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1. บทนํา 
    รายงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
ตามท่ีประธาน คพช. ฯพณฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายศุภชัย โพธ์ิสุ) ใน
คราวการประชุมคร้ังท่ี 5/2552 ไดมอบหมาย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท กรรมการคพช.ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาการ เตรียมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทางการเงินของสหกรณเสนอท่ีประชุม 
    เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการ
จัดการดานการเงินสหกรณ กรอบคิดการดําเนินงานสําหรับสหกรณการเงินตามขอเสนอในท่ีประชุม
สมัชชาองคการสหประชาชาติคร้ังท่ี 64/128 และบทสรุปของผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

2. ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการจัดการดานการเงินสหกรณไทย 
    พัฒนาการในการดําเนินงานของสหกรณในรอบ 2 ทศวรรษท่ีผานมา มีความกาวหนาอยาง
นาสนใจดังตัวเลขจํานวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึนจาก 2.7 ลานคน ในป พ.ศ.2531 เปน 10 ลานคน ในป พ.ศ.
2551 จํานวนสินทรัพยรวมเพิ่มจาก 3.7 พันลานบาท เปน 1 ลานลานบาท องคประกอบของแหลงท่ีมาของ
เงินทุนสหกรณ ท่ีเปนสวนของเงินรับฝากสมาชิก คิดเปนรอยละ 30 ของทุนดําเนินงาน โดยพบวา บริบท
ของสหกรณในการสงเสริมการออมและการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ เฉล่ีย 68,614 และ 74,785 บาท
ตอคน ตามลําดับ (รายละเอียดในตารางท่ี 1)  
 

ตารางท่ี 1 สภาพการณในการสงเสริมการออม และการเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงทุนของสหกรณ
ประเภทตาง ๆ ในป 2551 

 

ประเภทสหกรณ เงินออมเฉล่ียตอคน (บาท) เงินกูเฉล่ียตอคน (บาท) 

สหกรณการเกษตร 8,483 12,404 
สหกรณประมง 17,445 30,009 
สหกรณนิคม 10,082 16,518 
สหกรณรานคา 444 877 
สหกรณบริการ 7,639 9,061 
สหกรณออมทรัพย 267,030 285,615 
สหกรณเครดิตยูเน่ียน 29,432 28,391 

ภาพรวม 68,614 74,785 
 

ที่มา : คํานวณจากขอมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
                                                 
1  ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ,  อาจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร   
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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    อยางไรก็ตาม การวิจัยเชิงประจักษของภาควิชาการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ช้ีใหเห็นวา
ขบวนการสหกรณไทยยังขาดระบบการจัดการดานการเงินแบบองครวม ในลักษณะท่ีเกื้อหนุนใหเกิด
ระบบการเงินหมุนเวียนภายในขบวนการสหกรณบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันอยางท่ีควรจะเปน 
กอปรกับนโยบายรัฐท่ีตองการใหมีการกํากับดูแลท่ีดี เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอประชาชน โดยเฉพาะ
สมาชิกผูฝากเงิน (ดังปรากฏการณของวิกฤตการณดานการเงินท่ีเคยเกิดข้ึนมาแลวหลายคร้ัง ท้ังในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก) อีกท้ังประเด็นเร่ืองการบริหารความเส่ียงท่ีสหกรณตองคํานึงถึงเชนเดียวกับ
สถาบันการเงินอ่ืนๆ ไดแก ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเส่ียงจากการชําระหนี้ 
(Default Risk) ความเส่ียงดานการตลาด (Market Risk) ตนทุนเงินทุนท่ีสูง (High Cost of Fund) และ
ขีดจํากัดดานการใหบริการ (Poor Services) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ และมีกลไกสนับสนุนที่เขาถึงสหกรณทุกประเภท เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือให
เกิดเปนระบบการเงินสหกรณท่ีมีความม่ันคง เปนปกแผนและกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเหมาะสม 

ในรอบทศวรรษท่ีผานมา ไดมีขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการดานการเงินของ
สหกรณท่ีนาสนใจ ดังนี้ 
 

    2.1  ขอเสนอจากรายงานวิจัยเร่ือง “การจัดตั้งธนาคารสหกรณ”F

2
F ภายใตการสนับสนนุทุน

วิจัยจากกรมสงเสริมสหกรณ ป 2542 
      ผลการวิจัยดังกลาวไดมีขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการจัดต้ังธนาคารสหกรณใน
รูปแบบของสถาบันการเงินเฉพาะท่ีมีกฎหมายรองรับเชนเดียวกับธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขา 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร รูปแบบ
ของธนาคารสหกรณท่ีเสนอดังกลาวไดประยุกตมาจาก DG Bank ของเยอรมัน และ Norinchukin Bank 
ของญ่ีปุน โดยเง่ือนไขของการเปนเจาของนั้นไดกําหนดใหสหกรณทุกประเภทถือหุนในธนาคารสหกรณ
ตามขนาดของสินทรัพยรวมกันท้ังส้ิน 51% ท่ีเหลือถือหุนโดยรัฐบาล 30% อีก 19% ใหองคกรท่ีเกี่ยวของ
กับสหกรณท้ังในและตางประเทศ ในแนวทางดังกลาวผูแทนสหกรณจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ผานการคัดเลือกตามสัดสวนของการถือหุน และใหมีผูบริหารมืออาชีพเปนกรรมการผูจัดการ ในรูปแบบ
ของธนาคารสหกรณตามขอเสนอนี้ สหกรณสมาชิกจะตองปฏิบัติตามปฏิญญาในการจัดต้ัง เชน การดํารง
เงินฝากไวกับธนาคารสหกรณตามสัดสวนท่ีกําหนด การกูยืมระหวางสหกรณจะตองผานธนาคาร
สหกรณเทานั้น สหกรณจะตองรักษาสัดสวนทางการเงิน และสงเงินสมทบเขากองทุนประกันเงินฝาก
ตามท่ีกําหนด โดยธนาคารสหกรณจะพัฒนาบริการทางการเงินแกสมาชิกสหกรณผานท้ังสหกรณใน
ทองถ่ินและสาขาของธนาคารเอง โดยขอสังเกตของทีมวิจัยในเร่ืองปญหาทางเทคนิคสําหรับความเปนไป
ไดในการจัดต้ังธนาคารสหกรณ ไดแก กระบวนการไดมาซ่ึงกฎหมายรองรับการจัดต้ังธนาคารและ

                                                 
2  อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย.  2542.  การจัดต้ังธนาคารสหกรณ. 
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เงินทุนแรกต้ัง ซ่ึงในเวลานั้นไดประมาณการไวเปนจํานวน 3-5 พันลานบาท อีกท้ังความเปนไปไดท่ี
สหกรณตางๆ จะยอมรับเง่ือนไขเร่ืองขอหามมิใหสหกรณกูยืมระหวางกัน ซ่ึงขัดแยงกับการปฏิบัติท่ี
เปนอยู 
 

    2.2  ขอเสนอจากรายงานวิจัย เร่ือง “รัฐกับการแกไขปญหาสหกรณ”F

3
F  

      ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจากสภาท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ               
ป พ.ศ. 2547 ไดเสนอบทวิเคราะหท่ีช้ีใหเห็นสภาพการณท่ีเปนจุดออนดานการเงินของขบวนการสหกรณ 
ซ่ึงแมวาจะมีเงินทุนสวนเหลือ หากแตยังไมสามารถกอเกิดเปนระบบการเงินหมุนเวียนท่ีเอ้ือตอการพึ่งพา
และชวยเหลือซ่ึงกันและกันในขบวนการสหกรณ ขอเสนอเชิงนโยบายในเร่ืองการจัดการดานการเงิน ซ่ึง
เปนผลจากการจัดระดมความคิดจากผูมีสวนเกี่ยวของท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค ช้ีไปท่ีการจัดต้ัง
ธนาคารสหกรณในลักษณะของการดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู และ
การเตรียมความพรอมรวมกันกอน โดยใน Uขั้นตอนแรก U เสนอใหดําเนินการในรูปของโครงการทดลอง

ภายใตช่ือ “ธนาคารสหกรณใน ธ.ก.ส.” ภายใตวิสัยทัศน “พันธมิตรธุรกิจ : สหกรณและ ธ.ก.ส. เพื่อการ

หมุนเวียนของเงินทุนสวนเหลือสูระบบสหกรณบนความเอื้ออาทรและมั่นคง” และเม่ือมีความพรอมก็ให
ดําเนินการใน Uขั้นตอนท่ีสอง Uการจัดต้ังสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ Cooperative Bank 
เพื่อเปนศูนยกลางของระบบการเงินของขบวนการสหกรณท่ีจะเช่ือมโยงกับระบบการเงินในระดับสากล
เพื่อประโยชนอยางยั่งยืน 
 

    2.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสนับสนุนขบวนการสหกรณดานการเงิน ภายใต
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2546-2549) 
      ภายใตกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของทุกสวนฝายท่ี
เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ ในชวงเวลา ป 2546 ไดช้ีใหเห็นประเด็นปญหาดานการเงินของขบวนการ
สหกรณในชวงเวลาดังกลาววา ยังขาดความเช่ือมโยงที่จะใชประโยชนจากเงินทุนภายในขบวนการ
ระหวางสหกรณท่ีมีเงินสวนเหลือและสหกรณท่ียังมีความตองการเงินทุนในลักษณะท่ีจะเอ้ือประโยชน
ซ่ึงกันและกัน ดังนั้นจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการเงินท่ีสําคัญ ไดแก 
      1) สรางและใชกลไกการเช่ือมโยงดานการเงินใหเกิดประโยชนแกขบวนการ
สหกรณอยางแทจริง ไดแก กองทุน กพส. ใหมีขอบเขตกวางขวางและเปนประโยชนตอการพัฒนา
ขบวนการสหกรณใหมากข้ึน 
      2) การจัดต้ังสถาบันการเงินกลางของสหกรณ เพื่อทําหนาท่ีสําคัญท่ีเอ้ือประโยชน
ตอขบวนการสหกรณ เชน การสนับสนุนการจัดต้ังกองทุนประกันเงินฝาก และกองทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินในขบวนการสหกรณ 

                                                 
3  อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2547.  รัฐกับการแกไขปญหาการจัดการที่ดิน 
   ทํากินและสหกรณของเกษตรกร. 
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      3) การอุดหนุนดานการเงินแกชุมนุมระดับชาติท่ีมีแผนงานโครงการท่ีเปนประโยชน
ตอสมาชิก 
 

    2.4  ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนด
แผนท่ีในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ท้ัง 5 ประการ สูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว (รูปท่ี 1) 
      ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการดานการเงิน ประกอบดวย 7 แผนงาน คือ 
      1) แผนงานรณรงคใหสหกรณมีกลไกการสะสมทุนจากแหลงทุนภายในเพ่ิมข้ึน โดย
การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ เพิ่มข้ึน สรางความเขาใจเร่ืองการเพิ่มหุนของ
สมาชิกอยางตอเนื่อง และประกาศเกียรติคุณสหกรณท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการสะสมทุน 
      2) แผนงานสงเสริมใหสหกรณทุกแหงมีแผนการรณรงคใหสมาชิกออมเงิน โดยการ
ใหสมาชิกจัดทําบัญชีครัวเรือน-บัญชีรายรับรายจาย การใชบัญชีรับจายของสมาชิกประกอบการให
สินเช่ือ และใหสมาชิกมีการออมอยางตอเนื่อง 
      3) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ และพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศในระดับชาติ 
      4) แผนงานพัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุน และกอใหเกิดการหมุนเวียน
ภายในระบบสหกรณ โดยการจัดใหมีกองทุนรวมลงทุน และพัฒนาการใชตราสารหน้ี 
      5) แผนงานพัฒนากลไกการประกันและลดความเส่ียงทางการเงิน โดยการจัดใหมี
กองทุนประกันเงินฝากของสหกรณระดับชาติ รณรงคการสะสมทุน มีตลาดสภาพคลองของสหกรณ 
พัฒนาระบบเตือนภัยดานการเงินสหกรณ และพัฒนากลไกท่ีปรึกษาดานการเงินแกสหกรณ 
      6) แผนงานสงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
สหกรณภาคประชาชน โดยการแกไขกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขา
เช่ือมโยงธุรกิจการเงิน 
      7) แผนงานเช่ือมโยงระบบสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร 
โดยการกําหนดสัดสวนการจัดสรรเงินกู กพส.ปรับกลไกการบริหารสินเช่ือของ ธ.ก.ส. และเช่ือมโยง
ระบบการเงินภายใตกลไกของ ธ.ก.ส. รวมกับชุมนุมสหกรณ 
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รูปท่ี 1 แผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 
 
    2.5  ยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทการเงินฐานราก  
      ตามท่ีสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดเสนอแผนแมบทการเงินฐาน
รากผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เม่ือ 18 ธันวาคม 2550F

4
F ซ่ึงมีหลักการท่ีจะสงเสริมใหองคกร

การเงินระดับฐานรากเปนเคร่ืองมือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และกอใหเกิด
การชวยเหลือซ่ึงกันและกันระหวางองคกรการเงินฐานราก และเช่ือมโยงเปนเครือขายสูระดับชาติใน
ทิศทางท่ีเหมาะสม โดยไดใหความสําคัญระหวางการเช่ือมโยงเครือขายในระบบการเงินระหวางองคกร
การเงินระดับฐานราก องคกรกึ่งในระบบและสถาบันการเงินในระบบ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวมมีความเจริญอยางสมดุลและยั่งยืน ดังรายละเอียดในรูปท่ี 2  
      แผนแมบทการเงินฐานราก ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตร ไดแก  
      1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงเสริมความเขมแข็งขององคกรและระบบการเงิน
ระดับฐานราก 

2) ยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการทํางานภาครัฐ/ภาคีเพื่อสงเสริมการพัฒนาองคกร 
และระบบการเงินระดับฐานราก 

3) ยุทธศาสตรสรางเครือขายและขยายผล 

                                                 
4   ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก กระทรวงการคลัง. 2550.  แผนแมบทการเงินฐานราก.  
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อาจกลาวไดวายุทธศาสตรภายใตแผนแมบทการเงินฐานรากกับยุทธศาสตรภายใต 
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 2 มีกรอบคิดและแนวทางพัฒนากลุม/องคกรการเงินและสหกรณใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

 
 

  แหลงที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
 

รูปท่ี 2  การใหสินเช่ือขององคกรการเงินกลุมตางๆ ในระบบการเงินของประเทศไทย 
 
    2.6  แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 3F

5
F  

      เปนเร่ืองการพิจารณาผูใหบริการรายใหมท่ีจะมีสวนชวยเติมเต็มชองวางในการ
ใหบริการทางการเงินและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชยไปสูฐานราก ดังนี้ 
      1) Mono-line business unit เปนการจัดต้ัง Internal specialized unit ภายในธนาคาร
พาณิชย เพื่อดูแลลูกคาท่ีเปนผูประกอบการขนาดยอม (Micro enterprise) โดยมีระบบงานสินเช่ือครบ
วงจรใน unit เดียวกัน ทําใหธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดเปาหมายธุรกิจใหชัดเจน มีระบบงาน
คลองตัวและตนทุนไมสูง 
      2) Microfinance Institution (MFI) as outsource agent ธนาคารพาณิชยรวมมือกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีมีความคุนเคยกับลูกคาในพื้นท่ี เชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โดยการดําเนินการใน
ลักษณะใหกูยืมแบบ Wholesale แกหนวยงานในพื้นท่ี เพื่อปลอยกูตอใหกับลูกคาหรือมอบหมายให
องคกรดําเนินการตามกระบวนการสินเช่ือโดยไดรับสินคาบริการจากธนาคารพาณิชย 
                                                 
5  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง.  2547.  แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1.  
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      3) Service Company as outsource agent ธนาคารพานิชยแตงต้ัง Service company ท่ี
มีจุดแข็งในเร่ืองเครือขายการเขาถึงลูกคา เปนตัวแทนในการใหบริการ Microfinance โดยการดําเนินการ
ควบคูกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ เชน ระบบโทรศัพทมือถือ 
      4) การใหใบอนุญาตแกผูใหบริการ (ต้ังแตป 2555) โดยเปนสถาบันการเงินประเภท
จํากัดขอบเขตธุรกิจ (Restricted license) มีวัตถุประสงคในการทําธุรกิจท่ีชัดเจนและมีความชํานาญเฉพาะดาน 
 
3. ขอคิดสําหรับการจัดการดานการเงินสหกรณแบบองครวม จากรายงานการประชุมสมัชชาองคการ

สหประชาชาติ คร้ังท่ี 64F

6 
    รายละเอียดของบทความน้ีเปนสวนหน่ึงของรายงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมสมัชชาใหญ
องคการสหประชาชาติ คร้ังท่ี 64 วันท่ี 13 กรกฎาคม 2552 ซ่ึงไดกลาวถึงความสําคัญของสหกรณท่ีมีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปรึกษาหารือระหวางประเทศสมาชิกและความเห็นท่ีจะประกาศมี
สหกรณสากลแหงการสหกรณ ซ่ึงในท่ีนี้จะไดนําเนื้อหาบางตอนของรายงานท่ีเกี่ยวของกับขอคิดสําหรับ
การจัดการดานการเงินแบบองครวมในประเด็นท่ีนาสนใจ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

   3.1  สหกรณการเงินและวิกฤตการเงินในปจจุบัน 
 

     วิกฤตทางการเงินในปจจุบันไดนําไปสูการตระหนักในบทบาทของสถาบันการเงิน
ทางเลือกมากข้ึน และยังทําใหเห็นถึงความออนแอท่ีเกิดจากการพึ่งพาสถาบันทางเศรษฐกิจ/การเงินเพียง
แหงใดแหงหนึ่งเทานั้น ในชวงวิกฤตนี้เอง ภาคสวนสหกรณและเครดิตยูเนี่ยนไดพบกับการไหลเขาของ
เงินฝากจากเจาของท่ีเปนสมาชิกท่ีตองการหาสถาบันการเงินท่ีปลอดภัยสําหรับการฝากเงิน นอกจากนี้ 
ภาคสวนดังกลาวยังสามารถใหกูยืมไดอยางตอเนื่องโดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ในขณะท่ีธนาคาร
ของนักลงทุนอ่ืนๆ ท่ีประสบปญหาดานเงินทุนไดตัดการใหกูยืมเงินลง สหกรณการเงินแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการฟนตัวและดําเนินการตามปกติ รวมท้ังการเติบโตของระดับเงินออมและเงินกู  
ยกตัวอยางเชน ในประเทศเนเธอรแลนด ธนาคารสหกรณมีอัตราการเติบโตของเงินออม เงินกูแกวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และการจํานองในป ค.ศ. 2008 ถึง 30 – 40 เปอรเซ็นต   ธนาคารทองถ่ินท่ีเปน
สมาชิกมีอัตราเงินฝากเพิ่มข้ึนถึง 20 เปอรเซ็นต และ 16 เปอรเซ็นตสําหรับการเพ่ิมข้ึนของเงินกูเพื่อธุรกิจ
ในป ค.ศ. 2008 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เครดิตยูเนี่ยนขยายเงินกูอีก 7 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 35 
พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ขณะท่ีธนาคารดั้งเดิมปลอยเงินกู 31 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป 
ค.ศ. 2008 สหกรณการเงินในประเทศบราซิล แคนาดา และไอรแลนดสามารถดําเนินการใหกูยืมตอและ
เพิ่มวงเงินจากเดิมไดอีกดวย ผลลัพธนี้ช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายของสถาบันการเงิน

                                                 
6  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก เอกสารถอดความจากรายงานที่นําเสนอท่ีประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ ครั้งที่  
    64 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
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เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟนตัวและดําเนินงานทางการเงินไดตามปกติ รวมทั้งบทบาทของรูปแบบ
ธุรกิจทางเลือกท่ีเขมแข็งในวิสาหกิจเศรษฐกิจ เชน รูปแบบธุรกิจสหกรณท่ีมีสมาชิกเปนเจาของ   
 
     สหกรณการเงินเปนหนึ่งในสหกรณตางๆท่ีสามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผานมานีไ้ด
เปนอยางดี สหกรณการเงินหลักและทองถ่ินสามารถพิสูจนไดวาองคกรของตนเปนสวนท่ีม่ันคงของ
เครือขายสหกรณ   ความจริงท่ีวาไมมีเครดิตยูเนี่ยนแหงใดในโลกท่ีตองมีการปรับโครงสรางหนี้โดย
รัฐบาลเพ่ือคงความปลอดภัยและความเขมแข็งนั้นชวยยืนยันถึงความสามารถในการยืนหยัดผานความ
วุนวายทางการเงินนี้ไดเปนอยางดี ในประเทศเนเธอรแลนด ธนาคารรายใหญท่ีสุดตางตองไดรับการ
ชวยเหลือจากรัฐบาล ยกเวนเพียงแหงเดียวคือ ธนาคารสหกรณ 
 

     ผลขาดทุนสวนมากถูกจํากัดอยูท่ีองคกรระดับสูงโดยเฉพาะในประเทศท่ีพัฒนาแลว ซ่ึง
ไดลงทุนใน ตราสารท่ีมีโครงสรางซับซอน (Complex structured products) และไดรับผลกระทบอยาง
หนักจากปญหาราคาตกตํ่าคร้ังใหญ รายงานความลมเหลวเปนอยางมากใน Northern Rock และ Bradford 
and Bingley ในประเทศอังกฤษ ซ่ึงเดิมเคยเปน building societies ท่ีไดรับการ demutualization ในป ค.ศ. 
1997 และ 2000 ตามลําดับ ถือเปนหลักฐานเพ่ิมเติมท่ีแสดงใหเห็นถึงความไดเปรียบขององคกรท้ังหลาย
ท่ีเปนสมาคมหรือสหกรณท่ีใหผลประโยชนรวม 
 

     สหกรณการเงินไดมีสวนชวยลดความยากจนในหลายๆทางดวยวิธีการจัดหาสินคา
ทางการเงิน (savings products) สหกรณการเงินสามารถชวยลดความไมม่ันคงของสมาชิกจากเหตุการณ
สะเทือนใจตางๆ เชน ใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย (medical emergencies) หรือชวย
ทําใหไมมีปญหาดานการบริโภค (consumption smoothing) สหกรณเหลานี้ยังกระตุนใหมัธยัสถอดออม
เพื่อการลงทุนในอนาคต ซ่ึงรวมถึงการศึกษาและธุรกิจขนาดเล็ก สหกรณการเงินยังทําใหสมาชิกมีทาง
เขาถึงสินเช่ือเพื่อชวยเปนแหลงเงินทุนใหแกวิสาหกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดยอม ซ่ึงจะ
กอใหเกิดการจางงานและรายไดสวนเพิ่ม รวมท้ังสินเช่ือเพื่อการเกษตรที่สามารถชวยชาวนารายยอยใน
การเพิ่มผลผลิตและรายได ไดอีกดวย สหกรณการเงินบางแหง เชน Sistema de Credito Cooperativo 
(SICREDI) ในประเทศบราซิล ยังใหบริการดานการประกันสุขภาพ ชวยลดความไมม่ันคงของสมาชิกท่ี
เกิดจากตนทุนดานสุขภาพท่ีสูงมากได 
 

     สินคาหลักของสหกรณการเงิน คือ ตนทุนของส่ิงอํานวยความสะดวกเร่ืองเงินออมท่ีตํ่า
สําหรับคนจนและผูฝากเงินรายยอย   การวิจัยเชิงประจักษ (empirical research) ในชวงทศวรรษท่ีผานมา
แสดงใหเห็นวาความตองการบริการดานเงินออมยังคงมีอยู แมกระท่ังในกลุมคนท่ียากจนท่ีสุดก็ตาม
สําหรับประชาชนท่ีใชชีวิตอยูอยางยากจน เงินออมเปนส่ิงสําคัญท่ีจะชวยรักษาสมดุลของวงจรรายไดไว 
เชน เกษตรกรผูปลูกกาแฟในประเทศรวันดาเขารวมสหกรณการเงินเพื่อออมเงินไวใชในชวงกอนการเกบ็
เกี่ยวถัดไป และเพื่อเก็บเงินไวสําหรับปท่ีมีผลผลิตตํ่า กรณีตัวอยางสําหรับประเทศสมาชิกของสหภาพ
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การเงินในแอฟริกาตะวันตก (West African monetary union) ท้ัง 7 ประเทศ คือ สหกรณการเงินตางๆมี
เงินออมรวมกันถึง 96 เปอรเซ็นตของจํานวนเงินออมท้ังหมด และมีเงินกูถึง 64 เปอรเซ็นตของเงินท่ี
ปลอยออกไปยังภาคสวนการเงินรายยอย (microfinance) ครอบคลุม 2 เปอรเซ็นตของประชากรท้ังหมด 
หรือคิดเปนจํานวนประชากร 1,440,000 คน 
 

     สหกรณการเงินมักนําเสนอสินคาดานการเงินหลายรูปแบบเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก สหกรณการเงิน Safe Save ในเมือง Dhaka (ประเทศบังคลาเทศ) นําเสนอโปรแกรม
ท่ีออกแบบข้ึนตามความตองการของคนงานในชนบทซ่ึงเปนผูท่ีสะสมเงินออมเปนรายวันโดยเฉพาะ   
พนักงานของสหกรณจํานวน 60 คนเดินทางไปหาสมาชิกเพื่อรับฝากเงินทุกวัน ซ่ึงเปนการอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกในการออมเงินทีละนอย สหกรณการเงิน Safe Save มียอดเงินฝากเฉล่ีย 22 เหรียญ        
ดอลลารสหรัฐตอคน (ในป ค.ศ. 2003) ในชุมชนที่ประชาชนมีรายไดตอหัวตอปนอยกวา 400 เหรียญ  
ดอลลารสหรัฐอยูมาก 
 

     สหกรณการเงินเปดโอกาสในการเขาถึงแหลงสินเช่ือสําหรับสมาชิกท่ีอาจไมสามารถ
ติดตอกับธนาคารพาณิชยและธนาคารออมทรัพยขนาดใหญตางๆไดเอง  นี่เปนส่ิงสําคัญในตลาดท่ีขาดผู
ใหบริการทางการเงินอันเนื่องมาจากรายไดตํ่า ความเส่ียงสูง หรือตนทุนรายการทางธุรกิจสูง    จากการที่มี
โครงสรางตนทุนตํ่าและเปาหมายกําไรท่ีตํ่าทําใหสหกรณการเงินสามารถใหวงเงินสินเช่ือไดในอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีนาสนใจ และไดกลายเปนอีกทางเลือกนอกเหนือจากการปลอยกูท่ีคิดดอกเบ้ียสูงมาก ท้ังยงัชวยลด
การหาประโยชนจากคนจนอีกดวย   สินคาดานสินเช่ือท่ีจัดโดยสหกรณการเงินนั้นยังรวมถึงการจาย
เงินเดือนลวงหนา  เงินกูสําหรับวัตถุดิบทางการเกษตร  เงินกูสําหรับเงินทุนดําเนินงานและการซ้ือวัสดุ
อุปกรณ ตัวอยางเชน ใน Burkina Faso สหกรณ Reseau de caisses populaires du Burkina มีการปลอยเงินกู
เพื่องานแตงงานและงานศพดวย 
 

     สหกรณการเงินยังเปนผูใหสินเช่ือท่ีสําคัญสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซ่ึง
เปนภาคสวนท่ีสรางการจางงานท่ีสําคัญในเศรษฐกิจทองถ่ิน ยกตัวอยางเชน สหกรณ Komak ในประเทศ
อารเซอรไบจัน ไดปลอยเงินกูแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยจํานวนเงินประมาณ 1,089 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ ในประเทศอุรุกวัยก็เชนกัน สหกรณการเงิน Cooperativa Nacional de Ahorro y Credito 
ไดใหบริการทางการเงินอยางตอเนื่องแกวิสาหกิจตางๆตั้งแตชวงท่ีกําลังเติบโตจากธุรกิจท่ียังทํางานไม
เปนระบบและมีผลประกอบการต่ําไปจนถึงชวงท่ีเปนบริษัทขนาดใหญและมีการจัดการท่ีเปนระบบ 
 

     สหกรณการเงินชวยจัดหาบริการที่สําคัญในขณะท่ีเศรษฐกิจทองถ่ินกําลังพึ่งพาบริการ
การสงเงิน (remittance) จากตางประเทศมากข้ึนเร่ือยๆ ในประเทศกําลังพัฒนาหลายแหง สหกรณการเงิน
ใหบริการดานการโอนซ่ึงทําใหคนงานตางดาวสามารถสงเงินกลับไปยังบานเกิดของตนไดในตนทุนตํ่า   
ตั้งแตสภาเครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions) ไดริเร่ิมเครือขายการฝากสงเงินในป ค.ศ. 
2001 เงินจํานวนกวา 2 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐก็ไดถูกโอนไปแลว   การสํารวจสมาชิกเครดิตยู
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เนี่ยน 502 แหงในประเทศกัวเตมาลาในป ค.ศ. 2005 พบวา หากไมมีบริการฝากสงเงินของสภาเครดิตยู
เนี่ยนโลก  62 เปอรเซ็นตของครัวเรือนจะมีรายไดตอหัวนอยกวา 1 เหรียญดอลลารสหรัฐตอวัน นี่เปน
ตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมท่ีแสดงใหเห็นวาสหกรณสามารถชวยลดปญหาความยากจนไดอยางไร 
 

     เนื้อหาในสวนท่ีกลาวมาแลวนั้นใหความสําคัญท่ีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออม 
สหกรณหลากหลายรูปแบบไดชวยเหลือดานการผลิตอาหารและความม่ันคงดานอาหาร จัดหาชองทาง
การเขาถึงบริการทางการเงินและชวยสรางระบบการเงินท่ีสามารถฟนตัวและดําเนินงานตอไปได 
ขณะเดียวกันก็ชวยเพิ่มการจางงานและรายไดอีกดวย ในภาคสวนและประเทศหน่ึงๆ สหกรณเปนหนึ่งใน
ผูมีสวนรวมทางเศรษฐกิจท่ีใหญท่ีสุดในการผลิต การกระจายสินคา และการใหบริการ  สหกรณเหลานี้ยัง
ชวยพัฒนาทักษะและการศึกษาในชุมชนทองถ่ิน ชวยเพิ่มอํานาจใหผูหญิงและลดการแบงแยกในสังคม  
ลักษณะเฉพาะซ่ึงอยูบนพื้นฐานของคุณคาและหลักการของสหกรณนี้ ทําใหสหกรณเปนสถาบันท่ีสําคัญ
ในดานการลดความยากจนและยกระดับมาตรฐานความเปนอยู 
 

     สวนหน่ึงของความทาทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยูท่ีการใชทรัพยากรของ
สหกรณเพื่อไปใหถึงปลายทางนั้น ขณะท่ีสหกรณมีวัตถุประสงคทางสังคมและความตระหนักถึง
ประชาคมเปนอยางมาก สหกรณกลับไมใช State instrumentalities หากเปนวิสาหกิจเอกชนพึ่งตนเองท่ี
จัดต้ังข้ึนเพื่อประโยชนของสมาชิก อยางไรก็ตาม สหกรณยังตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและ
จะเจริญรุงเรืองในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และตองประสบปญหาในสภาพแวดลอมแบบอื่นๆเหมือน
ธุรกิจประเภทอ่ืนเชนกัน 
 

     เคร่ืองมือหลักในการชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คือการสงเสริมการกอต้ังและการเติบโตในทางท่ียั่งยืนสอดคลองกับคุณคาและหลักการสหกรณและยึด
หลักความเปนอิสระ ส่ิงนี้ตองการนโยบายและโครงสรางกฎหมายท่ีเหมาะสม รวมท้ังเวทีแขงขันท่ี
เทียบเทากับวิสาหกิจอ่ืน  รัฐบาลตางเห็นดวยท่ีจะตระหนักและสงเสริมภาคสวนสหกรณผานขอตกลง
ตางๆ เชน แนวทางขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับสหกรณและคําส่ังของ ILO ลําดับท่ี 193 ความ        
ทาทายหนึ่งเร่ืองในดานการปฏิบัติจริงท่ีมีประสิทธิภาพ ยังคงมีประเด็นในเร่ืองท่ีวาความชวยเหลือท่ี
ใหแกธนาคารของนักลงทุนหลายแหงในชวงวิกฤตเศรษฐกิจจะไมนําไปสูความบิดเบือนของตลาด
การเงินในระยะยาวและความเสียเปรียบของสหกรณ 
 

     อีกหนึ่งองคประกอบท่ีสามารถชวยสงเสริมการกอต้ังและการเติบโตของสหกรณได คือ 
การเพิ่มความตระหนักรูแกสาธารณชนถึงส่ิงท่ีสหกรณสามารถทําไดเพื่อสมาชิก ประชาคมท่ีตระหนักถึง
ความสําเร็จของสหกรณในดานการเพิ่มรายได หรือจัดหาสินคาและบริการตนทุนตํ่าแกสมาชิกมีแนวโนม
ท่ีจะเร่ิมกอต้ังสหกรณ   ในความพยายามนี้ การฝกอบรมและการเพ่ิมทักษะตางๆเปนส่ิงสําคัญ พวกเขา
ตองการทําใหแนใจวาการกอต้ังสหกรณนั้นปราศจากขอผิดพลาดท่ัวไปโดยเรียนรูจากประสบการณของ
สหกรณอ่ืนจึงทําใหมีทักษะท่ีสามารถนําและบริหารสหกรณไดอยางประสบความสําเร็จ   หลักสูตร
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อบรมเพิ่มเติมดานสหกรณในทุกระดับของระบบการศึกษาก็ไดรับการแนะนําวาเปนเคร่ืองมือสําคัญใน
การเพิ่มการตระหนักรูเกี่ยวกับสหกรณมากข้ึน การศึกษาดูงานของสหกรณท่ีประสบความสําเร็จยังเปน
โอกาสในการฝกอบรมอีกทางหนึ่งดวย 
 

     ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จของสหกรณคือความสามารถในการรักษา
ความไววางใจจากสมาชิกและการจัดการกับประเด็นความเส่ียงตางๆ หลักการสมาชิกภาพท่ีรอบคอบซ่ึงอยู
บนหลักการที่วาสมาชิกแตละคนมีหนึ่งคะแนนเสียง (one-member-one-vote) เปนส่ิงสําคัญในการระบุ
จุดออนหรือการบริหารที่ไรศีลธรรมโดยนักการเมืองทองถ่ิน หรือความขัดแยงในผลประโยชน   การ
ปกครองท่ีเหมาะสมของสหกรณข้ึนอยูกับสมาชิกภาพท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่องและไดรับขอมูลท่ีเช่ือถือได 
 

     ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการเพ่ิมความตระหนักรูแกสาธารณะคือการปรับปรุงฐานขอมูลของ
สหกรณ    การขาดแคลนขอมูลทางสถิติท่ีแนนอนและสอดคลองกัน รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับสหกรณใน
ปจจุบัน ทําใหเกิดความยากลําบากในการวัดและนําเสนอผลกระทบตางๆ    นอกจากนี้ ยังทําใหรัฐบาล
ประเมินถึงผลกระทบของสูตรนโยบายตางๆท่ีอาจสงผลตอการสหกรณไดยากอีกดวย   ท้ังรัฐบาลและ
องคกรระหวางประเทศตางๆสามารถทํางานรวมกันในการพัฒนาวิธีการท่ีเขมแข็งสําหรับสะสมและ
รวบรวมสถิติตางๆทางสหกรณ   การสนับสนุนความพยายามในระดับสากลเชนนั้นถือเปนเร่ืองสําคัญมาก 
 

     กฎหมายเกี่ยวกับการสหกรณท่ีเหมาะสมนั้น สามารถชวยเอ้ือประโยชนในดานการ
กอต้ังและการเติบโตของสหกรณได เนื่องจากจะชวยเพิ่มความม่ันใจในการดําเนินงานสหกรณใหมากข้ึน  
รูปแบบของกฎหมายน้ันๆจะเปนประโยชนมากท่ีสุดในการสงเสริมสหกรณเม่ือคุณสมบัติท่ีเดนชัดของ
สหกรณนั้นเปนท่ียอมรับ ส่ิงนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับมาตรฐานการบัญชี ขอกําหนดทางภาษี 
และกฎตางๆท่ีเกี่ยวกับการเขาถึงแหลงทุน  ยกตัวอยางเชน ในประเทศรวันดา กฎหมายท่ีไดรับการ
ยอมรับวาเปนลักษณะของการท่ีมีสมาชิกเปนเจาของของสหกรณนั้น เปนปจจัยท่ีชวยทํางานรวมกับ
ปจจัยอ่ืนๆเม่ือความตองการเงินทุนเพื่อสหกรณการเงินลดลงจนเหลือเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเม่ือเทียบ
กับเงินทุนท่ีเปนท่ีตองการสําหรับ microfinance ส่ิงนี้สงผลดีในดานการกอต้ังสหกรณการเงินในพ้ืนท่ี
หางไกลท่ีมีขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานในการขนสงและการส่ือสาร หรือในพ้ืนที่ท่ีไมมีธนาคารอ่ืน
เต็มใจเขาไปดําเนินกิจการ ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาระดับการบูรณาการทางการเงินในประเทศ
รวันดานั้นสูงมากเม่ือเทียบกับระดับการพัฒนาของประเทศ F

7
F แนวนโยบายของกฎหมายควรเปนไป

เพื่อใหแนใจวาสหกรณสามารถรักษาความเปนอิสระของตนและปองกันตนจากการเขาสูการเมือง 
(politicization) ประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องประเด็นหนึ่ง คือการบังคับใชกฎหมายท่ีนาเช่ือถือ ซ่ึงตองอาศัยผู
ควบคุมท่ีมีความสามารถ ไดรับการฝกอบรมและมีจริยธรรม 
 
 
 
 

                                                 
7  Hwww.finscope.co.zaH  
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     การเสริมความแข็งแกรงแกเครดิตยูเนี่ยนนั้น จําเปนตองทําใหเครดิตยูเนี่ยนเหลานั้น
สามารถเขาถึงบริการและเครือขายทางการเงินท่ีสําคัญซ่ึงสามารถหาไดโดยทั่วไปจากธนาคารพาณิชย
ตางๆได   การเขาถึงนี้ยังรวมถึง (a) ระบบการจายเงิน แลกเปล่ียนและชําระหนี้ รวมท้ังเครือขายการชําระ
เงินบัตรเครดิต และ (b) ขอมูลแสดงสภาพคลองของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ยังมีความตองการสําหรับ
สหกรณการเงินในการเขาถึงระบบการประกันเงินฝากท่ีอยูในระดับเดียวกันกับสถาบันการเงินอ่ืนๆ   
ทายท่ีสุด เม่ือมีความสามารถแลว เครดิตยูเนี่ยนจําเปนตองมีความยืดหยุนในการจัดหาทุนรูปแบบอ่ืน แม
เครดิตยูเนี่ยนจะมีการดําเนินการดานการควบคุมท่ีเทาเทียมกันดังท่ีกลาวมาขางตน ก็ยังเปนท่ีนาสังเกตวา
ระบบเครดิตยูเนี่ยนท่ีเขมแข็งท่ีสุดในโลกน้ัน ปฏิบัติงานภายใตแนวทางของกฎหมายที่ตระหนักรูถึง
คุณสมบัติท่ีเปนเอกลักษณของสหกรณการเงิน   ส่ิงนี้อาจทําใหเห็นวากฎหมายเฉพาะของเครดิตยูเนี่ยน
นั้นๆคงมีความเหมาะสมกับสถานการณสวนใหญ และสามารถทําใหเห็นถึงแบบของหลักการบริหาร
การเงินท่ีเหมาะสม สรางวิธีการตางๆในการเพิ่มและกระจายเงินทุน จัดต้ังการดูแลและปกครอง และ
สรางแนวทางการควบคุมท่ีระมัดระวังรอบคอบสําหรับสถาบันขนาดเล็กท่ีมีจํานวนมาก 
 

     ทายท่ีสุด การบรรลุถึงแนวทางท่ีเหมาะสมสําหรับกฎหมายของสหกรณการเงินยังคงเปน
ส่ิงทาทายสําหรับรัฐบาล และยังมีความจําเปนในการรักษาสมดุลของขอจํากัดเร่ืองทรัพยากรในการควบคุม
ท่ีขาดแคลนตอความจําเปนในการจัดหาความคุมครองแกผูฝากของสถาบันการเงินขนาดเล็กท่ีมีจํานวน
คอนขางมาก  ดวยเหตุนี้  แบบแผนท่ีหลากหลายจึงเกิดขึ้นเม่ือประเทศตางๆพยายามที่จะจัดการกับปญหา   
ในบางประเทศ ผูมีอํานาจควบคุมนั้นดูแลเฉพาะสหกรณการเงินรายใหญท่ีสุด แบบแผนนี้เกิดข้ึนในละติน 
อเมริกาในชวงทศวรรษท่ี 1990s และปจจุบันยังถูกนํามาใชใน Plurinational State ของประเทศโบลีเวีย ชิลี 
โคลัมเบีย เอกวาดอร และเอลซาวาดอร ประเทศอ่ืนๆ เชน เคนยา ไดมอบอํานาจในการควบคุมดูแลอยางเปน
ทางการใหเปนหนาท่ีของสมาคมเครดิตยูเนี่ยนแหงชาติ   อยางไรก็ตาม ส่ิงนี้ไดนําไปสูความขัดแยงทาง
ผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนเนื่องจากผูมีหนาท่ีควบคุมดูแลก็มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการเติบโตของ
สถาบันการเงินท่ีกําลังถูกควบคุมอยูเชนกัน  อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวของกับผูควบคุมท่ีรอบคอบคนใดคนหน่ึงกับ
การควบคุมดูแลเครดิตยูเนี่ยนท้ังหมด  ขณะท่ีแบบแผนนี้ชวยใหแนใจไดถึงมาตรฐานท่ีเปนเอกภาพและการ
กําจัดการคากําไรจากการควบคุม แตแบบแผนดังกลาวก็อาจไมเหมาะสมและไมคุมคาการลงทุนในการ
ควบคุมดูแลสถาบันขนาดเล็กท่ีดําเนินงานในพื้นที่หางไกล ในบางกรณี ผูควบคุมท่ีรอบคอบคนหน่ึงๆก็คือ
กลุมผูบริหารของสหกรณในโครงสรางใหมนั่นเอง เนื่องจากแนวทางที่เปนไปไดเหลานี้ตางก็มีจุดแข็งและ
จุดออนท่ีแตกตางกันไป จึงเปนหนาท่ีของรัฐบาลในการตัดสินใจถึงความเหมาะสมและความคุมทุนท่ีดท่ีีสุด
สําหรับเง่ือนไขหนึ่งๆ พรอมท้ังทําใหแนใจวาหนวยงานที่ทําหนาท่ีควบคุมดูแลนั้นเปนอิสระ ไดรับการ
อบรมเปนอยางดีและมีเคร่ืองมือตางๆพรอมสําหรับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
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4. บทสรุป 
 

    บนความเช่ือม่ันและบทเรียนท่ีพิสูจนใหเห็นวาสหกรณและเครือขายท่ีมีการดําเนินงาน
อยางรอบคอบ สามารถนําพาใหสมาชิกและชุมชนผานพนวิกฤตการณดานการเงินไดดีกวาสถาบัน
การเงินท่ีไดลงทุนในตราสารการเงินท่ีมีโครงสรางซับซอนซ่ึงไดรับผลกระทบอยางหนักและเกิดความ
ลมเหลวอยางมากมาย 
    ในแนวทางของสหกรณท่ีมุงไปท่ีการกระตุนใหสมาชิกสหกรณและประชาคมในเครือขายเกิด
การออมเพื่ออนาคต ควบคูไปกับการเปดโอกาสการเขาถึงแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพรวมท้ังการจัด
สวัสดิการรวมกันนั้นยอมกอใหเกิดเปนทางเลือกในสังคมของคนท่ีไมสามารถใชบริการโดยท่ัวไป และยัง
กอใหเกิดระบบความเช่ือมโยงดานการเงินจากระบบการเงินฐานรากสูสากล ท่ีนําไปสูความม่ันคงเปนปกแผน
ดานเศรษฐกิจและสังคมภายใตหลักการชวยเหลือตนเองและการพ่ึงพากันของประเทศ  
    ส่ิงทาทายท่ีจะพัฒนาใหสหกรณสามารถบรรลุความสําเร็จตามอัตลักษณของสหกรณนั้น รัฐ
จะตองตระหนักถึงความเปนองคการอิสระบนหลักการพึ่งพาตนเอง (Self Help Organization) ท่ีจัดต้ังข้ึน
เพื่อประโยชนตอสมาชิกสหกรณและชุมชน ตลอดจนการตอบสนองตอนโยบายรัฐในการขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 
    ในความเปนสากลของสหกรณนั้น รัฐมนตรีท่ีดูแลและรับผิดชอบงานสหกรณของทุกประเทศ
ท่ัวโลกท่ีเปนภาคีเครือขายของสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) ตางก็เห็นชอบและมีขอตกลง
รวมตามแนวทางขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับสหกรณ และขอแนะนําของ ILO ลําดับท่ี 193F

8
F โดยมุง

ไปท่ีการฝกอบรม การเพิ่มทักษะประสบการณและการสรางบรรยากาศของสังคมเรียนรูรวมกันแก
ผูเกี่ยวของเปนส่ิงสําคัญ เพื่อใหแนใจวาการจัดการสหกรณ จะนําไปสูความเขมแข็งเปนปกแผนของระบบ
สหกรณ ซ่ึงความเขมแข็งเปนปกแผนของสหกรณท่ีสําคัญ คือ การรักษาความไววางใจจากสมาชิกและการ
จัดการเก่ียวกับประเด็นความเส่ียงตางๆ อยางรอบคอบ ดังนั้นการใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลและพัฒนาไปสูระบบสารสนเทศ จึงเปนส่ิงสําคัญไมนอยไปกวาการมีกฎหมายสหกรณท่ี
เหมาะสม แนวนโยบายของกฎหมายควรเปนไปเพื่อใหแนใจวาสหกรณสามารถรักษาความเปนอิสระของตน
และปองกันตนจากการเขาสูการเมือง ซ่ึงตองอาศัยผูควบคุมท่ีมีความสามารถและมีจริยธรรม 
    จากท่ีกลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวา การจัดการดานการเงินสหกรณนั้น มีความจําเปนท่ี
จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและมีโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนในการรักษาความม่ังคงและเสถียรภาพ
แกระบบการเงินสหกรณ เพื่อคุมครองแกผูฝากเงินและการใหบริการทางการเงินแกสมาชิกและชุมชน ซ่ึง
มีท้ังท่ีอยูในเมืองและชนบทท่ีหางไกลความเจริญ เชน กองทุนประกันเงินฝาก ระบบเตือนภัยทางการเงิน 
กองทุนรวมลงทุน ตลาดการเงินสภาพคลอง ตลอดจนการพัฒนาเครือขายทางการเงินจากระดับฐานราก
เช่ือมโยงอยางเปนระบบสูเครือขายการเงินระดับชาติท่ีกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในภาพรวม ความสมดุลและยั่งยืน ซ่ึงกลาวไดวาเปนโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยท่ีเรามี
                                                 
8  ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน เอกสารถอดความเรื่อง ILO ลําดับที่ 193.  2549.  สถาบันวิชาการดานสหกรณ 
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กรอบทิศทางการพัฒนาและระบบการเงินภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงินภายใตแผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับท่ี 2 แผนแมบทการเงินฐานราก และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ี 3 ท่ีมี
ทิศทางเชิงนโยบายไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดการจัดการดานการเงินตามอัตลักษณของการสหกรณ ใน
การทํางานท่ีทาทาย คือ การทําหนาท่ีเปนทางเลือกแกประชาชนในการสรางวินัยทางการเงิน การออม 
และการเขาถึงแหลงทุน เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับฐานะความเปนอยูตามอัตภาพ 
 
 

 
 

 
รูปท่ี 3 โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนในการจัดการดานการเงินสหกรณ 
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