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เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมฟังการอบรมโครงการนักบริหารการ
สหกรณ์ระดับสูง โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ส�าหรับ
หัวข้อการอบรมในวันดังกล่าวคือ “กฎหมายสหกรณ์ : เจตนารมณ์ที่มีต่อการควบคุมและพัฒนา
สหกรณ์” มีวิทยากร ๒ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล และ ผศ.ดร.กิตติพงศ์  กมลธรรมวงศ์  
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาในฐานะของของตัวแทนคณะผู้ท�าวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ชื่อ 
“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒”

บทความนี้ได้ย่อเร่ืองราวงานวิจัยชิ้นหน่ึง และ สรุปเร่ืองราวในห้องอบรมวันนั้นมาให้ทุกท่านได้
พิจารณากัน ครั้งนี้ขอน�าเสนอ ๒ ประเด็น คือ ข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ และ ตัวละครกับ
การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์

 [๑] ค�าว่ากฎหมายสหกรณ์ ในทีน่ี ้หมายถงึ พระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หากพิจารณา
กฎหมายฉบับนี้ตามที่ปรากฏแล้ว จะพบว่า กฎหมายมีโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็น ๑๐ หมวด พร้อม
ด้วยบทเฉพาะกาล ได้แก่ หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ การก�ากับและส่งเสริมสหกรณ์ หมวด ๓ สหกรณ์  
หมวด ๔ การช�าระบัญชี หมวด ๕ การควบสหกรณ์เข้ากัน หมวด ๖ การแยกสหกรณ์ หมวด ๗ ชุมนุม
สหกรณ์ หมวด ๘ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย หมวด ๙ กลุ่มเกษตรกร และ หมวด ๑๐ บทก�าหนด
โทษ ส�าหรับหมวด ๓ สหกรณ์นั้น ยังมีการแยกย่อยเป็นส่วน ๆ ได้แก่ การจัดตั้งและจดทะเบียนสหกรณ์ 
ข้อบังคับและการแก้ไข การด�าเนินงานของสหกรณ์ การสอบบัญชี และ การเลิกสหกรณ์

ย้อนกลับไปสักนิด โดยหลัก ๆ แล้ว พัฒนาการของกฎหมายสหกรณ์ในบ้านเรา เริ่มต้นจาก พระ
ราชบญัญตัสิมาคมเพิม่เตมิ พ.ศ. ๒๔๕๙ ซึง่เป็นพระราชบญัญตัทิีท่�าให้เกดิสหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ�ากดัสินใช้
อนัเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยขึน้ สหกรณ์ทีต่ัง้ตามพระราชบญัญตันิีอ้ยูใ่นช่วงทดลองของภาค
ราชการ เพือ่ทดสอบว่าการสหกรณ์ในประเทศไทยจะประสบความส�าเรจ็เพยีงพอแก่การขยายต่อไปได้หรอื
ไม่ ความส�าเรจ็ทีว่่านี ้ประการหนึง่คงหนไีม่พ้นเรือ่งการแก้ปัญหาหนีส้นิของเกษตรกรในช่วงเวลานัน้ เม่ือ
ราชการแน่ใจแล้วก็ตราพระราชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๔๗๑ ข้ึนใช้บังคบั ต่อมากต็ราพระราชบญัญตัสิหกรณ์  
พ.ศ. ๒๕๑๑ ขึ้นใช้บังคับแทน ด้วยเหตุที่ว่ากฎหมายเดิมล้าสมัย และส�าหรับกฎหมายสหกรณ์ฉบับที่ใช่
อยู่ในขณะนี้ก็เกิดขึ้นด้วยเหตุผลอย่างเดียวกัน

ภูมิ  จันทชุม

เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย.................................................................................

เรื่องเล่าจากห้องอบรม...
หนึ่งในข้อเสนอการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์

...การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ในอนาคตที่จะต้องเข้าใจว่ามีตัวละคร
อะไรบ้าง จะให้สัมพันธ์กันในระดับไหน เรื่องใดจะสัมพันธ์กัน หรือไม่มีความ
สัมพันธ์ต่อกัน ย่อมจะท�าให้ภาพนี้สามารถน�าไปคิด ไปด�าเนินการต่อได้...
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 [๒] หากจะกล่าวเรื่องกฎหมายสหกรณ์ต่อไป คงไม่ได้เล่าเรื่องราวในห้องอบรมเป็นแน่ จึงขอ
เข้าสู่เนื้อหาหลักกันครับ 

จากที่ ผศ.ดร. กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์ เล่าถึงโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขพระราช
บญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดงันัน้ ผมจงึน�ามาย�า้อกีครัง้ในเรือ่งลกัษณะของกฎหมายสหกรณ์ไทย ปัญหา
ที่ค้นพบจากการวิจัย และข้อเสนอจากงานวิจัยนี้ ก่อนที่เราจะได้ไปดูเรื่องราวการอบรมอีกเรื่องหนึ่งครับ

กฎหมายสหกรณ์ของไทยหรือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกฎหมายเฉพาะ  
มีลักษณะที่น่าสนใจ ได้แก่

๑ เป็นกฎหมายมหาชน เพราะ ก�าหนดความส�าคัญระหว่างรัฐกับสหกรณ์ที่เป็นเอกชน กฎหมาย
จะพดูถงึบทบาทของรฐัทีเ่ข้าไปดแูลสหกรณ์ เพราะก�าหนดเงือ่นไขทีต้่องปฏบิตั ิและก�าหนดอ�านาจหน้าที่
ของรัฐ ทั้งนี้ก็เพราะกฎหมายสหกรณ์ไทยมุ่งคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เช่น เรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ ถ้า
ไม่ดูแลอย่างดี จะมีการหลอกลวงกัน มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ความเสียหายย่อมเกิดขึ้น 

  ความเป็นกฎหมายมหาชนในพระราชบญัญัตนิี ้รฐัมอี�านาจเหนอืทีส่ามารถออกค�าสัง่ฝ่ายเดยีวกับ
สหกรณ์ซึ่งเป็นเอกชนในหลาย ๆ กรณี อย่างน้อยที่สุด การจัดตั้งสหกรณ์ก็เป็นลักษณะการขออนุญาต
จัดตั้ง ดังนี้ กฎหมายปกครองจึงเป็นกฎหมายหลักที่อยู่เบื้องหลัง คอยให้อ�านาจและคอยควบคุมการใช้
อ�านาจรัฐโดยเฉพาะอ�านาจของนายทะเบียนสหกรณ์

 ๒ มีการจัดตั้งองค์กรตามกฎหมาย มีคณะกรรมการระดับชาติ มีหน่วยงานก�ากับดูแล มีการ
จดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ มีกองทุนตามกฎหมาย การรับรองบทบาทของสหกรณ์ในการรวมตัวกันก็คือ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยกฎหมายก�าหนดอ�านาจหน้าที่ให้องค์การเหล่านั้น ดังนั้น การใช้
อ�านาจขององค์กรเหล่านี้ หากเป็นเรื่องทางปกครองแล้ว ต้องตั้งอยู่บนหลักนิติรัฐ กล่าวคือ มีอ�านาจหรือ
ไม่ และใช้อ�านาจได้อย่างไร

อ�านาจรัฐซึ่งในที่นี้ คือ อ�านาจทางปกครอง คงไม่อาจหลีกเลี่ยงกฎหมายปกครองที่ส�าคัญ 3 เรื่อง
ไปได้ คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  และ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 ๓ สหกรณ์ไทยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายมากกว่าองค์กรเอกชนอื่น กล่าวคือ ได้รับ
สทิธพิเิศษบางประการตามกฎหมาย เช่น การยกเว้นไม่ต้องเสียภาษ ีไม่ต้องเสียค่าธรรมเนยีมบางประการ  
หรือกรณีองค์กรที่ไม่ใช่สหกรณ์ห้ามใช้ช่ือสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อสหกรณ์สามารถไปแข่งขันกับเอกชนอื่นได้  
และส่งเสริมสหกรณ์ให้เข้มแข็ง

   ในข้อนี้ ผศ.ดร.กิตติพงศ์ แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า ในต่างประเทศ เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็ง 
เพื่อให้แข่งขันกับเอกชนอื่นได้เท่าเทียม ก็จ�าต้องแก้กฎหมายเพื่อลดบรรดาสิทธิพิเศษที่เคยได้รับ และ
เนื่องจากรัฐให้สิทธิพิเศษแก่สหกรณ์นี่เอง รัฐย่อมต้องมีมาตรการก�ากับดูแลสหกรณ์เช่นกัน ดังเช่นกรณี
การใช้อ�านาจของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 ๔ มกีฎหมายสหกรณ์ฉบับเดยีวดแูลสหกรณ์ทุกประเภท รวมการดูแลไว้ทีห่น่วยงานเพยีงหน่วย
เดียว คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไม่ได้แยกตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสหกรณ์ 
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  ดงันี ้เกดิค�าถามว่า ถงึเวลาทีจ่ะแยกกฎหมายแล้วหรอืยงั ทัง้นีจ้ะแยกไปไหนต้องถามด้วยว่าหน่วย
งานใหม่จะยนิดรีบัดแูลหรอืไม่ เรือ่งนีจ้งึเป็นทศิทางในอนาคต ในประเดน็นีด้จูะเป็นประเดน็ทีห่ลาย ๆ  คน
ให้ความสนใจ ทั้งฝ่ายที่อยากให้แยกกฎหมายเป็นกฎหมายส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท จะด้วยเหตุผล
ของความเชีย่วชาญในการก�ากบัดแูลและส่งเสรมิของภาครฐักด็ ีหรอืฝ่ายท่ีอยากให้คงความเป็นกฎหมาย
สหกรณ์เพยีงฉบบัเดยีวทีม่หีน่วยงานเดยีวก�ากบัดแูลเพราะค�านงึถงึความเป็นสหกรณ์ร่วมกนัย่อมต้องอยู่
กันเพื่อความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพก็ดี เรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างอีกยาวนานพอสมควร

 
 คณะผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสรุปออกมาเป็น ๖ ประเด็น ได้แก่ 
๑ กฎหมายไม่ได้บญัญตัหิลักการสหกรณ์ให้ชดัเจนในตวักฎหมาย เพราะเรือ่งนีส่้งผลต่อการด�าเนนิ

การตามหลักการสหกรณ์ที่ส�าคัญ ๆ ของภาครัฐและเอกชน
๒ ปัญหาจากการท�างานของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ที่ขาดการท�างานเชิงรุก
๓ การใช้อ�านาจก�ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อสหกรณ์ที่ไม่ได้ก�าหนดหลักการใช้อ�านาจเอา

ไว้ และเรื่องการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในการด�าเนินงานสหกรณ์โดยองค์กรผู้พิจารณาที่มีความเป็นกลาง
และอิสระ

๔ ปัญหาความต่อเนื่องในการท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ หรือ ที่เรารู้จักกันดีใน
เรื่อง “วาระของกรรมการ” 

๕ ปัญหาการด�าเนินการของสหกรณ์ซึ่งแยกย่อยออกไปหลายกรณ ีเช่น เรือ่ง สมาชกิสมทบ อ�านาจ
กระท�าการของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ

๖ ฐานความผิดทางอาญาและบทก�าหนดโทษ
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงเสนอการปรับปรุงประราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงอยู่ภายใต้กรอบ

ดังต่อไปนี้
๑ หลักการพื้นฐานของสหกรณ์ควรอยู่ในกฎหมาย โดยให้อยู่ในบททั่วไป
๒ เพ่ิมประสิทธิภาพของ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติในเรื่องอบเขตการท�างาน 

โครงสร้างองค์กร การปรับปรุงวาระการด�ารงแต่งเหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิ ก�าหนดจ�านวนครั้งการประชุม
ของคณะกรรมการ 

๓ การกระจายอ�านาจหน้าที่ไปยังคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ประจ�าจังหวัด 
๔ ก�าหนดคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสหกรณ์
๕ ปรับปรุงบทบาทของนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่ให้กระทบความอิสระของสหกรณ์ โดยการก�ากับ

ดูแล คือ การให้สหกรณ์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายเน้นการก�ากับดูแลหลังกระท�าการ อาจเทียบเคียง
หลักการก�ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้

๖ ปรับปรุงสิทธิของสมาชิกในการร้องทุกข์ ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑
๗  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์
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๘ ก�าหนดเรื่องสมาชิกสมทบ โดยเฉพาะเยาวชน
๙ ก�าหนดอ�านาจกระท�าการตามมาตรา ๔๖ ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จะต้องยึดถือประเภท

ของสหกรณ์เป็นหลัก และให้นายทะเบียนสหกรณ์ยับยั้งได้เมื่อฝ่าฝืน
๑๐ วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
๑๑ การคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ให้นายทะเบียนมีอ�านาจก�าหนดคุณสมบัติได้
๑๒ ปรับปรุงบทก�าหนดโทษในกฎหมายสหกรณ์ ให้มีทั้งโทษทางปกครอง และโทษทางอาญา

 [๓] ในข้อ [๒] ได้กล่าวถงึเรือ่งงานวจิยัเพือ่ปรบัปรงุพระราชบญัญตัสิหกรณ์แล้ว เปรียบเสมอืน
การเตรียมพร้อมท่านผู้อ่านให้ได้บรรยากาศ เพื่อเข้าสู่เรื่องราวส่วนที่เหลือในห้องอบรมนี้

ผศ.ดร.กิตติพงศ์ ได้ฝากความคิดของตนไว้หลายเรื่อง แต่ด้วยพื้นที่เล่าเรื่องที่จ�ากัด ผมขอน�าเรื่อง
ความท้าทายที่เกิดขึ้นสหกรณ์ไทยในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ จะพบว่ามีหลายประการ ได้แก่

๑ การแก้ปัญหาปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ  ในกฎหมายสหกรณ์ทีย่งัไม่ได้รบัการแก้ไข เพราะกฎหมาย
จะต้องมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม มิฉะนั้นกฎหมายจะชราภาพ

๒ การเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เพราะมีความตื่นตัวแต่ยังมีประเด็นเรื่องความ
เข้าใจ แล้วสหกรณ์จะด�าเนินการเรื่องนี้อย่างไร

๓ การผลักดันสหกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิรูปประเทศตามแนวทางหรือนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะท�าได้อย่างไร เพราะ คสช. เองก็ให้ความสนใจเรื่องสหกรณ์เช่นกัน

๔ การท�าให้สหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกสหกรณ์มีความเข้มแข็ง สหกรณ์แข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ  ได้รวม
ถงึการแก้ไขปัญหาจากการน�าสหกรณ์ไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ หรอืการหาประโยชน์ส่วนตวั เพราะกรณนีีจ้ะ
ก่อผลกระทบทางลบต่อสหกรณ์ในวงกว้าง เรื่องน้ีจะอาศัยเรื่องการก�ากับดูแลสหกรณ์ แต่ว่าการก�ากับ
ดูแลเองก็มีข้อจ�ากัด ต้องมีความร่วมมือจากสหกรณ์และสมาชิก

๕ การปรับบทบาทของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยเฉพาะเรื่องความร่วม
มือระหว่างกัน

๖ การปฏิรูปการท�างานของสันนิบาตสหกรณ์ให้เป็นผู้น�าขบวนการสหกรณ์
นอกจากข้อคิดของอาจารย์แล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้แลกเปลี่ยนและเสนอประเด็นต่าง ๆ ขึ้นมา ไม่ว่า

จะเป็นเรือ่งศาลสหกรณ์ เรือ่งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์อิสลามเพราะประเทศไทยมผีูน้บัถอืศาสนานีจ้�านวน
ไม่น้อย หรือการรวมกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าด้วยกัน เป็นต้น

 [๔] ในช่วงบ่าย ผศ.ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล ได้ชวนผู้อบรมแลกเปลี่ยนกันในเรื่อง “ทิศทาง
ที่ควรจะเป็นในการปรับปรุงพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒” ในบริบทของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะ
เป็นอย่างไรในอนาคต ผมพอจะสรุปสาระเอามาให้เป็นข้อ ๆ คือ 

๑ อยากให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางของการก�ากับดูแลและ
การส่งเสริมสหกรณ์ มีการคุ้มครองการท�างานให้แก่เจ้าหน้าที่

�������� 25.indd   60 9/10/57 BE   7:14 PM



ฅนสหกรณ์ 61

๒ เรื่องการส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องจากคุณค่าสหกรณ์ในบุคคลมีน้อยในเวลาปัจจุบัน จึงต้องท�าเรื่อง
นี้ให้เข้มข้น ขณะเดียวกัน บทบาทของนายทะเบียนจะต้องเข้มข้น ไม่ปล่อยให้สหกรณ์กระท�าการนอก
กรอบวัตถุประสงค์ 

๓ พระราชบัญญัติไม่ได้ก�าหนดว่า สามารถถอนหุ้นได้หรือไม่ และสหกรณ์ขนาดใหญ่มาก ๆ แต่ไม่
ได้เสียภาษี ได้ท�าอะไรให้สังคมบ้าง

๔ ฝ่ายการเมืองไม่ได้ด�าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในขณะที่ข้าราชการ
ประจ�าต้องการท�างาน จึงอยากได้อะไรท่ีฝ่ายการเมืองไม่สามารถเปลี่ยนแปลง อย่างเช่นวาระแห่งชาติ
ด้านการสหกรณ์ 

ผศ.ดร.เอกบญุ กล่าวว่า จะท�าอย่างไรให้เกดิความเข้มแขง็ระหว่างฝ่ายประจ�ากบัฝ่ายการเมอืง และ
คานกันได้อย่างสมดุล นอกจากนี้ยังเสริมว่า การจะเป็นผู้มีอ�านาจ มีต�าแหน่ง ต้องกล้าตัดสินใจ เพราะจ�า
ต้องใช้อ�านาจ

เมื่อได้แลกเปลี่ยนกันจนพอหอมปากหอมคอไปแล้ว ผศ.ดร.เอกบุญ จึงเปิดประเด็นเรื่องทิศทาง
ของสหกรณ์ จ�าต้องพิจารณาตัวละครหลัก เช่น สมาชิก สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สังคมและชุมชน 
ส่วนตัวคิดว่า สหกรณ์ไม่ได้ตั้งมาเพื่อสมาชิกเพียงประการเดียว จึงต้องให้น�า้หนักกับสังคม เพราะตรง
นี้เองท�าให้สหกรณ์มีคุณค่า 

พอมองให้แคบลงไป ก็จะเห็นว่าสหกรณ์เป็นเรื่องของคนที่ไม่เท่าเทียมกัน เห็นตัวละครหลัก ๆ ที่
จะเป็นปัญหา คือ สหกรณ์ (กรรมการ-ฝ่ายจัดการ) กับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อย่างไรก็ดีเรื่องตัวละครนี้
เพียงแต่ยกตัวอย่างและไม่ได้ลืมตัวละครอื่น 

ในมิติของกฎหมายมหาชนที่เป็นกฎหมายก�าหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงาน
ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอีกฝ่ายหน่ึง ในฐานะที่ฝ่ายแรกมีอ�านาจเหนือกว่า ย่อม
แสดงว่ารัฐเองต้องการมีบทบาท มีความสัมพันธ์กับสหกรณ์ ดังนั้น ทิศทางในเวลานี้ คือ รัฐควรจะปล่อย
ให้สหกรณ์ด�าเนนิการได้เองบ้าง และให้ผูเ้ข้าอบรมร่วมอภปิราย ผมเองพอจะสรปุเอามาเล่าให้ท่าน ๆ  ดงันี้

๑ คิดว่านักส่งเสริมสหกรณ์กับสมาชิกห่างเหินกัน 
ผศ.ดร.เอกบุญ เห็นว่าบางเรื่องก็ไม่จ�าต้องปรากฏเป็นรูปของกฎหมาย โดยจะน�าไปสู่เรื่องของรูป

แบบความสัมพันธ์ เช่น รัฐปล่อยให้จัดตั้งสหกรณ์ได้เลย ปล่อยให้ด�าเนินการ หากมีปัญหา จึงค่อยเข้าไป
จัดการกับสหกรณ์ หรือ ใครจะตั้งสหกรณ์ต้องมาขออนุญาตจากรัฐ หรือ การตั้งสหกรณ์แค่มาแจ้งเพื่อให้
ขึ้นทะเบียน ให้รัฐรับรู้ว่ามีสหกรณ์เกิดขึ้น

๒ สหกรณ์มักด�าเนินการออกนอกกรอบวัตถุประสงค์ แล้วคิดว่าท�าถูกต้อง ก็จะโต้แย้งว่ารัฐเข้ามา
แทรกแซงท�าไม เรื่องนี้ท�าให้เกิดความคิดการน�ามาตรการทางภาษีมาจัดการดีหรือไม่ 

   ผศ.ดร.เอกบุญเห็นว่า กรณีสหกรณ์กระท�าการออกนอกกรอบวัตถุประสงค์ก็เป็นสหกรณ์เถื่อน 
ต้องไม่อนุญาตกระท�าการได้ และยังเป็นปัญหาดาบสองคม เพราะการท�านอกกรอบแล้วเสียภาษีก็แปลก 
เพราะถ้านอกกรอบแล้วกระท�าการได้อย่างไร
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วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
...............................................

๓ สังคมการเกษตรยังมีความอ่อนแอ รัฐต้องประคอง 
 ผศ.ดร.เอกบญุ มองว่าตรงนีก้เ็ป็นระดบัความสมัพนัธ์ว่ารฐัจะเข้าไปมคีวามสมัพนัธ์ด้วยมากน้อยแค่

ไหน จนน�าไปสูว่่ามกีารแยกประเภทให้ชดัเจน อาจออกมาเป็นรปูของกฎหมายคนละฉบบัหรอืแยกหมวด
ตามประเภทสหกรณ์ในกฎหมายฉบับเดียวกัน แต่ส่วนตัวเห็นว่าถ้าจะแยกต้องแยกกฎหมายเพราะต้อง
แยกผู้ดูแล ทั้งนี้ ก็ไม่ได้มีทุกสหกรณ์ที่ดูแลตัวเองได้ ต้องมีระดับสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสหกรณ์

   นอกจากนี้ อาจารย์ยังแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องประเภทสหกรณ์จะมีค�าถามที่ต้องตอบคือ 
สหกรณ์แต่ละประเภทกระท�าการอะไรได้บ้าง วัตถุประสงค์คืออะไร 

 [๕] ผศ.ดร.เอกบุญ กล่าวถึง การศึกษาวิจัยว่ายังอยู่ในกรอบของพระราชบัญญัติเดิม ยังไปไม่
ถึงในอนาคตว่าจะเป็นอะไร อย่างไร ตนเห็นมีบางเรื่อง เช่น การบรรจุหลักการสหกรณ์เข้าไปในกฎหมาย 
เรื่องนี้จะต้องท�าให้เข้าใจกันเสียก่อน เพราะถ้าท�าให้เข้าใจ ก็ไม่จ�าเป็นต้องบรรจุเอาไว้ 

อาจารย์ยงัย�า้เรือ่งหลกัส�าคญัของการปรบัปรงุกฎหมายสหกรณ์ในอนาคตทีจ่ะต้องเข้าใจว่ามตีวั
ละครอะไรบ้าง จะให้สมัพนัธ์กนัในระดบัไหน เรือ่งใดจะสมัพนัธ์กนั หรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อกนั ย่อมจะ
ท�าให้ภาพนีส้ามารถน�าไปคดิ ไปด�าเนนิการต่อได้ คงเร่ิมจากคดิกนัในวงตัวละครทัง้สี ่ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์ 
สหกรณ์ รัฐ และ ภาคสังคม ว่าต้องการมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร ต้องการอะไร จากนั้นก็น�าพูดคุยกัน 
ใครเสนอมากไปกล็ดทอน ใครเสนอน้อยไปแต่ควรจะต้องเพิม่ให้ กเ็พิม่ เพือ่จดัสรรความสมัพนัธ์ให้ลงตวั 
พอตกผลกึกผ็ลกัดนัให้เป็นกฎหมายต่อไป โดยการผลกัดนัให้เป็นกฎหมาย เป็นขัน้ตอนทีต้่ององิกบัฝ่าย
การเมืองซึ่งเป็นงานที่ไม่ง่ายเลย

           ผลประโยชน์ของภาคีที่เกี่ยวข้องในการตรากฎหมายสหกรณ์

 [๖] จนถงึบรรทดันี ้ทกุท่านคงได้พบอกีมมุมองหนึง่ในเรือ่งการปรบัปรงุกฎหมายสหกรณ์ ในมติิ
ของกฎหมายนัน้ การจดัสรรความสมัพนัธ์ ผลประโยชน์ของ บคุคล/กลุม่ ให้ลงตวั แสดงให้เห็นถึงหน้าทีข่อง
นกักฎหมายว่าเป็น “วศิวกรสงัคม” แสดงให้เหน็ว่ากฎหมายก�าลงัจดัสรรผลประโยชน์ ๓ ประการให้ลงตัว 
คือ ผลประโยชน์ของปัจเจกชน ผลประโยชน์สาธารณะ และผลประโยชน์ของสังคม

แต่ก่อนที่จะมาถกเถียงเพื่อรักษาสมดุลของผลประโยชน์เหล่านี้ ที่มาของความสัมพันธ์ที่ลงตัวน่า
จะเริ่มจากที่ทุกฝ่ายควรหันกลับมาท�าตามหลักการสหกรณ์ข้อที่ ๕ การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 
กันก่อน เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวของ “สหกรณ์” ไปในทิศทางเดียวกัน...
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