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และขีดจำากัดด้านการให้บริการ (Poor 

Services) ซึ่งการดำาเนินการดังกล่าว 

จำาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการบริหาร 

จัดการอย่างเป็นระบบ และมีกลไก

สนับสนุนที่เข้าถึงสหกรณ์ทุกประเภท 

เพื่อประโยชน์สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบ

การตัดสินใจเชิงนโยบายในที่นี้จึงจะ         

นำา เสนอข้อมูลที่ เกี่ ยวข้อง สำาหรับ

แนวทางการจัดการด้านการเงินสหกรณ์

ไทย เรยีงลำาดบัตามชว่งเวลาของขอ้เสนอ

ต่างๆ ดังนี้

1.1 ข้อเสนอจากรายงานวิจัยเรื่อง 
“การจั ดตั้ ง ธนาคารสหกรณ์ ” 2         
ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2542
 ผลการวิจัยดังกล่าวได้มีข้อเสนอ

เชิงนโยบายสำาหรับการจัดตั้งธนาคาร

สหกรณ์ในรูปแบบของสถาบันการเงิน

เฉพาะที่มีกฎหมายรองรับเช่นเดียว

กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำา

เข้า บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร รูปแบบของ

ธนาคารสหกรณ์ที่ เสนอดังกล่าวได้

ประยุกต์มาจาก DG Bank ของเยอรมัน 

และ Norinchukin Bank ของญี่ปุ่น โดย

เงือ่นไขของการเปน็เจา้ของนัน้ไดก้ำาหนด

ให้สหกรณ์ทุกประเภทถือหุ้นในธนาคาร

สหกรณ์ตามขนาดของสินทรัพย์รวมกัน

ทั้งสิ้น 51% ที่เหลือถือหุ้นโดยรัฐบาล 

30% อีก 19% ให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง

กับสหกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ ใน

แนวทางดังกล่าวผู้แทนสหกรณ์จะมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการผ่านการคัด

เลอืกตามสดัสว่นของการถอืหุน้ และใหม้ี

ผู้บริหารมืออาชีพเป็นกรรมการผู้จัดการ 

ในรูปแบบของธนาคารสหกรณ์ตามข้อ

เสนอนี ้สหกรณส์มาชกิจะตอ้งปฏบิตัติาม

ปฏิญญาในการจัดตั้ง เช่น การดำารงเงิน

ฝากไว้กับธนาคารสหกรณ์ตามสัดส่วนที่

กำาหนด การกู้ยืมระหว่างสหกรณ์จะต้อง

ผ่านธนาคารสหกรณ์เท่านั้น สหกรณ์จะ

ตอ้งรกัษาสดัสว่นทางการเงนิ และสง่เงนิ

สมทบเข้ากองทุนประกันเงินฝากตามที่

กำาหนด โดยธนาคารสหกรณ์จะพัฒนา

บริการทางการเงินแก่สมาชิกสหกรณ์

ผ่านทั้งสหกรณ์ในท้องถิ่นและสาขาของ

ธนาคารเอง โดยข้อสังเกตของทีมวิจัยใน

เรื่องปัญหาทางเทคนิคสำาหรับความเป็น

ไปได้ในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ได้แก่ 

กระบวนการไดม้าซึง่กฎหมายรองรบัการ

จัดตั้งธนาคารและเงินทุนแรกตั้ง ซึ่งใน

เวลานั้นได้ประมาณการไว้เป็นจำานวน 

3-5 พันล้านบาท อีกทั้งความเป็นไปได้ที่

สหกรณ์ต่างๆ จะยอมรับเงื่อนไขเรื่อง

ข้อห้ามมิให้สหกรณ์กู้ยืมระหว่างกัน ซึ่ง      

ขัดแย้งกับการปฏิบัติที่เป็นอยู่

1.2 ข้อเสนอจากรายงานวิจัย เรื่อง 
“รัฐกับการแก้ไขปัญหาสหกรณ์”3 
 ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสภา

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ ปีพ.ศ. 2547 ได้เสนอบทวิเคราะห์

ที่ชี้ให้เห็นสภาพการณ์ที่เป็นจุดอ่อนด้าน

การเงนิของขบวนการสหกรณ ์ซึง่แมว้า่จะ

มีเงินทุนส่วนเหลือหากแต่ยังไม่สามารถ

ก่อเกิดเป็นระบบการเงินหมุนเวียนที่เอื้อ

ต่อการพึ่งพาและช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในขบวนการสหกรณ์ ข้อเสนอเชิง

นโยบายในเรื่องการจัดการด้านการเงิน 

ซึ่งเป็นผลจากการจัดระดมความคิดจาก

ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้ในสว่นกลางและสว่น

ภูมิภาค ชี้ไปที่การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์

ในลักษณะของการดำาเนินการแบบค่อย

เป็นค่อยไป เพื่อให้เกิดกระบวนการ

1. ข้อเสนอเชิงนโยบายสำาหรับ
แนวทางการจัดการด้านการเงิน
สหกรณ์ไทย

 

 พัฒนาการในการดำาเนินงานของ 

สหกรณ์ในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา     

มีความก้าวหน้าอย่างน่าสนใจดังตัวเลข

จำานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจาก 2.7 ล้าน

คน ในปี พ.ศ.2531 เป็น 10 ล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2551 จำานวนสินทรัพย์รวม

เพิ่มจาก 3.7 พันล้านบาทเป็น 1 ล้าน

ล้านบาท และเมื่อพิจารณาแหล่งที่มา

ของเงินทุนสหกรณ์จะเห็นได้ว่า องค์

ประกอบที่มาจากเงินฝากของสมาชิก

สหกรณ์มีสัดส่วนสูงขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นว่า 

สมาชกิสหกรณใ์หค้วามสำาคญัและเขา้มา

มสีว่นรว่มดา้นการเงนิในสหกรณม์ากขึน้ 

อย่างไรก็ตามการวิจัยเชิงประจักษ์ของ

ภาควิชาการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ชี้ให้เห็นว่า ขบวนการสหกรณ์ไทยยัง

ขาดระบบการจัดการด้านการเงินแบบ

องค์รวม ในลักษณะที่เกื้อหนุนให้เกิด

ระบบการเงนิหมนุเวยีนภายในขบวนการ

สหกรณบ์นหลกัการพึง่พาและรว่มมอืกนั

อย่างที่ควรจะเป็น กอปรกับนโยบายรัฐท่ี

ต้องการให้มีการกำากับดูแลที่ดี เพื่อมิให้

เกิดผลกระทบ ต่อประชาชน โดยเฉพาะ

สมาชิกผู้ฝากเงิน (ดังปรากฏการณ์ของ

วิกฤตการณ์ด้านการเงินที่เคยเกิดขึ้นมา

แล้วหลายครั้ง ทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดบัโลก) ประเดน็เรือ่งการบรหิารความ

เสี่ยงที่สหกรณ์ต้องคำานึงถึงเช่นเดียวกับ

สถาบันการเงินอื่นๆ ได้แก่ ความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความ

เสี่ยงจากการชำาระหนี้ (Default Risk) 

ความเสีย่งดา้นการตลาด (Market Risk) 

ต้นทุนเงนิทุนที่สงู (High Cost of Fund)  

2อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย. 2542. การจัดตั้งธนาคารสหกรณ์.
3 อา่นรายะละเอยีดเพิม่เตมิจาก สภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต.ิ 2547. รฐักบัการแกไ้ขปญัหาการจดัการทีด่นิทำากนิและสหกรณข์องเกษตรกร.
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เรียนรู้ และการเตรียมความพร้อมร่วม

กันก่อน โดยในขั้นตอนแรก เสนอให้

ดำาเนินการในรูปของโครงการทดลอง

ภายใต้ชื่อ “ธนาคารสหกรณ์ใน ธ.ก.ส.” 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “พันธมิตรธุรกิจ : 

สหกรณ์และ ธ.ก.ส. เพื่อการหมุนเวียน

ของเงินทุนส่วนเหลือสู่ระบบสหกรณ์บน

ความเอื้ออาทรและมั่นคง” และเมื่อมี

ความพร้อมก็ให้ดำาเนินการใน ขั้นตอนที่

สอง การจัดตั้งสถาบันการเงินกลางของ

ขบวนการสหกรณ์ Cooperative Bank 

เพื่อเป็นศูนย์กลางของระบบการเงินของ

ขบวนการสหกรณท์ีจ่ะเชือ่มโยงกบัระบบ

การเงนิในระดบัสากลเพือ่ประโยชนอ์ยา่ง

ยั่งยืน

1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
สนบัสนนุขบวนการสหกรณด์า้นการ
เงิน ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549)
 ภ า ย ใ ต้ ก ร ะ บ ว น ก า ร กำ า ห น ด

ยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากการมีส่วนร่วม

ของทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ

สหกรณ์ ในช่วงเวลา ปี 2546 ได้ชี้ให้

เห็นประเด็นปัญหาด้านการเงินของ

ขบวนการสหกรณ์ในช่วงเวลาดังกล่าว

วา่ ยงัขาดความเชือ่มโยงทีจ่ะใชป้ระโยชน์

จากเงินทุนภายในขบวนการระหว่าง

สหกรณ์ที่มีเงินส่วนเหลือและสหกรณ์

ที่ยังมีความต้องการเงินทุนในลักษณะ

ที่จะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ดังนั้น               

จึงได้กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้าน   

การเงินที่สำาคัญ ได้แก่

 1) สร้างและใช้กลไกการเชื่อมโยง

ดา้นการเงนิใหเ้กดิประโยชนแ์กข่บวนการ

สหกรณอ์ยา่งแทจ้รงิ ไดแ้ก ่กองทนุ กพส. 

ใหม้ขีอบเขตกวา้งขวางและเปน็ประโยชน์

ต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้       

มากขึ้น

 2) การจัดตั้งสถาบันการเงินกลาง

ของสหกรณ์ เพื่อทำาหน้าที่สำาคัญที่เอื้อ

ประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ เช่น 

การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนประกัน

เงินฝาก และกองทุนรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงินในขบวนการสหกรณ์

 3) การอุดหนุนด้านการเงินแก่ชุมนุม

ระดับชาติที่มีแผนงานโครงการที่เป็น

ประโยชน์ต่อสมาชิก

1 . 4  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ภ า ย ใ ต้ แ ผ น
พัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550-2554) 
 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้าน

การเงิน ประกอบด้วย 7 แผนงาน คือ

 1) แผนงานรณรงค์ให้สหกรณ์มี

กลไกการสะสมทุนจากแหล่งทุนภายใน

เพิ่มขึ้น โดยการจัดสรรกำาไรสุทธิเพื่อ

เป็นทุนสำารองและทุนสะสมต่างๆ เพิ่ม

ขึ้น สร้างความเข้าใจเรื่องการเพิ่มหุ้น

ของสมาชิกอย่างต่อเนื่อง และประกาศ

เกียรติคุณสหกรณ์ที่เป็นแบบอย่างที่ดีใน

การสะสมทุน

 2) แผนงานสง่เสรมิใหส้หกรณท์กุแหง่

มีแผนการรณรงค์ให้สมาชิกออมเงิน โดย

การให้สมาชิกจัดทำาบัญชีครัวเรือน-บัญชี

รายรับรายจ่าย การใช้บัญชีรับจ่ายของ

สมาชิกประกอบการให้สินเชื่อ และให้

สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่อง

 3) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

การเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย โดยการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน

ระดับชาติ และพัฒนาระบบเครือข่าย

สารสนเทศในระดับชาติ

 4) แผนงานพัฒนาตราสารการเงิน

เพื่อการระดมทุน และก่อให้เกิดการ

หมุนเวียนภายในระบบสหกรณ์ โดยการ

จดัใหม้กีองทนุรว่มลงทนุ และพฒันาการ

ใช้ตราสารหนี้

 5) แผนงานพัฒนากลไกการประกัน

และลดความเสีย่งทางการเงนิ โดยการจดั

ให้มีกองทุนประกันเงินฝากของสหกรณ์

ระดับชาติ รณรงค์การสะสมทุน มีตลาด

สภาพคล่องของสหกรณ์ พัฒนาระบบ

เตอืนภยัดา้นการเงนิสหกรณ ์และพฒันา

กลไกที่ปรึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์

 6) แผนงานสง่เสรมิการเชือ่มโยงธรุกจิ

การเงินระหว่างสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
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และสหกรณ์ภาคประชาชน โดยการ

แก้ไขกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและ

ประชาสมัพนัธใ์หก้ลุม่เปา้หมายเขา้เชือ่ม

โยงธุรกิจการเงิน

 7) แผนงานเชื่อมโยงระบบสนับสนุน

ด้ านการ เงินของสหกรณ์และกลุ่ ม

เกษตรกร โดยการกำาหนดสัดส่วนการ

จัดสรรเงินกู้ กพส.ปรับกลไกการบริหาร

สนิเชือ่ของ ธ.ก.ส. และเชือ่มโยงระบบการ

เงนิภายใตก้ลไกของ ธ.ก.ส. รว่มกบัชมุนมุ

สหกรณ์

1.5 ยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บท
การเงินฐานราก 
 ตามที่สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลงั ไดเ้สนอผา่นความเหน็

ชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 ธันวาคม 

2550 4 ซึ่งมีหลักการที่จะส่งเสริมให้

องค์กรการเงินระดับฐานรากเป็นเครื่อง

มือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความ

สามารถของชมุชน และกอ่ใหเ้กดิการชว่ย

เหลือซึ่งกันและกันระหว่างองค์กรการ

เงนิฐานราก และเชือ่มโยงเปน็เครอืขา่ยสู่

ระดบัชาตใินทศิทางทีเ่หมาะสม สามารถ

เป็นรากฐานและองค์ประกอบให้ระบบ

เศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม มีความ

เจรญิอยา่งสมดลุและยัง่ยนื ประกอบดว้ย 

3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ    

ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและ

ระบบการเงินระดับฐานราก

 2) ยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการการ

ทำางานภาครัฐ/ภาคีเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาองค์กร และระบบการเงินระดับ

ฐานราก

 3) ยุทธศาสตร์สร้างเครือข่ายและ

ขยายผล

 อาจกลา่วไดว้า่ยทุธศาสตรภ์ายใตแ้ผน

แมบ่ทการเงนิฐานรากกบัยทุธศาสตรภ์าย

ใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 มี

กรอบคดิและแนวทางพฒันากลุม่/องคก์ร

การเงินและสหกรณ์ในทิศทางเดียวกัน

1.6 แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิ 
ระยะที่ 3 5

 เป็นเรือ่งการพิจารณาผูใ้หบ้ริการราย

ใหม่ที่จะมีส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างใน

การให้บริการทางการเงินและสนับสนุน

รูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไปสู่

ฐานราก ดังนี้

 1) Mono-line business unit เป็น  

การจัดตั้ง Internal specialized unit 

ภายในธนาคารพาณิชย์ เพื่อดูแลลูกค้า

ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม (Micro 

enterprise) โดยมีระบบงานสินเชื่อครบ

วงจรใน unit เดียวกัน ทำาให้ธนาคาร

พาณิชย์สามารถกำาหนดเป้าหมายธุรกิจ

ใหช้ดัเจน มรีะบบงานคลอ่งตวัและตน้ทนุ

ไม่สูง

 2) Microfinance Institution (MFI) 

as outsource agent ธนาคารพาณิชย์

ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความคุ้น

เคยกบัลกูคา้ในพืน้ที ่เชน่ สหกรณเ์ครดติ

ยูเนี่ยน โดยการดำาเนินการในลักษณะ

ให้กู้ยืมแบบ Wholesale แก่หน่วยงาน

ในพื้นที่  เพื่อปล่อยกู้ต่อให้กับลูกค้า

หรือมอบหมายให้องค์กรดำาเนินการ

ตามกระบวนการสินเชื่อโดยได้รับสินค้า

บริการจากธนาคารพาณิชย์

 3) Service Company as outsource 

agent ธนาคารพานิชย์แต่งตั้ง Service 

company ที่มีจุดแข็งในเรื่องเครือข่าย

การเข้าถึงลูกค้า เป็นตัวแทนในการให้

บรกิาร Microfinance โดยการดำาเนนิการ

ควบคู่กับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

ต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ

 4) การให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการ 

(ตั้งแต่ปี 2555) โดยเป็นสถาบันการเงิน

ประเภทจำากดัขอบเขตธรุกจิ (Restricted 

license) มวีตัถปุระสงคใ์นการทำาธรุกจิที่

ชัดเจนและมีความชำานาญเฉพาะด้าน

4ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กระทรวงการคลัง. 2550. แผนแม่บทการเงินฐานราก
5ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2547. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1. 
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2. ข้อคิดสำาหรับการจัดการด้าน
การเงินสหกรณ์แบบองค์รวม 
จากรายงานการประชุมสมัชชา
องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 
64 6 

 

 รายละเอียดของบทความนี้เป็นส่วน

หนึ่งของรายงานที่นำาเสนอในที่ประชุม

สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ        

ครั้งที่ 64 วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 

ซึ่งได้กล่าวถึงความสำาคัญของสหกรณ์

ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม           

การปรกึษาหารอืระหวา่งประเทศสมาชกิ

และความเห็นที่จะประกาศมีสหกรณ์

สากลแห่งการสหกรณ์ ซึ่งในที่นี้จะได้นำา

เนื้อหาบางตอนของรายงานที่เกี่ยวข้อง

กับข้อคิดสำาหรับการจัดการด้านการ

เงินแบบองค์รวมในประเด็นที่น่าสนใจ                   

ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

สหกรณ์การเงินและวิกฤตการเงิน
ในปัจจุบัน
  วิกฤตทางการเงินในปัจจุบันได้นำา

ไปสู่การตระหนักในบทบาทของสถาบัน

การเงินทางเลือกมากขึ้น และยังทำาให้

เห็นถึงความอ่อนแอที่เกิดจากการพึ่งพา

สถาบันทางเศรษฐกิจ/การเงินเพียงแห่ง

ใดแห่งหนึ่งเท่านั้น ในช่วงวิกฤตนี้เอง 

ภาคสว่นสหกรณแ์ละเครดติยเูนยีนไดพ้บ

กับการไหลเข้าของเงินฝากจากเจ้าของที่

เป็นสมาชิกที่ต้องการหาสถาบันการเงิน

ที่ปลอดภัยสำาหรับการฝากเงิน นอกจาก

นี้ ภาคส่วนดังกล่าวยังสามารถให้กู้ยืม

ได้อย่างต่อเนื่องโดยมีการพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ในขณะทีธ่นาคารของนกัลงทนุ 

อื่นๆ ที่ประสบปัญหาด้านเงินทุนได้ตัด

การให้กู้ยืมเงินลง สหกรณ์การเงินแสดง

ใหเ้หน็ถงึความสามารถในการฟืน้ตวัและ

ดำาเนินการตามปกติ รวมทั้งการเติบโต

ของระดับเงินออมและเงินกู้ ยกตัวอย่าง

เช่น ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ธนาคาร

สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของเงินออม 

เงินกู้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม และการจำานองในปี ค.ศ. 2008 ถึง 

30 – 40 เปอร์เซ็นต์ ธนาคารท้องถิ่นที่

เป็นสมาชิกมีอัตราเงินฝากเพิ่มขึ้นถึง 20 

เปอร์เซ็นต์ และ 16 เปอร์เซ็นต์สำาหรับ

การเพิ่มขึ้นของเงินกู้เพื่อธุรกิจในปี ค.ศ. 

2008 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เครดิต

ยูเนียนขยายเงินกู้อีก 7 เปอร์เซ็นต์หรือ

ประมาณ 35 พันล้านเหรียญดอลล่าร์

สหรัฐ ขณะที่ธนาคารดั้งเดิมปล่อยเงิน

กู้ 31 พันล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐในปี 

ค.ศ. 2008 สหกรณ์การเงินในประเทศ

บราซิล แคนาดา และไอร์แลนด์สามารถ

ดำาเนินการให้กู้ยืมต่อและเพิ่มวงเงินจาก

เดมิไดอ้กีดว้ย ผลลพัธน์ีช้ีใ้หเ้หน็ถงึความ

สำาคัญของความหลากหลายของสถาบัน

การเงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการ      

ฟืน้ตวั และดำาเนนิงานทางการเงนิไดต้าม

ปกติ รวมทั้งบทบาทของรูปแบบธุรกิจ

ทางเลือกที่เข้มแข็งในวิสาหกิจเศรษฐกิจ 

เชน่ รปูแบบธรุกจิสหกรณท์ีม่สีมาชกิเปน็

เจ้าของ 

  สหกรณก์ารเงนิเปน็หนึง่ในสหกรณ์

ต่างๆที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจ

ที่ผ่านมานี้ได้เป็นอย่างดี สหกรณ์การ

เงินหลักและท้องถิ่นสามารถพิสูจน์ได้ว่า

องค์กรของตนเป็นส่วนที่มั่นคงของเครือ

ข่ายสหกรณ์ ความจริงที่ว่าไม่มีเครดิต

ยูเนียนแห่งใดในโลกที่ต้องมีการปรับ

โครงสร้างหนี้โดยรัฐบาลเพื่อคงความ

ปลอดภยัและความเขม้แขง็นัน้ชว่ยยนืยนั

ถงึความสามารถในการยนืหยดัผา่นความ

วุ่นวายทางการเงินนี้ได้เป็นอย่างดี ใน

ประเทศเนเธอร์แลนด์ ธนาคารรายใหญ่

ที่สุดต่างต้องได้รับการช่วยเหลือจาก

รฐับาล ยกเวน้เพยีงแหง่เดยีวคอื ธนาคาร

สหกรณ์

Sistema de Credito Cooperativo (SICREDI) ในประเทศบราซิล

6ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เอกสารถอดความจากรายงานที่นำาเสนอที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2542 โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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  ผลขาดทุนส่วนมากถูกจำากัดอยู่

ที่องค์กรระดับสูงโดยเฉพาะในประเทศ

ที่พัฒนาแล้ว ซึ่งได้ลงทุนใน ตราสารที่

มีโครงสร้างซับซ้อน (complex struc-

tured products) และได้รับผลกระทบ

อย่างหนักจากปัญหาราคาตกต่ำาครั้ง

ใหญ่ รายงานความล้มเหลวเป็นอย่าง

มากใน Northern Rock และ Bradford 

and Bingley ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเดิม

เคยเป็น building societies ที่ได้รับ

การ demutualization ในปี ค.ศ. 1997 

และ 2000 ตามลำาดับ ถือเป็นหลักฐาน

เพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบ

ขององค์กรทั้งหลายที่เป็นสมาคมหรือ

สหกรณ์ที่ให้ผลประโยชน์ร่วม

  สหกรณ์การเงินได้มีส่วนช่วย

ลดความยากจนในหลายๆทางด้วยวิธี

การจัดหาสินค้าทางการเงิน (savings     

products) สหกรณ์การเงินสามารถ

ช่วยลดความไม่มั่นคงของสมาชิกจาก

เหตกุารณส์ะเทอืนใจตา่งๆ เชน่ ใหค้วาม

ช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ 

(medical emergencies) หรือช่วยทำาให้

ไม่มีปัญหาด้านการบริโภค (consump-

tion smoothing) สหกรณ์เหล่านี้ยัง

กระตุ้นให้มัธยัสถ์อดออมเพื่อการลงทุน

ในอนาคต ซึ่งรวมถึงการศึกษาและธุรกิจ

ขนาดเลก็ สหกรณก์ารเงนิยงัทำาใหส้มาชกิ

มทีางเขา้ถงึสนิเชือ่เพือ่ชว่ยเปน็แหลง่เงนิ

ทุนให้แก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

และขนาดย่อม ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้าง

งานและรายได้ส่วนเพิ่ม รวมทั้งสินเชื่อ

เพื่อการเกษตรที่สามารถช่วยชาวนา    

รายย่อยในการเพิ่มผลผลิตและรายได้

ได้อีกด้วย  สหกรณ์การเงินบางแห่ง  เช่น

Sistema de Credito Cooperativo     

(SICREDI) ในประเทศบราซิล ยังให้

บริการด้านการประกันสุขภาพ ช่วยลด

ความไม่มั่นคงของสมาชิกที่ เกิดจาก

ต้นทุนด้านสุขภาพที่สูงมากได้

  สนิคา้หลกัของสหกรณก์ารเงนิ คอื 

ต้นทุนของสิ่งอำานวยความสะดวกเรื่อง

เงินออมที่ต่ำาสำาหรับคนจนและผู้ฝากเงิน

รายย่อย การวิจัยเชิงประจักษ์ (empirical 

research) ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

แสดงให้เห็นว่าความต้องการบริการด้าน

เงินออมยังคงมีอยู่ แม้กระทั่งในกลุ่มคน

ที่ยากจนที่สุดก็ตาม สำาหรับประชาชน

ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจน เงินออมเป็น

สิ่งสำาคัญที่จะช่วยรักษาสมดุลของวงจร

รายได้ไว้ เช่น เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟใน

ประเทศรวันดาเข้าร่วมสหกรณ์การเงิน

เพือ่ออมเงนิไวใ้ชใ้นชว่งกอ่นการเกบ็เกีย่ว

ถัดไป และเพื่อเก็บเงินไว้สำาหรับปีที่มี

ผลผลิตต่ำา กรณีตัวอย่างสำาหรับประเทศ

สมาชิกของสหภาพการเงินในแอฟริกา

ตะวันตก (West African monetary 

union) ทั้ง 7 ประเทศ คือ สหกรณ์

การเงินต่างๆมีเงินออมรวมกันถึง 96 

เปอร์เซ็นต์ของจำานวนเงินออมทั้งหมด 

และมีเงินกู้ถึง 64 เปอร์เซ็นต์ของเงินที่

ปลอ่ยออกไปยงัภาคสว่นการเงนิรายยอ่ย 

(microfinance) ครอบคลมุ 2 เปอรเ์ซน็ต์

ของประชากรทัง้หมด หรอืคดิเปน็จำานวน

ประชากร 1,440,000 คน

  สหกรณ์การเงินมักนำ า เสนอ

สินค้าด้านการเงินหลายรูปแบบเพื่อ

ให้สอดคล้องกับความต้องการของ

สมาชิก สหกรณ์การเงิน SafeSave ใน

เมือง Dhaka (ประเทศบังคลาเทศ)                        

นำาเสนอโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นตาม

ความตอ้งการของคนงานในชนบทซึง่เปน็         

ผู้ที่สะสมเงินออมเป็นรายวันโดยเฉพาะ 

พนักงานของสหกรณ์จำานวน 60 คน

เดินทางไปหาสมาชิกเพื่อรับฝากเงินทุก

วัน ซึ่งเป็นการอำานวยความสะดวกแก่

สมาชิกในการออมเงินทีละน้อย สหกรณ์             

การเงิน SafeSave มียอดเงินฝากเฉลี่ย 

22 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐต่อคน (ในปี 

ค.ศ. 2003) ในชุมชนที ่ประชาชนมี

รายได้ต่อหัวต่อปีน้อยกว่า 400 เหรียญ

ดอลล่าร์สหรัฐอยู่มาก

  สหกรณ์การเงินเปิดโอกาสในการ

เข้าถึงแหล่งสินเชื่อสำาหรับสมาชิกที่อาจ

ไม่สามารถติดต่อกับธนาคารพาณิชย์

และธนาคารออมทรัพย์ขนาดใหญ่ต่างๆ

ได้เอง นี่เป็นสิ่งสำาคัญในตลาดที่ขาดผู้ให้

บรกิารทางการเงนิอนัเนือ่งมาจากรายได้

ต่ำา ความเสีย่งสงู หรอืตน้ทนุรายการทาง

ธุรกิจสูง จากการที่มีโครงสร้างต้นทุนต่ำา

และเปา้หมายกำาไรทีต่่ำาทำาใหส้หกรณก์าร

เงินสามารถให้วงเงินสินเชื่อได้ในอัตรา

ดอกเบี้ยที่น่าสนใจ และได้กลายเป็นอีก

ทางเลือกนอกเหนือจากการปล่อยกู้ที่

คิดดอกเบี้ยสูงมาก ทั้งยังช่วยลดการหา

ประโยชน์จากคนจนอีกด้วย สินค้าด้าน

สินเช ื ่อที ่จ ัดโดยสหกรณ์การเง ินนั ้น 

ยังรวมถึงการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้า      

เงินกู้สำาหรับวัตถุดิบทางการเกษตร เงิน

กู้สำาหรับเงินทุนดำาเนินงานและการซื้อ

วัสดุอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น ใน Burkina 

Faso สหกรณ์ Reseau de caisses        

populaires du Burkina มีการปล่อยเงิน

กู้เพื่องานแต่งงานและงานศพด้วย

  สหกรณ์การเงินยังเป็นผู้ให้สินเชื่อ

ที่สำาคัญสำาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมซึ่งเป็นภาคส่วนที่สร้างการ

จ้างงานที่สำาคัญในเศรษฐกิจท้องถิ่น ยก

ตัวอย่างเช่น สหกรณ์ Komak ในประเท

ศอาร์เซอร์ไบจัน ได้ปล่อยเงินกู้แก่ธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่มดว้ยจำานวนเงนิ

ประมาณ 1,089 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ 

ในประเทศอุรุกวัยก็เช่นกัน สหกรณ์การ

เงิน Cooperativa Nacional de Ahorro y 
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และการให้บริการ สหกรณ์เหล่านี้ยังช่วย

พฒันาทกัษะและการศกึษาในชมุชนทอ้ง

ถิ่น ช่วยเพิ่มอำานาจให้ผู้หญิงและลดการ

แบ่งแยกในสังคม ลักษณะเฉพาะซึ่งอยู่

บนพื้นฐานของคุณค่าและหลักการของ

สหกรณ์นี้ ทำาให้สหกรณ์เป็นสถาบันที่

สำาคญัในดา้นการลดความยากจนและยก

ระดับมาตรฐานความเป็นอยู่

สหกรณ์ Reseau de caisses populaires du Burkina

ใน Burkina Faso ประเทศบูร์กินาฟาโซ ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก

World Council of Credit Unions (WOCCU)

Credito ไดใ้หบ้รกิารทางการเงนิอยา่งตอ่

เนื่องแก่วิสาหกิจต่างๆตั้งแต่ช่วงที่กำาลัง

เติบโตจากธุรกิจที่ยังทำางานไม่เป็นระบบ

และมีผลประกอบการต่ำาไปจนถึงช่วงที่

เป็นบริษัทขนาดใหญ่และมีการจัดการที่

เป็นระบบ

  สหกรณ์การเงินช่วยจัดหาบริการ

ที่สำาคัญในขณะที่เศรษฐกิจท้องถิ่นกำาลัง

พึ่งพาบริการการส่งเงิน (remittance) 

จากต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ใน

ประเทศกำาลังพัฒนาหลายแห่ง สหกรณ์

การเงินให้บริการด้านการโอนซึ่งทำาให้

คนงานต่างด้าวสามารถส่งเงินกลับไป

ยังบ้านเกิดของตนได้ในต้นทุนต่ำา ตั้งแต่

สภาเครดิตยูเนียนโลก (World Council 

of Credit Unions) ได้ริเริ่มเครือข่ายการ

ฝากส่งเงินในปี ค.ศ. 2001 เงินจำานวน

กวา่ 2 พนัลา้นเหรยีญดอลลา่รส์หรฐักไ็ด้

ถูกโอนไปแล้ว การสำารวจสมาชิกเครดิต

ยูเนียน 502 แห่งในประเทศกัวเตมาลา

ในปี ค.ศ. 2005 พบว่า หากไม่มีบริการ

ฝากสง่เงนิของสภาเครดติยเูนยีนโลก 62 

เปอรเ์ซน็ตข์องครวัเรอืนจะมรีายไดต้อ่หวั

นอ้ยกวา่ 1 เหรยีญดอลลา่รส์หรฐัตอ่วนั นี่

เปน็ตวัอยา่งทีเ่ปน็รปูธรรมทีแ่สดงใหเ้หน็

ว่าสหกรณ์สามารถช่วยลดปัญหาความ

ยากจนได้อย่างไร

  เนื้อหาในส่วนที่กล่าวมาแล้วนั้น

ให้ความสำาคัญที่ผลกระทบทั้งทางตรง

และทางอ้อม สหกรณ์หลากหลายรูป

แบบได้ช่วยเหลือด้านการผลิตอาหาร

และความมั่นคงด้านอาหาร จัดหาช่อง

ทางการเข้าถึงบริการทางการเงินและ

ช่วยสร้างระบบการเงินที่สามารถฟื้นตัว

และดำาเนินงานต่อไปได้ ขณะเดียวกันก็

ช่วยเพิ่มการจ้างงานและรายได้อีกด้วย 

ในภาคส่วนและประเทศหนึ่งๆ สหกรณ์

เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจที่

ใหญ่ที่สุดในการผลิต การกระจายสินค้า 

  ส่วนหนึ่งของความท้าทายในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่ที่การใช้

ทรัพยากรของสหกรณ์เพื่อไปให้ถึงปลาย

ทางนัน้ ขณะทีส่หกรณม์วีตัถปุระสงคท์าง

สังคมและความตระหนักถึงประชาคม

เป็นอย่างมาก สหกรณ์กลับไม่ใช่ State 

instrumentalities หากเป็นวิสาหกิจ
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เอกชนพึง่ตนเองทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ประโยชน์

ของสมาชกิ อยา่งไรกต็าม สหกรณย์งัตอ้ง

ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและจะ

เจริญรุ่งเรืองในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

และตอ้งประสบปญัหาในสภาพแวดลอ้ม

แบบอื่นๆ เหมือนธุรกิจประเภทอื่น      

เช่นกัน

  เครื่องมือหลักในการช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่สหกรณ์เพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมคือการส่งเสริมการ

ก่อตั้ งและการเติบโตในทางที่ยั่ งยืน

สอดคลอ้งกบัคณุคา่และหลกัการสหกรณ์

และยดึหลกัความเปน็อสิระ สิง่นีต้อ้งการ

นโยบายและโครงสร้างกฎหมายที่เหมาะ

สม รวมทั้งเวทีแข่งขันที่เทียบเท่ากับ

วิสาหกิจอื่น รัฐบาลต่างเห็นด้วยที่จะ

ตระหนักและส่งเสริมภาคส่วนสหกรณ์

ผ่านข้อตกลงต่างๆ เช่น แนวทางของ

องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสหกรณ์

และคำาสั่งของ ILO ลำาดับที่ 193 ความ 

ท้าทายหนึ่งเรื่องในด้านการปฏิบัติจริงที่

มีประสิทธิภาพ ยังคงมีประเด็นในเรื่อง

ที่ว่าความช่วยเหลือที่ให้แก่ธนาคารของ

นกัลงทนุหลายแหง่ในชว่งวกิฤตเศรษฐกจิ

จะไมน่ำาไปสูค่วามบดิเบอืนของตลาดการ

เงนิในระยะยาวและความเสยีเปรยีบของ

สหกรณ์

  อีกหนึ่งองค์ประกอบที่สามารถ

ชว่ยสง่เสรมิการกอ่ตัง้และการเตบิโตของ

สหกรณ์ได้ คือ การเพิ่มความตระหนักรู้

แก่สาธารณชนถึงสิ่งที่สหกรณ์สามารถ

ทำาได้เพื่อสมาชิก ประชาคมที่ตระหนัก

ถึงความสำาเร็จของสหกรณ์ในด้านการ

เพิ่มรายได้ หรือจัดหาสินค้าและบริการ

ต้นทุนต่ำาแก่สมาชิกมีแนวโน้มที่จะเริ่ม

ก่อตั้งสหกรณ์ ในความพยายามนี้ การ

ฝึกอบรมและการเพิ่มทักษะต่างๆ เป็น

สิ่งสำาคัญ พวกเขาต้องการทำาให้แน่ใจ

ว่าการก่อตั้งสหกรณ์นั้นปราศจากข้อผิด

พลาดทั่วไปโดยเรียนรู้จากประสบการณ์

ของสหกรณอ์ืน่จงึทำาใหม้ทีกัษะทีส่ามารถ

นำาและบริหารสหกรณ์ได้อย่างประสบ

ความสำาเรจ็ หลกัสตูรอบรมเพิม่เตมิดา้น

สหกรณ์ในทุกระดับของระบบการศึกษา

กไ็ดร้บัการแนะนำาวา่เปน็เครือ่งมอืสำาคญั

ในการเพิม่การตระหนกัรูเ้กีย่วกบัสหกรณ์

มากขึ้น การศึกษาดูงานของสหกรณ์ที่

ประสบความสำาเร็จยังเป็นโอกาสในการ

ฝึกอบรมอีกทางหนึ่งด้วย

  ลักษณะสำาคัญประการหนึ่งของ

ความสำาเรจ็ของสหกรณค์อืความสามารถ

ในการรักษาความไว้วางใจจากสมาชิก

และการจัดการกับประเด็นความเสี่ยง

ต่างๆ หลักการสมาชิกภาพที่รอบคอบ

ซึ่งอยู่บนหลักการที่ว่าสมาชิกแต่ละคนมี

หนึ่งคะแนนเสียง (one-member-one-

vote) เป็นสิ่งสำาคัญในการระบุจุดอ่อน

หรือการบริหารที่ไร้ศีลธรรมโดยนักการ

เมืองท้องถิ่น หรือความขัดแย้งในผล

ประโยชน์ การปกครองที่เหมาะสมของ

สหกรณ์ขึ้นอยู่กับสมาชิกภาพที่ดำาเนิน

งานอย่างต่อเนื่องและได้รับข้อมูลที่เชื่อ

ถือได้

  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม

ความตระหนักรู้แก่สาธารณะคือการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลของสหกรณ์ การ

ขาดแคลนข้อมูลทางสถิติที่แน่นอนและ

สอดคล้องกัน รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ

สหกรณ์ในปัจจุบัน ทำาให้เกิดความยาก

ลำาบากในการวัดและนำาเสนอผลกระทบ 

ตา่งๆ นอกจากนี ้ยงัทำาใหร้ฐับาลประเมนิ

ถึงผลกระทบของสูตรนโยบายต่างๆ ที่

อาจส่งผลต่อการสหกรณ์ได้ยากอีกด้วย 

ทั้งรัฐบาลและองค์กรระหว่างประเทศ

ต่างๆสามารถทำางานร่วมกันในการ

พฒันาวธิกีารทีเ่ขม้แขง็สำาหรบัสะสมและ

รวบรวมสถิติต่างๆ ทางสหกรณ์ การ

สนับสนุนความพยายามในระดับสากล

เช่นนั้นถือเป็นเรื่องสำาคัญมาก

  กฎหมายเกี่ยวกับการสหกรณ์ที่

เหมาะสมนั้น สามารถช่วยเอื้อประโยชน์

ในด้านการก่อตั้งและการเติบโตของ

สหกรณ์ได้ เนื่องจากจะช่วยเพิ่มความ

มั่นใจในการดำาเนินงานสหกรณ์ให้มาก

ขึ้น รูปแบบของกฎหมายนั้นๆ จะเป็น

ประโยชนม์ากทีส่ดุในการสง่เสรมิสหกรณ์

เมื่อคุณสมบัติที่ เด่นชัดของสหกรณ์

นั้นเป็นที่ยอมรับ สิ่งนี้ยังสามารถนำา

ไปประยุกต์ใช้กับมาตรฐานการบัญชี          

ขอ้กำาหนดทางภาษ ีและกฎตา่งๆ ทีเ่กีย่ว

กับการเข้าถึงแหล่งทุน ยกตัวอย่างเช่น 

ในประเทศรวันดา กฎหมายที่ได้รับการ

ยอมรบัวา่เปน็ลกัษณะของการทีม่สีมาชกิ

เป็นเจ้าของของสหกรณ์นั้น เป็นปัจจัยที่

ช่วยทำางานร่วมกับปัจจัยอื่นๆ เมื่อความ

ต้องการเง ินทุนเพื ่อสหกรณ์การเง ิน 

ลดลงจนเหลือเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย

เมื่อเทียบกับเงินทุนที่ เป็นที่ต้องการ

สำาหรับ microfinance สิ่งนี้ส่งผลดี

ในด้านการก่อตั้งสหกรณ์การเงินใน

พื้นที่ห่างไกลที่มีข้อจำากัดด้านโครงสร้าง       

พืน้ฐานในการขนสง่และการสือ่สาร หรอื

ในพื้นที่ที่ไม่มีธนาคารอื่นเต็มใจเข้าไป

ดำาเนินกิจการ ผลการสำารวจแสดงให้

เห็นว่าระดับการบูรณาการทางการเงิน

ในประเทศรวันดานั้นสูงมากเมื่อเทียบ

กับระดับการพัฒนาของประเทศ แนว

นโยบายของกฎหมายควรเป็นไปเพื่อให้

แน่ใจว่าสหกรณ์สามารถรักษาความเป็น

อิสระของตนและป้องกันตนจากการเข้า

สู่การเมือง (politicization) ประเด็นที่

เกี่ยวเนื่องประเด็นหนึ่ง คือการบังคับ

ใช้กฎหมายที่น่าเชื่อถือ ซึ่งต้องอาศัย           

ผู้ควบคุมที่มีความสามารถ ได้รับการฝึก

อบรมและมีจริยธรรม
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  การเสริมความแข็งแกร่งแก่เครดิต

ยเูนยีนนัน้ จำาเปน็ตอ้งทำาใหเ้ครดติยเูนยีน

เหล่านั้นสามารถเข้าถึงบริการและเครือ

ข่ายทางการเงินที่สำาคัญซึ่งสามารถหาได้

โดยทั่วไปจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆได้ 

การเข้าถึงนี้ยังรวมถึง (a) ระบบการจ่าย

เงิน แลกเปลี่ยนและชำาระหนี้  รวมทั้ง

เครือข่ายการชำาระเงินบัตรเครดิต และ 

(b) ข้อมูลแสดงสภาพคล่องของธนาคาร

กลาง นอกจากนี้ ยังมีความต้องการ

สำาหรับสหกรณ์การเงินในการเข้าถึง

ระบบการประกันเงินฝากที่อยู่ในระดับ

เดียวกันกับสถาบันการเงินอื่นๆ ท้าย

ที่สุด เมื่อมีความสามารถแล้ว เครดิต

ยูเนียนจำาเป็นต้องมีความยืดหยุ่นในการ

จัดหาทุนรูปแบบอื่น แม้เครดิตยูเนียน

จะมกีารดำาเนนิการดา้นการควบคมุทีเ่ทา่

เทียมกันดังที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังเป็นที่

นา่สงัเกตวา่ระบบเครดติยเูนยีนทีเ่ขม้แขง็

ทีส่ดุในโลกนัน้ ปฏบิตังิานภายใตแ้นวทาง

ของกฎหมายที่ตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติที่

เป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์การเงิน สิ่ง

นี้อาจทำาให้เห็นว่ากฎหมายเฉพาะของ

เครดิตยูเนียนนั้นๆคงมีความเหมาะสม

กับสถานการณ์ส่วนใหญ่ และสามารถ

ทำาให้เห็นถึงแบบของหลักการบริหาร

การเงินที่เหมาะสม สร้างวิธีการต่างๆ

ในการเพิ่มและกระจายเงินทุน จัดตั้ง

การดูแลและปกครอง และสร้างแนวทาง

การควบคมุทีร่ะมดัระวงัรอบคอบสำาหรบั

สถาบันขนาดเล็กที่มีจำานวนมาก

  ท้ายที่สุด การบรรลุถึงแนวทางที่

เหมาะสมสำาหรับกฎหมายของสหกรณ์

การเงนิยงัคงเปน็สิง่ทา้ทายสำาหรบัรฐับาล 

และยังมีความจำาเป็นในการรักษาสมดุล

ของข้อจำากัดเรื่องทรัพยากรในการ

ควบคุมที่ขาดแคลนต่อความจำาเป็นใน

การจัดหาความคุ้มครองแก่ผู้ฝากของ

สถาบันการเงินขนาดเล็กที่มีจำานวน

ค่อนข้างมาก ด้วยเหตุนี้ แบบแผนที่

หลากหลายจึงเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆ

พยายามที่จะจัดการกับปัญหา ในบาง

ประเทศ ผู้มีอำานาจควบคุมนั้นดูแล

เฉพาะสหกรณ์การเงินรายใหญ่ที่สุด 

แบบแผนนี้เกิดขึ้นในละติน อเมริกาใน

ช่วงทศวรรษที่ 1990s และปัจจุบันยัง

ถูกนำามาใช้ใน Plurinational State ของ

ประเทศโบลเีวยี ชลิ ีโคลมัเบยี เอกวาดอร ์

และเอลซาวาดอร์ ประเทศอื่นๆ เช่น 

เคนย่า ได้มอบอำานาจในการควบคุม

ดูแลอย่างเป็นทางการให้เป็นหน้าที่ของ

สมาคมเครดิตยูเนียนแห่งชาติ อย่างไร

ธนาคารกรามีน (Grameen Bank)
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ก็ตาม สิ่งนี้ได้นำาไปสู่ความขัดแย้งทาง   

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจาก          

ผู้มีหน้าที่ควบคุมดูแลก็มีวัตถุประสงค์ใน

การส่งเสริมการเติบโตของสถาบันการ

เงินที่กำาลังถูกควบคุมอยู่เช่นกัน อีกกรณี

หนึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ควบคุมที่รอบคอบ

คนใดคนหนึ่งกับการควบคุมดูแลเครดิต

ยูเนียนทั้งหมด ขณะที่แบบแผนนี้ช่วยให้

แน่ใจได้ถึงมาตรฐานที่เป็นเอกภาพและ

การกำาจัดการค้ากำาไรจากการควบคุม 

แต่แบบแผนดังกล่าวก็อาจไม่เหมาะสม

และไม่คุ้มค่าการลงทุนในการควบคุม

ดูแลสถาบันขนาดเล็กที่ดำาเนินงานใน

พื้นที่ห่างไกล ในบางกรณี ผู้ควบคุมที่

รอบคอบคนหนึ่งๆก็คือกลุ่มผู้บริหาร

ของสหกรณ์ในโครงสร้างใหม่นั่นเอง 

เนื่องจากแนวทางที่เป็นไปได้เหล่านี้ต่าง

ก็มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไป 

จึงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการตัดสิน

ใจถงึความเหมาะสมและความคุม้ทนุทีด่ี

ทีส่ดุสำาหรบัเงือ่นไขหนึง่ๆ พรอ้มทัง้ทำาให้

แนใ่จวา่หนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีค่วบคมุดแูล

นั้นเป็นอิสระ ได้รับการอบรมเป็นอย่างดี

และมเีครือ่งมอืตา่งๆพรอ้มสำาหรบัหนา้ที่

ที่รับผิดชอบ 

3. บทสรุป

 

 บนความเชือ่มัน่และบทเรยีนทีพ่สิจูน์

ให้เห็นว่าสหกรณ์และเครือข่ายที่มีการ

ดำาเนนิงานอยา่งรอบคอบ สามารถนำาพา

ให้สมาชิกและชุมชนผ่านพ้นวิกฤตการณ์

ด้านการเงินได้ดีกว่าสถาบันการเงินที่ได้

ลงทุนในตราสารการเงินที่มีโครงสร้าง

ซบัซอ้นซึง่ไดร้บัผลกระทบอยา่งหนกัและ

เกิดความล้มเหลวอย่างมากมาย

 ในแนวทางของสหกรณท์ีมุ่ง่ไปทีก่ารก

ระตุน้ใหส้มาชกิสหกรณแ์ละประชาคมใน

เครือข่ายเกิดการออมเพื่ออนาคต ควบคู่

ไปกับการเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน

เพื่อการประกอบอาชีพรวมทั้งการจัด

สวัสดิการร่วมกันนั้นย่อมก่อให้เกิดเป็น

ทางเลือกในสังคมของคนที่ไม่สามารถใช้

บริการโดยทั่วไป และยังก่อให้เกิดระบบ

ความเชือ่มโยงดา้นการเงนิจากระบบการ

เงนิฐานรากสูส่ากล ทีน่ำาไปสูค่วามมัน่คง

เป็นปึกแผ่นด้านเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้หลักการช่วยเหลือตนเองและการ

พึ่งพากันของประเทศ

 สิ่ งท้าทายที่จะพัฒนาให้สหกรณ์

สามารถบรรลคุวามสำาเรจ็ตามอตัลกัษณ์

ของสหกรณ์นั้น รัฐจะต้องตระหนักถึง

ความเป็นองค์การอิสระบนหลักการ

พ่ึงพาตนเอง (Self Help Organization) 

ที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก

สหกรณ์และชุมชน ตลอดจนการตอบ

สนองต่อนโยบายรัฐในการขับเคลื่อน                 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้

สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม
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 ในความเป็นสากลของสหกรณ์

นั้น รัฐมนตรีที่ดูแลและรับผิดชอบงาน

สหกรณ์ของทุกประเทศทั่วโลกที่เป็น

ภาคีเครือข่ายของสัมพันธภาพสหกรณ์

ระหว่างประเทศ (ICA) ต่างก็เห็นชอบ

และมีข้อตกลงร่วมตามแนวทางของ

องค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสหกรณ์ 

และข้อแนะนำาของ ILO ลำาดับที่ 193 

โดยมุ่งไปที่การฝึกอบรม การเพิ่มทักษะ

ประสบการณ์และการสร้างบรรยากาศ

ของสังคมเรียนรู้ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง

เป็นสิ่งสำาคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการ

สหกรณ์ จะนำาไปสู่ความเข้มแข็งเป็นปึก

แผ่นของระบบสหกรณ์ ซึ่งความเข้มแข็ง

เปน็ปกึแผน่ของสหกรณท์ีส่ำาคญั คอื การ

รักษาความไว้วางใจจากสมาชิกและการ

จัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆ 

อย่างรอบคอบ ดังนั้นการให้ความสำาคัญ

กบัการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและพฒันา

ไปสู่ระบบสารสนเทศ จึงเป็นสิ่งสำาคัญ

ไม่น้อยไปกว่าการมีกฎหมายสหกรณ์ที่

เหมาะสม แนวนโยบายของกฎหมายควร

เป็นไปเพื่อให้แน่ใจว่าสหกรณ์สามารถ

รกัษาความเปน็อสิระของตนและปอ้งกนั

ตนจากการเข้าสู่การเมือง ซึ่งต้องอาศัยผู้

ควบคมุทีม่คีวามสามารถและมจีรยิธรรม

 จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็น

ได้ว่า การจัดการด้านการเงินสหกรณ์

นั้น มีความจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการ

อย่างเป็นระบบในการรักษาความมั่งคง

และเสถียรภาพแก่ระบบการเงินสหกรณ์ 

เพื่อคุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินและการให้

บริการทางการเงินแก่สมาชิกและชุมชน 

ซึ่งมีทั้งที่อยู่ในเมืองและชนบทที่ห่าง

ไกลความเจริญ การพัฒนาเครือข่าย

ทางการเงินจากระดับฐานรากเชื่อม

โยงอย่างเป็นระบบสู่เครือข่ายการเงิน

ระดับชาติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพ

รวม ความสมดุลและยั่งยืนจึงเป็นความ

จำาเป็น ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี

สำาหรับประเทศไทยที่เรามีกรอบทิศทาง

การพัฒนาและระบบการเงินภายใต้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงิน

ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 

2 แผนแม่บทการเงินฐานราก และแผน

พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 

ที่มีทิศทางเชิงนโยบายไปในทิศทางเดียว

กบัแนวคดิการจดัการดา้นการเงนิตามอตั

ลกัษณข์องการสหกรณ ์สิง่ทา้ทาย คอื ทำา

อย่างไรจึงจะเกิดบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ์ 

ภาควิชาการและภาคประชาชน ในการ

ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อการ

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงการคลงั. 2550. แผนแมบ่ทการ

เงินฐานราก. ม.ป.ท.

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท. 2550. บทความ

เพื่อใช้ในเวทีสัมมนาการยกร่างแผน

พัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.

2550-2554). 
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