางขบวนการ
สหกรณตั้งแต พ.ศ.2511 จงึประกอบดวยสหกรณ 8 ประเภทคือ

(1) สหกรณการธนกิจ ไดแก สหกรณหาทุน  สหกรณเครดิตเพื่อผลิตกรรม  สหกรณ
ออมทรัพยและเครดิต

(2) สหกรณการซื้อ ไดแก รานสหกรณและสหกรณขายสงแหงประเทศไทย
(ชุมนุมสหกรณ)

(3) สหกรณการขาย ไดแก สหกรณขายขาว  สหกรณขายพืชผล   สหกรณขายเกลือ
สหกรณบํ ารุงและคาสัตว   สหกรณประมงกลาง  และสหกรณการประมง

(4) สหกรณบริการ ไดแก สหกรณบริการสาธารณูปโภค  สหกรณอุตสาหกรรม
สหกรณเดินรถ

(5) สหกรณการเชาที่ดิน ไดแก สหกรณผูเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(6) สหกรณเชาซื้อที่ดิน ไดแก สหกรณผูเชาซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(7) สหกรณนิคม ไดแก สหกรณนิคมกสิกรรม  สหกรณนิคมฝาย  สหกรณนิคมเกลือ
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(8) สหกรณอเนกประสงค เปนการกํ าหนดประเภทขึ้นใหมเพื่อรองรับสหกรณการ
ธนกจิ  สหกรณการซื้อและสหกรณการขายที่ประกอบดวยเกษตรกร เปนสมาชิก
ทัง้หมดและรวมกันเปนสหกรณอเนกประสงค

 ตอมาในป 2516 รัฐบาลไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ใหยกเลิกกฎ
กระทรวง (พ.ศ.2511) และกํ าหนดประเภทสหกรณใหมเปน 6 ประเภทคือ

(1) สหกรณการเกษตร ไดแก สหกรณที่มีสมาชิกทั้งหมดประกอบดวยเกษตรกร
(2) สหกรณการประมง ไดแก สหกรณที่มีสมาชิกทั้งหมดประกอบดวยชาวประมง
(3) สหกรณนคิม ไดแก สหกรณการเชาที่ดิน  สหกรณการเชาซื้อที่ดินและสหกรณ

นิคมเดิม
(4) สหกรณรานคา ไดแก สหกรณการซื้อเดิม
(5) สหกรณบริการ ไดแก สหกรณบริการเดิม
(6) สหกรณออมทรัพย  ไดแก  สหกรณออมทรัพยและเครดิตเดิมและสหกรณเครดิต

ยเูนียน
 ประเภทสหกรณที่มีปญหามากที่สุดคือ สหกรณบริการซึ่งมิไดประกอบดวยกลุม
สหกรณทีม่วีัตถุประสงคในการใหบริการแกสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณเปนหลัก เชน สหกรณ
ไฟฟา  สหกรณประปา  แตเปนกลุมสหกรณที่ประกอบดวยผูประกอบการรายยอย ซ่ึงรวมตัวกัน
เปนสหกรณเพื่อขายบริการใหแกบุคคลทั่วไป เชน สหกรณเดินรถโดยสาร สหกรณแท็กซี่
สหกรณขายล็อตเตอรี่ เปนตน
 นาสังเกตวาเปนสิ่งถูกตองที่สหกรณขั้นสูงหรือชุมนุมสหกรณก็ถูกจัดใหเปนสหกรณ
ประเภทเดยีวกันกับสหกรณขั้นปฐมที่เปนสมาชิก เชน “สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จํ ากัดสิน
ใช” ซ่ึงจดทะเบียนตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 เปนประเภทสหกรณผูบริโภค (รานสหกรณ) ระดับ
ประเทศ ในขณะนั้นไมมีชุมนุมสหกรณผูบริโภคระดับจังหวัด หรือ “สหกรณขั้นมัธยม”
(secondary cooperative) ซ่ึงไมจ ําเปนเพราะวารานสหกรณขั้นปฐมหลายสหกรณอาจรวมกันตั้ง
ชุมนมุสหกรณผูบริโภคระดับประเทศ หรือ “สหกรณขั้นตติยะ” (tertiary cooperative) โดยจะมี
หรือไมมีรานสหกรณระดับจังหวัด (สหกรณขั้นมัธยม) เปนสมาชิกก็ได
 ตอมาในป 2512 สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จํ ากัด ถูกทางราชการ (กระทรวง
พฒันาการแหงชาติ) ส่ังใหแกไขขอบังคับใหเปลี่ยนชื่อเปน “ชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อ
แหงประเทศไทย จํ ากัด” และเปลี่ยนโครงสรางสมาชิกใหสหกรณหาทุน  สหกรณเครดิตเพื่อผลิต
กรรม  สหกรณขายขาว  สหกรณขายพืชผลและผลิตผล และสหกรณนิคม  สมัครเปนสมาชิกได
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ดวย โดยมคีวามมุงหมายที่จะใหชุมนุมสหกรณในชื่อใหมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลิตผล
หรือผลิตภณัฑเกษตรเพื่อสงออกไปจํ าหนายยังตางประเทศ และนํ าเขาสินคาอุปโภค ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เพื่อจํ าหนายแกสหกรณสมาชิกและบุคคลภายนอก ชุมนุมสหกรณนี้ยังมีวัตถุ
ประสงคเพื่อประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร กิจการทาเรือและคลังสินคา กิจการ
อบพืชและไซโล ตลอดจนกิจการโรงพิมพดวย
 โดยพฤตนิยัจะเห็นวาชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย จํ ากัด ได
เปลีย่นเปน “ประเภทสหกรณการเกษตร” โดยปริยาย แมวายังมีรานสหกรณเปนสมาชิกอยูถึง 73
สหกรณ ตอมาในป 2518 ชุมนมุสหกรณนี้จึงไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและประเภทเปน “ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํ ากัด” ประเภทสหกรณการเกษตร ทั้งนี้เพื่อใหมีสิทธิกูยืมเงิน
และใชบริการเงินกู จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509 จงึเปนเรื่องเศราสํ าหรับรานสหกรณ
สมาชิกที่ตองลาออกจากความเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณในชื่อและประเภทใหมนี้โดยไมเต็ม
ใจ เพราะวาชุมนุมสหกรณนี้เปนของสหกรณรานคา และอํ านวยความสะดวกทางธุรกิจใหแก
สหกรณรานคามาตั้งแตตนในชื่อ สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จํ ากัดสินใช ชุมนุมสหกรณ
ระดบัประเทศนี้ไดดํ าเนินธุรกิจคาสงมาดวยความมั่นคง มีทรัพยสินทั้งที่ดินและอาคารเปนของตน
เอง มีทุนสํ ารองจํ านวนพอสมควร และไดสะสมประสบการณการคาสง รวมทั้งการสงสินคาเขา
และสงออกกับตางประเทศ แตสหกรณการเกษตรไดรับ “สมหลน” เมื่อชุมนุมสหกรณนี้ถูกเปลี่ยน
ช่ือเปนชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย ในป 2512 ในชวงอายุของกระทรวง
พฒันาการแหงชาติ (พ.ศ.2506-2515) ดังกลาวแลว
 โครงสรางของขบวนการสหกรณไทยในขณะนั้นแมวาจะประกอบดวยสหกรณขั้น
ปฐม หรือสหกรณทองถ่ิน (Local cooperatives) สหกรณขั้นมัธยมหรือสหกรณระดับภูมิภาค
(regional cooperatives) และสหกรณขั้นตติยะ หรือ (tertiary cooperatives) รวมทั้งไดแบงเปน
สหกรณประเภทตาง ๆ แลวก็ตามแตยังไมอาจเรียกวาเปนโครงสรางขบวนการสหกรณที่มั่นคง
เพราะวายังไมมีความแนนอนหรือยังมีความเขาใจไมถูกตองอยางแพรหลายในเรื่องการจํ าแนก 
สหกรณเปน “ขั้น” หรือ “ระดับ” (levels) และประเภท (types/categories) แมกระทั่งในปจจุบัน

 4.5  แผนปรับปรุงสหกรณการเกษตร
 พฒันาการของขบวนการสหกรณไทยในระยะปรับปรุง (พ.ศ.2515-ปจจุบัน) จะไม
สมบรูณหากมิไดกลาวถึงแผนปรับปรุงสหกรณการเกษตรโดยสังเขปดังตอไปนี้
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 (1)  การเนนนโยบายพัฒนาสหกรณในภาคเกษตร ในระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470
รัฐบาลมนีโยบายพัฒนาสหกรณในชนบท (ภาคเกษตร) เปนสํ าคัญ และเริ่มทดลองจัด สหกรณ
ประเภทอืน่ทีไ่มเกี่ยวกับการเกษตร เชน รานสหกรณอยางระมัดระวังในระยะปรับตัว (พ.ศ.2471-
2494) แตในระยะขยายตัว (พ.ศ.2495-2514) รัฐบาลเริ่มมีความมั่นใจวาจะใชระบบ สหกรณเปน
เครือ่งมอืในการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับความเปนอยูของประชาชนได จึงไดตั้ง
กระทรวงสหกรณขึ้นใน พ.ศ.2495 และไดกํ าหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ทีแ่หงชาติ 1 (พ.ศ.205-2509) วา รัฐบาลจะสงเสริมและปรับปรุงสหกรณประเภทตาง ๆ ใหแพร
หลายตามความตองการของประชาชน เพื่อยกฐานการครองชีพและภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้น แผน
พัฒนา ฯ  ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) กไ็ดก ําหนดนโยบายดานสหกรณวารัฐบายจะเนนใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการเพื่อสงเสริมอุดมการณและความเปนตัวของตัวเองของขบวนการสหกรณ
 ตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) รัฐบาลไดเนนนโยบายการพัฒนา
สหกรณวา “รัฐจะสงเสริมการรวมกลุมของสถาบันในชนบท คือ สหกรณการเกษตรเพื่อชวยเหลือ
ซ่ึงกนัและกนัในดานการผลิต การจํ าหนาย การเพิ่มรายได การขยายความรู การฝกอบรม การจัด
การใหมปีระสิทธิภาพ และเปนแกนนํ าในการพัฒนาการเกษตรในชนบทใหดียิ่งขึ้น”
 การเนนนโยบายพัฒนาสหกรณในภาคเกษตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นี้เปนผลสืบ
เนื่องมาจากความพยายามของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ    
(ส.ศ.ช.) ในการยกราง “แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ พ.ศ.2523-2527” ซ่ึง
เปนแผน 5 ป โดยไดรับความชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญการสหกรณจากสันนิบาตสหกรณแหง
สหรัฐอเมริกา (องคการสหกรณสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น) ผูเชี่ยวชาญการสหกรณและ
ส.ศ.ช. ไดสํ ารวจและศึกษาปญหาของ สหกรณภาคเกษตรเปนเวลา 1 ปกวา จึงไดยกรางแผนนี้ขึ้น
ซ่ึงมีสาระสํ าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางขบวนการสหกรณการเกษตรใหมีเพียงระบบเดียว 
(รวมกลุมเกษตรกรเปนสหกรณการเกษตร) ปรับปรุงกระบวนการดํ าเนินธุรกิจดานสินเชื่อ การซื้อ
การตลาด และบริการ ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการรวมทั้งบุคลากรของสหกรณ และ
ปรับปรุงกฎหมายสหกรณโดยยกเลิก พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ทั้งฉบับ
 แผนพฒันางานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ พ.ศ.2523-2527 ไดรับความเห็นชอบ
ในหลกัการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 และใหจัดตั้งสํ านักงานปรับปรุงงานส
หกรณการเกษตร ใน ส.ศ.ช. ตอมาเมื่อป 2523 รัฐบาลเห็นวาควรพัฒนางานสหกรณทุกประเภทให
มปีระสทิธภิาพ จึงไดออกระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาสหกรณ พ.ศ.2523
กํ าหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณขึ้นคณะหนึ่งและสํ านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
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พฒันาการสหกรณในสํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยใหโอนงานเกี่ยวกับการปรับปรุง
สหกรณการเกษตรจาก ส.ศ.ช.มาเปนของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ และไดเปลี่ยน    ช่ือ
สํ านกังานเลขานุการพัฒนาการสหกรณ เปนสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ การดํ าเนิน
งานไมกาวหนาไปมากนัก คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณซ่ึงแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพือ่พจิารณาทบทวนและกํ าหนดแผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบขึ้น โดยอาศัย
แผนปรบัปรงุงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบที่ ส.ศ.ช.ไดกํ าหนดขึ้นเปนแนวทางในการ
พิจารณา
 (2)  แผนปรบัปรงุงานสหกรณการเกษตร  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดพิจารณา
ทบทวนแผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ โดยมีการตัดทอนรายละเอียดและมาตร
การส ําคญัออกไปหลายประการ เพื่อใหกะทัดรัดและเปนที่ยอมรับของสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การด ําเนินงาน แผนปรับปรุงใหมนี้เรียกวา “แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตร” ซ่ึงไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 เพือ่ใหสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป

 2.1   แผนปรับปรุงงานสหกรณมสีาระสํ าคัญ 2 ประการคือ
2.1.1 เกษตรกรแตกแยกเปนหลายพวก เชน สหกรณการเกษตร  กลุม

เกษตรกร และกลุมลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการ
เกษตร

2.1.2 สวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่สนับสนุนกลุมตางๆ มีความ
เปนเอกเทศตอกัน และตางก็ใหการสนับสนุนกลุมของตนโดย
ปราศจากการประสานงานซึ่งกันและกัน

2.1.3 การด ําเนินงานของกลุมหรือสถาบันเกษตรกรดังกลาว เปนไปโดย
ปราศจากการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การดํ าเนินงานจึงไมเปนไป
อยางครบวงจรของการผลิตและการจํ าหนายเทาที่ควร

2.1.4 การใหการสนับสนุนของรัฐเปนไปอยางกระจัดกระจาย โดยผาน
สวนราชการและหนวยงานหลายหนวย จึงเปนการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรและกอใหเกิดความกินแหนงแคลงใจวาการชวยเหลือ
ของรัฐเปนไปอยางไมเปนธรรม

2.1.5 การดํ าเนินงานของกลุมเกษตรและสหกรณการเกษตรสวนมากยัง
ขาดประสิทธิภาพ
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2.1.6 สมาชิกเกษตรกรยังไมมีบทบาทจริงจังในการบริหารสถาบันของ
ตน

2.1.7 ปญหาความแตกแยกระหวางสถาบันเกษตรกรรูปตางๆ ไดขยาย
ตวัมากขึ้น เมื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถาบัน
เหลานั้นพยายามสนองนโยบายของรัฐมนตรีผูกํ ากับดูแลซึ่งมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ

2.1.8 รัฐบาลยังขาดแนวนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุง
งานสหกรณ การเกษตรและสถาบันเกษตรกรรูปอื่นๆ

2.1.9 รัฐไมมีกลไกที่จะกอใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ กบัสหกรณและ
สถาบันเกษตรกรรูปอื่น

 2.2  หลักการสํ าคัญในการแกปญหา  ประกอบดวย
2.2.1 หลักเอกภาพคือตองสรางเอกภาพในโครงสรางและการบริหาร

งานสงเสริมสหกรณการเกษตร และสถาบันเกษตรกรทุกรูปแบบ
ใหเชื่อมโยงและเปนระบบเดียวกัน

2.2.2 หลักประสิทธิภาพคือ ตองเสริมสรางประสิทธิภาพของพนักงาน
และเจาหนาที่บริหารของสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
ในการดํ าเนินธุรกิจการเกษตร

2.2.3 หลักเจตนารมณแนวแนทางการเมือง คือ รัฐบาลตองกํ าหนด
นโยบายและแนวทางดํ าเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง สหกรณการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรทุกรูปแบบใหชัดเจนแนนอน ไมรวนเรไป
มาตามแรงผลักดันของสวนราชการและกลุมผลักดันตางๆ

2.2.4 หลักการชวยเหลือของรัฐคือ รัฐตองใหความชวยเหลือที่จํ าเปน
อยางเพียงพอแกระบบสหกรณการเกษตร ซ่ึงรวมสถาบัน
เกษตรกรทุกรูปแบบเขาดวยกันทั้งระบบ เพื่อใหสงผลถึงสมาชิก
เกษตรกรทุกคนอยางเปนกอบเปนกํ า

2.2.5 หลักการประสานงานและติดตามผล คือรัฐตองมีกลไกสํ าหรับ
การประสานงานและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องตลอดเวลา
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 แผนปรบัปรุงงานสหกรณการเกษตรนี้ขาดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดํ าเนินการรวมสถาบันเกษตรกรรูปตาง ๆ ในบางจังหวัดนํ ารองใหเปนส
หกรณการเกษตรระดับอํ าเภอ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ สหกรณ และการ
เสนอรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ…… ใหตราเปนกฎหมายเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติส
หกรณ พ.ศ.2511 เปนตน ซ่ึงมีอยูในแผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ พ.ศ.2523-
2527
 (3)  โครงการเสริมสรางสหกรณการเกษตร  เปนโครงการของกระทรวงเกษตรและส
หกรณ ดํ าเนินการโดยกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ตั้งแตป 2524 โดยมคีวามมุงหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความ
สามารถในการพึ่งตนเองใหแกสหกรณการเกษตร
 โครงการนี้ประกอบดวยโครงการยอยหลายโครงการ เชน โครงการอุดหนุนเงินเดือนผู
จดัการเพื่อใหสหกรณการเกษตรมีผูจัดการที่มีความสามารถ โครงการเงินกูธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) เพือ่เพิม่ผลผลิตสัตวนํ้ าสํ าหรับสมาชิกสหกรณในภาคเกษตรบางสหกรณในบางจังหวัดภาค
กลางและภาคใต โครงการเงินกูจากธนาคารโลก เพื่อใหสินเชื่อการเกษตรสํ าหรับเพิ่มผลผลิตของ
สมาชกิสหกรณการเกษตรและสหกรณนิคม และเพื่อขยายงานการฝกอบรมทางสหกรณของกรม
สงเสริมสหกรณ รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารการเงินและการบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
 (4)  โครงการความชวยหลือจากญี่ปุน เปนโครงการที่รัฐบาลญี่ปุนดวยความรวมมือ
ของขบวนการสหกรณการเกษตรญี่ปุนใหความชวยเหลือแบบใหเปลาแกรัฐบาลไทย ในการพัฒนา
และสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณการเกษตรไทย โครงการนี้ประกอบดวย 2 โครง
การยอย คือ โครงการพัฒนาขาวโพดในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ โดยสรางศูนยปรับปรุง
และคดัเมลด็พนัธุขาวโพดที่จังหวัดลพบุรี เพื่อจํ าหนายแกสหกรณการเกษตรตางๆ ระยะเวลาโครง
การ 7 ป ตั้งแต พ.ศ.2519-2522 และตออีกถึง พ.ศ.2525

โครงการยอยที่ 2 ไดแก โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตร
โดยการเชื่อมโยงธุรกิจดานตางๆ ของสหกรณการเกษตรใหครบวงจร ซ่ึงเรียกวา “ระบบรวม”
(Total system) และใชสหกรณการเกษตร 5 สหกรณในจังหวัดนครราชสีมาเปนตนแบบ ผูเชี่ยว
ชาญญีปุ่นดานสินเชื่อ การตลาดและการแปรรูปการจัดการ การสงเสริมและเผยแพร รวม 5 คน เขา
ไปฝกอบรมและแนะนํ าผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนกรรมการดํ าเนินการโดยมีขา
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ราชการกรมสงเสริมสหกรณเปนผูประสานงาน หมุนเวียนไปในสหกรณทั้ง 5 สหกรณ การปฏิบัติ
งานของผูเชี่ยวชาญเปนการสอนแนะ (coaching) อยางใกลชิด
 นอกจากนั้นรัฐบาลญี่ปุนยังไดกอสรางศูนยฝกอบรมที่ 3 ทีจ่งัหวัดนครราชสีมา มูลคา
68 ลานบาท ประกอบดวยอาคาร 3 หลัง เชื่อมตอกันโดยทางเดินมีหลังคาตลอดคือหอประชุมใหญ
อาคารอํ านวยการหองประชุม หองฝกอบรม หองเก็บอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ และอาคารหอพัก
ขนาด 160 คน นบัวาเปนศูนยฝกอบรมที่ทันสมัยที่สุดของกรมสงเสริมสหกรณ สรางเสร็จและเปด
ด ําเนินการตั้งแตป  2528  การกอสรางศูนยฝกอบรมนี้เปนสวนหนึ่งของ  โครงการเสริมสรางความ
เขมแขง็ของสหกรณการเกษตร และมีความมุงหมายที่จะใชศูนยนี้เพื่อฝกอบรมบุคลากรและ
กรรมการดํ าเนินการสหกรณการเกษตรอื่นๆ เพื่อเปนการขยายผลของโครงการนี้ตอไป

 
ตอนท่ี 3.  สถานการณของขบวนการสหกรณในปจจุบัน

 เมือ่ส้ินป 2543 ขบวนการสหกรณไทยประกอบดวยสหกรณประเภทตาง ๆ  6 ประเภท
จ ํานวนสหกรณ รวมทั้งสิ้น 5,700 สหกรณ จํ านวนสมาชิก 7.2 ลานคน และมีสินทรัพยรวม
410,437 ลานบาท ในจํ านวนสินทรัพยรวมนี้จํ าแนกเปนหนี้สินรวม 197,466 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 48.11 ของสินทรัพยรวม ในขณะที่มีทุนของสหกรณเอง (owned capital) รวม 212,971 ลาน
บาท หรือเทากับรอยละ 51.89 ของสนิทรัพยรวม ในภาพรวมขบวนการสหกรณไทยสามารถพึ่งตน
เองไดเกีย่วกบัเงินทุนที่ใชในการดํ าเนินงาน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายประเภทสหกรณ ดีกรีแหง
การพึง่ตนเองอาจแตกตางกัน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากมิติแหงสัมฤทธิผลของการสงเสริมผล
ประโยชนของสมาชิกก็ดี หรือบทบาทหนาที่ในการมีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง
วฒันธรรม และสิ่งแวดลอมของประเทศก็ดี เราจํ าเปนตองวิเคราะหผลการดํ าเนินงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนความสามารถในการพึ่งตนเองและปกครองตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การควบคุมตามหลักประชาธิปไตยของสหกรณเปนรายประเภทดวย



พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย : เชิญ  บํ ารุงวงศ
อดีต  ปจจุบัน  และแนวทางการพัฒนา

44

 1.  ประเภทสหกรณการเกษตร

 การจดัสหกรณการเกษตรในปจจุบันแบงเปน 3 ระดบั หรือขั้นคือ สหกรณขั้นปฐม
หรือระดับทองถ่ิน  สหกรณขัน้มธัยมหรือระดับจังหวัด (ชุมนุมสหกรณจังหวัด) และสหกรณขั้น
ตตยิะหรือระดับประเทศ (ชุมนุมสหกรณแหงชาติ)

1.1  จํ านวนสหกรณและจํ านวนสมาชิก

 สหกรณการเกษตรขั้นปฐมเมื่อส้ินป 2543 ตามทีป่รากฎในทะเบียน มีจํ านวน 3,424
สหกรณ แตที่สอบบัญชีไดมีจํ านวน 2,835 สหกรณ มีแดนดํ าเนินงานอยูในอํ าเภอหนึ่งๆ ทั่ว
ประเทศ ทั้ง 76 จงัหวัด มีสมาชิกซึ่งเปนเกษตรกรรวม 4.2 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสหกรณละ 1,462 คน
 สหกรณการเกษตรขั้นมัธยมหรือชุมนุมสหกรณจังหวัดมีจํ านวน 76 สหกรณ มีแดน
ด ําเนนิงานอยูในจังหวัดหนึ่ง ๆ ทั่วประเทศ และมีสหกรณการเกษตรขั้นปฐมในจังหวัดนั้น ๆ เปน
สมาชิก
 สหกรณการเกษตรขั้นตติยะหรือชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 1 สหกรณคือ ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํ ากัด มีชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัดทั่วประเทศเปน
สมาชกิ นอกจากนั้นยังมีชุมนุมสหกรณการเกษตรรูปพิเศษระดับประเทศอีกหลายสหกรณ เชน
ชุมนมุสหกรณชาวไรออยแหงประเทศไทย จํ ากัด ชุมนุมสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญแหงประเทศ
ไทย จํ ากัด  ชุมนมุสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํ ากัด ชุมนุมสหกรณผูเล้ียงสุกรแหงประเทศ
ไทย จ ํากดั เปนตน ชุมนุมสหกรณระดับประเทศรูปพิเศษเหลานี้มีสหกรณการเกษตรรูปพิเศษขั้น
ปฐมและสหกรณการเกษตรทั่วไปเปนสมาชิกดวย สหกรณการเกษตรรูปพิเศษขั้นปฐมมิไดรวมตัว
กนัเปนชมุนุมการเกษตรขั้นมัธยม แตเปนชุมนุมสหกรณขั้นตติยะหรือระดับประเทศโดยตรง

1.2  ฐานการเงินรวมและการดํ าเนินงาน

 สหกรณการเกษตรขั้นปฐมมีสินทรัพยทั้งสิ้น 51,179 ลานบาท หนี้สินทั้งสิ้น 33,019
ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.5 ของสินทรัพยทั้งสิ้น และมีทุนของสหกรณเอง 18,159 ลานบาท หรือ
รอยละ 35.5 ของสินทรัพยทั้งสิ้น ซ่ึงประกอบดวยทุนเรือนหุน 10,359 ลานบาท ทุนสํ ารองและทุน
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สะสมอื่น ๆ 4,698 ลานบาท และกํ าไรสุทธิทั้งสิ้น 1,360 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.48 ของสิน
ทรัพยทัง้สิน้ นับวาสหกรณการเกษตรขั้นปฐมมีฐานะการเงินรวมคอนขางมั่นคงและพึ่งตนเองได
ตามสมควรในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
 ในดานการดํ าเนินงานสหกรณการเกษตรมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการคือ ธุรกิจสิน
เชือ่ (รับเงินฝากและใหเงินกู) ธุรกิจการซื้อ  ธุรกิจการตลาด (รวมทั้งการแปรรูป) และธุรกิจบริการ
เครือ่งจกัรกลและสิ่งอํ านวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนั้นสหกรณการเกษตรที่มีฐานะการเงินเขม
แขง็จดัใหมีบริการสงเสริมอาชีพ และเผยแพรขาวสารความรูแกสมาชิกดวย แตโดยทั่วไปสหกรณ
การเกษตรสวนมากดํ าเนินธุรกิจสินเชื่อกับธุรกิจการซื้อเปนหลัก สวนธุรกิจการตลาดเปนรอง
สมาชิกสหกรณสวนมากจึงยังไมไดรับบริการทางธุรกิจแบบครบวงจรยังตองอาศัยพอคาคนกลาง
ในการขายและการแปรรูปพืชผลและผลิตผลของตน

1.3  บทบาทและความสํ าเร็จในการสงเสริมสมาชิก

 ในภาพรวมยังไมอาจกลาวไดวาสหกรณการเกษตรประสบความสํ าเร็จในการสงเสริม
สมาชกิมากนกั ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากสหกรณสวนมากยังไมอาจดํ าเนินธุรกิจเพื่อ
สนองความตองการของสมาชิกไดอยางครบวงจร สมาชิกยังตองซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตรและสิน
คาอปุโภคบริโภค และตองขายผลิตผลของเขาใหพอคาคนกลาง เวนแตสหกรณโคนมและสหกรณ
การเกษตรรูปพิเศษ การใหสินเชื่อเพื่อการผลิตแกสมาชิกเมื่อพิจารณาในขั้นสุดทายจึงเปนการสง
เสรมิการผลิตเพื่อประโยชนของนายทุนที่สรางรายได และความมั่งคั่งใหแกตนเอง ดังที่ทราบกัน
อยู แตสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปยังมีรายไดตํ่ าและยากจน
 ในดานสงัคม แมวาสหกรณการเกษตรหรือสหกรณทุกประเภทมีหนาที่ในการใหการ
ศกึษาอบรมแกสมาชิกในเรื่องหลักการ  วิธีการ  และอุดมการณสหกรณ  ตลอดจนใหขาวสารความ
รูดานตางๆ แตยังปรากฎโดยทั่วไปวาสหกรณสวนมากยังไมสามารถดํ าเนินการไดเอง แตยังคงเปน
หนาที่ของทางราชการคือความตระหนักและซาบซึ้งในหลักการและอุดมการณสหกรณจึงยังหยอน
ยาน ดงัจะเหน็ไดจากพฤติกรรมของสมาชิกในเรื่องความภักดีตอสหกรณ การเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน การเลือกตั้งกรรมการดํ าเนินการ เปนตน
 กลาวโดยสรุปสหกรณการเกษตรทั้งระบบยังแสดงบทบาททั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
ไมเดนชดัหรือไมแข็งขันพอที่จะยกระดับความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิต รวมทั้งมาตรฐานความรู
และพฤติกรรมดานการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของสมาชิก เกษตรกรทั้งที่เปนสมาชิก



พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย : เชิญ  บํ ารุงวงศ
อดีต  ปจจุบัน  และแนวทางการพัฒนา

46

สหกรณและท่ีไมเปนสมาชิกก็ยังไมแตกตางกันในเรื่องเหลานี้ จิตสํ านึกของสมาชิกเกษตรกรโดย
ทัว่ไปในเรื่องการพึ่งตนเอง การรวมมือชวยเหลือกัน ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสังคม
ตลอดจนความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส ความยุติธรรม การใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โดยไมเปนการทํ าลายสิ่งแวดลอม ฯลฯ ก็ยังไมแตกตางจากราษฎรทั่วไป ในปจจุบันรัฐบาลยังไม
มัน่ใจวาจะใชสหกรณการเกษตรเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิผล คํ าวา “สหกรณการเกษตร” กก็ ําลังถูกบดบัง โดยคํ าวา “สถาบันเกษตรกร”
และ  “วสิาหกิจชุมชน”

 2.  ประเภทสหกรณประมง

 สหกรณประมงเปนประเภทสหกรณที่เติบโตชา แมวาประเทศไทยมีฝงทะเลยาวกวา
2,000 กโิลเมตร ทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน และยังมีแหลงนํ้ าธรรมชาติในพื้นดินอีกมาก
มาย แตการรวมกลุมของชาวประมงในรูปสหกรณยังมีนอย เมื่อส้ินป 2543 มสีหกรณประมงที่
ด ําเนินงานอยูรวม 56 สหกรณ จํ านวนสมาชิก 11,470 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสหกรณละ 205 คน
สหกรณชาวประมงรวมตัวกันเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 1 สหกรณ
 เมื่อส้ินป 2543 สหกรณประมงขั้นปฐมมีสินทรัพยทั้งสิ้น 493 ลานบาท หนี้สิน 284
ลานบาท และทุนของสหกรณเอง 208.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.6 และ 42.4 ตามลํ าดับ ใน
ภาพรวมสหกรณประมงแมจะเปนสหกรณขนาดเล็กแตมีฐานะการเงินคอนขางมั่นคง
 เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและความสํ าเร็จของสหกรณประมงในการสงเสริมสมาชิกก็ยัง
ไมอาจกลาวไดวาสมาชิกขาวประมงไดรับความพอใจมากนักเชนเดียวกับสหกรณการเกษตร 
เพราะสหกรณยังมีบทบาทนอยในดานการตลาดซึ่งเปนปจจัยสํ าคัญที่จะเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก 
ในดานสงัคมกเ็ชนเดียวกันสมาชิกชาวประมงก็มิไดมีฐานะความเปนอยู ความสํ านึกตระหนักใน
เร่ืองหลักการและอุดมการณสหกรณจนเปนที่พอใจ รวมทั้งความรับผิดชอบของตนเองตอสวน
รวมและการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลสูงกวาชาวประมงทั่วไปแตอยางใด
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 3.  ประเภทสหกรณนิคม

สหกรณนิคมมี 3 รูปแบบคือ สหกรณนิคม ซ่ึงรัฐจัดสรรที่ดินรกรางวางเปลาใหสมาชิก
เขาถือครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใหกรรมสิทธิ์แกสมาชิก เมื่อสมาชิกไดชํ าระคาคืนทุน
ในการบกุเบิกที่ดินและการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่รัฐจัดทํ าใหเสร็จสิ้นแลว สหกรณนิคม
สวนมากจัดขึ้นในรูปแบบนี้ สหกรณรูปแบบที่ 2 เปนสหกรณผูเชาที่ดินเกษตรกรรม ซ่ึงรัฐบาลจัด
ซ้ือหรือเชาจากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐเปนแปลงใหญแลวจัดสรรใหสมาชิกไดเชาในอัตราที่
ยอมเยาว สวนสหกรณรูปแบบที่ 3 ไดแกสหกรณผูเชาซื้อที่ดินเกษตรกรรมซึ่งรัฐได จัดสรรที่ดิน
ใหสมาชิกไดเชาซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ใหเมื่อสมาชิกไดชํ าระคาเชาซื้อ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตางๆ ถูกตองครบถวนแลว สหกรณผูเชาหลายสหกรณตอมาไดเปลี่ยนเปนสหกรณ    ผูเชาซื้อ
 เมื่อส้ินป 2543 มีสหกรณนิคมทั้ง 3 รูปแบบดํ าเนินงานอยู 78 สหกรณ จํ านวนสมาชิก
110,326 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสหกรณละ 1,414 คน/ครัวเรือน สหกรณนิคมไดรวมตัวกันเปน
สหกรณขั้นสูงเพียง 1 สหกรณ คือ ชุมนุมสหกรณนิคมภาคกลาง เปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาค
ยงัไมมีชุมนุมสหกรณนิคมระดับประเทศ
 ฐานะการเงินรวมของสหกรณนิคมขั้นปฐมเมื่อส้ินป 2543 มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,925
ลานบาท หนี้สินทั้งสิ้น 1,111.34 ลานบาท และทุนของสหกรณเอง 813.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ
57.73 และ 42.26 ของสินทรัพยทั้งสิ้นตามลํ าดับ
 วัตถุประสงคและการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณนิคมเหมือนกับสหกรณการเกษตรทุก
ประการ เวนแตการจัดสรรที่ดินทํ ากิน การตั้งถ่ินฐานและการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่   รัฐบาล
จดัท ําเพือ่ประโยชนแกสมาชิกสหกรณนิคมซึ่งไมมีในสหกรณการเกษตร หากสหกรณนิคมใดมี
การจดักรรมสิทธิที่ดินและโครงสรางพื้นฐานเสร็จแลวก็ควรจะถอนสภาพนิคมตาม   พระราช
บญัญตัจิดัทีด่ินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และเปลี่ยนประเภทเปนสหกรณการเกษตรตอไป
 บทบาทและความสํ าเร็จของสหกรณนิคมในการสงเสริมสมาชิกก็มิไดแตกตางจาก 
สหกรณการเกษตรและสหกรณประมงที่ไดกลาวมาแลว ในดานการสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจและสังคมการที่สมาชิกไดรับกรรมสิทธิในที่ดินทํ ากินนั้นเปนบทบาทของรัฐมากกวา 
และยังมิไดทํ าการสํ ารวจและศึกษาอยางจริงจังวาสมาชิกสหกรณนิคมที่ไดรับกรรมสิทธิในที่ดิน
ไปแลวนัน้ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินที่ไดรับหรือไม หรือไดโอนใหลูกหลานเขาทํ า
กนิและสบืทอดการเปนสมาชิกสหกรณนิคมแทนตนเมื่อชราภาพ หรือเปนมรดกตกทอดไปเมื่อตน
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ไดถึงแกกรรม ขณะนี้มีแนวโนมวาที่ดินเกษตรกรรมที่สมาชิกไดกรรมสิทธิโดยผานสหกรณนิคมนี้
สวนหนึง่ไดโอนใหลูกหลานเขาทํ ากินและสืบทอดการเปนสมาชิกสหกรณตอไป ซ่ึงเปนความมุง
หมายของรฐั แตที่ดินอีกสวนหนึ่งไดโอนขายจํ าหนายใหแกบุคคลภายนอก หรือลูกหลานซึ่งทั้ง 2
กรณนีีไ้ดน ําที่ดินไปใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชเกษตรกรรม ในกรณีเชนนี้ถือวาเปนความลม
เหลวของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเกษตรโดยสิ้นเชิงและสมควรจะปรับปรุงแกไขพระราช
บญัญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เพือ่ปองกันปญหาการนํ าที่ดินเกษตรกรรมไปใชผิด
ประเภท

 4.  ประเภทสหกรณรานคา

 สหกรณรานคาเปนสหกรณชนิดจํ ากัด ซ่ึงไดริเร่ิมเปนเวลานานประเภทหนึ่ง ตั้งแต
พ.ศ.2480 และไดลมลุกคลุกคลานตลอดมา โดยอิทธิพลและความกดดันทางการเมืองทั้งในการจัด
ตัง้และการดํ าเนินงาน เมื่อส้ินป 2543 มีสหกรณรานคาขั้นปฐมปรากฎอยูในทะเบียน 371 สหกรณ
แตไดรับการตรวจสอบบัญชีเพียง 224 สหกรณ ซ่ึงเปนจํ านวนที่ลดลงเปนลํ าดับตั้งแต พ.ศ.2539
เมือ่ระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มเขาสูภาวะวิกฤต ในจํ านวนรานสหกรณที่สอบบัญชีไดนี้มีจํ านวน
สมาชิกทั้งสิ้น 663,552 คน เฉลี่ยสหกรณละ 2,962 คน
 การจัดสหกรณขั้นสูงของสหกรณรานคาคอนขางขาดระบบที่ดีตั้งแตไดเปลี่ยนชื่อ    
“สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จสช.” ซ่ึงเปนชุมนุมรานสหกรณระดับประเทศเปน “สหกรณ
การขายและการซื้อแหงประเทศไทย จสช.” ในป 2512 และตอมาในป 2518 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
“ชุมนมุสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จก.” เปนประเภทสหกรณการเกษตรและไดมีการจัด
ตั้ง “ชุมนมุรานสหกรณแหงประเทศไทย จก.”  ขึน้ใหมเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศในเวลา
ตอมาซึ่งยังดํ าเนินงานอยูในปจจุบัน
 นอกจากนัน้ยังมีการจัดตั้งชุมนุมรานสหกรณเฉพาะสวนเรียกวา “ชุมนุมรานสหกรณ
อาชีวศึกษา” ซ่ึงจ ํากดัสมาชิกภาพสํ าหรับรานสหกรณในเครือของกรมอาชีวศึกษาเทานั้น การผนึก
ก ําลังของสหกรณรานคาในระดับประเทศจึงไมคอยเปนเอกภาพนัก
 สหกรณรานคาขั้นปฐม 224 สหกรณ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,697.68 ลานบาท หนี้สินทั้ง
ส้ิน 620.79 ลานบาท และทุนของสหกรณเอง 1,076.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.56 และ 63.43
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ของสนิทรัพยทั้งสิ้นตามลํ าดับ ในภาพรวมฐานะการเงินของสหกรณรานคาทั้งระบบมีความมั่นคง
ด ีเพราะใชทุนของตนเองสูงกวาทุนเงินกูจากภายนอก
 รานสหกรณหลายรานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกทม. และชุมชนเมืองทั่วไปกํ าลังเผชิญกับ
การแขงขนัจากบริษัทยักษใหญคาปลีกของตางประเทศอยางหนักคณะกรรมการดํ าเนินการ ซ่ึง
ประกอบดวยคนชั้นกลางเปนสวนใหญก็กํ าลังปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการใหสามารถ  ยืน
หยดัอยูได เชน รานสหกรณกรุงเทพ จก. และรานสหกรณพระนคร จก.
 เมือ่กลาวถึงบทบาทและความสํ าเร็จของรานสหกรณในการสงเสริมสมาชิก ก็กลาวได
วามคีวามสํ าเร็จตามสมควร แมวารานสหกรณไมพยายามแขงขันกับคูแขงในดานราคา แตรานส
หกรณปลูกฝงจิตสํ านึกของสมาชิกใหรูวารานสหกรณเปนของพวกเขาเอง พวกเขาจึงตองอุดหนุน
โดยการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากรานสหกรณ ซ่ึงเปนหนทางที่นํ าไปสูความสํ าเร็จในการสราง
ความเปนธรรมดานราคา คุณภาพ และมาตรฐานการชั่งตรวจวัดปริมาณสินคาที่ซ้ือหาเกี่ยวกับเรื่อง
นีร้านสหกรณในสถานศึกษา เชน โรงเรียน  วิทยาลัย  และมหาวิทยาลัย รวมทั้งรานสหกรณประจํ า
สํ านกังานในสวนราชการตางๆ รานสหกรณกรุงเทพ และรานสหกรณ     พระนครมีบทบาทที่เดน
พอสมควร
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 ตอนที่ 4.  ปญหาและอุปสรรคของขบวนการสหกรณไทย

 เราทราบกันแลววาขบวนการสหกรณไทยริเร่ิมขึ้นโดยรัฐบาลไดนํ าแนวคิดและวิธีการ 
สหกรณเขามาจากตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหราษฎรที่มีฐานะออนแอทางเศรษฐกิจและสังคมได
รวมกลุมกนัด ําเนินวิสาหกิจบนหลักการชวยตนเองและการรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน โดยรัฐ
บาลในสมยันัน้ไดตระหนักดีวาเปนเรื่องยากมาก ซ่ึงตองอาศัยความพยายามและความอดทนอยาง
สูงในการทดลองจัดสหกรณประเภทตางๆ ขึ้นจนเห็นผลแลววามี “ลูทาง” ทีจ่ะประสบความสํ าเร็จ
จงึคอย ๆ ขยายการจัดตั้งสหกรณประเภทนั้นๆ ใหแพรหลายตอไป
 ผลการศึกษาในตอนที่ 2 เร่ืองการพัฒนาขบวนการสหกรณไทยไดแสดงวาในระยะ
ปรับตัว (พ.ศ.2471-2494) เรายงัไมไดวางรากฐานที่มั่นคงเพียงพอแกการแพรขยายสหกรณใน
ระบบขยายตัว (พ.ศ.2495-2514) ซ่ึงมีอิทธิพลทางการเมืองเขามาเกี่ยวของอยางมาก พระราช
บญัญตัิสหกรณ พ.ศ.2471 ไดใชบังคับมานานเกินไปถึง 40 ป จนยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2511 ทัง้ๆ ทีข่าราชการสหกรณที่มีความรูความสามารถดานการสหกรณตระหนักดี
วากฎหมายสหกรณเปนเครื่องมือหรือกลไกสํ าคัญในการกํ าหนดโครงสรางสหกรณ ขบวนการ
สหกรณ แลหลักการบริหารจัดการสหกรณตามหลักการและวิธีการสหกรณที่ถูกตองเหมาะสม
เพือ่น ําไปสูสัมฤทธิผลของการพึ่งตนเอง การปกครองตนเอง และความเปนอิสระของสหกรณภาย
ในระยะเวลาอันสมควร
 ระยะเวลา 80 กวาปของพัฒนาการขบวนการสหกรณไทยจนถึงปจจุบัน เราไมอาจพูด
ไดอยางมั่นใจจริงๆ วาขบวนการสหกรณไดบรรลุถึงสภาพการพึ่งตนเอง ปกครองตนเองและเปน
อิสระอยางแทจริง แมแตขบวนการสหกรณออมทรัพยซ่ึงถือวาเปนประเภทสหกรณที่มีความเจริญ
เตบิโตกาวหนา และพึ่งตนเองทางการเงินไดในดีกรีสูงกวาสหกรณประเภทอื่นก็ตาม สหรณออม
ทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณขนาดเล็กและสหกรณตั้งใหมไมเกิน 5 ป ก็ยังตองกํ ากับดูแลอยาง
ใกลชิดจากราชการสหกรณแทนที่จะสงเสริมใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จก. ซ่ึง
เปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศเขามามีบทบาทในการสงเสริมและกํ ากับดูแลสหกรณสมาชิกเอง 
เชนเดียวกับที่ปฏิบัติอยูในนานาอารยประเทศทั้งนี้ยกเวนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนซึ่งมีชุมนุมสหกรณ
เครดติยเูนีย่นแหงประเทศไทย จํ ากัด  มีบทบาทในการสงเสริมและกํ ากับดูแลสหกรณสมาชิกไดดี
พอสมควร
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 ปญหาและอุปสรรคของขบวนการสหกรณไทยจึงอาจพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ
ปญหาภายใน และปญหาภายนอกของขบวนการสหกรณ และมูลเหตุของปญหานั้นๆ

 1.  ปญหาภายในขบวนการสหกรณ

ปญหาภายในขบวนการสหกรณกลาวโดยสังเขปไดดังนี้

1.1  ปญหาโครงสรางของขบวนการสหกรณ

 กฎหมายสหกรณซ่ึงเปนแมบทในการวางพื้นฐานโครงสรางของขบวนการสหกรณยัง
มขีอบกพรองอยูหลายประการ ไมวา พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ที่ไดยกเลิกไปแลวหรือ พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2542 ที่กํ าลังใชอยูในปจจุบัน ขอบกพรองดังกลาวไดแก
 1.1.1 ขัน้หรือระดับของสหกรณ  กฎหมายสหกรณไทยไมไดกํ าหนดชัดเจนวาการ
รวมกลุมบุคคลในรูปสหกรณอาจกระทํ าไดใน 3 ขัน้ หรือระดับคือ สหกรณขั้นปฐมหรือสหกรณ
ทองถ่ิน (primary cooperatives/local cooperatives) ซ่ึงประกอบดวยบุคคลธรรมดาเปนสมาชิก
สหกรณขั้นมัธยมหรือสหกรณระดับภูมิภาค (secondary cooperatives/regional cooperatives) ซ่ึง
มสีหกรณขั้นปฐมเปนสมาชิก และสหกรณขั้นตติยะหรือสหกรณระดับประเทศ (tertiary
cooperatives/national cooperatives)
 สหกรณประเภทใดจะจัดโครงสรางใหมีกี่ระดับหรือข้ันก็สุดแตความเหมาะสมของ 
สหกรณประเภทนัน้ๆ วามีจํ านวนสหกรณขั้นปฐมมากนอยเพียงใด มีความจํ าเปนที่จะรวมตัวกัน
ในแนวยืน (vertical integration) กีข่ัน้หรือระดับ เพื่อใหสามารถอํ านวยความสะดวกและสงเสริม
การด ําเนินงานของสหกรณสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอสํ าคัญ สหกรณขั้น
สูงจะตองไมดํ าเนินงานอันเปนการแขงขันกับสหกรณสมาชิก กฎหมายสหกรณไทยก็มิไดกํ าหนด
หลักการในเรื่องนี้ไว เรากํ าหนดเพียงวาสหกรณตั้งแต 5 สหกรณอาจรวมกันเปนชุมนุมสหกรณได
คํ าวา “ชุมนุมสหกรณ” ไดใชอยูใน พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2471 ในขณะนั้นยังไมมีคํ าวา “สหพันธ”
ในปจจุบันนาจะที่ควรเปลี่ยนไปใชคํ าวา  “สหพันธสหกรณ” ซ่ึงมีความหมายตรงกับคํ าภาษา
อังกฤษวา cooperative federations ทีป่ระเทศตางๆ ใชอยูในปจจุบัน
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 1.1.2  ประเภทของสหกรณ  (types/categories of cooperatives) แมวากฎหมายสหกรณ
ปจจุบันบัญญัติวาประเภทของสหกรณใหกํ าหนดโดยกฎกระทรวงแตยังมีความสับสนอยูมากใน
สวนราชการสหกรณและนักสหกรณทั่วไปวา เมื่อกฎหมายไมไดกํ าหนดหลักเกณฑในการ
พจิารณาก ําหนดประเภทของสหกรณ ผูมีอํ านาจจะกํ าหนดประเภทของ สหกรณอยางไรก็ได เชน
เคยมผูีเสนอความคิดที่จะใหกํ าหนดประเภทสหกรณเพียง 2 ประเภท คือ ประเภทสหกรณภาค
เกษตร และประเภทสหกรณนอกภาคเกษตรซึ่งเปนเรื่องนาขํ าและนาสมเภชอยางยิ่ง
 แทจริงเมือ่กฎหมายไมไดกํ าหนดหลักเกณฑไว ซ่ึงเปนเรื่องที่ถูกตองเพราะการบัญญัติ
กฎหมายจะตองมีความยืดหยุน จึงเปนหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณและสวนราชการสหกรณที่
จะเสนอแนะในการกํ าหนดประเภทสหกรณใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและธรรมชาติ
ของสหกรณ
 กอนใช พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ผูมีอํ านาจไดกํ าหนดประเภทสหกรณไวอยางเหมาะ
สม หลังจากนั้นไดออกกฎกระทรวง (พ.ศ.2511) ตามความใน พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ให
ก ําหนดประเภทของสหกรณเสียใหมเหลือ 8 ประเภท คือ สกรณธนกิจ   สหกรณการซื้อ   สหกรณ
การขาย   สหกรณการบริการ   สหกรณการเชาที่ดิน   สหกรณการเชาซื้อที่ดิน   สหกรณนิคม  และ
สหกรณเอกประสงค  การกํ าหนดประเภทสกรณเชนนี้ทางราชการมองวาตอไปภายหนาจะมี
สหกรณเพียง 2 กลุม คือ กลุมสหกรณอเนกประสงค  และกลุมสหกรณอเนกประสงคทั้ง ๆ ที่ตาม
ความเปนจริงในขณะนั้นมีสหกรณเครดิตเพื่อผลิตกรรม สหกรณนิคม  สหกรณการเชา และการเชา
ซ้ือที่ดินมีวัตถุประสงคหลายอยางเปนสหกรณอเนกประสงคอยูแลวตามธรรมชาติของสหกรณที่มี
สมาชกิเปนเกษตรกร สวนรานสหกรณถูกจัดเปนประเภทสหกรณการซื้อซ่ึงควรจะเปนประเภท
รานสหกรณ
 ตอมาในป 2516 เมื่อมีการปรับปรุงวัตถุประสงคและหนาที่ของสหกรณประเภทตางๆ
รัฐบาลจึงไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ใหก ําหนดประเภทสหกรณเสียใหมเหลือ 6
ประเภท คือ  สหกรณการเกษตร   สหกรณประมง   สหกรณนิคม   สหกรณรานคา   สหกรณ
บริการ  และสหกรณออมทรัพย  ซ่ึงนับวาเปนการปรับปรุงที่เหมาะสมขึ้นกวาเดิม
 ในปจจุบัน (พ.ศ.2544) การจัดประเภทสหกรณเปน 6 ประเภท เปนการไมเพียงพอและ
บางประเภทไมเหมาะสมแกธรรมชาติและความจํ าเปนของสหกรณตามความตองการของราษฎร 
เชน ประเภทสหกรณการเกษตรควรจะแบงเปนสหกรณการเกษตร (พืช)  สหกรณปศุสัตว (สัตว)
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และสหกรณปาไม  ประเภทสหกรณนิคมก็ควรคงไวและนํ าสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินมารวม
ไวในประเภทนี้ สวนสหกรณประมงก็ใหคงไวตามเดิม
 ประเภทสหกรณที่ควรเปลี่ยนแปลงอยางรีบดวนคือ สหกรณบริการ  เพราะวาทางราช
การเขาใจผดิในการจัดสหกรณเปนประเภทสหกรณบริการมาชานานแลว โดยยึดหลักปฏิบัติวา
สหกรณตั้งใหมเมื่อไมอาจจัดเขาประเภทสหกรณอ่ืนๆ 5 ประเภทได ก็ใหจัดเปนประเภทสหกรณ
บริการ ทั้งๆ ที่ไมเปนสหกรณบริการเพาะวาสหกรณบริการที่แทจริงตองเปนสหกรณที่ผูใชบริการ
ของสหกรณนั้นเองเปนเจาของหรือผูถือหุน เชน สหกรณโรงพยาบาล  สหกรณไฟฟา  สหกรณ
ประปา   สหกรณรถยนตโดยสาร (ระหวางหมูบานหรือตํ าบลในชนบท) ซ่ึงราษฎรที่มีภูมิสํ าเนาใน
หมูบานหรือตํ าบลนั้น ๆ รวมกลุมกันตั้งขึ้นและพวกเขาเปนผูโดยสารเปนสวนใหญ
  สหกรณรถยนตโดยสารที่จัดอยูในประเภทสหกรณบริการในปจจุบันแทจริง สหกรณ
ของผูประกอบการขนสงรายยอย พวกเขาเปนเจาของสหกรณแตมิไดเปนผูโดยสารเปนสวนใหญ
ทั้งรถยนตโดยสารที่ใชก็ยังคงเปนกรรมสิทธิ์และอยูภายใตการบริหารจัดการของสมาชิกหาใชเปน
ของสหกรณไม สหกรณเหลานี้จึงควรเปลี่ยนประเภทเปนสหกรณการขนสง
 สหกรณเคหะสถานเปนประเภทสหกรณบริการที่ถูกตอง แตถารัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สงเสรมิใหราษฎรรวมกลุมกันจัดใหมีที่อยูอาศัยสํ าหรับตนเองตามหลักการพึ่งตนเอง โดยการชวย
เหลือซ่ึงกนัและกันก็มีเหตุอันสมควรที่จะแยกสหกรณเคหสถานออกจากประเภท สหกรณบริการ
และจดัเปนประเภทสหกรณเคหะสถาน เพื่อประโยชนแกการสงเสริมและเผยแพร การจัดสหกรณ
เคหะสถานที่ถูกวิธี เปนการเสริมนโยบายของรัฐในการจัดหาหรือสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนผูมี
รายไดนอยหรือปานกลางในรูปรัฐวิสาหกิจ (การเคหะแหงชาติ) หรือสหกรณ  เคหะสถานอาจเปน
ทางเลอืกที่เหมาะสมกวาดังที่ไดจัดอยูในหลายประเทศ ทั้งในทวียุโรป  อเมริกา  และอเชีย
 อุตสาหกรมขนาดยอมหรือขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนก็อาจจัดขึ้นใน
รูปสหกรณในประเภทสหกรณอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการสงเสริมและ
เผยแพรความรูเร่ืองการสหกรณ และสหกรณประเภทตางๆ ใหประชาชนมีความเขาใจอยางถูกตอง
และแทจริง
 1.1.3  องคการสหกรณสูงสุด  (apex cooperative organisation) ความเขมแข็งและประ
สิทธภิาพในการดํ าเนินงานขององคการนี้ในประเทศหนึ่งๆ เปนมาตรวัดความเจริญกาวหนาและ
การพึง่ตนเองของขบวนการสหกรณในประเทศนั้น ๆ อยางดี องคการนี้ตองมีลักษณะเปนสหกรณ
ทีแ่ทจริง และสามารถแสดงบทบาทเปนผูนํ า รวมทั้งเปนตัวแทนและเปนปากเสียงของขบวนการ
สหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจะทํ าหนาที่สงเสริมการจัดตั้งสหกรณ การใหคํ าแนะ
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น ํา  การศึกษาฝกอบรม  และการติดตอสัมพันธกับรัฐบาล สวนราชการ หนวยงานหรืองคการที่
เกีย่วของกบัสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ ตลอดจน
องคการสหกรณของตางประเทศและระหวางประเทศ เชน องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวาง
ประเทศ (ไอซีเอ)
 องคการสหกรณสูงสุดทํ าหนาที่ดานการสงเสริมอุดมการณสหกรณจะไมทํ าธุรกิจซึ่ง
เปนหนาที่ของสหพันธสหกรณแหงชาติ (national cooperative federationX ยกเวนในบางประเทศ
เชน เกาหลีใต
 องคการสหกรณสูงสุดของไทยก็คือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หลังจากไดจัด
ตัง้ขึน้โดย พ.ร.บ.สหกรณ 2511 ใหเปน “สถาบันของสหกรณ” แตไมมีลักษณะเปน สหกรณที่แท
จริง เพราะการเปนสมาชิกของสันนิบาตสหกรณฯ มิไดเปนไปโดยสมัครใจ ไมมีขอบังคับซึ่งจัดทํ า
ขึน้โดยทีป่ระชุมใหญ คณะกรรมการดํ าเนินการบางสวนก็มาจากการแตงตั้งโดยรัฐมนตรี ใน
ประเดน็หลังนี้แมจะไดปรับปรุงแกไขโดย พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 แลว แตยังมีอีกหลายประเด็น
ทีแ่สดงวาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเปนสหกรณ และเปนปญหาโครงสรางที่ทํ าให
สันนบิาตสหกรณฯ ไมไดรับความเชื่อถือจากสหกรณสมาชิก ซ่ึงเปนสาเหตุสํ าคัญแหงความออน
แอของสันนิบาตสหกรณฯ จนกระทั่งทุกวันนี้
 เมื่อขบวนการสหกรณไทยขาดองคการสหกรณสูงสุดที่เขมแข็งและเปนสหกรณที่แท
จริงเชนนี ้ความหวังที่รัฐบาลจะถายโอนอํ านาจในการสงเสริมดานอุดมการณเพื่อจะพัฒนาสหกรณ
ใหเปนขบวนการสหกรณที่พึ่งตนเอง ปกครองตนเอง และเปนอิสระจึงยังเลือนลางเต็มที

1.2  ปญหาเกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ

 โดยทั่วไปเรายังไมอาจกลาวไดอยางมั่นใจวาสมาชิกสหกรณสวนมากมีความรูความ
เขาใจและไดรับขาวสารเกี่ยวกับการดํ าเนินงานของสหกรณของตนอยางเพียงพอไมวาของ 
สหกรณภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตร ทั้งนี้เพราะสหกรณขั้นปฐมสวนมากละเลยหนาที่ใหการ
ศกึษาและเผยแพรขาวสารการสหกรณแกสมาชิกของตนตามหลักการสหกรณขอ 5 สาเหตุสํ าคัญ
ของปญหานี้สืบเนื่องมาจากความออนแอของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประการหนึ่ง และ
ระบบการศึกษาอบรมทางสหกรณที่ยังถูกรวมศูนยอยูที่สวนราชการสหกรณมาชานานจนกระทั่ง
ในปจจุบันอีกประการหนึ่ง
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สมาชิกซึ่งขาดความรูความเขาใจในวัตถุประสงคและวิธีการดํ าเนินงานของสหกรณ
ของตน รวมท้ังขาวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณยอมจะขาดความสนใจและไมเห็นคุณคา
ของสหกรณมากไปกวาประโยชนเฉพาะหนาที่ตนจะไดรับจากสหกรณ สมาชิกมักจะขาดความ
สํ านกึและตระหนักในการสอดสองดูแลการบริหารการจัดการสหกรณ การเลือกตั้งสมาชิกที่ดีมี
คณุภาพเปนกรรมการดํ าเนินการ และการอุดหนุนสหกรณของเขาอยางแข็งขันดวยความภักดีอยาง
สมํ ่าเสมอ เปนตน สรุปไดวาสมาชิกโดยทั่วไปยังขาดจิตวิญญาณและอุดมการณสหกรณที่แทจริง

1.3  ปญหาเกี่ยวกับกรรมการดํ าเนินการหรือผูนํ าในสหกรณ

 เมื่อสมาชิกสวนมากขาดจิตวิญญาณและอุดมการณก็ยอมมีผลกระทบอยางมีนัยสํ าคัญ
ในการเลอืกตั้งคณะกรรมการดํ าเนินการที่มีคุณภาพ กรรมการดํ าเนินการในฐานะผูบริหารและผูนํ า
ในสหกรณที่ขาดจิตวิญญาณและอุดมาการณ รวมทั้งความรูความสามารถในการบริหารก็จะเปน
มลูเหตุใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไดมากๆ เชน การทุจริต ความไมโปรงใส การเลนพรรค
เลนพวก รักษาผลประโยชนของตนหรือกลุมตนเปนสํ าคัญ ฯลฯ
 เมือ่ผูบริหารหรือผูนํ าในสหกรณขาดความซื่อสัตยสุจริต ความเปนธรรม ความขยัน
ขนัแขง็ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและเสียสละ เหลานี้เปนปจจัยที่ทํ าใหการบริหาร
จดัการสหกรณขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกโดย
รวมยอมไดรับความกระทบกระเทือนและนํ าไปสูการขาดความสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสหกรณเยี่ยง “นักสหกรณ” หรือ “คนสหกรณ” ที่แทจริง ในที่สุดสหกรณอาจเติบโตเชิงธุรกิจ
แตขาดอุดมการณ

1.4  ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรของสหกรณ

 ผูจัดการและพนักงานเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซ่ึงไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
เปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานในสหกรณถือวาเปนบุคลากรของสหกรณ กรรมการดํ าเนินการ
จึงมิใชบุคลากร
 ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรขาดความรูความสามารถและทักษะระดับมืออาชีพยังเปน
ปญหาส ําคัญของสหกรณขนาดเล็ก และสหกรณตั้งใหม เพราะอัตราเงินเดือนหรือคาจางตํ่ าไมจูงใจ
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ใหคนเกงและดีมีคุณภาพเขามาเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณมากนัก แมสหกรณที่ไดคน
ดมีคีณุภาพไวแลวเขาอาจทํ างานในสหกรณไดไมนาน ทํ าใหอตราหมุนเวียนเขาออกของบุคลากร
คอนขางสูง การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทํ าใหเกิดปญหาการบริหารและการจัดการตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
 สาเหตสํุ าคัญประการหนึ่งของปญหานี้ไดแก ระบบการศึกษาฝกอบรมภายในขบวน
การสหกรณไมดีพอ เนื่องจากสวนราชการสหกรณไมมีแผนทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนและแน
นอนในการพัฒนาวิทยาลัยสหกรณ (cooperative college) ขึน้อยางเปนขั้นตอน แลวคอยๆ ถายโอน
การบริหารจัดการและกรรมสิทธิ์ใหเปนของขบวนการสหกรณเมื่อมีความพรอมเชนเดียวกับใน
ประเทศตางๆ เชน อินเดีย  มาเลเซีย เกาหลีใต ฯลฯ
 สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยตั้งมาเปนเวลากวา 30 ป แตไมไดรับการพัฒนาและ
สนบัสนนุอยางถูกทิศทาง ระบบการศึกษาฝกอบรมของขบวนการสหกรณจึงไมเปนเอกภาพ และ
ออนแอตลอดมา การสรางบุคลากรสหกรณที่มีคุณภาพทั้งกอนประจํ าการและในประจํ าการ จึงเปน
ไปไดยากมาก นอกจากไดอาศัยสถาบันระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยดังที่เปนอยู

1.5  ปญหาเกี่ยวกับการขาดสถาบันการเงินสหกรณ

 ปญหานี้ทํ าใหสหกรณไมสามารถพึ่งตนเองและเปนอิสระในการบริหารการเงินของ
ขบวนการสหกรณ แมวาขบวนการสหกรณออมทรัพยสามารถพึ่งตนเองทางการเงินได แตก็ขาด
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ เพราะมีกฎหมายและกฎระเบียบมากมายของทางราชการปด
กัน้ไว โดยอางเหตุผลวาเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินของสหกรณเอง
 หากรัฐบาลไมยุบเลิกธนาคารสหกรณจังหวัดและธนาคารเพื่อการสหกรณเมื่อ
ประมาณกึง่ศตวรรษมาแลวดังไดกลาวในตอนกอน  วันนี้สหกรณภาคเกษตรคงไดมีระบบ
ธนาคารสหกรณที่เขมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศและอาจกลาวดวยความมั่นใจวา 
สหกรณจะพึง่ตนเองและเปนอิสระทางการเงินไดอยางแนนอนเชนเดียวกับในตางประเทศ     ทั้ง
หลาย เชน อินเดีย  ญ่ีปุน  เกาหลีใต  ไตหวัน  และแมแตประเทศเยอรมนี ซ่ึงไดริเร่ิมพัฒนาสหกรณ
การเงินหรือธนาคารสหกรณทั้งในชนบทและเมืองมาประมาณ 100 ปแลว รัฐบาลเยอรมันก็ไดออก
กฎหมายจดัตั้งธนาคารกลางของสหกรณขึ้นและพัฒนาใหเปนของขบวนการ สหกรณ และมี
ลักษณะเปนสหกรณทุกประการ ธนาคารสหกรณกลางของเยอรมนีขณะนี้มีสาขาอยูในทุกทวีป
และในประเทศที่เปนศูนยกลางการเงินประจํ าภูมิภาคทุกแหงรวมทั้งในประเทศสิงคโปร
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 2.  ปญหาภายนอกขบวนการสหกรณ

 ปญหาภายนอกของขบวนการสหกรณไทยหรือสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
การพฒันาและความเจริญเติบโตของขบวนการสหกรณที่สํ าคัญ ๆ อาจพิจารณาได 4 ประการ คือ
(1) ปญหานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสหกรณ (2) ปญหากฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ของ (3) ปญหาระบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณของรัฐและ (4) ปญหาความรวมมือ
และการประสานงานระหวางสวนราชการสงเสริมสหกรณกับสวนราชการสงเสริมอาชีพ  พัฒนา
ชุมชนและรัฐวิสาหกิจ  จะไดกลาวถึงปญหาเหลานี้ตามลํ าดับตอไป

 2.1 ปญหานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสหกรณ  ตัง้แตป 2515 ตลอดมา  เมื่อกรมสง
เสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณไดมาอยู ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
งานสหกรณดูเหมือนจะไดรับความสํ าคัญรองจากงานเกษตรและงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เชน  การชลประทาน  การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  และการ
พฒันาทีด่นิ เปนตน  ทั้ง ๆ ที่งานสหกรณก็มีความเกี่ยวเนื่องกับงานเกษตรไมยิ่งหยอนกวากัน  จะ
แตกตางกนักแ็ตเพียงงานสหกรณเกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย  ในขณะที่งานอื่น ๆ ของกระทรวง
เกีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี   แทจริงทรัพยากรมนุษยนาจะมีความสํ าคัญมาก
กวาทรพัยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีดวยซ้ํ า  เพราะมนุษยเปนผูใชทรัพยากรธรรมชาติและ
เทคโนโลยี  ปญหานโยบายของรัฐเกี่ยวกับสหกรณมี 2 ประการ คือ

2.1.1 นโยบายดานสหกรณขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน นโยบายดาน
สหกรณของคณะรัฐมนตรีแตละคณะที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมักจะขาดทิศ
ทาง  วตัถุประสงค  และเปาหมายที่ชัดเจน  อันจะนํ าไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได  ยกตัวอยางเชน
 (1) นโยบายรัฐบาลนายธานินทร  กรัยวิเชียร (29 ตุลาคม 2519)  กลาวถึง
เฉพาะสหกรณการเกษตรเทานั้น  ไดละเวนสหกรณประเภทอื่นโดยสิ้นเชิง  โดยกลาววา “_ _ _ จะ
ยดึถือโครงการปฏิรูปที่ดินควบคูไปกับการพัฒนาระบบสหกรณทุกระดับเปนนโยบายสํ าคัญ  เพื่อ
สรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร”
 (2) นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (20 พฤษภาคม 2526) ดาน
เศรษฐกิจไดกลาววา “_ _ _จะสนับสนุนสถาบันชาวไรชาวนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณการ
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เกษตรใหเปนตัวแทนชาวไรชาวนาอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น  ควบคูกับการสงเสริมภาคเอกชนในธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร”  ไมมีการกลาวถึงประชาชนที่ออนแอและดอยโอกาสอื่น ๆ วา
จะสงเสรมิและพัฒนาใหเขารวมกลุมกันดํ าเนินธุรกิจตามหลักการและวิธีการสหกรณอยางไร

(3) นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท (7 สิงหาคม 2529) ดาน
เศรษฐกิจ  กลาววา “_ _ _ ด ําเนินการใหมีองคกรที่รับผิดชอบในการวางแผน  ก ํากับดูแล  และการ
แกปญหาอุปสรรคตาง ๆ ในดานการผลิต  การแปรรูป  การตลาด  เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ  โดย
เฉพาะเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรที่มีสวนรวมกันการตัดสินใจ”  ไมระบุคํ าวา “สหกรณการ
เกษตร” แตใชคํ าวา “สถาบันเกษตรกร”

สวนนโยบายดานการพัฒนาชนบทไดกลาววา “_ _ _การพัฒนาชนบทแนว
ใหมทีมุ่งหมายใหประชาชนชวยตนเองไดในที่สุด  ตลอดจนเสริมสรางองคกรของประชาชนใน
ชนบทใหเขมแข็ง  และมีบทบาทในการพัฒนามากยิ่งขึ้น”  นโยบายดานนี้ทั้ง ๆ ที่ตรงกับธรรมชาติ
หรือลักษณะของสหกรณที่เปนองคการชวยเหลือตนเองของประชาชน  แตนโยบายก็มิไดกํ าหนด
ใหชัดเจนวาจะเสริมสรางสหกรณในชนบท (ทั้งที่เปนเกษตรและมิใชเกษตร)  ใหเขมแข็งและมีบท
บาทในการพัฒนาชนบท

(4) นโยบายรัฐบาลพลเอกสุจินดา  คราประยูร (6 พฤษภาคม 2535) ดานการ
ตลาด “สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  เพื่อเพิ่มอํ านาจตอรองและ
ด ําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ” _ _ _ละเวนการใชคํ าวา “สหกรณการ
เกษตร”  ทั้ง ๆ ที่เปนองคการของเกษตรกรที่มีการจัดการและวิธีการตอรองดานการตลาดโดยการ
ผนกึกํ าลังของเกษตรกรตามหลักและวิธีการสหกรณ

(5) นโยบายรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย (21ตุลาคม 2535) ดานเศรษฐกิจการ
เกษตร “สนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่เชื่อมโยงระบบสหกรณและองคกรของเกษตรกรทุกรูปแบบ
ใหเขมแข็งขึ้น_ _ _” ระบเุพยีงวาจะสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง  โดยไมรูวาจะเชื่อมโยง
กบัระบบสหกรณอยางไร
 2.1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เปนคุณใหเปนโทษแกขบวนการสหกรณ
รัฐบาลในอดตีมีนโยบาย  ทิศทาง และเปาหมายที่ชัดเจน  และไดดํ าเนินการไดผลดีในระดับหนึ่ง
มาแลว  แตรัฐบาลตอมาไดยกเลิกนโยบายเดิมที่เปนคุณแกขบวนการสหกรณ  และดํ าเนินนโยบาย
ใหมที่เปนโทษ  ตัวอยางเชน
 (1) รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม  ไดจัดตั้งธนาคารสหกรณจังหวัดขึ้น 2
ธนาคาร  ในจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2492)  และจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ.2494)  เปนประเภทชุมนุม



พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย : เชิญ  บํ ารุงวงศ
อดีต  ปจจุบัน  และแนวทางการพัฒนา

59

สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471  ประกอบดวยสหกรณทองถ่ินในจังหวัดนั้น ๆ
เปนสมาชิก แตสวนใหญเปนสหกรณหาทุน  ธนาคารสหกรณทั้งสองทํ าหนาที่ระดมเงินออมใน
ทองถ่ินเพือ่ใหกูแกสหกรณหาทุน  สํ าหรับใหกูแกสมาชิกชาวนาอีกทอดหนึ่ง หรือทํ าหนาที่เปน
ศนูยกลางทางการเงินของสหกรณตาง ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ  แตรัฐบาลจอมพลสฤษฎ  ธนรัตช  ได
ออก พรบ.  การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซ่ึงยังผลใหการดํ าเนินงานของธนาคารสหกรณจังหวัด
ขดัตอบทบัญญัติของ  พรบ. การธนาคารพาณิชยดังกลาว  จนตองเลิกกิจการธนาคารสหกรณ  และ
เปลีย่นเปนชุมนุมสหกรณธนกิจ  ซ่ึงมีขอบเขตและวัตถุประสงคในการดํ าเนินงานแคบกวามาก
ธนาคารสหกรณจึงไมสามารถพัฒนาไดในประเทศไทย (เหมือนในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก)
 (2) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2486) ไดออก พรบ. ธนาคารเพื่อ
การสหกรณ  พ.ศ. 2486  โดยใหสหกรณทั่วประเทศรวมทุนกับรัฐบาลจัดตั้งธนาคารเพื่อการ
สหกรณขึน้ใหเปนธนาคารกลางในระดับชาติของสหกรณทั่วประเทศ  และเริ่มดํ าเนินงานตั้งแตป
2490 แตรัฐบาลจอมพลถนอม   กิตติขจร(พ.ศ.2509) ไดออก พรบ.ยกเลิกธนาคารเพื่อการสหกรณ
พ.ศ. 2509  และออก พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  พ.ศ. 2509  มาใชแทน
จนทกุวนันี ้  ธนาคารนี้มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ  และดํ าเนินการใหสินเชื่อทั้งแกสหกรณการ
เกษตรและเกษตรกรลูกคารายคน  ซ่ึงเปนการแขงขันกับสหกรณการเกษตรโดยตรง  ขบวนการ
สหกรณซ่ึงควรจะมีธนาคารกลางระดับประเทศของตนเองตั้งแต พ.ศ. 2490  ก็ยังไมมีจนกระทั่งทุก
วันนี้
 (3)  รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร (พ.ศ.2511) ไดออก พรบ. สหกรณ
พ.ศ.2511  มีบทบัญญัติใหมีสถาบันเรียกวา “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย”  มีวัตถุประสงค
เพือ่สงเสรมิความเจริญกาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศ แตไมมีสภาพเปน
สหกรณ  ยงัผลใหยกเลิก “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  จํ ากัดสินใช”  ซ่ึงสหกรณประเภท
ตาง ๆ ทัว่ประเทศ  จํ านวน 89 สหกรณ ไดรวมกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเปนประเภทชุมนุม
สหกรณตาม  พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471  จึงทํ าใหขบวนการสหกรณไทยมีองคกรกลางหรือองคการ
สูงสุด (apex  organisation)  ทีไ่มเปนสหกรณมาจนกระทั่งทุกวันนี้  และมีปญหาในดานการ
บริหารและการจัดการตลอดมา  เพราะสหกรณสมาชิกรูสึกวาถูกบังคับตามกฎหมายใหเปนสมาชิก
ขาดความส ํานึกในความเปนเจาของ  และขาดความรวมมืออยางแข็งขันดวยความสมัครใจ  เชน
องคการสหกรณสูงสุดของขบวนการสหกรณตางประเทศทั้งหลาย

(4)  การเรงรัดควบสหกรณหาทุน (สหกรณระดับตํ าบล)  และเปลี่ยนประเภท
เปนสหกรณการเกษตร (สหกรณระดับอํ าเภอ)  ตั้งแตป 2512-2514  เปนการรวมสหกรณขนาดเล็ก
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ทีย่งัไมเขมแข็งในอํ าเภอหนึ่ง ๆ เขาดวยกันเปนสหกรณขนาดใหญสหกรณเดียว  ผลก็คือสหกรณ
ขนาดใหญเหลานั้นใหญแตช่ือ  แตออนแอทั้งในดานการบริหาร  การจัดการและการควบคุมแบบ
ประชาชาธปิไตย  สหกรณการเกษตรสวนมากจึงยังคงอยูในความอุปถัมภคํ้ าจุนและความชวย
เหลือจากรัฐบาลตลอดมาจนทุกวันนี้  เพราะไมปลอยใหสหกรณหาทุนระดับตํ าบลคอย ๆ เติบโต
ขึน้ตามหลกัการชวยตนเองและการรวมมือชวยเหลือกัน  จนมีเกษตรกรทุกครอบครัวเปนสมาชิก
มคีวามเขมแข็งและพึ่งตนเองได  แลวจึงสงเสริมใหมีการควบเขากันเปนรายอํ าเภอที่มีความพรอม
ตามหลักการควบสหกรณ

(5) สถาบนัการศึกษาทางสหกรณซ่ึงไดตั้งขึ้นในสํ านักงานปลัดกระทรวง
พฒันาการแหงชาติ  และดํ าเนินงานมาตั้งแตป 2512  และโอนไปสังกัดกรมสงเสริมสหกรณในป
2515 ไดด ําเนนิงานไดผลดีพอสมควร  แตไดถูกยุบเลิกไปในป 2533  โดยมิไดพยายามพัฒนาคุณ
ภาพมาตรฐานและวัตถุประสงคใหเปนวิทยาลัยสหกรณแลวโอนใหขบวนการสหกรณหรือ
สันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยรับไปดํ าเนินการตอไป  การพัฒนาสถาบันการศึกษาทาง
สหกรณจึงแทบจะเรียกวา “สูญเปลา”  เพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

2.1.3 นโยบายดานรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของหรือนาจะเกี่ยวของกับสหกรณ   รัฐ
วิสาหกิจบางรายตั้งขึ้นเพราะเหตุผลแหงความจํ าเปนที่ตองจัดใหมีสินคาหรือบริการที่ประชาชน
บางอาชพีจ ําเปนตองใช  แตไมอาจดํ าเนินการโดยตนเองได  หรือไมมีเอกชนสนใจเขามาดํ าเนิน
การ  เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.)  องคการสงเสริมโคนมแหงประเทศไทย (อ.ค.ส.) องคการสะพานปลา  และองคการหอง
เยน็  เปนตน  ธ.ก.ส. เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง  ในขณะที่รัฐวิสาหกิจ 4 รายหลัง
สังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ

รัฐวิสาหกิจเหลานี้รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อใหบริการทางการเงินหรือการตลาดเพื่อ
สงเสรมิอาชพีของเกษตรกร  นับวาเปนสิ่งจํ าเปนดังกลาวแลว  แตรัฐบาลนาจะมีนโยบายระยะยาว
หรือระยะปานกลางใหสอดคลองกับการพัฒนาสหกรณการเกษตร(ภาคเกษตร)  วาเมื่อขบวนการ
สหกรณการเกษตรมีความเปนปกแผนและกาวหนาพอสมควรแลวจะเปลี่ยนเปนรัฐวิสาหกิจเหลานี้
ใหเปนองคการสหกรณระดับชาติของสหกรณการเกษตรหรือจะควบรวมกับชุมนุมสหกรณระดับ
ชาตทิีม่อียูแลวก็ได  ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเปนเจาของและควบคุมวิสาหกิจระดับ
ชาตปิระเภทนัน้ ๆ ตามหลักการและวิธีการสหกรณประเภทหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งเพื่อลดภาระ
ของรัฐที่จะตองดํ าเนินวิสาหกิจเหลานี้เสียเองตอไปหลังจากไดดํ าเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแลว  
และทัง้ยงัเปนการสงเสริมใหเกษตรกร  สหกรณและขบวนการสหกรณการเกษตรสามารถดํ าเนิน
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วสิาหกจิขนาดใหญในระดับประเทศได  บนพื้นฐานของการชวยตนเอง  การพึ่งตนเอง  การชวย
เหลือซ่ึงกันและกันและความเปนอิสระในการควบคุมดูแลกันเองตามหลักประชาธิปไตยอันเปน
ปรัชญาและอุดมการณของสหกรณ

2.2 ปญหากฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ  กฎหมายสหกรณและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนับวามีความสํ าคัญแกพัฒนาการของสหกรณและขบวนการสหกรณเปน
อันมาก  โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายสหกรณซ่ึงเปนกลไกในการกํ าหนดโครงสราง  กระบวนการ
ด ําเนนิงานและการควบคุม  ตลอดจนการดํ ารงอยูของสหกรณในฐานะที่เปนสถาบันทางเศรษฐกิจ
และสงัคมประเภทหนึ่ง  สวนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสหกรณจะมีผลกระทบตอสหกรณโดยทั่ว
ไปในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของสหกรณในการดํ าเนินงานตามวัตถุประสงค
ของตน
 2.2.1 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายสหกรณ กฎหมายสหกรณไทยที่
ใชบงัคบัอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  แมวาจะเพิ่งใชมาไดไมนาน  แต
ปรากฏวามีขอบกพรองบางประการ  ซ่ึงเปนปญหาและอุปสรรคแกการพัฒนาสหกรณและขบวน
การสหกรณดังจะไดกลาวตอไป

(1) นโยบายกฎหมายสหกรณ (Policy  objective)  ไมชัดเจนหรือเกือบจะ
กลาวไดวาไมมีทั้งในตัวบทบัญญัติและหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ  กฎหมายสหกรณที่จะเอื้อตอ
การพฒันาสหกรณอยางนอยตองมีวัตถุประสงคดานนโยบาย  ดังนี้
 - เปนกฎหมายเพื่อการพัฒนา  เพราะฉะนั้นตองมีลักษณะที่งายแกการศึกษา
และทํ าความเขาใจของบุคคลธรรมดาทั่วไป
 - โดยทีส่หกรณเปนองคการชวยตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
เพราะฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมายจะตองเอื้อหรือใหความสะดวกแกการสงเสริมหรือพัฒนาส
หกรณและขบวนการสหกรณใหพึ่งตนเอง  ปกครองตนเอง  และเปนอิสระเชนเดียวกับองคการ
ธุรกจิอืน่ ๆ ในภาคเอกชน  รัฐจะตองคอย ๆ ถายโอนอํ านาจกํ ากับดูแลและสงเสริมสหกรณให
ขบวนการสหกรณรับไปดํ าเนินการเองตามขีดความสามารถ

- สหกรณตองมีเสรีภาพในการดํ าเนินวิสาหกิจอยางเทาเทียมกับองคการธุรกิจ
อ่ืน ๆ ในภาคเอกชน  เชน  การดํ าเนินกิจการธนาคาร  การประกันชีวิตและวินาศภัย ฯลฯ
 -กฎหมายสหกรณตองมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพของ 
สหกรณใหสามารถแขงขันกับองคการธุรกิจอื่นไดในตลาดเสรี
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(2) โครงสรางของกฎหมายสหกรณไมเหมาะสม  สํ าหรับระบบกฎหมาย
สหกรณฉบบัเดียวที่ใชอยุในประเทศไทย  การจัดหมวดหมูแหงบทบัญญัติไมเปนไปตามลํ าดับขั้น
ตอนแหงก ําเนิดหรือธรรมชาติของสหกรณ  ซ่ึงควรจะเริ่มจากการจัดตั้งและการจดทะเบียน
สหกรณ  สิทธิและหนาที่ของสหกรณ  สิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิก  การจัดองคการและ
การจดัการสหกรณ  การเลิกและการชํ าระบัญชีสหกรณ  หนาที่และอํ านาจของนายทะเบียน
สหกรณ  เปนตน  โครงสรางกฎหมายสหกรณที่เปนระบบที่ดีจะงายแกการศึกษาและอางอิงของ
สมาชิกสหกรณและบุคคลที่สนใจทั่วไป

(3) กฎหมายสหกรณมีบทบัญญัติบางมาตราที่เปนโทษมากกวาเปนคุณแกการ
พฒันาสหกรณ  เชน อํ านาจกระทํ าการของสหกรณมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลเปนการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของสหกรณมากกวาสงเสริมใหสหกรณมีอยาง
เทาเทียมกับหางหุนสวนและบริษัท

- อํ านาจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ตามมาตรา 10
(7) ซ่ึงท ําให คพช. มีอํ านาจทางบริหารเหนือนายทะเบียนสหกรณและรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
กฎหมาย  แทจริง คพช. ควรจะมีอํ านาจหนาที่ใหคํ าปรึกษาและคํ าแนะนํ าดานนโยบายสหกรณแก
คณะรฐัมนตรเีทานั้นก็นาจะเพียงพอแลว  ซ่ึงถือวาเปน “คณะกรรมการที่ปรึกษาดานนโยบาย”
(advisory  Committee) ของรัฐบาล

ตอนที่ 5.  แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย

 1.  วัตถปุระสงคหลักของการพัฒนาขบวนการสหกรณ
• เพือ่ใหเปนองคการชวยตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง
• เพือ่ใหเปนขบวนการสหกรณที่พึ่งตนเอง ปกครองตนเองและเปนอิสระ
• เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
• เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
• เพื่อใหสหกรณมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และ     ส่ิงแวดลอม
• เพื่อใหสหกรณมีบทบาทในการสงเสริมและพัฒนาการเมืองระบอบ

ประชาธิปไตย
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 2.  ยทุธศาสตรการพัฒนา
• สรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ
• ใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศดานตางๆ
• ปฏิรูประบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ
• ปฏิรูปกฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ขบวนการ สหกรณ

 3. แนวทางการพัฒนา
 
 3.1 การสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ

 (1)  ดานโครงสรางของขบวนการสหกรณ
• ก ําหนดขั้น/ระดับสหกรณใหชัดเจน
• ปรับปรุงประเภทของสหกรณ
• สงเสรมิใหสหกรณแตละประเภทมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ/สหกรณ
• ปรับปรุงและพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

 (2)  ดานการศึกษาฝกอบรมและสารสนเทศ
• ปรับปรุงระบบการศึกษาฝกอบรมทางสหกรณ
• ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสวนราชการสหกรณ และของขบวนการ

สหกรณใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• พฒันาวทิยาลัยสหกรณใหเปนของขบวนการสหกรณ

 (3)  ดานวิสาหกิจสหกรณ
• เสรภีาพของสหกรณในการดํ าเนินวิสาหกิจตางๆ ไดเชนเดียวกับองคการ

วสิาหกิจเอกชนรูปอื่น
• การสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือของรัฐตองไมขัดตอความเปนอิสระ

ของสหกรณและควรไดรับความยินยอมหรือการปรึกษาจากสหกรณ
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 (4)  ดานการกํ ากับแนะนํ าและตรวจสหกรณ
• จดัขัน้สหกรณตามระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
• รัฐคอยๆ ถายโอนอํ านาจหนาที่นี้ใหแกสันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุม

สหกรณระดับชาติ

3.2 การใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคมและวัฒนธรรม
• ดานการเมือง
• ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.3 การปฏิรูประบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ

3.4 การปฏิรูปกฎหมายสหกรณ

ตอนที่ 6 โครงการวิจัยท่ีจํ าเปนเพื่อนํ าไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย

1. โครงการวิจัยกฎหมายสหกรณและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
2. โครงการวิจัยระบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ
3. โครงการวิจัยประสิทธิภาพของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
4. โครงการวิจัยสถาบันการเงินกลางของสหกรณ
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