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ตอนที่ 1 กําเนิดของสหกรณในประเทศไทย
สหกรณแรกในประเทศไทยถือกําเนิดขึ้นเมื่อ 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 ตัง้ แตมนุษยผูชายและผูหญิงเริ่มมีชีวิตแบบครอบครัว แสวงหาอาหาร ที่อยูอาศัย ความ
ปลอดภัยจากภยันตรายตาง ๆ มาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และไดวิวัฒนาการมาเปนอารย
ธรรมของโลกในปจจุบัน จากยุคลาสัตวจนถึงยุคตั้งถิ่นฐานทําการเกษตร สมาชิกในครอบครัว
และชุมชนก็รูจักการรวมมือกันทํางานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางใหบรรลุความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคไดอยางดี และรวดเร็วกวาตางคนตางทํา ดังจะเห็นไดจากการ “ลงแขก” ในการทํา
นาของชาวนาไทย ซึ่งเปนวิถีชีวิตที่มีมาแตโบราณจนกระทั่ง เมื่อ 20-30 ปมานี้ หลังจากเครื่องจักร
กลและเครือ่ งทุนแรงตาง ๆ ไดเขามาแทนแรงงานคนและสัตวพาหนะในการประกอบอาชีพเกษตร
กรรม การลงแขกจึงไมคอยปรากฏใหเห็นบอยนัก การลงแขกก็เปนการรวมมือกันตามธรรมชาติ
อยางหนึง่ แตมิใชการรวมมือกันแบบสหกรณตามความหมายในปจจุบัน ซึ่งจะตองประกอบดวย
ลักษรณะพื้นฐาน 4 ประการ คือ
- เปนกลุมบุคคลที่มีความตองการอยางเดียวกัน
- มีความมุงหมายเพื่อชวยตนเองโดยการรวมมือชวยเหลือกัน
- เปนองคการธุรกิจหรือวิสาหกิจ
- มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนของสมาชิก
สหกรณแรกของไทยไดรับการจดทะเบียนตั้งขึ้นเปนสหกรณโดยทางราชการ (กรม
พาณิชยและสถิติพยากรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2459 ใน
*
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ชือ่ “สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช” สหกรณนี้มีลักษณะพื้นฐาน 4 ประการ ดังกลาวขางตนแม
วาจะเกิดขึ้นจากการชวยเหลือและสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเต็มที่มิไดเกิดขึ้นจากการริเริ่มของ
ราษฎรหรือสมาชิกของสหกรณเองดังเชนกรณีของราน สหกรณผูนําที่เที่ยงธรรมแหงรอชเดล ไม
วาในเรือ่ งการรวมกลุมบุคคล การชวยตนเองโดยการรวมมือกัน การจัดตั้งและการดําเนินงาน
ตลอดจนความเขาใจและตระหนักในวัตถุประสงคของ สหกรณ จึงถือวาสหกรณแรกของไทยถือ
กําเนิดขึน้ จากการริเริ่มและการชวยเหลือของรัฐตั้งแตแรก หรือเรียกวาเปนการเกิดขึ้น “จากบนลง
ลาง” (Top-Down) ซึง่ แตกตางจากรานสหกรณผูนําแหงรอชเดล และสหกรณแรกของประเทศ
อืน่ ๆ ในยุโรป และอเมริกา ที่ถือวา ถือกําเนิดจากความริเริ่มและการตอสูดิ้นรนเพื่อการชวยตน
เองโดยการรวมมือกันหรือการชวยเหลือซึ่งกันและกันของราษฎรอยางแทจริง
ซึ่งนักวิชาการ
สหกรณเรียกวาเปนการเกิดขึ้น “จากลางขึ้นบน” (Bottom-Up)
กําเนิดของสหกรณในประเทศตาง ๆ ของทวีปเอเชีย อัฟฟริกา และอเมริกาใต ก็มี
ลักษณะ “จากบนลงลาง” คือ จากการริเริ่มของรัฐแทบทั้งสิ้น
มูลเหตุแหงกําเนิดของสหกรณไทย
ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา พระปยมหาราช ไดมีการ
เปลีย่ นแปลงเกิดขึ้นในประเทศไทยหลายประการ อันสืบเนื่องมาจากพระปรีชาญาณของพระองค
ในการนําประเทศเขาสูความเจริญสมัยใหมแบบตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาการศึกษา
สาธารณูปโภค การสื่อสารคมนาคม การติดตอคาขายกับตางประเทศ และการเลิกทาส การ
เปลีย่ นแปลงนี้มีผลสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งวิวัฒนาการ
ทางเศรษฐกิจของไทยจาก “ระบบเศรษฐกิจเลี้ยงตัวเอง”(subsistence economy) เขาสู ”ระบบ
เศรษฐกิจแลกเปลี่ยน”(exchange economy)
ประชากรไทยในสมัยนั้นสวนใหญเปนชาวนา
ปลูกขาวเปนอาชีพหลักและขาย
ขาวเปลือกใหแกพอคาขาว หรือโรงสีซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในชนบทและหัวเมืองตาง ๆ เพื่อ
สนองความตองการของพอคาสงออกในกรุงเทพ ฯ ที่ขยายตัวขึ้นตามปริมาณความตองการของ
ประเทศผูน าเข
ํ า แมวาขาวสวนมากใชบริโภคภายในประเทศซึ่งกําลังเพิ่มขึ้นเชนเดียวกันเพราะ
จํานวนพลเมืองเพิ่มขึ้น
ชาวนาสวนมากเปนชาวนาขนาดเล็กใชแรงงานในครอบครัว (family farmers) จะมี
ชาวนาขนาดใหญหรือขนาดปานกลางที่ใชแรงงานรับจางมีไมมากนัก เมื่อความตองการขาวทั้ง
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เพือ่ บริโภคภายในประเทศ และเพื่อสงเปนสินคาออก มีปริมาณเพิ่มขึ้น ชาวนาก็ตองการทุนใน
การทํานาเพิ่มขึ้น ซึ่งสวนมากก็ตองกูยืมจากพอคาขาว พอคาขายของชํา และเจาของโรงสีในทอง
ถิน่ นัน่ เอง จะมีชาวนาขนาดกลางหรือขนาดใหญเพียงจํานวนนอยเทานั้นที่จะมีเงินออม หรือ
ทรัพยสินของตนเองเพียงพอแกการลงทุน
กลาวโดยสรุปไดวาการที่ชาวนาสวนมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางของประเทศ
ไดคอ ย ๆ ปรับเปลี่ยนการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อการคา ทําใหมีความตองการใชทุนจาก
ภายนอกมากขึ้น ในปที่การผลิตไดผลดีและไมมีการผันผวนในเรื่องราคาขาวมากนัก ชาวนาก็มี
รายไดพอจับจายใชสอย และออมเงินไวสําหรับลงทุนทํานาในปตอไปได แตโดยมากปที่ไดผล
ผลิตสูง ราคาขาวมักจะตกตํ่าตามกฎแหงอุปสงค-อุปทาน ชาวนาสวนมากและโดยทั่วไปจึงตอง
อาศัย การกูยืมเงินจากพอคา หรือนายทุนเงินกูดังกลาวแลว และตองเสียดอกเบี้ยในอัตราคอนขาง
สูง เวนแตจะมีทรัพยสินเปนหลักประกันที่มั่นคง
อยางไรก็ตามในการทําสัญญากูยืมเงิน ชาวนาซึ่งเปนผูมีฐานะทางการเงิน และฐานะ
ทางสังคมดอยกวาผูใหกูยืม มักจะถูกผูกมัดดวยเงื่อนไขที่เสียเปรียบ เชนเมื่อเก็บเกี่ยวขาวเสร็จ
แลวตองขายขาวสวนหนึ่งหรือทั้งหมดใหแกพอคา หรือเจาของโรงสีผูใหกูเงินในราคาที่ผูใหกูเงิน
เปนผูก าหนด
ํ
เพื่อหักชําระหนี้เงินกูทั้งดอกเบี้ยและเงินตน หากผูกูชําระหนี้ไมไดทั้งหมดหรือบาง
สวน ก็จะถูกยึดที่ดินทํากินหรือทรัพยสินที่เปนหลักประกัน เปนตน
ยิง่ กวานั้น การทํานาโดยทั่วไปตองอาศัยธรรมชาติหรือฝนฟาตามฤดูกาล หากปใด
ธรรมชาติไมอํานวย เชน ภาวะแหงแลงหรือนํ้าทวมผิดปกติ ผลผลิตขาวก็จะไดนอยหรือเสียหาย
หมด ในปนนั้ ชาวนาก็ไมอาจชําระหนี้ไดตามปกติ และตองอาศัยการกูยืมเงินทั้งเพื่อลงทุนในการ
ทํานา และเพื่อจับจายใชสอยในสิ่งที่จําเปน หากมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวชาวนาคน
ใดบอย ๆ ก็ทาให
ํ ชาวนาคนนั้นตกอยูในภาวะที่เรียกวา “สิ้นเนื้อประดาตัว” เพราะถูกนายทุนเงินกู
ยึดทีน่ าทีจ่ านองหรื
ํ
อขายฝากไวเปนหลักประกันการชําระหนี้ หรือมิฉะนั้นก็จะทิ้งหนี้สินอพยพไป
ประกอบอาชีพในทองที่อื่น บางก็เปลี่ยนสภาพจากเจาของนาเปนผูเชาหรือเปนลูกจางใหแกนาย
ทุนเจาของที่ดิน มีรายไดแทบไมเพียงพอแกการยังชีพ ความยากจน การมีหนี้สินเรื้อรังที่มีภาระ
หนัก ประกอบกับการขาดการศึกษาซึ่งมีอยูโดยทั่วไปในหมูชาวนาในสมัยนั้น ทําใหชาวนาตกอยู
ในสภาพลาหลังในสังคม
ภาพเชนนีม้ ใี หเห็นอยูทั่วไปในชนบท โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคกลางซึ่งเปนอูขาวอู
นําของประเทศมาตั
้
้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา และเปนมูลเหตุสําคัญที่ทําใหรัฐบาลในสมัยนั้นคิดหา
ทางทีจ่ ะแกไขปญหาแกชาวนาหรือชาวชนบททั่วไป
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แนวคิดในการนําระบบสหกรณมาใช
สิง่ แรกที่รัฐบาลในปลายรัชกาลที่ 5 คิดจะแกไขปญหาของชาวนา คือ การจัดใหมีสิน
เชือ่ ทีม่ อี ตั ราดอกเบี้ยตํ่าและเงื่อนไขที่เหมาะสมแกชาวนา โดยจะจัดตั้ง “ธนาคารเกษตร” ขึ้นใน
สวนกลางและใหมีสาขาธนาคารขึ้นในภูมิภาค เพื่อดําเนินการใหเงินกูแกชาวนา ความคิดนี้ตอง
ชะงักไปเพราะติดขัดดวยปญหาในเรื่องหลักประกันเงินกูและมาตรการปองกันมิใหชาวนาที่กูยืม
เงินทอดทิ้งนาและหลบหนี้ไป
ในป พ.ศ.2456 สมัยรัชกาลที่ 6 รัฐบาลก็ยังคิดที่จะชวยเหลือชาวนาใหไดรับสินเชื่อ
เพือ่ การทํานาและปลดเปลื้องหนี้เกาอันมีภาระหนัก
โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติคิดจะ
เปลีย่ นบริษทั แบงคสยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย จํากัดในปจจุบัน) จากธนาคารซื้อขายเงิน
(exchange bank) เปนธนาคารใหกูยืมเงิน (loan bank) ในขณะที่บริษัทแบงคสยามกัมมาจลประสบ
ภาวะวิกฤตไมสามารถแขงขันกับธนาคารตางชาติได
ดังนัน้ ในป 2457 รัฐบาลโดยกระทรวงพระคลัง ฯ ไดเชิญนายเบอรนารด ฮันเตอร เขา
มาศึกษาลูท างการปรับเปลี่ยนบริษัทแบงกสยามกัมมาจลเปนธนาคารใหกูยืมเงินแกชาวนา นายฮัน
เตอรไดแนะนําใหตั้ง “ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ”(National Loan Bank) โดยใชที่ดินและทรัพยสิน
อืน่ เปนหลักประกัน และใหราษฎร(ชาวนา) รวมกลุมกันจัดตั้งเปนสมาคมเพื่อกูยืมเงินจาก
ธนาคาร ฯ มาใหสมาชิกของสมาคมไดกูยืมอีกทอดหนึ่งทั้งสมาคมจะควบคุมดูแลการใชเงินกูของ
สมาชิกแตละคนตามหลักการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อปองกันปญหาชาวนาผูกูยืมเงินทอดทิ้ง
นาและหลบหนี้สิน ตามที่รัฐบาลวิตกกังวลอยู สมาคมชนิดนี้นายฮันเตอร(ตอมาไดรับการสถาปนา
เปน “เซอรเบอรนารดฮันเตอร”) เรียกวา “Cooperative” ซึง่ กรมหมื่นพิทยาลงกรณไดทรงบัญญัติ
ศัพทภาษาไทยวา “สหกรณ”
รัฐบาลเห็นดวยกับการรวมกลุมชาวนาเปนสมาคมเพื่อดําเนินกิจการรวมกัน และควบ
คุมดูแลซึง่ กันและกัน แตไมเห็นดวยกับคําแนะนําใหปฏิรูปบริษัทแบงคสยามกัมมาจลเปนธนาคาร
ใหกยู มื แหงชาติ เพราะคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นวาบริษัท ฯ เปนธนาคารพาณิชยของคน
ไทยเพียงธนาคารเดียวในขณะนั้น หากเปลี่ยนเปนธนาคารใหกูยืมแหงชาติ ก็จะไมมีธนาคาร
พาณิชยของคนไทยเหลืออยู ประกอบกับในขณะนั้นบริษัท ฯ ดําเนินกิจการซื้อขายเงินตราตาง
ประเทศไดผลดีขึ้น รัฐบาลจึงไดลมเลิกความคิดที่จะจัดตั้งธนาคารใหกูยืมแหงชาติ แตความคิดที่
จะสงเสริมใหชาวนารวมกลุมกันเปนสมาคมเพื่อใหเงินกูแกสมาชิก และควบคุมดูแลซึ่งกันและกัน
โดยใชทดี่ นิ และทรัพยสินอื่นเปนหลักประกันนั้นยังมีอยู และนี่คือความคิดที่จะนําระบบสหกรณ
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มาใชในประเทศไทย เพื่อแกไขภาระหนี้สินเรื้อรัง ปญหาการประกอบอาชีพและความยากจนของ
ชาวนา ซึ่งจะนําไปสูชีวิตความเปนอยูที่ดีกวา
การจัดตั้งสหกรณแรกของไทย
รัฐบาลในขณะนั้นตระหนักดีวา “การสหกรณ” เปนวิธีการดําเนินธุรกิจรูปแบบหนึ่ง
ซึง่ เกิดขึน้ ในตางประเทศ หากจะนํามาใชในประเทศไทยจะตองมีหนวยราชการใหความชวยเหลือ
และสนับสนุนไปจนกวาประชาชนจะมีความรูความเขาใจในหลักการและวิธีการสหกรณและ
สามารถประยุกตใชเพื่อใหสหกรณดําเนินงานดวยตนเองได เพราะฉะนั้นในขั้นริเริ่มนําหลักการ
และวิธกี ารสหกรณมาใชนี้จะตองมีการเตรียมการที่รอบคอบและรัดกุม ทั้งไมพึงขยายการจัดตั้ง
สหกรณออกไปอยางกวางขวางและรวดเร็ว แตควรกระทําเปนการทดลองกอนและคอย ๆ ติดตาม
ศึกษาปญหาและอุปสรรคเพื่อแกไขปรับปรุงจนเปนที่พอใจเสียกอน
ดังนัน้ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2458 รัฐบาลไดยกฐานะกรมสถิติพยากรณ กระทรวง
การคลังขึน้ เปน “กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ” สังกัดกระทรวงการคลังตามเดิม และไดเพิ่ม
“แผนกการสหกรณ” ขึ้นในกรมนี้เพื่อเตรียมการทดลองจัดตั้งสหกรณตามคําแนะนําของนายเบอร
นารด ฮันเตอร เหตุผลในการจัดสวนราชการสหกรณในกรมพาณิชยและสถิติพยากรณก็เพราะ
เห็นวางานสหกรณเปนงานใหมซึ่งเปนแบบแผนของประเทศในทวีปยุโรป เชนเดียวกับงานของ
แผนกอืน่ ในกรมใหมนี้ และการจัดตั้งสหกรณในระยะแรกนี้ก็ตองอาศัยเงินกูจากแบงคสยามกัม
มาจล ซึง่ กระทรวงการคลังเปนผูคํ้าประกัน จึงควรใหอยูในความรูเห็นและตรวจสอบของ
กระทรวงการคลัง โดยมีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณเปนผูดําเนินการและกํากับดูแลอยางใกล
ชิดนอกจากนั้นกรมใหมนี้มีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณทรงดํารงตําแหนงอธิบดีซึ่ง
เปนผูท รงมีสวนรวมอยางสําคัญในการศึกษาและเสนอความเห็นใหมีการจัดตั้ง “Cooperative” ที่
พระองคทรงบัญญัติศัพทเปนภาษาไทยเองวา “สหกรณ” ดังกลาวมาแลว
ขั้นตอมากระทรวงการคลังไดแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรระบบวิธีการสหกรณที่
จะนํามาปรับใชในประเทศไทย
โดยมีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ อธิบดีกรม
พาณิชยและสถิติพยากรณขณะนั้นเปนประธานกรรมการ ในที่สุดไดเลือกเอา “สหกรณแบบไรฟ
ไฟเซน” ซึง่ มีกําเนิดในประเทศปรัสเซีย (ประเทศเยอรมนีในปจจุบัน) ในป พ.ศ. 2407 เปนตนแบบ
เพราะวาเปนประเภทสหกรณที่จัดหาทุนใหเกษตรกรขนาดเล็ก หรือเกษตรกรรายยอยไดกูยืมเพื่อ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดรวมกันอยางไมจํากัดในหนี้สิน
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ของสหกรณ
ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันใหความมั่นใจแกผูใหกูยืมเงินทุนแกสหกรณ และทั้ง
สหกรณประเภทนี้มีแดนดําเนินงานคอนขางแคบในระดับตําบล ทําใหสมาชิกรูจักคุนเคยกันได
ทุกคน และดวยเหตุนี้สามารถควบคุมดูแลกันเองไดในเรื่องการใชเงินกูใหตรงกับความมุงหมาย
ตลอดจนคอยสอดสองดูแลความประพฤติมิใหหลงใหลในอบายมุข ลักษณะของสหกรณประเภท
นีจ้ งึ เหมาะสมสําหรับชาวนาหรือเกษตรกรไทยมากที่สุด
ทางราชการไดกําหนดประเภทของ
สหกรณลักษณะนี้วา “สหกรณหาทุน”
ในขัน้ เตรียมการเบื้องตนเพื่อจัดตั้งสหกรณแรกขึ้นนั้น แผนกการสหกรณไดดําเนิน
การตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.การเผยแพรความรูเรื่องการสหกรณ ทางราชการตระหนักดีวา การสหกรณเปน
“ความเคลือ่ นไหว” ของประชาชน เพราะฉะนั้นกอนการจัดตั้งสหกรณตองใหบุคคลที่จะเขาเปน
สมาชิกสหกรณมีความรูความเขาใจเรื่องการสหกรณตามสมควรและเห็นคุณคาหรือประโยชน
ของสหกรณ การเขาเปนสมาชิกตองเปนไปดวยความสมัครใจ มิใชโดยการบังคับหรือใชกลอุบาย
ชักจูง
การเผยแพรความรูการสหกรณครั้งแรกไดเริ่มขึ้นอยางเหมาะสมกับขาราชการฝายปก
ครองชั้นผูใหญ เชน อุปราช และสมุหเทศาภิบาล ณ หอรัษฎากรพิพัฒน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2458 โดยกระทรวงการคลังไดเชิญมาเพื่อปรึกษาหารือความเหมาะสมในการนําระบบ
สหกรณมาใชในประเทศไทยเปนการทดลองกอน หากมีลูทางวาจะเปนผลดี จึงจะขยายใหกวาง
ขวางออกไป ในการประชุมครั้งนั้นไดมีการแจกแบบสํารวจรายการทรัพยสินของชาวนา เพื่อให
เจาหนาทีฝ่ ายปกครองรวบรวมตอบเปนรายจังหวัดและอําเภอ ทั้งกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ
ไดแจกหนังสือชือ่ “สหกรณ” แกผูเขาประชุมเพื่อนไปแจกจายแกผูวาราชการจังหวัดดวย หนังสือ
“สหกรณ” เปนเอกสารเผยแพรฉบับแรกซึ่งนิพนธโดยกรมหมื่นพิทยาลงกรณดวยคําปรึกษาแนะ
นําจากนาย เจ.เอ. เคเบิล (J.A.Cable) ทีป่ รึกษากรมพาณิชยและสถิติพยากรณ
2.การเลือกทองที่เพื่อเริ่มจัดตั้งสหกรณ นับวาเปนความรอบคอบของทางราชการที่ยึด
ถือหลักปฏิบัติ 2 ประการ คือ 1)การริเริ่มจัดสหกรณในประเทศไทยถือวาเปนการทดลองกอนและ
2) การจัดตัง้ สหกรณในทองที่ที่ราษฎรจะตองมีความตองการและมีลูทางที่จะประสบความสําเร็จ
เพราะฉะนัน้ ในปลายป 2458 กระทรวงการคลังจึงไดใหนาย เจ.เอ.เคเบิล กับขาราชการอีก 2 นาย
คือ นายเสริม ชูโต และนายประดิษฐ สุจริตกุล (ภายหลังไดเลื่อนบรรดาศักดิ์เปนพระเสริมพาณิชย
และพระประดิษฐสหการ ตามลําดับ) เดินทางไปสํารวจภาวะความเปนอยูของราษฎรในจังหวัด
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พิษณุโลก และเผยแพรความรูการสหกรณรวมทั้งดําเนินการจัดตั้งสหกรณในจังหวัดนั้นดวย โดย
มีนายสดับ วีรเธียร (พระประกาศสหกรณ)เปนผูชวยปฏิบัติราชการในครั้งนั้น
การเลือกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจัดตั้งสหกรณในระยะทดลองก็เพราะจังหวัดพิษณุโลก
ยังมีราษฎรไมหนาแนน โดยมากเปนคนจนที่อพยพขึ้นมาจากทางใตเพื่อบุกเบิกที่ดินทํากิน ซึ่ง
ตองใชทนุ เงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมากและปรากฏวามีหนี้สินทวมตัว ตั้งตัวเปนหลักฐานไดยาก
ปญหาเหลานี้สรางความทอถอยและเปนอุปสรรคแกคนที่คิดจะอพยพขึ้นมาใหม อนึ่งความสนใจ
ในงานสหกรณของสมุหเทศาภิบาลมณฑลพิษณุโลก (พระยาสุรบดินทรสุรินทรฤาไชย) ถึงกับขอ
รองใหตงั้ สหกรณในจังหวัดพิษณุโลกไดมีสวนในการตัดสินใจครั้งนั้นมาก ในการเลือกทองที่ใน
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดประโยชน 2 ประการ คือ เพื่อแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรผูบุกเบิกที่
ดินใหม และเพื่อสรางสิ่งจูงใจใหราษฎรที่ไมมีที่ดินทํากิน หรือมีไมเพียงพอไดอพยพขึ้นไปบุก
เบิกทีด่ นิ ตัง้ หลักฐานเพิ่มขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งยังมีที่ดินรกรางรอการบุกเบิกอยูอีกมาก
3.การจัดหาทุนสําหรับใหสหกรณกูยืม เนือ่ งจากขอจํากัดในเรื่องการจัดตั้งธนาคารให
กูย มื แหงชาติตามขอเสนอแนะของนายเบอรนารด ฮันเตอร เพื่อเปนแหลงเงินทุนใหแกสหกรณ
กูย มื
ขอจํากัดในเรื่องใหสหกรณใชทุนจากภายในสหกรณเองโดยใหสมาชิกถือหุนและฝากใน
สหกรณของตน และขอจํากัดในเรื่องการกูยืมหรือรับฝากเงินจากนายทุนใหสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น
โดยใชความรับชนิดไมจํากัดของสหกรณเปนหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยของเงินกู ความรับ
ผิดนี้ในที่สุดตกเปนภาระของสมาชิกทุกคนที่ตองผูกพันตนรวมกันอยางไมจํากัดที่จะตองชําระหนี้
ใหแกธนาคารผูใหกูจนเสร็จสิ้น หากสหกรณมีหนี้สินลนพนตัวหรือลมละลาย ผลสุดทายทรัพย
สินทัง้ หมดของสมาชิกนั่นเอง ไมวาที่ดินหรือทรัพยสินอื่นเปนหลักประกันใหแกธนาคารผูใหกูยืม
นอกจากนั้นในกรณีการริเริ่มจัดสหกรณนี้กระทรวงการคลังเปนผูคํ้ าประกันการชํ าระหนี้ของ
สหกรณผูกูอีกชั้นหนึ่ง
4.การตรากฎหมายรองรับสภาพและคุมครองสหกรณ โดยที่การนําระบบสหกรณเขา
มาใชในประเทศไทยเปนการริเริ่มของรัฐบาล ซึ่งแตกตางจากประเทศในยุโรปที่ริเริ่มโดยราษฎร
หรือนักคิดนักมนุษยธรรม การริเริ่มสหกรณไทยจึงมีลักษณะ “จากบนลงลาง” มีใชจาก “ลางขึ้น
บน” ดังเชนประเทศในยุโรป การเตรียมการโดยรัฐจึงคอนขางละเอียดและหลายดาน รวมทั้งการ
เตรียมออกกฎหมายกอนการเริ่มจัดตั้งสหกรณ เพื่อรองรับสภาพและคุมครอง สหกรณใหสามารถ
ขยายตัวออกไปไดอยางมั่นคง พึ่งพาตนเองไดและเปนอิสระในที่สุด ตรงกันขามกับการริเริ่ม
สหกรณในประเทศยุโรปตะวันตก ซึ่งเปนภารกิจของราษฎรและผูนําที่ตองการรวมกลุมกันดําเนิน
ธุรกิจบนหลักการชวยตนเองโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน และหลักการความเปนธรรม ความ
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เทาเทียมกันและประชาธิปไตย ในประเทศดังกลาว ราษฎรไดจัดตั้งและขยายงานสหกรณออกไป
อยางกวางขวาง และรัฐบาลเห็นประโยชนของสหกรณที่มีตอชีวิตความเปนอยูของบรรดาสมาชิก
อยางชัดเจนแลวจึงไดตรากฎหมายสหกรณออกมารองรับภายหลัง
สําหรับประเทศไทย เมื่อรัฐบาลไดตัดสินใจนําระบบสหกรณมาใชในป 2458 แลวจึง
ไดพจิ ารณาวาจะใชกฎหมายอะไรรองรับสภาพและคุมครองสหกรณ เมื่อไดเลือกรูปแบบสหกรณ
สินเชือ่ แบบไรฟไฟเซนมาใชก็ไดพิจารณาเห็นวาสหกรณรูปแบบนี้มีลักษณะคลาย “สมาคมในทาง
แพง” (Civil association) เพราะเปนองคการของประชาชนที่ไมแสวงหากําไร จะแตกตางกันใน
สารสําคัญที่สมาคมทางแพงมีวัตถุประสงคในทางสังคม ศาสนา การกุศล วิชาการ หรือการ
บันเทิง ฯลฯ โดยไมทําธุรกิจ ในขณะที่สหกรณทําธุรกิจเปนหลักและดําเนินกิจการทางสังคมหรือ
อืน่ ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนดวยก็ได
ในขณะนั้นเรามีพระราชบัญญัติสมาคม พุทธศักราช 2457 ใชบังคับอยูแลวซึ่งมีบท
บัญญัติวาสมาคมทุกสมาคมตองจดทะเบียนตามกฎขอบังคับของเสนาบดีเจากระทรวงผูปกครอง
ทองที่ คือ กระทรวงนครบาลสําหรับมณฑลกรุงเทพ ฯ และกระทรวงมหาดไทยสําหรับหัวเมือง
ตาง ๆ ในสมัยนั้นสมาคมตาง ๆ ไดรับจดทะเบียนในมณฑลกรุงเทพ ฯ ตามกฎขอบังคับของ
เสนาบดีกระทรวงนครบาลเทานั้น กระทรวงมหาดไทยยังไมมีการรับจดทะเบียนสมาคมในตางจัด
หวัด จึงยังไมมีกฎขอบังคับเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยวาดวยเรื่องนี้ อยางไรก็ตามแมกระทรวง
มหาดไทยจะออกกฎขอบังคับ เพื่อรับจดทะเบียนสหกรณในฐานะที่เปน “สมาคม” ชนิดหนึ่ง ก็
เปนการไมเหมาะสม เพราะวาการสงเสริมและตรวจตราควบคุมสหกรณเปนอํานาจหนาที่ของกรม
พาณิชยและสถิติพยากรณ ซึ่งอยูในสังกัดกระทรวงการคลัง
ด ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล า วข า งต น รั ฐ บาลจึงตัด สินใจออกพระราชบัญญั ติ แ ก ไ ขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยสมาคม พ.ศ. 2457 เรียกวา “พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459”เมื่อ
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2459 เพื่อใชเปนกฎหมายคุมครองสหกรณ โดยกําหนดใหกรมพาณิชย
และสถิตพิ ยากรณมีอํานาจหนาที่รับจดทะเบียนสหกรณ
เหตุผลอีกประการหนึ่งในการตราพระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459 ก็
เพราะเห็นวาการเริ่มจัดสหกรณในเวลานั้นเปนการทดลองดูผลกอนวาจะใชไดสําหรับประเทศไทย
หรือไม จึงไมประสงคจะ “ประกาศเกรียวกราว” ตั้งแตแรก และยังไมสมควรออกกฎหมายวา
ดวยสหกรณโดยเฉพาะขึ้นในเวลานั้น นี่แสดงใหเห็นวิสัยทัศนอันยาวไกลและลึกซึ้งของผูริเริ่ม
การสหกรณในประเทศไทยที่ไดเริ่มตนอยางระมัดระวัง รอบคอบ และเจียมตัวที่สุด โดยเห็นวา
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การสหกรณเปน “งานใหญสว นหนึ่งของชาติ …และนับวันจะไพศาลออกไปทุกที…” (กระทรวง
สหกรณ : การจัดสหกรณในประเทศไทย พ.ศ.2501 หนา 15)
อยางไรก็ตามกลาวไดวา พระราชบัญญัติสมาคมเพิ่มเติมพุทธศักราช 2459 เปน
กฎหมายวาดวยสหกรณฉบับแรกของไทย แมวาจะมีความมุงหมายเพื่อใหใชบังคับเปนการชั่วคราว
ในระยะเวลาทดลองจัดสหกรณก็ตาม ดังจะเห็นไดวาพระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
นายทะเบียนสหกรณพระองคแรกไดทรงขอใหนาย เจ.เอ.เคเบิล ที่ปรึกษากรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณเตรียมยกรางกฎหมายวาดวยสหกรณหลังจากนั้นไมนาน
และไดยกรางเสร็จตั้งแต
พ.ศ.2461 แตไดมีการปรับปรุงแกไขอยูหลายคราว จนกระทั่งไดตราเปน “พระราชบัญญัติ
สหกรณพุทธศักราช 2471
5.การเลือกเจาพนักงาน (เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ) ในการคัดเลือกเจาพนักงานเพื่อ
ปฏิบตั งิ านสงเสริมสหกรณในระยะเริ่มตนนี้ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ อธิบดีกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณไดใชพระปรีชาสามารถและพิถีพิถันมากที่จะไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและนิสัย
ใจคออันเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในกรมใหมนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งงานสงเสริม สหกรณ
พระองคไดทรงขอโอนเจาพนักงานรุนแรกจํานวนหนึ่ง จากกรมตรวจและสารบาญชี
ซึง่ พระองคทรงเปนอธิบดีกอนที่จะไดรับแตงตั้งเปนอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ บุคคล
เหลานีพ้ ระองคยอมมีความมั่นใจในความรูความสามารถและอุปนิสัยใจคอเปนอยางดี และสามารถ
ปฏิบตั งิ านใหมรวมกับนาย เจ.เอ.เคเบิล อดีตเจากรมสถิติพยากรณเดิม (ตอมาไดรับแตงตั้งเปนที่
ปรึกษากรมพาณิชยและสถิติพยากรณ) และขาราชการในกรมสถิติพยากรณเดิม
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2458 พระองคไดรับนักศึกษา 5 คน จากโรงเรียนขาราชการพล
เรือน ซึ่งพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ตอมาเปนเจาพระยา) ผูบัญชาการโรงเรียน ฯ ไดคัดเลือกใหตาม
ทีพ่ ระองคทรงขอใหชวย แตสิ่งที่นาภูมิใจอยางยิ่งคือพระองคไดจัดใหมีการสอบแขง เพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการในกรมพาณิชยและสถิติพยากรณใหเพียงพอกับงานใหมและทาทายอยางยิ่งนี้
คือ งานสงเสริมสหกรณ หลักสูตรการสอบแขงขันซึ่งมีทั้งการสอบขอเขียน และการสัมภาษณ
โดยพระองคเองทุกคนนับวาเปนปรากฏการณครั้งแรกในการนําวิธีการนี้มาใชในระบบราชการ
ไทย
6.การรับจดทะเบียนสหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช
เมือ่ กรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณไดรับแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณคืนมาจากสมุหเทศาภิบาลมณฑลตาง
ๆ หลังจากการประชุมชี้แจงหลักและวิธีการสหกรณ พรอมดวยพิจารณาความเหมาะสมในการนํา
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ระบบสหกรณมาใชในประเทศไทย (ขณะนั้นประเทศสยาม)แลว กรมพาณิชยและสถิติพยากรณ
ไดตดั สินใจเลือกรูปแบบสหกรณไรฟไฟเซน ซึ่งมีกําเนิดในประเทศปรัสเซีย (เยอรมนีในปจจุบัน)
มาใช
กรมพาณิชยและสถิติพยากรณไดสงเจาหนาที่ออกไปสํารวจความตองการและเผยแพร
ความรูก ารสหกรณอยางงาย ๆ แกราษฎรในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกตั้งแตกลางป 2459 และ
ดําเนินการจัดตั้งตลอดจนเสนอเรื่องใหนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณเมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ พ.ศ.2459 ในชื่อ “สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช” ตั้งอยูในตําบลวัดจันทร อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก มีสมาชิกแรกตั้ง 16 คน และใชทุนเงินกูจากแบงคสยามกัมมาจล 3,000
บาท สหกรณนี้จึงเปนสหกรณแรกในประเทศไทย เปนประเภทสหกรณหาทุน และยังคงดําเนิน
งานอยูใ นปจจุบันในอําเภอเมืองพิษณุโลก แตเปลี่ยนประเภทเปน “ประเภท สหกรณการเกษตร”
ในชือ่ ใหม “สหกรณการเกษตรเมืองพิษณุโลก จํากัด”
ในการประชุมใหญครั้งแรกหลังการจดทะเบียนสหกรณนี้ พระราชวรวงศเธอ กรม
หมืน่ พิทยาลงกรณ นายทะเบียนสหกรณ ไดเสด็จไปทรงเปนประธานในพิธีแจกใบสําคัญจด
ทะเบียนใหแกสหกรณนี้ดวย
ตอนที่ 2 การพัฒนาขบวนการสหกรณไทย
ขบวนการสหกรณไทยประกอบดวยสหกรณประเภทตางๆ ทั้งที่อยูในภาคเกษตรและ
นอกภาคเกษตรไดถือกําเนิดขึ้นจากการริเริ่มของรัฐบาล โดยการนํารูปแบบและวิธีของ สหกรณ
ไรฟไฟเซน ของประเทศเยอรมนี เขามาปรับใชตั้งแต พ.ศ.2459 ตอมารัฐบาลก็ไดริเริ่มสงเสริมให
ราษฎรรวมกลุมกันตั้งสหกรณรูปแบบอื่นอีกมากมายทั้งในชนบทและในเมืองดวยความมุงหมายที่
จะใหสหกรณเหลานี้เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาและสงเสริมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ตลอดจนยกระดับความเปนอยูของราษฎรใหดีขึ้น ดังไดกลาวแลวในตอนที่ 1
พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันอาจแยกพิจารณาเปน 4
ระยะ คือ ระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470) ระยะปรับตัว (พ.ศ.2471-2494) ระยะขยายตัว(พ.ศ.24952514) และระยะปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (พ.ศ.2515-ปจจุบัน)
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1.ระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470)
เมือ่ รัฐบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ไดตัดสินใจนํา
วิธสี หกรณแบบไรฟไฟเซนเขามาใช โดยไดจัดตั้งสหกรณวัดจันทรไมจํากัดสินใชขึ้นในตําบลวัด
จันทร อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนสหกรณแรกของประเทศไทยในป 2459 นั้น สหกรณ
ดังกลาวเปนประเภทสหกรณหาทุนมีสมาชิกแรกตั้ง 16 คน ใชทุนเงินกูจากแบงคสยามกัมมาจล
(ธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน) เพียง 3,000 บาท สําหรับใหเงินกูแกสมาชิก และตอมาในป พ.ศ.
2461 ไดจดั ตัง้ สหกรณหาทุนเพิ่มขึ้นอีก 1 สหกรณในจังหวัดเดียวกัน ในป พ.ศ.2462-2463 ไดจัด
ตัง้ เพิม่ ขึน้ อีกในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลพบุรี เปนสหกรณหาทุนทั้งสิ้นรวมจํานวน 60
สหกรณ สมาชิกชาวนา 1,190 คน ใชทุนใหเงินกูรวม 303,669 บาท
การจัดตัง้ สหกรณหยุดชะงักไปหนึ่งปใน พ.ศ.2460 เพราะนายทะเบียนสหกรณ (กรม
หมืน่ พิทยาลงกรณ-อธิบดีกรมพาณิชและสถิติพยากรณ)
ในขณะนั้นไดรับแตงตั้งเปนผูพิทักษ
ทรัพยชนชาติศัตรู หลังจากประเทศไทยไดประกาศเขารวมกับฝายพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่
1 และตองดึงเจาพนักงานสงเสริมและจัดตั้งสหกรณในทองที่มาชวยราชการพิเศษนี้
ป พ.ศ.2464 ก็ตองงดการจัดตั้งสหกรณเพิ่มอีก 1 ป เพราะเงินทุนกูยืมจากธนาคาร
หมด ในป พ.ศ.2465 จึงไดจัดตั้งสหกรณเพิ่มโดยใชเงินทุนที่ไดรับชําระหนี้คืนจาก สหกรณรุน
กอน
สหกรณทงั้ หมดที่จัดตั้งขึ้นในยุคนั้นเปนประเภทสหกรณหาทุนเทานั้น ทั้งนี้เพราะวา
เปนนโยบายของนายทะเบียนสหกรณที่ใหใชความระมัดระวังและความรอบคอบในการจัดตั้ง
สหกรณ โดยหวังผลสําเร็จในการแกไขปญหาของชาวนาที่เปนสมาชิกสหกรณเปนสําคัญ ความ
ลมเหลวของสหกรณเพียงจํานวนเล็กนอยยอมจะไมเปนผลดีแกการขยายการสหกรณใหแพรหลาย
ออกไปในอนาคตเพื่อประโยชนแกชาวนาจํานวนมาก การจัดสหกรณในระยะแรกถือวาเปนแต
เพียง “การทดลองและเพื่อวิเคราะหดูวิธีการใหถองแท…” เสียกอน (experiment period)
แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งสหกรณในระยะนี้ไดแก
1) เปนสหกรณขนาดเล็กในชนบท ระดับหมูบานหรือตําบล
2) ใชหลักความรับผิดชอบชนิด “ไมจํากัดสินใช” โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิด
รวมกันและแทนกันโดยไมจํากัดในหนี้สินของสหกรณ
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3) การเลือกทองที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ ใหมีการสํารวจความตองการของราษฎร ภาวะ
เศรษฐกิจ และสังคม เสนทางคมนาคมที่เจาพนักงานจะเขาไปสงเสริม แนะนําและตรวจตราได
โดยสะดวกตามสมควร
4) ตองเผยแพรความรูการสหกรณในทองที่ที่จะจัดตั้งสหกรณ และสามารถหาชาวนา
ผูน าที
ํ ่เขาใจหลักการและวิธีการสหกรณและสามารถถายทอดแกคนอื่นได
การพัฒนาสหกรณในระยะทดลองนี้เริ่มดําเนินการโดย “แผนกการสหกรณ” กรม
พาณิชยและสถิติพยากรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (กระทรวงการคลังในปจจุบัน) ในป
พ.ศ.2459 ดังกลาวในตอนที่ 1 กําเนิดสหกรณในประเทศไทย ตอมาเมื่อกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณไดรับการสถาปนาเปนกระทรวงพาณิชยในป พ.ศ.2463 แผนกสหกรณก็ไดถูกยกฐานะ
เปน “กรมสหกรณ” สังกัดกระทรวงนี้ และไดขยายขอบเขตอํานาจหนาที่ในการวางรากฐานการ
สงเสริมและตรวจสอบสหกรณตอไป จนกระทั่ง พ.ศ.2469 กรมสหกรณจึงไดยายสังกัดไปอยูใน
“กระทรวงพาณิชยและคมนาคม” โดยผลของการรวมกระทรวงพาณิชยและกระทรวงคมนาคมเขา
ดวยกัน
กลาวไดวาการพัฒนาการสหกรณในระยะนี้รัฐบาลเปนผูริเริ่มทั้งสิ้น ตั้งแตการพัฒนา
ความคิดทีจ่ ะนําระบบสหกรณเขามาใช การเลือกรูปแบบและวิธีการสหกรณ การเผยแพรความรู
การสหกรณ การสํารวจทองที่และการจัดตั้งสหกรณ ตลอดจนการสงเสริม ชวยเหลือแนะนํา
การกํากับดูแลการดําเนินงานของสหกรณ และการตรวจสอบหรือการสอบบัญชี สหกรณ ราษฎร
หรือสมาชิกสหกรณเปนฝายรับบริการเหลานี้ทั้งสิ้นจากรัฐบาล ฉะนัน้ การพัฒนาสหกรณในระยะ
ทดลองจึงมีลักษณะ “จากบนลงลาง” (top-down) ซึง่ ตรงกันขามกับพัฒนาการสหกรณในประเทศยุ
โรปตะวันตกและอเมริกาเหนือ ที่เรียกวา “จากลางขึ้นบน” (bottom-up) โดยราษฎรผูริเริ่มจัดตั้ง
และดําเนินการเองทั้งสิ้น รัฐบาลเขามามีบทบาทในการสนับสนุนและควบคุมดูแลให สหกรณ
ดําเนินงานโดยถูกตองตามกฎหมาย หลักการและวิธีการสหกรณในภายหลัง
ความมุงมั่นและความจริงใจของรัฐบาลในสมัยนั้นที่จะวางรากฐานการสหกรณใน
ประเทศไทยใหมั่นคงแข็งแรงและพัฒนาตอไปเปนขบวนการสหกรณที่พึ่งตนเองไดอยางแทจริง
จะเห็นไดจากการที่กรมหมื่นพิทยาลงกรณ นายทะเบียนสหกรณพระองคแรกไดทรงนําที่ปรึกษา
กระทรวงพาณิชย (นายอาร.เอส.เลอเมย) และเจาพนักงานสหกรณอีก 2 นาย (นายสดับ วีรเธียรกับ
นายพิจารณ ปนยวนิช) ไปดูงานสหกรณในประเทศพมาและประเทศอินเดียใน พ.ศ.2465 เพื่อนํา
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ความรูแ ละประสบการณการจัดสหกรณในประเทศทั้งสอง ที่รัฐบาลอังกฤษไดวางรากฐานไวกอน
แลวมาปรับใชใหเหมาะสมกับประเทศไทยตอไป
อนึง่ เปนที่นาภาคภูมิใจอยางยิ่งสําหรับพี่นองชาวสหกรณที่ในหลวง รัชกาลที่ 7 และ
สมเด็จพระบรมราชินี ไดทรงสนพระทัยในการสหกรณมาก ไดเสด็จเยี่ยมและทอดพระเนตรการ
ประชุมของสหกรณบานดอน ไมจํากัดสินใช ในจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2469
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงบันทึกลายพระราชหัตถเลขาไวในสมุดบันทึกการตรวจ
สหกรณนั้นดวย
แลวจึงไดทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกสมาชิกและกรรมการของ
สหกรณ อันเปนที่ปลาบปลื้มและสรางขวัญกําลังใจใหแกขาราชการและสมาชิกสหกรณเปนอัน
มาก
เมือ่ สิน้ ป พ.ศ. 2470 มีจํานวนสหกรณหาทุนดําเนินงานอยูในทองที่จังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดลพบุรีรวมทั้งสิ้น 80 สหกรณ
2.ระยะปรับตัว (พ.ศ.2471-2494)
เมื่อรัฐบาลมีความมั่นใจวาการจัดสหกรณในระยะทดลองเปนประโยชนแกสมาชิก
ชาวนาในการปลดเปลื้องหนี้สินและการลงทุนประกอบอาชีพ จึงเห็นวาควรขยายการจัดสหกรณ
สําหรับกิจกรรมอยางอื่น เชน การขายผลิตผลเกษตร การจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค การจัดที่
ดินใหชาวนาไดทากิ
ํ นอยางมั่นคงและเพียงพอ ฯลฯ ดังนั้นการจัดสหกรณในระยะนี้จึงมีลักษณะ
เปนการปรับตัว (adjustment) สหกรณทงั้ ที่จัดตั้งขึ้นใหมและที่ดําเนินงานอยูแลวใหมีประสิทธิ
ภาพสูงขึ้น และสามารถสนองความตองการของสมาชิกดวยกิจกรรมตาง ๆ มากขึ้น
ในระยะปรับตัวนี้ไดมีเหตุการณสําคัญ ๆ ที่เอื้อตอการพัฒนาสหกรณใหกาวหนาตอ
ไป เชน การออกกฎหมายสหกรณ การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ การริเริ่มโครงการจัด
สหกรณระยะ 6 ป (พ.ศ.2478-2484) การจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับสหกรณ และการขยาย
สหกรณรปู แบบอื่น ๆ นอกจากสหกรณหาทุน รวมทั้งความดําริที่จะจัดตั้งสหภาพสหกรณ ดังจะ
ไดกลาวโดยสังเขปตอไป
2.1 การตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 เราทราบแลววาการตราพระราช
บัญญัตสิ มาคมเพิ่มเติม พุทธศักราช 2459 เปนมาตการอันรีบดวนที่จะนําวิธีการสหกรณมาทดลอง
ใชแกไขปญหาหนี้สินที่มีภาระหนัก และความตองการใชทุนในการประกอบอาชีพของชาวนาที่
กําลังขยายตัวเปนการผลิตเพื่อการคาอยางกวางขวางในขณะนั้น และทั้งทางราชการสมัยนั้นได
ตระหนักดีตงั้ แตแรกวาจะใช พ.ร.บ.สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ.2459 นั้นเปนการชั่วคราวในระหวางการ
ทดลองจัดสหกรณเพียง 2 แหง เพื่อทดลองดูกอนวาจะจัดไดสําเร็จหรือไม
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แทจริงหลังจากประเทศประกาศใช พ.ร.บ. สมาคมเพิ่มเติม พ.ศ. 2459 ไมนาน นาย
ทะเบียนสหกรณไดทรงขอใหนาย เจ.เอ.เคเบิล ที่ปรึกษากรมพาณิชยและสถิติพยากรณเตรียมยก
รางกฎหมายวาดวยสหกรณโดยเฉพาะขึ้น ซึ่งไดยกรางเสร็จตั้งแต 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
เฉพาะมีบทบัญญัติทั้งสิ้น 34 มาตรา นับวาเปนกฎหมายสหกรณที่มีความสมบูรณและเหมาะสม
กับการใชบงั คับในสมัยนั้น เชนมีคํานิยามวา “สมาคมซึ่งอาจจดทะเบียนเปนสหกรณไดนั้น คือ
สมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจธุระรวมกันเปนประโยชนสามัญแกสมาชิกทั้งปวงในทางทรัพย…”
(มาตรา 5) ชนิดของสหกรณมี 4 ชนิด คือ
(1) สหกรณซึ่งหามมิใหเฉลี่ยกําไรในหมูสมาชิก หมายถึง สหกรณขนาดเล็ก เชน
สหกรณหาทุนใชความรับผิดชนิด “ไมจํากัดสินใช”
(2) สหกรณซึ่งเฉลี่ยกําไรไดตามสวนของธุรกิจ หมายถึง สหกรณที่ตองมีขนาดใหญ
พอสมควร เชน สหกรณการขาย สหกรณรานคา ฯลฯ ใชความรับผิดชนิด “จํากัดสินใช”
(3) สหกรณซงึ่ ตัง้ ขึ้นเพื่อยังความสะดวกใหเกิดแกกิจการของสหกรณอื่น หมายถึง
ชุมนุมสหกรณ
(4) สหกรณตาม (2) และ (3) ซึ่งยอมใหจายเงินปนผลตามหุนไดไมเกินรอยละ 6 ตอป
แตการจดทะเบียนตองไดรับอนุมัติจากเสนาบดี (รัฐมนตรี)
นอกจากนั้น พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2471 ไดใหอํานาจแกรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระ
ราชบัญญัตนิ ี้ (เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม) มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาวา
จะรับจดทะเบียนสหกรณชนิดใด และประเภทใดบาง รวมทั้งกําหนดบุคคลจําพวกใดอาจรวมกัน
ตัง้ สหกรณ และในเขตใดบาง (มาตรา6) ซึ่งเปนมาตรการแหงความรอบคอบที่จะควบคุมดูแลการ
จัดตัง้ สหกรณเฉพาะประเภทและชนิดที่เหมาะสมและจะเปนประโยชนแกราษฎรอยางแทจริง ใน
ขณะทีท่ รัพยากรตาง ๆ ไมวาเงินทุนและเจาพนักงานสหกรณที่ทําหนาที่สงเสริม แนะนําและตรวจ
สอบสหกรณยังมีจํานวนจํากัด รวมทั้งระดับความรูความเขาใจการสหกรณของราษฎรยังนอย
อยางไรก็ตามไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2471 3 ครั้งภายในระยะเวลา
6 ป หลังจากวันใชพระราชบัญญัตินี้ คือ
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1) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2476 ใหเพิ่มเติมบทบัญญัติยก
เวนคาธรรมเนียมการโอนแกทะเบียนที่ดินที่สหกรณเปนผูโอนหรือผูรับโอน
เพื่อชวยเหลือ
สหกรณไมตองเสียคาธรรมเนียมใหรัฐบาล
เทากับเปนการใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
2) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 ใหเพิ่มเติมขอจํากัด บาง
ประการเกีย่ วกับอํานาจกระทําการของสหกรณ เชน ในการใหเงินกูแกสมาชิก สหกรณตองปฏิบัติ
ตามเงือ่ นไขเกีย่ วกับตนเงิน ดอกเบี้ย การผอนใชหนี้ และหลักประกันตามที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวง ถาสหกรณยังเปนหนี้เงินกูจากรัฐบาลหรือรัฐบาลเปนผูคํ้าประกันเงินกูใหเแก สหกรณ
หรือในกรณีที่สหกรณมีขอบังคับยอมใหเฉลี่ยผลกําไรในหมูสมาชิก สหกรณตองตั้งบัญชีไวตาง
หากสําหรับเงินกูที่ไดรับจากรัฐบาลหรือที่รัฐบาลคํ้าประกัน
3) พระราชบัญญัติสหกรณแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) เปนการแกไข
เพิม่ เติมบทบัญญัติเรื่องการยกเวนคาธรรมเนียมการโอนแกทะเบียนที่ดินตาม พ.ร.บ.สหกรณแกไข
เพิม่ เติม พ.ศ.2476 ใหกวางขวางมากขึ้น โดยใหครอบคลุมถึงทะเบียนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย
ทัง้ หมด และทรัพยสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพยดวย
2.2 การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ กรมสหกรณซึ่งมีอํานาจหนาที่สงเสริมและ
ควบคุมดูแลสหกรณในระหวาง พ.ศ.2471-2494 ไดเปลี่ยนกระทรวงเจาสังกัดหลายครั้งโดยผล
ของการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ในป 2473 ไดเปลี่ยนสังกัดจากกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคมเปนกระทรวงเกษตรพาณิชยการและเปนกระทรวงเศรษฐการในป 2476 และสังกัด
กระทรวงเกษตราธิการในป 2478
ในขณะทีก่ รมสหกรณสังกัดกระทรวงเศรษฐการไดมีการปรับปรุงสวนราชการ 2 ครั้ง
ครัง้ แรกโดยพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2476 ใหแบงสวนราช
การเปน (ก) “ราชการสวนกลาง” ประกอบดวยกองกลาง กองบัญชี และกองสหกรณ (ข) “ราช
การทองถิน่ ” ประกอบดวยสหกรณมณฑล และสหกรณจังหวัด จะเห็นวาในการสงเสริมและ
พัฒนาสหกรณในสมัยนั้นรัฐบาลไดเริ่มกระจายอัตรากําลังขาราชการสหกรณไปประจําทํางานใน
ระดับมณฑลและจังหวัด เพื่อความคลองตัวและใกลชิดกับราษฎรและสหกรณมากขึ้น
ตอมาในปเดียวกันไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ ลงวันที่ 29 มกราคม
2476 (ในสมัยนัน้ วันที่ 1 เมษายน เปนวันขึ้นปใหม) กรมสหกรณไดแบงสวนราชการใหม โดยไม
แบงแยกเปนราชการสวนกลาง และราชการทองถิ่น แตแบงเปนกองใหม 8 กอง ไดแก (1) สํานัก
งานเลขานุการ (2) กองสหกรณภาคพายัพ (3)กองสหกรณภาคเหนือ (4) กองสหกรณภาคกลาง (5)
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กอง สหกรณภาคตะวันออก (6) กองสหกรณภาคใต (7) กองตรวจบัญชี และ (8) กอง อบรม
สังเกตไดวามีการแบงประเทศออกเปน 5 ภาค แตละภาคมีกองสหกรณประจําภาคนั้น ๆ เพื่อทํา
หนาทีจ่ ดั ตัง้ สหกรณ (แผนกจัดตั้ง) และควบคุมสหกรณ(แผนกควบคุม) เปนการแบงกองในแนว
ราบทําหนาที่เหมือนกันทุกกอง นอกจากนั้นมีกองที่ทําหนาที่สนับสนุน 3 กอง คือ สํานักงานเลขา
นุการกรม สนับสนุนดานงานธุรการและทะเบียน กองตรวจบัญชี สนับสนุนดานบัญชีและการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ และกองอบรมสนับสนุนดานการฝกอบรม ใหการศึกษาและเผยแพร
การสหกรณ ทั้งนี้ภายใตบังคับบัญชาของอธิบดี ซึ่งรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ
สหกรณแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนสหกรณดวย
อนึง่ ในป 2477 กระทรวงเศรษฐการไดแยกหนาที่หลักเปน 2 ทบวง คือ ทบวงเกษตรา
ธิการ กับทบวงพาณิชยและคมนาคม กรมสหกรณไดถูกจัดเขาสังกัดทบวงเกษตราธิการรวมกับ
กรมประมง กรมเกษตร กรมชลประทาน กรมที่ดินและโลหะกิจ และกรมปาไม ทั้งนี้ดวยเหตุผล
การจัดสหกรณในขณะนั้นเนนหนักสหกรณสําหรับเกษตรกร หรือสหกรณในชนบท ซึ่งจะไดรับ
การสนับสนุนดานอาชีพของสมาชิกไดโดยสะดวก
ในป 2494 กรมสหกรณสังกัดกระทรวงเกษตราธการ (ยกฐานะเปนกระทรวงเมื่อ
พ.ศ.2478) ไดมีการแบงสวนราชการใหมเปน 9 กอง คือ 1) สํานักงานเลขานุการ 2) กองสหกรณ
ธนกิจ 3) กองสหกรณผูผลิต 4) กองสหกรณผูบริโภค 5) กองสหกรณนิคม 6) กองวิขาการและสง
เสริมสหกรณ 7)กองควบคุมสหกรณ 8)กองควบคุมเงินทุนสงเสริมการสหกรณ และ 9)กองตรวจ
บัญชี
การปรับปรุงสวนราชการกรมสหกรณทั้ง 3 ครั้ง ( พ.ศ.2476 2 ครั้ง และ พ.ศ.2494 อีก
1 ครัง้ ) เปนการปรับทั้งในดานโครงสราง ดานกําลังเจาหนาที่ และงบประมาณของกรมสหกรณ
ใหสอดคลองกับการขยายตัวของสหกรณประเภทตาง ๆ ทั้งในชนบทและในเมืองทั่วราชอาณา
จักร หลังจากไดผานระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470) มาแลว และคาดวาในอนาคตราษฎรจะมี
ความรูค วามเขาใจและความนิยมในสหกรณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตยังไมปรากฏหลักฐานชัดแจงวาการ
จัดสหกรณที่ผานมาแลวนั้นประสบความสําเร็จเพียงใดในดานการสงเสริมใหสหกรณพึ่งตนเอง
ปกครองตนเองและเปนอิสระ
2.3 การริเริ่มโครงการจัดสหกรณระยะ 6 ป (พ.ศ.2478-2484) กระทรวงเกษตราธิการ
ไดใหความเห็นชอบโครงการจัดสหกรณระยะ 6 ป (พ.ศ.2478-2484) ที่กรมสหกรณเสนอ และได
รับอนุมตั จิ ากคณะรัฐมนตรีใหดําเนินการได นับวาเปนโครงการพัฒนาการสหกรณฉบับแรก แต
นาเสียดายที่ยังคนหาเอกสารสําคัญฉบับนี้ไมได (เขาใจวาอาจถูกทําลายหรือสูญหายไปในระหวาง
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การยายสํานักงาน เมื่อมีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมหลายครั้งที่เกี่ยวกับราชการ สหกรณใน
เวลาตอมา) อยางไรก็ตามโดยผลแหงการดําเนินการตามโครงการนี้ กรมสหกรณคงไดรับการ
สนับสนุนดานกําลังคนและงบประมาณ ในการจัดขยายสหกรณประเภทตาง ๆ จํานวนมากขึ้นใน
ระยะเวลานั้น
2.4 การจัดหาแหลงเงินทุนสําหรับสหกรณ แหลงเงินทุนแหงแรกที่ไดใชเปนทุน
สําหรับใหกูยืมแกสหกรณ คือ แบงคสยามกัมมาจล ซึ่งไดอนุมัติวงเงินกูไวไมเกิน 300,000 บาท
สหกรณวดั จันทร ไมจํากัดสินใช สหกรณแรกไดกูยืม 3,000 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6 ตอป
โดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติคํ้าประกัน สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช ใหสมาชิกกูใน
อัตราดอกเบีย้ รอยละ 12 ตอป กําหนดชําระคืนภายใน 3 ป เงินกูจากแบงกสยามกัมมาจลสิ้นสุดลง
ในป 2476 ซึ่งเปนปแรกที่รัฐบาลไดอนุมัติเงินทุนจากงบประมาณประจําป เพื่อการจัดขยาย
สหกรณตอไป
ตอมาในป 2483 เมื่อมีการจัดตั้งสหกรณประเภทอื่นเพิ่มขึ้นตามลําดับ นอกเหนือ
จากสหกรณหาทุน รัฐบาลจึงจัดสรรงบประมาณเปนป ๆ ตามความจําเปนใหกรมสหกรณตั้งเปน
“ทุนสงเสริมการสหกรณ” ขึ้นเพื่อใหสหกรณประเภทอื่นไดกูยืมไปใชเปนทุนหมุนเวียน และการ
ลงทุนในทรัพยสิน สหกรณที่สามารถกูยืมเงินทุนนี้ เชนสหกรณนิคมฝาย สหกรณนิคมเกลือ
สหกรณขายขาวและพืชผล สหกรณรานคา สหกรณหาทุนและบํารุงที่ดิน ฯลฯ ซึ่งกําลังขยายการ
จัดตัง้ ในชวง พ.ศ.2478-2494 ทุนสงเสริมการสหกรณนี้เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนใหสหกรณได
กูย มื ตลอดมา จนกระทั่งไดตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาใชบังคับ ซึ่งมีบทบัญญัติให
ตัง้ “กองทุนพัฒนาสหกรณ” ขึ้นและกําหนดใหโอนทุนสงเสริมการสหกรณเขาไปอยูในกองทุนนี้
แหลงทุนที่สําคัญอีกแหงหนึ่งที่รัฐบาลในสมัยนั้นมีวิสัยทัศนที่ยาวไกลจัดใหมีขึ้นเพื่อ
เปนแหลงทุนที่ถาวรและเปนของขบวนการสหกรณเองเมื่อถึงเวลาอันสมควร แหลงทุนนั้นคือ
“ธนาคารเพื่อการสหกรณ” ซึ่งรัฐบาลไดตั้งขึ้นโดยตราพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการสหกรณ
พ.ศ.2486 โดยมีความมุงหมาย 3 ประการคือ
(1) เพือ่ เปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณ ทําหนาที่ใหเงินกู รับเงินฝาก และ
บริหารสภาพคลองใหสหกรณทั่วประเทศ ซึ่งจะทําใหสหกรณสามารถอํานวยบริการทางธุรกิจดาน
ตางๆ ใหแกสมาชิกไดอยางพอเพียง สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งสมาชิก สหกรณหาทุน
(2)
เพือ่ ใหสหกรณเขาถือหุนในธนาคารรวมกับรัฐบาล หรืออีกนัยหนึ่งให
สหกรณมีสวนเปนเจาของธนาคารรวมกับรัฐบาล โดยการกําหนดทุนเรือนหุนของธนาคารไว 10
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ลานบาท ใหสหกรณถือหุนตามความสามารถของสหกรณ เมื่อสหกรณขอถือหุนเพิ่มขึ้นกระทรวง
การคลังก็จะขายหุนของรัฐบาลให
ผูแทนของสหกรณผูถือหุนมีสิทธิที่จะไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการ มีอํานาจหนาที่บริหารธนาคารไดดวย ธนาคารสหกรณกลางเพื่อการเกษตร ปาไม และ
ประมงของญี่ปุนก็ไดกอตั้งขึ้นมาโดยหลักการเชนเดียวกันนี้
(3) เพือ่ ใหธนาคารเพื่อการสหกรณเปนธนาคารเพื่อการพัฒนา (development
bank) มิใหดาเนิ
ํ นการเพื่อมุงแสวงหากําไรเชนเดียวกับธนาคารพาณิชย แตเพื่อใหพอเลี้ยงตัวได
และสะสมเงิ น สํ ารองเพื่อสร างความมั่นคงและความยั่งยืน ในการใหบริ การเงิ น กู แ กสหกรณ
ธนาคารจึงไดรับการสนับสนุนใหกูยืมเงินจากแหลงเงินทุนอัตราดอกเบี้ยตํ่า เชน ธนาคารออมสิน
และออกพันธบัตรเงินกูโดยกระทรวงการคลังคํ้าประกัน เปนตน
นอกจากนั้นในป 2494 และ 2495 กรมสหกรณไดสงเสริมใหสหกรณตาง ๆ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ สหกรณหาทุนในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดอุตรดิตถ จัดตั้งธนาคารสหกรณเชียงใหม
จํากัดสินใช และธนาคารสหกรณอุตรดิตถจํากัดสินใชขึ้น ตามลําดับ โดยจดทะเบียนตามพระราช
บัญญัติสหกรณพุทธศักราช 2471 ในรูป “ชุมนุมสหกรณ” ธนาคารสหกรณจังหวัดทั้ง 2 ธนาคาร
ไดใหบริการเงินกูและทําหนาที่เปนศูนยกลางทางการเงินใหแกบรรดาสหกรณในจังหวัดทั้งสองได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนสถาบันการเงินของสหกรณ ทําหนาที่ระดมทุนในชนบท
มาใชหมุนเวียนใหเงินกูเพื่อการเกษตรในชนบทนั่นเอง โดยผานสหกรณและทั้งสงเสริมนิสัยการ
ออมในหมูส มาชิกสหกรณและประชาชนทั่วไป เชน พอคาและวัดวาอาราม เพราะวาในสมัยนั้น
ธนาคารพาณิชยและธนาคารออมสินยังไมมีสาขาธนาคารในตางจังหวัดมากนัก ธนาคารสหกรณ
จังหวัดใหเงินกูแกสหกรณผูถือหุนเทานั้น แตรับเงินฝากไดจากประชาชนทั่วไป ทั้งเงินฝากประจํา
เงินฝากออมทรัพย และเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งผูฝากสามารถถอนไดดวยเช็ค
การรับเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งขณะนั้นไมมีกฎหมายหามมิใหสหกรณกระทํา ทําให
ธนาคารสหกรณจังหวัดไดรับความนิยมในหมูพอคาและขาราชการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เปนการปลูกฝง
นิสยั การใชเช็คธนาคารใหแกชาวชนบทดวย นับวาเปนประโยชนอยางยิ่ง แตเปนที่นาเสียดายอยาง
มากเมือ่ รัฐบาลไดออกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 หามมิใหผูใดนอกจาก
ธนาคารพาณิชยดําเนินกิจการธนาคารพาณิชย และไดใหคํานิยาม “การธนาคารพาณิชย” วาไดแก
กิจการ… “การรับเงินฝากที่ตองใชคืนเมื่อทวงถาม” ซึ่งหมายถึงการใชเช็คในการถอนเงิน หรือเงิน
ฝากกระแสรายวันนั่นเอง และยังมีบทบัญญัติหามมิใหผูใดนอกจากธนาคารใชคําวา “ธนาคาร”
เปนชือ่ หรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ ดวยเหตุนี้กระทรวง สหกรณจึงสั่งใหธนาคารสหกรณ
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จังหวัดทัง้ สองหยุดรับเงินฝากกระแสรายวัน และใหเปลี่ยนชื่อเปน “ชุมนุมสหกรณธนกิจ” ตั้งแต
พ.ศ.2505 เปนตนมา
2.5 การขยายจัดสหกรณประเภทตาง ๆ
แมวา การจัดสหกรณหาทุนไดผานระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470) และเห็นผลแลววาจะ
จัดขยายสหกรณตอไปไดสําเร็จ แตทางราชการก็ยังสงเสริมการจัดสหกรณหาทุนแตเพียงประเภท
เดียวจนถึงสิ้นป 2477 ซึง่ มีจานวนสหกรณ
ํ
หาทุนทั้งหมด 440 สหกรณ ใน 14 จังหวัด มีสมาชิก
เฉลี่ยสหกรณละ 15 คน
ในป 2478 รัฐบาลจึงเริ่มปรับขบวนการสหกรณใหสามารถอํานวยบริการทางธุรกิจแก
สมาชิกไดหลายอยางขึ้น โดยการทดลองจัดตั้งสหกรณรูปอื่นๆ นอกจากสหกรณหาทุน เชน
(1) สหกรณเชาซื้อที่ดินในบริเวณทุงหลวงรังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อใหสมาชิก
ไดมกี รรมสิทธิ์ในที่ดินทํากินอยางถาวร โดยวิธีการเชาซื้อในราคา และเงื่อนไขที่สมควร ซึ่งทําให
สมาชิกมีกําลังใจในการทํานาอยางขยันขันแข็ง ไมทอถอยเพราะถูกเรียกคาเชานาสูงและความไม
แนนอน
(2) สหกรณนคิ มกสิกรรมที่อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม อําเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย และสหกรณนิคมเกลือที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใหชาวนาที่ไมมีที่ดินของตนเอง
หรือมีไมเพียงพอแกการทํากินไดเขาไปบุกเบิก ตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพกสิกรรมอยางถาวร
(3) สหกรณผูบริโภค โดยตั้งรานสหกรณรานแรก ชื่อ “รานสหกรณบานเกาะ
จํากัดสินใช (จสช.)” ในอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในป 2480 และตอมาในป 2482 ได
ตัง้ “รานสหกรณกรุงเทพ จสช.” ซึ่งยังดําเนินงานอยูทุกวันนี้
(4) สหกรณขายขาวและพืชผล เพื่อใหชาวนาสามารถรวมกันขายขาวและพืชผล
อืน่ ๆ ไปยังตลาดปลายทาง เชน โรงสีไดโดยไมถูกกดราคา หรือเอาเปรียบในเรื่องการชั่งนํ้าหนัก
หรือการตวงผลิตผลที่ขาย ควรสังเกตวาสวนมากสมาชิกสหกรณหาทุนนั้นเองเปนสมาชิกของ
สหกรณเหลานี้ ซึ่งใชความรับผิดชนิด “จํากัดสินใช” เพราะตองการใหมีขนาดใหญ มีแดนดําเนิน
งานกวาง อาจครอบคลุมทั้งอําเภอ หรือหลายตําบล
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(5) สหกรณบํารุงที่ดิน เพื่อใหชาวนาซึ่งมีนาอยูในเขตที่มีแหลงนํ้าธรรมชาติได
รวมมือกันจัดทําเหมืองฝาย หรือคูคลองสงนํ้าในระดับไรนา เพื่อใหสามารถเพิ่มผลผลิตและทํานา
ไดแมกระทั่งนอกฤดูฝน
(6) สหกรณหาทุนและบํารุงที่ดิน สหกรณประเภทนี้มีวัตถุประสงคทั้งจัดหาทุน
ใหสมาชิกกูยืมและจัดใหมีบริการชลประทานดวย
(7) สหกรณ อุ ต สาหกรรมเพื่ อ ส ง เสริ ม ชาวนาที่ ป ระกอบอาชี พ เสริ ม เช น
หัตถกรรมไดรวมกันซื้อวัสดุอุปกรณในราคายอมเยาว และรวมกันขายผลิตภัณฑหัตถกรรมนั้น
หรือใหสมาชิกมารวมกันผลิตสินคาอยางใดอยางหนึ่งภายในโรงงานขนาดเล็ก
หรือสํานักงาน
ของสหกรณนั้นเอง
อนึง่ การขยายจัดสหกรณในตอนปลายของระยะปรับตัวนี้ ประเทศไทยมีสภาผูแทน
ราษฎร ประกอบดวยผูแทนราษฎรซึ่งไดรับเลือกตั้งโดยทั่วไปจากราษฎร หลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองจากระบอบสมบูรณายาสิทธิราช เปนระบบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุขภายใตรัฐธรรมนูญเมื่อ พ.ศ. 2475 การจัดตั้งสหกรณในระยะนั้นเริ่มมีความกดดัน
ทางการเมือง โดยผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎร และผูแทนราษฎรอางการเรียกรองของ
ราษฎรใหมกี ารจัดตั้งสหกรณจํานวนมากในทองที่จังหวัดตาง ๆ เชน ในป 2492 ปเดียว มีการจัด
ตัง้ สหกรณหาทุนถึง 1,100 สหกรณ และสหกรณประเภทอื่น ๆ อีก 69 สหกรณ รวมทั้งสิ้น 1,169
สหกรณ นอกจากนั้นในปเดียวกันไดมีการจัดตั้งรานสหกรณจํานวน 149 สหกรณ ตามนโยบาย
ของกระทรงมหาดไทยที่จะใชรานสหกรณเปนเครื่องมือของรัฐบางในการลดคาครองชีพและ
บรรเทาความขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภคบางอยาง อันเปนผลสืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดลงใน พ.ศ. 2488
สหกรณตั้งใหมโดยอิทธิพลทางการเมืองนี้มิไดมีการสํารวจความตองการ และภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของราษฎรอยางจริงจัง ทั้งขาดการใหการศึกษาและเผยแพรความเขาใจการ
สหกรณอยางแทจริงเสียกอน จึงทําใหสหกรณเหลานี้ออนแอไมสามารถดําเนินงานและควบคุมดู
แลกันเองได โดยไมมีพนักงานสหกรณคอยชวยเหลือ สหกรณเหลานี้จึงตองเลิกและชําระบัญชี
เปนจํานวนมากในปตอ ๆ มา สวนที่เหลือก็ตองอยูในความดูแลชวยเหลือของราชการตอไป
เมือ่ สิน้ ป 2494 มีสหกรณประเภทตาง ๆ ประมาณ 8 ประเภท ดําเนินงานอยูใน 69
จังหวัด รวม 8,680 สหกรณ
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2.6 การพัฒนาบุคลากรกรมสหกรณและการศึกษาทางสหกรณ
กอนถึงระยะปรับตัวนี้กรมสหกรณตระหนักดีแลววา การจัดสหกรณในประเทศไทย
เปนวิธกี ารที่รัฐเปนผูริเริ่มขึ้น มิไดเกิดจากความเคลื่อนไหวของประชาชนดังเชนในประเทศตะวัน
ตก สหกรณคงยังจําเปนตองพึ่งพาความชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ตลอดจนการควบคุมและ
กํากับดูแลจากรัฐบาลตอไปเปนระยะเวลาพอสมควร จนกวาจะพัฒนาเปนขบวนการสหกรณที่พึ่ง
ตนเอง ปกครองตนเอง และเปนอิสระจากรัฐบาลไดในที่สุด เพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยเฉพาะกรม
สหกรณตองมีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอันสําคัญในการปฏิบัติภารกิจนี้ใหบรรลุความ
สําเร็จ
ปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการปฏิบัติภาคกิจนี้ ไดแก การสรางบุคลากรของกรม ฯ ให
เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ ตลอดจนการใหการศึกษาและเผยแพรการสหกรณใหกวางขวางออกไปใน
หมูน กั เรียน นักศึกษา และประชาชนใหมากที่สุดภายในกรอบเวลา และขอจํากัดดานทรัพยากร
กรมสหกรณจึงเริ่มเปดหลักสูตรฝกอบรมเจาพนักงานสหกรณขึ้นอยางเปนระบบในป
2481 โดยแบงเปน 2 หลักสูตร ไดแก
1) หลักสูตรพนักงานอบรมประเภท 1 เพื่อบรรจุเขารับราชการชั้นตรีในตําแหนง
“พนักงานสหกรณตรี”
ผูเขารับการอบรมตองมีวุฒิปริญญาธรรมศาสตรบัณฑิตย
จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองในขณะนั้น หรือผูที่ไดรับราชการในกรมสหกรณมาแลว
ไมนอ ยกวา 4 ป เพื่อใหไดผูที่มีวุฒิภาวะความรูพื้นฐานหรือประสบการณในดานกฎหมาย เศรษฐ
ศาสตร การคลัง การปกครอง และระเบียบปฏิบัติราชการมาแลวพอสมควร หลักสูตรนี้แบงเปน
ภาควิชาการมีระยะเวลา 2 ป และภาคปฏิบัติการ ระยะเวลา 4 เดือน ซึ่งตองออกไปฝกงานตาม
ทองทีต่ าง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของเจาพนักงานสหกรณ
2) หลักสูตรพนักงานอบรมประเภท 2 เพื่อบรรจุเขารับราชการชั้นจัตวา อันดับ 4
ตําแหนง “เสมียนพนักงาน” ผูเขารับการอบรมตองมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมบริบูรณ (มัธยม 8)
ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา กําหนดเวลาอบรมภาคทฤษฎี 6 เดือน แลวจึงสอบแขง
ขันวิชาขาราชการพลเรือน ผูสอบไดจะไดรับบรรจุเปนขาราชการชั้นจัตวาอันดับ 4 และสงออกไป
ฝกงานในทองที่กับเจาพนักงานสหกรณทํานอง “การฝกงานขณะประจําการ”
(on-the-job
training) แลวใหเงินพนักงานประจําทํางานที่สํานักงานสหกรณจังหวัดนั้นเอง
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การฝกอบรมทั้ง 2 หลักสูตรนี้มีเพียง 4 รุนแลวเลิกไป เพราะเห็นวามีขาราชการเพียง
พอแกการปฏิบัติราชการของกรมสหกรณแลว แตกระทรวงเกษตราธิการในสมัยนั้นเห็นวาการให
การศึกษาวิชาการสหกรณในระดับอุดมศึกษามีความสําคัญและจําเปนแกการสรางบุคลากรที่มีคุณ
ภาพของกรมสหกรณ ทั้งเปนการสงเสริมและเผยแพรความรูระดับสูงดานสหกรณใหแกบุคคลที่
จะไปประกอบอาชีพตาง ๆ ดวย กระทรวงเกษตราธิการจึงไดริเริ่มใหมีการศึกษาวิชาการสหกรณ
ใน “วิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดยตั้งเปน “แผนกวิชาสหกรณ” ในป 2482 ตอมาเมื่อวิทยาลัยไดยก
ฐานะขึน้ เปน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ในป 2486 แผนกวิชาสหกรณไดยกฐานะเปน “คณะ
เศรษฐศาสตรสหกรณ” (Faculty of Cooperative Economics)
อนึง่ สมควรกลาวดวยวาในป 2482 นั้น กรมสหกรณไดเริ่มออกวารสาร 3 เดือนเพื่อ
เผยแพรความรูดานสหกรณทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมทั้งความรูทั่วไปที่เกี่ยวของกับการ
สหกรณ ทั้งแกขาราชการ ผูนําสหกรณ นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ วารสารนั้นชื่อวา
“หนักสือพิมพสหกรณ” ซึ่งไดออกอยูปละ 4 เลม ติดตอกันมาจนกระทั่งทุกวันนี้
2.7 การเตรียมจัดตั้งสหภาพสหกรณ
ในป 2492 กรมสหกรณไดดําริที่จะใหมีการตั้ง “สหภาพสหกรณ” ขึ้นในอนาคตเพราะ
ตระหนักดีวา กิจการสหกรณเปนขบวนการหรือความเคลื่อนไหวของประชาชนที่จะตองชวยตน
เองและพึง่ พาตนเองโดยการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งในระดับปจเจกบุคคล (สมาชิก
บุคคลธรรมดา) และระดับสหกรณตาง ๆ สําหรับประเทศไทย รัฐบาลริเริ่มใหกอนและสงเสริม
ชวยเหลือสหกรณในระยะเวลาที่ประชาชนทั่วไปยังไมมีความรูความเขาใจการสหกรณอยางเพียง
พอ แตกม็ ิใชวารัฐบาลจะตองชวยเหลือและสนับสนุนสหกรณตลอดไป ในสิ่งที่ขบวนการ
สหรกณ จะพึงชวยเหลือและสนับสนุนตนเองไดในชวงเวลาที่กําลังพัฒนา กลาวอีกนัยหนึ่งดีกรี
แหงการชวยเหลือขบวนการสหกรณจะตองคอย ๆ ลดลงจนกระทั่งขบวนการสามารถพึ่งตนเองได
การชวยเหลือของรัฐตอสหกรณจึงเปลี่ยนเปนความสัมพันธเชนเดียวกับที่รัฐมีตอองคการธุรกิจเอก
ชนรูปอื่น เชน หางหุนสวนและบริษัท
ดังนัน้ ในป 2492 นั้นเอง กรมสหกรณไดยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณประจําป ซึ่งเก็บในอัตราพันละหนึ่งของยอดรวมสินทรัพยของสหกรณ ณ วันสิ้นป
ทางบัญชี และเปลี่ยนเปนการเก็บ “เงินสะสมชวยจัดสหภาพสหกรณ” ในอัตราเดียวกันแทนเปน
ประจําป เงินจํานวนนี้ทางราชการฝากไวกับธนาคารเพื่อการสหกรณ และตอมาเปนธนาคารเพื่อ
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การเกษตรและสหกรณการเกษตรดวยความมุงหมายเพื่อเตรียมการสงเสริมใหบรรดาสหกรณทุก
ประเภททัว่ ประเทศไดรวมตัวกันจัดตั้งสหภาพสหกรณ (Cooperative Union) ขึน้ เชนเดียวกับ
นานาประเทศที่ขบวนการสหกรณพัฒนาแลว เพื่อใหสหภาพสหกรณเปนองคการสหกรณสูงสุด
ทําหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมดานอุดมการณ การศึกษาอบรม การประสานงาน การประชา
สัมพันธ การเปนตัวแทนของสหกรณในการติดตอกับหนวยงานของรัฐบาล องคการสหกรณตาง
ประเทศและองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับสหกรณ
ทั้งนี้โดยสหภาพสหกรณจะไม
ประกอบธุรกิจอันเปนการแสวงหากําไรมาแบงปนกันในหมูสมาชิก
เมือ่ การเตรียมการดานการเงินมีจํานวนพอสมควรแลวในตนป 2511
กระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ ซึ่งดูแลราชการสหกรณไดจัดใหมีการประชุมผูแทนสหกรณที่สมัครใจจะรวม
กันจัดตัง้ สหภาพสหกรณดังจะไดกลาวในตอนตอไป
3. ระยะขยายตัว (พ.ศ.2495 – 2514)
ในระยะขยายตัว (Expansion Period)นี้ การพัฒนาขบวนการสหกรณไดผานเหตุการณ
ตางๆ ซึ่งสวนใหญเปนการริเริ่มหรือการกระทําของรัฐบาล หรือสวนราชการสหกรณแทบทั้งสิ้น
เชน การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ การออกกฎหมายสหกรณฉบับใหมมาใชบังคับแทนพระ
ราชบัญญัติสหกรณพุทธศักราช 2471 การขยายการจัดสหกรณ นโยบายรัฐบาลดานการสหกรณ
การปรับปรุงโครงสรางของสหกรณ และปจจัยสนับสนุนขบวนการสหกรณบางประการ ดังจะได
กลาวตอไปตามลําดับ
3.1 การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ หลังจากกรมสหกรณ กระทรวงพาณิชยได
ดําเนินการสงเสริม 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
กับราษฎร นักการเมือง และผูแทนราษฎรในสมัยนั้นก็เรียกรองใหมีการจัดตั้งสหกรณเพิ่มขึ้นทุกป
ทําใหมจี านวนสหกรณ
ํ
จํานวนสมาชิก และประเภทของสหกรณมากขึ้น นอกจากสํานักงาน เลขานุ
การรัฐมนตรี และสํานักงานปลัดกระทรวงที่กระทรวงตางๆ 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
รวมทัง้ ทําหนาที่สอบบัญชีประจําปของสหกรณทุกสหกรณในนามนายทะเบียนสหกรณ
ขอดีของการตั้งกระทรวงสหกรณ ไดแก การไดอัตรากําลังขาราชการสหกรณ และงบ
ประมาณมากขึ้น การสงเสริมและพัฒนาสหกรณอาจคลองตัวและรวดเร็วขึ้น แตขอเสียดูเหมือนจะ
มีมากกวาเมื่อเหลียวหนามองหลังไปดูการสงเสิรมและพัฒนาสหกรณในสมัยกรม สหกรณ โดย
เฉพาะอยางยิ่งในประเด็นดังตอไปนี้
(1) ความเปนเอกภาพทั้งในดานนโยบายและการปฏิบัติราชการสงเสริม สหกรณ
แตละกรมมุงสงเสริมการจัดตั้งสหกรณในรูปแบบตางๆ โดยขาดการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมในทองที่อยางละเอียดรอบคอบ หรือไมไดศึกษาความเหมาะสมอยางเพียงพอเสียกอน ผลที่
ตามมาคือปริมาณสหกรณเพิ่มขึ้นโดยเร็ว แตมีสหกรณที่ออนแอและนายทะเบียนสหกรณตองสั่ง
เลิกในภายหลังก็มาก เชน สหกรณอุตสาหกรรมยางแผน รานสหกรณ สหกรณขายขาวและพืชผล
เปนตน
(2)
ความร ว มมื อ และการประสานงานระหว า งเจ า พนั ก งานสหกรณ ใ นกรม
สหกรณ (เดิม) เจาพนักงานสหกรณระดับกลางและระดับลางไดรับแตงตั้งเปน “สหกรณจังหวัด”
และ “สหกรณอําเภอ” ตามลําดับ เพื่อทําหนาที่สงเสริมและกํากับดูแลสหกรณตาง ๆ ในทองที่
ดําเนินงานของตน และอาจโยกยายสับเปลี่ยนตําแหนงกับ “ผูสอบบัญชีสหกรณ” ได ภายใตผู
บังคับบัญชาคืออธิบดีกรมสหกรณคนเดียวกัน ซึ่งสวนมากไดรับแตงตั้งเปนนายทะเบียนสหกรณ
ดวย จนกระทั่งหลัง พ.ศ.2495 จึงแตงตั้งนายทะเบียนสหกรณจากปลัดกระทรวง หรือรองปลัด
กระทรวง การสับเปลี่ยนหมุนเวียนตําแหนงระหวางสหกรณจังหวัด สหกรณอําเภอ และผูสอบ
บัญชี ทําใหเจาหนาที่เหลานี้ไดเรียนรูและมีประสบการณเกี่ยวกับงานสงเสริมสหกรณ ทั้งในดาน
การสหกรณ การเงิน การบัญชี การใหการศึกษาฝกอบรมและเผยแพร ฯลฯ และเมื่อสหกรณ
จังหวัดหรือผูสอบบัญชีไดเลื่อนตําแหนงเปน “ผูตรวจการสหกรณ” ซึ่งเปนเจาพนักงานระดับสูง ก็
จะเปนผูที่มีความรูและประสบการณเกี่ยวกับงานสงเสริมและควบคุมดูแลสหกรณไดอยางดี แต
เมือ่ ตัง้ กระทรวงสหกรณแลว ตําแหนง สหกรณจังหวัด และสหกรณอําเภอ กับผูสอบบัญชี ไดรับ
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แตงตั้งจากสายงานของตนคือสํ านักงานปลัดกระทรวงสหกรณ สํ าหรับสหกรณจังหวัดและ
สหกรณอาเภอ
ํ และกรมตรวจบัญชี สหกรณสําหรับผูสอบบัญชี ทําใหขาดการสับเปลี่ยนหมุนเวียน
ขาราชการในตําแหนงเหลานี้ และตางก็ปฏิบัติหนาที่เฉพาะของตนโดยไมคอยคํ านึงถึงการใช
ความรูและประสบการณที่เกี่ยวของของอีกฝายหนึ่ง
(3) การสงเสิรมและพัฒนาสหกรณภายใตกระทรวงสหกรณเนนปริมาณมากกวาคุณ
ภาพ ซึง่ ตรงกันขามกับสมัยกรมสหกรณ เพราะวาตางกรมตางก็พยายามสรางผลงาน (ปริมาณ) เพื่อ
ขยายอัตรากําลังคนและงบประมาณใหไดมาก ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ใน
อัตราทีส่ ูงขึ้น จนมีผูกลาวเปรียบเปรยวารัฐบาลกําลังสงเสริมและพัฒนาขบวนการ สหกรณหรือ
ราชการสหกรณกันแน
นอกจากนัน้ ในป 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 และโอนราชการสวนภูมิภาคจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สหกรณมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ รวมทั้งกองเศรษฐกิจการสหกรณ
และผูตรวจราชการกระทรวง
การปรับปรุงสวนราชการสหกรณครั้งนี้จึงไมเปลี่ยนแปลงมากนัก นอกจากการรวม
กรมสหกรณพาณิชยกับกรมสหกรณธนกิจเขาดวยกัน แตมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลที่แตงตั้งให
ดํ ารงตํ าแหนงสูงหลายตํ าแหนงที่มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนา
สหกรณ เชน ตําแหนงรองปลัดกระทรวง นายทะเบียนสหกรณ และผูตรวจราชการกระทรวง ซึ่ง
รับโอนหรือแตงตั้งจากขาราชการระดับสูงจากสวนราชการอื่นที่ไมใชสวนราชการ สหกรณ ความ
รูความสามารถและประสบการณของขาราชการระดับสูงเหลานี้เกี่ยวกับงานสงเสริมและพัฒนา
สหกรณจึงมีคอนขางจํากัด
อยางไรก็ตามกระทรวงพัฒนาแหงชาติก็มีอายุจํากัดเพียง 10 ป แลวไดถูกยุบเลิกในป
2515 ซึง่ จะไดกลาวในตอนตอไป
3.2 การตราพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 ได
ใชมาเปนเวลา 40 ป เมื่อกระทรวงพัฒนาการแหงชาติไดยกรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ……
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ซึ่งรัฐบาลไดเสนอเขาสูการพิจารณาของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภาในสมัยรัฐบาลของ
คณะปฏิวัติ และไดตราเปนพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2511 โดยยก
เลิกกฎหมายวาดวยสหกรณเดิมทุกฉบับ
เหตุผลในการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ เพราะพรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 ซึ่งไดแกไข
เพิม่ เติมแลว 3 ครั้ง ไดใชมานานถึง 40 ป สหกรณไดขยายตัวขึ้นเปนอันมากทั้งในดานประเภท
ของสหกรณ จํานวนสหกรณ จํานวนสมาชิก และความหลากหลายของกิจการสหกรณ บทบัญญัติ
ของกฎหมายสหกรณเดิมจึงไมเพียงพอแกการใชบังคับ เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของสหกรณให
ดีขึ้นทั้งระบบ
สาระสํ าคัญบางประการของพรบ.สหกรณ พ.ศ.2511 ไดแก การจัดหมวดหมูบท
บัญญัตขิ องกฎหมายใหชัดเจนขึ้นเปนสวนๆ รวม 7 สวน คือ (1) สหกรณจํากัด (2) สหกรณไม
จํากัด (3) ชุมนุมสหกรณ (4)การควบสหกรณ (5) การชําระบัญชี (6) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย และ (7) บทกําหนดโทษ รวมทั้งสิ้น 119 มาตรา ในขณะที่พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 มี 34
มาตรา นับวาเปนการปรับปรุงโครงสรางของกฎหมายแตยังคงใช “ระบบกฎหมายสหกรณฉบับ
เดียว” สําหรับใชบังคับแกสหกรณทุกประเภท
สาระสําคัญอีกประการหนึ่งทีมีผลกระทบตอโครงสรางและระบบของสหกรณไทยใน
เวลาตอมา คือ บทบัญญัติวาดวยการควบสหกรณ และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งจะได
กลาวในตอนที่เกี่ยวของตอไป รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้
3.3 การขยายการจัดสหกรณ ในระยะขยายตัวของการจัดสหกรณนี้ไดมีการจัดตั้ง
สหกรณประเภทใหม ๆ ขึ้นเปนการทดลองอีกหลายประเภท แตยังคงเนนการจัดตั้งสหกรณใน
ชนบท เพราะไดรับความกดดันทางการเมืองจากผูแทนราษฎรในสมัยนั้นดวยสวนหนึ่ง
(1) สหกรณประเภทใหม ๆ และชุมนุมสหกรณ ระหวาง พ.ศ.2495 – 2497 ไดเริ่มจัด
ตัง้ สหกรณรูปใหมขึ้น เชน สหกรณบริการสาธารณูปโภค (สหกรณไฟฟา สหกรณประปา)
สหกรณหาทุนและการขาย (สหกรณขายเกลือ และสหกรณชาวนากุง) สหกรณนิคมกสิกรรม
สหกรณขายพืชผลและผลิตผล รวมทั้งสหกรณหาทุน ซึ่งยังตั้งขึ้นจํานวนมากในแตละป เปนที่นา
สังเกตวาในป พ.ศ.2494 ไดมีการตั้งชุมนุมสหกรณธนกิจขึ้น ชื่อ “ธนาคารสหกรณเชียงใหม
จ.ส.ช.” โดยมีสหกรณหาทุนในจังหวัดนั้นและจังหวัดลําพูนซึ่งอยูติดตอกันเปนสมาชิก และมี
บุคคลธรรมดาที่สนใจการสหกรณเปนสมาชิกดวย
ธนาคารสหกรณจังหวัดเชียงใหมจึงเปน
“ชุมนุมสหกรณแบบผสม” ตอมาในป พ.ศ.2495 ไดมีการตั้งธนาคารสหกรณขึ้นอีกแหงหนึ่งชื่อ
“ธนาคารสหกรณจังหวัดอุตรดิตถ” โดยใชหลักการและวิธีดําเนินงานอยางเดียวกัน ในปเดียวกัน
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นัน้ ไดมกี ารจัดตั้งชุมนุมสหกรณขายขาวและพืชผลชื่อ
“สหกรณขายขาวและพืชผลเชียงใหม
จสช.” มีแดนดําเนินงานครอบคลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งหมด ประกอบดวยสหกรณขายขาว
และสหกรณหาทุนเปนสมาชิก และมีบุคคลธรรมดา(โดยมากเปนสมาชิกสหกรณหาทุนชั้นนํา)เปน
สมาชิกดวย ทัง้ นี้นอกจากเพื่อระดมทุนเรือนหุนใหไดมากแลว ยังมุงหมายที่จะใหสมาชิกบุคคล
ธรรมดาชั้นนํานี้ไดเขามาสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการดวย
สหกรณประเภทใหมอีกประเภทหนึ่งที่เริ่มจัดตั้งขึ้นในจังหวัดพระนคร(กทม.) ในป
2511 คือสหกรณแท็กซี่ เปนการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะควบคุมจํานวน
รถแท็กซีใ่ นเขตนครหลวงมิใหมีมากเกินไป โดยออกระเบียบใหมีรถแท็กซี่ 2 รูปแบบ คือ รถ
แท็กซีบ่ ริษทั จํากัด และ รถแท็กซี่สหกรณ ใหมีจํานวนรถรูปแบบละเทากัน โดยที่รถแท็กซี่บริษัท
เปนของนายทุนหรือเจาของอูซอมรถยนตเปนสวนใหญ สวนรถแท็กซี่สหกรณนั้นประสงคจะให
สมาชิกไดเปนเจาของรถเองเมื่อไดผอนสงคาเชาซื้อรถจากสหกรณเสร็จสิ้นแลว ซึ่งไดรับความชวย
เหลือทางการเงินจากรัฐบาล แตเนื่องจากเปนการจัดตั้งสหกรณอยางเรงรีบ คนขับรถแท็กซี่ยังไม
เขาใจหลักการและวิธีการสหกรณเพียงพอ ประกอบกับนายทุนรถแท็กซี่มองเห็นประโยชนที่จะได
ซือ้ รถแท็กซี่โดยเงื่อนไขและราคาที่ผอนปรน จึงสงผูเชารถแท็กซี่ในเครือของตนสมัครเปนสมาชิก
เปนจํานวนมาก ในที่สุดสหกรณแท็กซี่แทบทั้งหมดตกอยูภายใตการบริหารและอิทธิพลของนาย
ทุน สหกรณแท็กซี่ก็ไมสามารถสงเสริมใหสมาชิกมีกรรมสิทธิ์ในรถแท็กซี่ไดอยางทั่วถึง โดยไม
ตองพูดถึงการจัดสวัสดิการตางๆใหแกสมาชิก นี่คือตัวอยางหนึ่งของการจัดตั้ง สหกรณอยางเรงรีบ
เกินไปในขณะที่ราษฎรยังไมพรอมที่จะรับเอาวิธีการสหกรณไปใช ผลสุดทายเปนการทําลายความ
มุง หมายหรือวัตถุประสงคของการจัดตั้งสหกรณนั่นเอง
(2) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดกลาวมาแลวใน 2.7 วาไดเตรียมการจัด
ตัง้ สหภาพสหกรณ (cooperative union) ขึน้ ใหมีหนาที่สงเสริมความเจริญกาวหนาของขบวนการ
สหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอุดมการณ โดยไมใหทําธุรกิจเมื่อกรมสหกรณไดสะสมเงินทุน
จัดสหภาพสหกรณ ซึ่งเก็บจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปของสหกรณทั้งหมดไดเปนจํานวนพอ
สมควรแลว จึงไดใหเจาพนักงานสหกรณทําการเผยแพรหลักการและเหตุผลของการจัดตั้งองค
การสหกรณขั้นสูงสุดขึ้นในราวปลายป 2510 และเสนอขอความเห็นชอบจากกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติในสมัยนั้น
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติเห็นชอบใหจัดตั้งองคการสหกรณสูงสุดนั้นได แตให
เปลี่ยนชื่อเปน”สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” ดวยเหตุผลใดไมปรากฎชัดเจน แตเขาใจวา
เพราะคําวา “สหภาพ” เปนคําทีข่ บวนการแรงงานในประเทศประชาธิปไตยใชกันอยางแพรหลาย
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วา “สหภาพแรงงาน” หรือ “สหภาพกรรมกร” (trade union หรือ labour union) ผูบริหารระดับสูง
ในรัฐบาลเผด็จการสมัยนั้นจึงใหใชชื่ออื่น ในที่สุดผูริเริ่มไดใชชื่อ “สันนิบาตสหกรณ” แทน เพราะ
มีใชกันอยูในบางประเทศ เชน “สันนิบาตสหกรณแหงสหรัฐอเมริกา” (cooperative league of the
United States of America) สันนิบาตสหกรณแหงประเทศจีน (ไตหวัน) เปนตน
คณะผูริเริ่มจัดตั้งสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไดประชุมผูแทนสหกรณทุก
ประเภทที่สมัครใจเปนสมาชิก รวม 89 สหกรณ และไดรับจดทะเบียนตามพรบ.สหกรณพ.ศ.2471
ในชื่อ “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัดสินใช” เปนประเภทชุมนุมสหกรณ เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ 2511 กอนที่จะประกาศใชพรบ.สหกรณพ.ศ.2511 เพียงไมกี่เดือน สันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย จสช.จึงมีสภาพเปนสหกรณที่ตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสหกรณสมาชิกเชน
เดียวกับองคการสหกรณสูงสุดของประเทศอื่น ๆ
แตเมื่อประกาศใช พรบ.สหกรณพ.ศ.2511 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2511 ไดมีบทเฉพาะ
กาลมาตรา 119 (7) บัญญัตใิ หสนั นิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัดสินใชที่ไดจดทะเบียนอยู
กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามพระราชบัญญัตินี้
พรบ.สหกรณพ.ศ.2511 มีบทบัญญัติในสวนที่ 6 วาดวยสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ถึง 10
มาตรา (มาตรา104 - 113)
บทบัญญัตสิ าคั
ํ ญที่ทําใหเกิดความเขาใจทั่วไปวา สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติฉบับใหมนี้ขาดลักษณะของการเปนสหกรณ คือ มาตรา 104 ที่ใหสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย ประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนสหกรณ โดยไมมีความชัดเจนวา สหกรณ
สมาชิกนั้นตองมีความสมัครใจหรือไม และไดถือปฏิบัติในเวลาตอมาจนกระทั่งบัดนี้วา เมื่อ
สหกรณใดไดรับจดทะเบียนตั้งขึ้นแลวตองเปนสมาชิกของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดย
อัตโนมัติ การพนจากสมาชิกภาพก็มีกรณีเดียวคือ สหกรณสมาชิกนั้นไดเลิกและชําระบัญชีแลว ไม
มีการลาออก
อีกมาตราหนึ่งคือ มาตรา 108 ที่ใหรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการดําเนินสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยไดไมเกิน 5 คน ในขณะที่ที่ประชุมใหญ สสท.เลือกตั้งจากผูแทนสหกรณสมาชิก
จํานวนไมนอยกวา 12 คน ประกอบเปนคณะกรรมการดําเนินการ สสท.
ความไมชัดเจนของพรบ.สหกรณ พ.ศ.2511และความเขาใจโดยทั่วไปของนักสหกรณ
และสวนราชการสหกรณวา สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมมีสภาพเปนสหกรณไดรับการ
ตอกยําโดยมาตรา
้
10 ที่หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใช
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คําวา”สหกรณ” เปนชือ่ หรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจ หากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
มีสภาพเปนสหกรณก็ไมจําเปนตองบัญญัติเปนขอยกเวนไวในมาตรานี้
3.4 นโยบายดานการสหกรณและการเปลี่ยนแปลงบางประการที่กระทบตอโครงสราง
ของขบวนการสหกรณ ในระยะขยายตัวนี้ การบริหารงานสงเสริมและพัฒนาสหกรณอยูในชวง
ของกระทรวงสหกรณและกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ซึ่งมีโครงสรางสวนราชการ สหกรณแบง
เปนกรมตางๆหลายกรม จัดตามกลุมใหญๆของสหกรณและหนาที่ในการตรวจสอบบัญชีของทาง
ราชการ บทบาทของรัฐบาลทั้งในดานการกําหนดนโยบายการสหกรณและการปรับปรุงเปลี่ยน
แปลงการดําเนินการตามนโยบาย ยังเปนการริเริ่มจากรัฐบาลหรือสวนราชการ สหกรณเปนสําคัญ
แมวา หลังจากไดจัดตั้งสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย องคการสูงสุดของขบวนการสหกรณขึ้น
มาแลวในป 2511 ก็ตาม รัฐบาลก็มิไดสอบถามหรือใหตัวแทนของขบวนการสหกรณมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของหรือกระทบตอขบวนการสหกรณแตอยาง
ใด เชนการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเงินซึ่งมีผลกระทบตอสถาบันการเงินของสหกรณ
ในป 2509 ปสุดทายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.25042509) รัฐบาลไดกําหนดนโยบายดานการสหกรณวา “…รัฐบาลนี้จะสงเสริมและปรับปรุงสหกรณ
ประเภทตางๆ ใหแพรหลายตามความตองการของประชาชน และใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
เพือ่ ยกฐานะการครองชีพและภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้น” การจัดขยายสหกรณไดรับงบประมาณเพิ่ม
ขึน้ และมีการตั้งสหกรณประเภทตางๆ เพิ่มขึ้นจริง แตในระยะเวลาใกลเคียงกันนั้นรัฐบาลไดออก
กฎหมาย 3 ฉบับทีก่ ระทบตอเสรีภาพของขบวนการสหกรณที่จะมีและพัฒนาสถาบันการเงินของ
ขบวนการสหกรณเอง นั่นคือพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 พระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509 และพระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ.2510
ผลกระทบทางลบของกฎหมายการเงินทั้ง 3 ฉบับ กลาวโดยยอดังตอไปนี้
(1) พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ไดกําหนดคํานิยาม “การ
ธนาคารพาณิชย” วาใหหมายถึงการประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม
หรือเมือ่ สิน้ ระยะเวลาอันกําหนดไว และใชประโยชนเงินนั้นไดทางหนึ่งหรือหลายทาง เชน ให
กูย มื ซือ้ ขายหรือเก็บเงินตามตั๋วแลกเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ฯลฯ (มาตรา 4) และบัญญัติ
หามมิใหบุคคลใดนอกจากธนาคารพาณิชยประกอบการธนาคารพาณิชย (มาตรา 8) นอกจากนั้นได
หามมิใหบุคคลใดนอกจากธนาคารพาณิชยใชชื่อหรือคําแสดงชื่อในธุรกิจวา “ธนาคาร” (มาตรา 9)
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บทบัญญัติเหลานี้มีผลใหสหกรณไมมีสิทธิดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยและใชคําวา
“ธนาคาร” เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อในทางธุรกิจได ธนาคารสหกรณจังหวัด 2 ธนาคาร ใน
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งกําลังดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยตามหลักการและวิธี
การสหกรณไปไดดวยดีจึงถูกสั่งใหระงับการรับเงินฝากกระแสรายวัน เพราะเปนเงินฝากที่ตองจาย
คืนเมือ่ ทวงถามโดยการใชเช็ค และใหเปลี่ยนชื่อเปนชุมนุมสหกรณธนกิจ ตั้งแตพ.ศ. 2505 เปนตน
มา
(2) พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509 ผลของ
การออกพระราชบัญญัตินี้ทําใหมีการออกพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารสหกรณ
พ.ศ.2486 พ.ศ.2509 และใหโอนบรรดาสินทรัพย หนี้สินและความรับผิดของธนาคารเพื่อการ
สหกรณเดิมไปเปนของ ธ.ก.ส. ทั้งยังบัญญัติใหธนาคารนี้ใหเงินกูแกเกษตรกรรายคน นอกเหนือ
จากการใหเงินกูแกสหกรณภาคเกษตร เพื่อดําเนินงานสินเชื่อการเกษตรกับสมาชิกของ สหกรณ
ดวย ผลกระทบของพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ประการแรกคือ
ทําใหธนาคารเพื่อการสหกรณเดิมซึ่งกําลังพัฒนาเปนธนาคารกลางของสหกรณทั่วประเทศตองยุบ
เลิกไป และประการที่ 2 ทําให ธ.ก.ส.เปนคูแขงที่ไดเปรียบ สหกรณภาคเกษตรเปนอันมาก ในการ
ดําเนินงานสินเชื่อการเกษตร นี่คือสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหระบบสินเชื่อการเกษตรแบบ
สหกรณไมเจริญเติบโตหรือกาวหนาเทาที่ควร รวมทั้งทําใหขบวนการสหกรณไมสามารถพัฒนา
ธนาคารสหกรณกลางระดับภูมิภาค
และระดับชาติไดเหมือนในประเทศที่ไมลิดรอนสิทธิการ
ดําเนินกิจการธนาคารของขบวนการสหกรณ
(3) พระราชบัญญัติประกันภัย พ.ศ.2510 พระราชบัญญัติไดตราขึ้นในสมัยรัฐบาล
ของคณะปฏิวัติเชนเดียวกับพระราชบัญญัติที่ไดกลาวถึง 2 ฉบับแรก ในพระราชบัญญัตินี้มีบท
บัญญัติทํานองเดียวกับพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย พ.ศ.2505 กลาวคือไดกําหนดวาการ
ดําเนินกิจการประกันภัย (ในขณะนั้นหมายความรวมถึงการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย)
ใหดาเนิ
ํ นการไดในรูปบริษัทจํากัดเทานั้น และตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
เมือ่ พิจารณากฎหมายทั้ง 3 ฉบับแลวจะเห็นวาขัดกับนโยบายรัฐบาลที่ไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 วาจะสงเสริมและปรับปรุงสหกรณประเภทตางๆ
ไดแพรหลายดังไดกลาวมาแลว ในความเปนจริงรัฐบาลสมัยนั้นสงเสริมและคุมครองการผูกขาด
ธุรกิจการเงินและธนาคารใหอยูในมือของนายทุนมากกวาที่จะสงเสริมใหประชาชนชั้นเล็กชั้นนอย
รวมกลุม กันทําธุรกิจประเภทนี้ในรูปสหกรณ พฤติกรรมและปรากฎการณอันนี้ยังมีใหเห็นอยูใน
ปจจุบันอยางชัดแจง
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3.5 ปจจัยสนับสนุนการขยายตัวของขบวนการสหกรณ
อยางไรก็ตามในชวง พ.ศ.2505 – 2514 นั้นมีปจจัยสําคัญบางประการที่สนับสนุนการ
ขยายตัวของขบวนการสหกรณในเวลาตอมาดังนี้
(1) การปรับปรุงบริการเงินกูของสหกรณหาทุน ในป 2504 กรมสหกรณธนกิจ
กระทรวงสหกรณ และธนาคารเพื่อการสหกรณไดรวมกันพิจารณาวาธนาคารฯ เริ่มมีเงินทุนหมุน
เวียนสําหรับใหเงินกูสหกรณหาทุนไมเพียงพอแกความตองการ เพราะมีจํานวนสหกรณหาทุนเพิ่ม
ขึน้ เปนจํานวนมาก การที่ธนาคารเพื่อการสหกรณจะหาแหลงเงินกูใหมเพิ่มเติมไดจะตองแสดงผล
การดําเนินงานของธนาคารใหเห็นวาเปนไปดวยความมั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการชําระหนี้เงิน
กูข องสหกรณหาทุนตองอยูในเกณฑดี แมวาอัตราการชําระหนี้ของสหกรณหาทุนระหวางป 24982503 เฉลีย่ อยูในระดับรอยละ 50 ของเงินกูที่ถึงกําหนดชําระ แตควรจะปรับปรุงใหสูงขึ้นถึงระดับ
รอยละ 70-75
ในป 2505 กระทรวงสหกรณจึงไดออกระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการปรับปรุงบริการ
เงินกูข องสหกรณหาทุน เพื่อใหสมาชิกไดรับเงินกูอยางรวดเร็ว สามารถเพิ่มผลผลิต รายไดและ
สามารถชําระหนี้ไดตรงตามสัญญามากขึ้น
ซึ่งจะทําใหสหกรณหาทุนสงชําระหนี้เงินกูใหแก
ธนาคารเพื่อการสหกรณไดสูงขึ้นดวย มาตรการสําคัญในการปรับปรุงบริการเงินกูประกอบดวย
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการสอบสวนพิจารณาคําขอกูของสหกรณหาทุนในระดับทองที่ การสง
เสริมการประกอบอาชีพของสมาชิกชาวนา
การพิจารณาและดําเนินการของธนาคารเพื่อการส
หกรณเกีย่ วกับคําขอกูของสหกรณหาทุน การตรวจสอบการใชเงินกูของสมาชิก การเรงรัดและ
ติดตามการชําระหนี้เงินกูที่ถึงกําหนด การศึกษาอบรมสําหรับกรรมการดําเนินการและสมาชิก
ของสหกรณหาทุน เปนตน
(2) การริเริ่มโครงการตามพระราชดําริโครงการแรก ในป 2507 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห วั รัชกาลปจจุบันทรงดําริใหชาวสวนผักในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวน82 ครอบ
ครัว ซึง่ เปนผูเชาที่ดินหรือมีที่ดินทํากินจํานวนจํากัดใหไดตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่
มัน่ คงในรูปหมูบานสหกรณ กระทรวงพัฒนาการแหงชาติในขณะนั้นไดรับสนองพระราชดําริ
และมอบใหกรมสหกรณที่ดินและกรมชลประทานทําโครงการรวมกันเพื่ออพยพชาวสวนผักเขา
ไปทํากินในที่ดินรกรางวางเปลา ในตําบลหุบกะพง อําเภอชะอํา เนื้อที่ประมาณ 1,500 ไร แตเนื่อง
จากทีด่ นิ มีลกั ษณะเปนทรายไมเหมาะแกการเพาะปลูก รัฐบาลจึงไดขอความชวยเหลือจากประเทศ
อิสราเอลซึ่งมีประสบการณในการปรับปรุงที่ดินเปนทรายใหใชในการเกษตรได และไดรับการ
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ตอบสนองดวยดีเมื่อทราบวาเปนพระราชดําริที่จะใหราษฎรนําวิธีการ
สหกรณมาใชในการ
ประกอบอาชีพ โดยจะพัฒนาเปนหมูบานสหกรณตัวอยางขึ้น
โครงการหมูบานสหกรณตัวอยางหรือ “โครงการพัฒนาชนบท ไทย-อิสราเอล” จึงได
เริม่ ขึน้ ในป 2509 โดยความชวยเหลือจากรัฐบาลอิสราเอลในการพัฒนาที่ดิน การจัดระบบชล
ประทานในทีด่ ินทุกแปลง การชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญวัสดุอุปกรณและทุนฝกอบรมในประเทศ
อิสราเอลสําหรับเจาหนาที่ฝายไทย โครงการนี้สิ้นสุดลงในป 2514 เมื่อไดมีการจัดตั้งสหกรณการ
เกษตรหุบกะพง จํากัดขึ้น ภายใตการสงเสริมและกํากับแนะนําของ “ศูนยสาธิต สหกรณโครงการ
หุบกะพง” กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จนกระทั่งทุกวันนี้
(3) การตัง้ สถาบันการศึกษาทางสหกรณ ในป 2510 กระทรวงพัฒนาแหงชาติได
เห็นความสําคัญของการพัฒนากําลังคนดานการสหกรณเพื่อบรรจุในสวนราชการ สหกรณและเพื่อ
สนองความตองการของสหกรณประเภทตางๆ ซึ่งกําลังมีความจําเปนเพิ่มขึ้นตามจํานวนสหกรณที่
เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากขณะนั้นยังไมมีองคการสหกรณสูงสุด (สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย) ทาง
ราชการจึงไดริเริ่มตั้งสถาบันการศึกษาทางสหกรณขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหง
ชาติ
สถาบันนี้ไดเริ่มดําเนินการในป 2512 ใหการศึกษาฝกอบรมหลักสูตร 1 ป แกผูที่มีวุฒิ
มัธยมศึกษาปที่ 8 ในสมัยนัน้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติงานสหกรณ ตอมาในป 2515 เมื่อมีการ
ยุบเลิกกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ สถาบันนี้ไดโอนไปสังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
สถาบันการศึกษาทางสหกรณนับวาประสบความสําเร็จในการพัฒนากําลังคนให
แกสว นราชการสหกรณ แตไมคอยไดผลมากนักในการสนองความตองการของสหกรณ เพราะวาผู
สํ าเร็จการศึกษาสนใจสมัครเขารับราชการสหกรณมากกวาเขารับการบรรจุเปนบุคลากรของ
สหกรณ ทุกป (แตผูสําเร็จการศึกษาก็มักจะทํางานในสหกรณไมไดนาน เมื่อมีการสอบ แขงขัน
เขารับราชการในกรมสงเสริมสหกรณ หรือหนวยงานอื่นที่มีอนาคตดีกวา เขาก็จะลาออกจาก
สหกรณ ซึ่งโดยทั่วไปกําหนดอัตราเงินเดือนคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับสวนราชการหรือองคการเอก
ชนอื่นๆ
ประสบการณของสถาบันการศึกษาทางสหกรณนาจะเปนอุทาหรณอยางดีที่กรม
สงเสริมสหกรณจะพิจารณาปรับปรุงโครงสรางและกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันใหเปน
วิทยาลัยสหกรณ และโอนไปอยูในความรับผิดชอบของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เมื่อมี
ความพรอมที่จะรับภารกิจนี้ไปดําเนินการเองเชนเดียวกับในตางประเทศหลายประเทศ
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3.6 การควบสหกรณหาทุน
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 มีบทบัญญัติอนุญาตใหสหกรณชนิดเดียวกัน
(สหกรณจํากัด หรือสหกรณไมจํากัด) ตั้งแต 2 สหกรณควบเขากันเปนสหกรณเดียวได โดยมติแหง
ทีป่ ระชุมใหญของแตละสหกรณและตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ในป 2512
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติในขณะนั้นมีนโยบายสงเสริมใหสหกรณหาทุน ซึ่งเปน สหกรณชนิด
ไมจากั
ํ ด และโดยทั่วไปมีขนาดเล็กในระดับหมูบานหรือตําบล ไดควบเขากันและเปลี่ยนเปน
สหกรณชนิดจํากัดในระดับอําเภอ ตามแบบสหกรณเครดิตเพื่อผลิตกรรมในระดับอําเภอซึ่งไดเริ่ม
จัดมาตั้งแตป 2502
กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจ ซึ่งมีอํานาจหนาที่สงเสริมสหกรณหาทุนใหความ
เห็นวาควรจะมีการสํารวจหรือศึกษาความเหมาะสมในแตละพื้นที่เสียกอนที่จะทําโครงการควบ
สหกรณหาทุนทั่วประเทศใหเสร็จภายในป 2514 เพราะวาความมุงหมายของการควบสหกรณนั้น
ตองการปรับขนาดของสหกรณใหใหญขึ้นทั้งในดานจํานวนสมาชิกและแดนดําเนินงาน เพื่อใหมี
สัดสวนที่เหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพของธุรกิจที่กําลังเติบโตขึ้นของแตละสหกรณที่ดําเนิน
งานอยู
กลาวอีกนัยหนึ่งการควบสหกรณเปนการปรับโครงสรางของสหกรณใหสอดคลองกับ
ปริมาณและคุณภาพของธุรกิจรวมทั้งจํานวนสมาชิก เพื่อใหไดรับประโยชนจากหลักการประหยัด
ดวยขนาด (economy of scales) ซึง่ องคการธุรกิจที่ดีทั้งหลายถือปฏิบัติ
โดยปราศจากการศึกษาความเหมาะสม กระทรวงฯ ไดสั่งการใหทําโครงการควบ
สหกรณหาทุนในแตละอําเภอเปนสหกรณเดียวทั่วประเทศ และเปลี่ยนชนิดเปนสหกรณจํากัดให
เสร็จภายในป 2514 การควบสหกรณหาทุนในชวงเวลานั้นจึงไดดําเนินไปอยางเรงรีบ คณะ
กรรมการดําเนินการและสมาชิกสหกรณแทบไมไดรับการปรึกษาหรือสอบถามความเห็นลวงหนา
สหกรณจงั หวัดและสหกรณอําเภอดําเนินการจัดประชุมใหญอยางรวบรัด เพื่อใหถูกตองตามขั้น
ตอนของกฎหมายสหกรณ แลวเสนอขอจดทะเบียนเปนสหกรณจํากัด ประเภทสหกรณธนกิจ (ใน
ขณะนัน้ ) เมื่อสิ้นป 2514 จํานวนสหกรณหาทุนซึ่งลดลงเหลือ….. สหกรณเปนประเภทสหกรณ
การธนกิจชนิดจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511
ผลของการควบสหกรณหาทุนหลายสหกรณในหนึ่งอําเภอเปนสหกรณเดียวจึงไม
นาแปลกใจทีป่ รากฎวาในหลายอําเภอเปนการรวมสหกรณที่คอนขางออนแอ (จํานวนสมาชิกและ
ปริมาณธุรกิจนอย เงินกูคางชําระสูง ฯลฯ) เขาดวยกัน ซึ่งทําใหฐานะของสหกรณยิ่งออนแอมากขึ้น
อันเปนการผิดความมุงหมายของควบสหกรณ และอาจกลาวไดวาเปนสาเหตุหนึ่งของความออนแอ
ของสหกรณภาคเกษตรจํานวนไมนอยในปจจุบัน
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แทจริงนาจะสงเสริมใหสหกรณหาทุนระดับหมูบานหรือตําบลรับเกษตรกรเขา
เปนสมาชิกใหหนาแนนและใหการศึกษาอยางทั่วถึง เพื่อปรับฐานของสหกรณใหเขมแข็ง ทําให
เกษตรกรสวนมากในหมูบานหรือตําบลเห็นคุณคาและสมัครเปนสมาชิกสหกรณเสียกอนแลวจึง
ดําเนินการควบสหกรณเขากันตามความเหมาะสม โดยไมตองวางกฎตายตัววาจะตองเปนสหกรณ
ระดับอําเภอดังที่เปนอยูในทุกวันนี้
4. ระยะปรับปรุง (พ.ศ.2515-ปจจุบัน)
การพัฒนาขบวนการสหกรณในระยะปรับปรุง (improvement period) นีม้ เี หตุการณ
สําคัญเกิดขึ้นหลายประการ เชน การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ การแกไขเพิ่มเติมพระราช
บัญญัตสิ หกรณ พ.ศ.2511 การปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณ นโยบายพัฒนาสหกรณใน
ภาคเกษตร และโครงการความชวยเหลือจากประเทศญี่ปุน
4.1 การปรับปรุงสวนราชการสหกรณ
มีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 216 และ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ใหยุบเลิก
กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ โดยใหโอนสวนราชการตางๆ ไปอยูในสังกัดของกระทรวงตาง ๆ
เฉพาะสวนราชการสหกรณใหตั้ง “กรมสงเสริมสหกรณ” ขึ้นโดยรวมงานที่เกี่ยวกับราชการ
สหกรณในสํานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ กรมสหกรณพาณิชยและธนกิจและกรม
สหกรณทดี่ นิ เขาดวยกัน และใหโอนไปสังกัด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” ซึ่งเปลี่ยนชื่อจาก
“กระทรวงเกษตราธิการ” รวมทั้งใหโอนกรมตรวจบัญชีสหกรณไปสังกัดกระทรวงนี้ดวย
สวนราชการสหกรณจึงถูกยุบจาก 3 กรมเหลือ 2 กรม คือ กรมสงเสริมสหกรณและ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งตอมาปรากฎวาเปนผลดีแกความเปนเอกภาพของนโยบายและแผน
ปฏิบตั งิ านสงเสริมสหกรณทุกประเภทในความรับผิดชอบการดําเนินการของกรมสงเสริม สหกรณ
และการสอบบัญชีสหกรณของกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณจึงแบง สวนราชการ
ออกเปนสวนกลางและสวนภูมิภาค ราชการสวนกลางแบงเปนกองที่ทําหนาที่ดานสงเสริมและ
ดานพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ ซึ่งแยกเปน 3 กลุมคือ กลุมสหกรณการเกษตรและประมง
กลุม สหกรณพาณิชยและธนกิจและกลุมสหกรณที่ดิน กับกองที่ทําหนาที่ใหการสนับสนุน สวน
ราชการสวนภูมิภาคแบงเปนสหกรณจังหวัดและสหกรณอําเภอทั่วราชอาณาจักร
ตัง้ แตป 2515-2522 ผูดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณไดรับแตงตั้งเปนนาย
ทะเบียนสหกรณตลอดมา หลังจากนั้นรัฐบาลไดเปลี่ยนนโยบายใหแตงตั้งนายทะเบียนสหกรณจาก
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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งทําใหนายทะเบียนสหกรณไมคอยไดสัมผัสและมีประสบ
การณกับสหกรณในทองที่เหมือนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
อนึง่ ในป 2535 สํานักงานนายทะเบียนสหกรณในสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณก็ถูกเปลี่ยนชื่อเปน “สํานักงานพัฒนาสถาบันเกษตร” เพื่อทําหนาที่ดูแลการทะเบียน
ทัง้ ของสหกรณและกลุมเกษตรกร ซึ่งมีสถานภาพเปนนิติบุคคลตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ที่
ไดแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 140 พ.ศ.2511 คําวา “สถาบันเกษตรกร” จึง
เริม่ เขามาบดบังความแพรหลายของคําวา “สหกรณ” ตั้งแตบัดนั้น
4.2 การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511
พ.ร.บ.สหกรณพ.ศ.2511 ใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายน 2511 ไดมีการแกไขเพิ่ม
เติม 3 ครัง้ โดยประกาศของคณะปฏิวัติและพระราชบัญญัติดังตอไปนี้
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 140 (พ.ศ.2515) มีสาระสําคัญใหเพิ่มสวนที่ 8
“กลุม เกษตรกร” เปนบทบัญญัติใหมซึ่งใหสิทธิแกคณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวม
กันดําเนินกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตยังไมอาจจัดตั้งเปน สหกรณได
ก็อาจจัดตัง้ เปน “กลุมเกษตรกร” ขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา ให
กลุม เกษตรกรเปนนิติบุคคล และอาจเปลี่ยนฐานเปนสหกรณได เมื่อมีลักษณะและไดดําเนินการขอ
จดทะเบียนเปนสหกรณโดยถูกตอง
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้เปนสาเหตุสําคัญของความแตกแยกระหวางเกษตรกรที่
รวมกลุม กันในรูปสหกรณและกลุมเกษตรกร ทั้งๆ ที่กลุมเกษตรกรมีลักษณะเปนสหกรณ กลาวคือ
เปนองคการเศรษฐกิจที่บุคคลหลายคนรวมกลุมกันดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานการชวยตนเองและการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ สหกรณการเกษตรของไทยจึงแบงเปน 2 ระบบ
ขาดความเปนปกแผนตั้งแตบัดนั้น
(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 247 (พ.ศ.2515) มีสาระสําคัญใหแกไขมาตรา 64
ของ พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 เรื่องทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัด โดยใหกระทรวงเกษตร
และสหกรณมีอํานาจจายเงินดอกผลที่เกิดขึ้นจากทุนกลางใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
เพือ่ การดําเนินงานตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณ ฯ ได ซึ่งนับวาเปนการแกไขที่เหมาะ
สม เพราะทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดนี้ไดมาจากการจัดสรรกําไรสุทธิรอยละ 5 ของ
สหกรณหาทุนเดิมสะสมไวและใหทางราชการเก็บรักษาไวเพื่อเปนทุนประกันการชําระหนี้ของ
สหกรณหาทุนที่มีหนี้สินลนพนตัวหรือตองเลิก โดยไมตองบังคับใหสมาชิกตองออกเงินสมทบ
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ตามหลักความรับผิดไมจํากัด สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ซึ่งมีแหลงรายไดจํากัดมากก็ได
รับอานิสงสจากการแกไขครั้งนี้
(3) พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พศ. 2524 มีสาระสําคัญแกไขเพิ่มเติมมาตรา 6
มาตรา 24 และมาตรา 31 โดยมาตรา 6 ใหเปลีย่ นตําแหนงขาราชการที่รัฐมนตรีจะแตงตั้งใหเปน
นายทะเบียนสหกรณและรองนายทะเบียนสหกรณ จากขาราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาการ
แหงชาติ ซึ่งไดยุบเลิกไปแลวเปนขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
มาตรา 24 ใหคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณมีอํานาจมอบหมายใหผูจัดการ
สหกรณทาการแทนคณะกรรมการดํ
ํ
าเนินการไดอีกคนหนึ่ง นอกเหนือจากกรรมการดําเนินการ
หนึง่ คนหรือหลายคน ซึ่งทําใหการบริหารและการจัดการสหกรณมีความคลองตัวมากขึ้น
4.3 การปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณ
โครงสรางขบวนการสหกรณไทยประกอบดวยสหกรณประเภทตาง ๆ ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อ
สนองความตองการอยางเดียวกันของราษฎรกลุมตาง ๆ โดยการริเริ่มและการสงเสริมสนับสนุน
ของสวนราชการสหกรณตลอดมา เมื่อสิ้นป 2505 มีสหกรณรวม 20 ประเภท หลังจาก พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2511 ใชบังคับรัฐบาลไดออกกฎกระทรวง (พ.ศ.2511) ออกตามความใน พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2511 ใหปรับลดจํานวนประเภทสหกรณเหลือ 8 ประเภท โครงสรางขบวนการ
สหกรณตั้งแต พ.ศ.2511 จึงประกอบดวยสหกรณ 8 ประเภทคือ
(1) สหกรณการธนกิจ ไดแก สหกรณหาทุน สหกรณเครดิตเพื่อผลิตกรรม สหกรณ
ออมทรัพยและเครดิต
(2) สหกรณการซื้อ ไดแก รานสหกรณและสหกรณขายสงแหงประเทศไทย
(ชุมนุมสหกรณ)
(3) สหกรณการขาย ไดแก สหกรณขายขาว สหกรณขายพืชผล สหกรณขายเกลือ
สหกรณบํารุงและคาสัตว สหกรณประมงกลาง และสหกรณการประมง
(4) สหกรณบริการ ไดแก สหกรณบริการสาธารณูปโภค สหกรณอุตสาหกรรม
สหกรณเดินรถ
(5) สหกรณการเชาที่ดิน ไดแก สหกรณผูเชาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(6) สหกรณเชาซื้อที่ดิน ไดแก สหกรณผูเชาซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(7) สหกรณนิคม ไดแก สหกรณนิคมกสิกรรม สหกรณนิคมฝาย สหกรณนิคมเกลือ

36

พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทย :
อดีต ปจจุบัน และแนวทางการพัฒนา

เชิญ บํารุงวงศ

(8) สหกรณอเนกประสงค เปนการกําหนดประเภทขึ้นใหมเพื่อรองรับสหกรณการ
ธนกิจ สหกรณการซื้อและสหกรณการขายที่ประกอบดวยเกษตรกร เปนสมาชิก
ทัง้ หมดและรวมกันเปนสหกรณอเนกประสงค
ตอมาในป 2516 รัฐบาลไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ใหยกเลิกกฎ
กระทรวง (พ.ศ.2511) และกําหนดประเภทสหกรณใหมเปน 6 ประเภทคือ
(1) สหกรณการเกษตร ไดแก สหกรณที่มีสมาชิกทั้งหมดประกอบดวยเกษตรกร
(2) สหกรณการประมง ไดแก สหกรณที่มีสมาชิกทั้งหมดประกอบดวยชาวประมง
(3) สหกรณนคิ ม ไดแก สหกรณการเชาที่ดิน สหกรณการเชาซื้อที่ดินและสหกรณ
นิคมเดิม
(4) สหกรณรานคา ไดแก สหกรณการซื้อเดิม
(5) สหกรณบริการ ไดแก สหกรณบริการเดิม
(6) สหกรณออมทรัพย ไดแก สหกรณออมทรัพยและเครดิตเดิมและสหกรณเครดิต
ยูเนียน
ประเภทสหกรณที่มีปญหามากที่สุดคือ
สหกรณบริการซึ่งมิไดประกอบดวยกลุม
สหกรณทมี่ วี ัตถุประสงคในการใหบริการแกสมาชิกผูเปนเจาของสหกรณเปนหลัก เชน สหกรณ
ไฟฟา สหกรณประปา แตเปนกลุมสหกรณที่ประกอบดวยผูประกอบการรายยอย ซึ่งรวมตัวกัน
เปนสหกรณเพื่อขายบริการใหแกบุคคลทั่วไป เชน สหกรณเดินรถโดยสาร สหกรณแท็กซี่
สหกรณขายล็อตเตอรี่ เปนตน
นาสังเกตวาเปนสิ่งถูกตองที่สหกรณขั้นสูงหรือชุมนุมสหกรณก็ถูกจัดใหเปนสหกรณ
ประเภทเดียวกันกับสหกรณขั้นปฐมที่เปนสมาชิก เชน “สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จํากัดสิน
ใช” ซึง่ จดทะเบียนตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2495 เปนประเภทสหกรณผูบริโภค (รานสหกรณ) ระดับ
ประเทศ ในขณะนั้นไมมีชุมนุมสหกรณผูบริโภคระดับจังหวัด หรือ “สหกรณขั้นมัธยม”
(secondary cooperative) ซึง่ ไมจาเป
ํ นเพราะวารานสหกรณขั้นปฐมหลายสหกรณอาจรวมกันตั้ง
ชุมนุมสหกรณผูบริโภคระดับประเทศ หรือ “สหกรณขั้นตติยะ” (tertiary cooperative) โดยจะมี
หรือไมมีรานสหกรณระดับจังหวัด (สหกรณขั้นมัธยม) เปนสมาชิกก็ได
ตอมาในป 2512 สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จํากัด ถูกทางราชการ (กระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ) สั่งใหแกไขขอบังคับใหเปลี่ยนชื่อเปน “ชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อ
แหงประเทศไทย จํากัด” และเปลี่ยนโครงสรางสมาชิกใหสหกรณหาทุน สหกรณเครดิตเพื่อผลิต
กรรม สหกรณขายขาว สหกรณขายพืชผลและผลิตผล และสหกรณนิคม สมัครเปนสมาชิกได
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ดวย โดยมีความมุงหมายที่จะใหชุมนุมสหกรณในชื่อใหมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมผลิตผล
หรือผลิตภัณฑเกษตรเพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ และนําเขาสินคาอุปโภค ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณการเกษตร เพื่อจําหนายแกสหกรณสมาชิกและบุคคลภายนอก ชุมนุมสหกรณนี้ยังมีวัตถุ
ประสงคเพื่อประกอบอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร กิจการทาเรือและคลังสินคา กิจการ
อบพืชและไซโล ตลอดจนกิจการโรงพิมพดวย
โดยพฤตินยั จะเห็นวาชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย จํากัด ได
เปลีย่ นเปน “ประเภทสหกรณการเกษตร” โดยปริยาย แมวายังมีรานสหกรณเปนสมาชิกอยูถึง 73
สหกรณ ตอมาในป 2518 ชุมนุมสหกรณนี้จึงไดจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและประเภทเปน “ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด” ประเภทสหกรณการเกษตร ทั้งนี้เพื่อใหมีสิทธิกูยืมเงิน
และใชบริการเงินกูจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดตามพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ.2509 จึงเปนเรื่องเศราสําหรับรานสหกรณ
สมาชิกที่ตองลาออกจากความเปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณในชื่อและประเภทใหมนี้โดยไมเต็ม
ใจ เพราะวาชุมนุมสหกรณนี้เปนของสหกรณรานคา และอํานวยความสะดวกทางธุรกิจใหแก
สหกรณรานคามาตั้งแตตนในชื่อ สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จํากัดสินใช ชุมนุมสหกรณ
ระดับประเทศนี้ไดดําเนินธุรกิจคาสงมาดวยความมั่นคง มีทรัพยสินทั้งที่ดินและอาคารเปนของตน
เอง มีทุนสํารองจํานวนพอสมควร และไดสะสมประสบการณการคาสง รวมทั้งการสงสินคาเขา
และสงออกกับตางประเทศ แตสหกรณการเกษตรไดรับ “สมหลน” เมื่อชุมนุมสหกรณนี้ถูกเปลี่ยน
ชือ่ เปนชุมนุมสหกรณการขายและการซื้อแหงประเทศไทย ในป 2512 ในชวงอายุของกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ (พ.ศ.2506-2515) ดังกลาวแลว
โครงสรางของขบวนการสหกรณไทยในขณะนั้นแมวาจะประกอบดวยสหกรณขั้น
ปฐม หรือสหกรณทองถิ่น (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
พัฒนาการของขบวนการสหกรณไทยในระยะปรับปรุง (พ.ศ.2515-ปจจุบัน) จะไม
สมบูรณหากมิไดกลาวถึงแผนปรับปรุงสหกรณการเกษตรโดยสังเขปดังตอไปนี้
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(1) การเนนนโยบายพัฒนาสหกรณในภาคเกษตร ในระยะทดลอง (พ.ศ.2459-2470
รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาสหกรณในชนบท (ภาคเกษตร) เปนสําคัญ และเริ่มทดลองจัด สหกรณ
ประเภทอืน่ ทีไ่ มเกี่ยวกับการเกษตร เชน รานสหกรณอยางระมัดระวังในระยะปรับตัว (พ.ศ.24712494) แตในระยะขยายตัว (พ.ศ.2495-2514) รัฐบาลเริ่มมีความมั่นใจวาจะใชระบบ สหกรณเปน
เครือ่ งมือในการสงเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับความเปนอยูของประชาชนได จึงไดตั้ง
กระทรวงสหกรณขึ้นใน พ.ศ.2495 และไดกําหนดนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ
ทีแ่ หงชาติ 1 (พ.ศ.205-2509) วา รัฐบาลจะสงเสริมและปรับปรุงสหกรณประเภทตาง ๆ ใหแพร
หลายตามความตองการของประชาชน เพื่อยกฐานการครองชีพและภาวะเศรษฐกิจใหดีขึ้น แผน
พัฒนา ฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) ก็ไดกาหนดนโยบายด
ํ
านสหกรณวารัฐบายจะเนนใหความ
ชวยเหลือทางวิชาการเพื่อสงเสริมอุดมการณและความเปนตัวของตัวเองของขบวนการสหกรณ
ตอมาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) รัฐบาลไดเนนนโยบายการพัฒนา
สหกรณวา “รัฐจะสงเสริมการรวมกลุมของสถาบันในชนบท คือ สหกรณการเกษตรเพื่อชวยเหลือ
ซึง่ กันและกันในดานการผลิต การจําหนาย การเพิ่มรายได การขยายความรู การฝกอบรม การจัด
การใหมปี ระสิทธิภาพ และเปนแกนนําในการพัฒนาการเกษตรในชนบทใหดียิ่งขึ้น”
การเนนนโยบายพัฒนาสหกรณในภาคเกษตรตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 นี้เปนผลสืบ
เนื่องมาจากความพยายามของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(ส.ศ.ช.) ในการยกราง “แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ พ.ศ.2523-2527” ซึ่ง
เปนแผน 5 ป โดยไดรับความชวยเหลือดานผูเชี่ยวชาญการสหกรณจากสันนิบาตสหกรณแหง
สหรัฐอเมริกา (องคการสหกรณสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น) ผูเชี่ยวชาญการสหกรณและ
ส.ศ.ช. ไดสํารวจและศึกษาปญหาของ สหกรณภาคเกษตรเปนเวลา 1 ปกวา จึงไดยกรางแผนนี้ขึ้น
ซึ่งมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสรางขบวนการสหกรณการเกษตรใหมีเพียงระบบเดียว
(รวมกลุม เกษตรกรเปนสหกรณการเกษตร) ปรับปรุงกระบวนการดําเนินธุรกิจดานสินเชื่อ การซื้อ
การตลาด และบริการ ปรับปรุงระบบการบริหารและการจัดการรวมทั้งบุคลากรของสหกรณ และ
ปรับปรุงกฎหมายสหกรณโดยยกเลิก พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ทั้งฉบับ
แผนพัฒนางานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ พ.ศ.2523-2527 ไดรับความเห็นชอบ
ในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2522 และใหจัดตั้งสํานักงานปรับปรุงงานส
หกรณการเกษตร ใน ส.ศ.ช. ตอมาเมื่อป 2523 รัฐบาลเห็นวาควรพัฒนางานสหกรณทุกประเภทให
มีประสิทธิภาพ จึงไดออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัฒนาสหกรณ พ.ศ.2523
กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณขึ้นคณะหนึ่งและสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
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พัฒนาการสหกรณในสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โดยใหโอนงานเกี่ยวกับการปรับปรุง
สหกรณการเกษตรจาก ส.ศ.ช.มาเปนของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ และไดเปลี่ยน ชื่อ
สํานักงานเลขานุการพัฒนาการสหกรณ เปนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ การดําเนิน
งานไมกา วหนาไปมากนัก คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณซึ่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพือ่ พิจารณาทบทวนและกําหนดแผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบขึ้น โดยอาศัย
แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบที่
ส.ศ.ช.ไดกําหนดขึ้นเปนแนวทางในการ
พิจารณา
(2) แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตร คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ไดพิจารณา
ทบทวนแผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ โดยมีการตัดทอนรายละเอียดและมาตร
การสําคัญออกไปหลายประการ เพื่อใหกะทัดรัดและเปนที่ยอมรับของสวนราชการที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงาน แผนปรับปรุงใหมนี้เรียกวา “แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตร” ซึ่งไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 เพือ่ ใหสวนราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตอไป
2.1 แผนปรับปรุงงานสหกรณมสี าระสําคัญ 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 การดําเนินงานของกลุมหรือสถาบันเกษตรกรดังกลาว เปนไปโดย
ปราศจากการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน การดําเนินงานจึงไมเปนไป
อยางครบวงจรของการผลิตและการจําหนายเทาที่ควร
2.1.4 การใหการสนับสนุนของรัฐเปนไปอยางกระจัดกระจาย โดยผาน
สวนราชการและหนวยงานหลายหนวย
จึงเปนการสิ้นเปลือง
ทรัพยากรและกอใหเกิดความกินแหนงแคลงใจวาการชวยเหลือ
ของรัฐเปนไปอยางไมเปนธรรม
2.1.5 การดําเนินงานของกลุมเกษตรและสหกรณการเกษตรสวนมากยัง
ขาดประสิทธิภาพ
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2.1.6 สมาชิกเกษตรกรยังไมมีบทบาทจริงจังในการบริหารสถาบันของ
ตน
2.1.7 ปญหาความแตกแยกระหวางสถาบันเกษตรกรรูปตางๆ ไดขยาย
ตัวมากขึ้น เมื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับสถาบัน
เหลานั้นพยายามสนองนโยบายของรัฐมนตรีผูกํ ากับดูแลซึ่งมา
จากพรรคการเมืองตาง ๆ
2.1.8 รัฐบาลยังขาดแนวนโยบายและเปาหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุง
งานสหกรณ การเกษตรและสถาบันเกษตรกรรูปอื่นๆ
2.1.9 รัฐไมมีกลไกที่จะกอใหเกิดการประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ
ระหวางสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ กับสหกรณและ
สถาบันเกษตรกรรูปอื่น
2.2 หลักการสําคัญในการแกปญหา ประกอบดวย
2.2.1 หลักเอกภาพคือตองสรางเอกภาพในโครงสรางและการบริหาร
งานสงเสริมสหกรณการเกษตร และสถาบันเกษตรกรทุกรูปแบบ
ใหเชื่อมโยงและเปนระบบเดียวกัน
2.2.2 หลักประสิทธิภาพคือ ตองเสริมสรางประสิทธิภาพของพนักงาน
และเจาหนาที่บริหารของสหกรณการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
ในการดําเนินธุรกิจการเกษตร
2.2.3 หลักเจตนารมณแนวแนทางการเมือง คือ รัฐบาลตองกําหนด
นโยบายและแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง สหกรณการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรทุกรูปแบบใหชัดเจนแนนอน ไมรวนเรไป
มาตามแรงผลักดันของสวนราชการและกลุมผลักดันตางๆ
2.2.4 หลักการชวยเหลือของรัฐคือ รัฐตองใหความชวยเหลือที่จําเปน
อยางเพียงพอแกระบบสหกรณการเกษตร
ซึ่งรวมสถาบัน
เกษตรกรทุกรูปแบบเขาดวยกันทั้งระบบ เพื่อใหสงผลถึงสมาชิก
เกษตรกรทุกคนอยางเปนกอบเปนกํา
2.2.5 หลักการประสานงานและติดตามผล คือรัฐตองมีกลไกสําหรับ
การประสานงานและติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องตลอดเวลา
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แผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรนี้ขาดมาตรการและแนวทางปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการรวมสถาบันเกษตรกรรูปตาง ๆ ในบางจังหวัดนํารองใหเปนส
หกรณการเกษตรระดับอําเภอ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ สหกรณ และการ
เสนอรางพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ…… ใหตราเปนกฎหมายเพื่อใชแทนพระราชบัญญัติส
หกรณ พ.ศ.2511 เปนตน ซึ่งมีอยูในแผนปรับปรุงงานสหกรณการเกษตรสมบูรณแบบ พ.ศ.25232527
(3) โครงการเสริมสรางสหกรณการเกษตร เปนโครงการของกระทรวงเกษตรและส
หกรณ ดําเนินการโดยกรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ และธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ตั้งแตป 2524 โดยมีความมุงหมายเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความ
สามารถในการพึ่งตนเองใหแกสหกรณการเกษตร
โครงการนี้ประกอบดวยโครงการยอยหลายโครงการ เชน โครงการอุดหนุนเงินเดือนผู
จัดการเพื่อใหสหกรณการเกษตรมีผูจัดการที่มีความสามารถ โครงการเงินกูธนาคารพัฒนาเอเชีย
(ADB) เพือ่ เพิม่ ผลผลิตสัตวนํ้าสําหรับสมาชิกสหกรณในภาคเกษตรบางสหกรณในบางจังหวัดภาค
กลางและภาคใต โครงการเงินกูจากธนาคารโลก เพื่อใหสินเชื่อการเกษตรสําหรับเพิ่มผลผลิตของ
สมาชิกสหกรณการเกษตรและสหกรณนิคม และเพื่อขยายงานการฝกอบรมทางสหกรณของกรม
สงเสริมสหกรณ รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารการเงินและการบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
(4) โครงการความชวยหลือจากญี่ปุน เปนโครงการที่รัฐบาลญี่ปุนดวยความรวมมือ
ของขบวนการสหกรณการเกษตรญี่ปุนใหความชวยเหลือแบบใหเปลาแกรัฐบาลไทย ในการพัฒนา
และสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณการเกษตรไทย โครงการนี้ประกอบดวย 2 โครง
การยอย คือ โครงการพัฒนาขาวโพดในจังหวัดภาคกลางและภาคเหนือ โดยสรางศูนยปรับปรุง
และคัดเมล็ดพันธุขาวโพดที่จังหวัดลพบุรี เพื่อจําหนายแกสหกรณการเกษตรตางๆ ระยะเวลาโครง
การ 7 ป ตั้งแต พ.ศ.2519-2522 และตออีกถึง พ.ศ.2525
โครงการยอยที่ 2 ไดแก โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของสหกรณการเกษตร
โดยการเชื่อมโยงธุรกิจดานตางๆ ของสหกรณการเกษตรใหครบวงจร ซึ่งเรียกวา “ระบบรวม”
(Total system) และใชสหกรณการเกษตร 5 สหกรณในจังหวัดนครราชสีมาเปนตนแบบ ผูเชี่ยว
ชาญญีป่ ุนดานสินเชื่อ การตลาดและการแปรรูปการจัดการ การสงเสริมและเผยแพร รวม 5 คน เขา
ไปฝกอบรมและแนะนําผูจัดการและเจาหนาที่ของสหกรณ ตลอดจนกรรมการดําเนินการโดยมีขา
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ราชการกรมสงเสริมสหกรณเปนผูประสานงาน หมุนเวียนไปในสหกรณทั้ง 5 สหกรณ การปฏิบัติ
งานของผูเชี่ยวชาญเปนการสอนแนะ (coaching) อยางใกลชิด
นอกจากนั้นรัฐบาลญี่ปุนยังไดกอสรางศูนยฝกอบรมที่ 3 ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา มูลคา
68 ลานบาท ประกอบดวยอาคาร 3 หลัง เชื่อมตอกันโดยทางเดินมีหลังคาตลอดคือหอประชุมใหญ
อาคารอํานวยการหองประชุม หองฝกอบรม หองเก็บอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ และอาคารหอพัก
ขนาด 160 คน นับวาเปนศูนยฝกอบรมที่ทันสมัยที่สุดของกรมสงเสริมสหกรณ สรางเสร็จและเปด
ดําเนินการตั้งแตป 2528 การกอสรางศูนยฝกอบรมนี้เปนสวนหนึ่งของ โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของสหกรณการเกษตร
และมีความมุงหมายที่จะใชศูนยนี้เพื่อฝกอบรมบุคลากรและ
กรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรอื่นๆ เพื่อเปนการขยายผลของโครงการนี้ตอไป

ตอนที่ 3. สถานการณของขบวนการสหกรณในปจจุบัน
เมือ่ สิน้ ป 2543 ขบวนการสหกรณไทยประกอบดวยสหกรณประเภทตาง ๆ 6 ประเภท
จํานวนสหกรณ รวมทั้งสิ้น 5,700 สหกรณ จํานวนสมาชิก 7.2 ลานคน และมีสินทรัพยรวม
410,437 ลานบาท ในจํานวนสินทรัพยรวมนี้จําแนกเปนหนี้สินรวม 197,466 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 48.11 ของสินทรัพยรวม ในขณะที่มีทุนของสหกรณเอง (owned capital) รวม 212,971 ลาน
บาท หรือเทากับรอยละ 51.89 ของสินทรัพยรวม ในภาพรวมขบวนการสหกรณไทยสามารถพึ่งตน
เองไดเกีย่ วกับเงินทุนที่ใชในการดําเนินงาน แตเมื่อแยกพิจารณาเปนรายประเภทสหกรณ ดีกรีแหง
การพึง่ ตนเองอาจแตกตางกัน นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาจากมิติแหงสัมฤทธิผลของการสงเสริมผล
ประโยชนของสมาชิกก็ดี หรือบทบาทหนาที่ในการมีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเมือง
วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของประเทศก็ดี เราจําเปนตองวิเคราะหผลการดําเนินงานทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนความสามารถในการพึ่งตนเองและปกครองตนเองโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การควบคุมตามหลักประชาธิปไตยของสหกรณเปนรายประเภทดวย
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1. ประเภทสหกรณการเกษตร
การจัดสหกรณการเกษตรในปจจุบันแบงเปน 3 ระดับ หรือขั้นคือ สหกรณขั้นปฐม
หรือระดับทองถิ่น สหกรณขนั้ มัธยมหรือระดับจังหวัด (ชุมนุมสหกรณจังหวัด) และสหกรณขั้น
ตติยะหรือระดับประเทศ (ชุมนุมสหกรณแหงชาติ)
1.1 จํานวนสหกรณและจํานวนสมาชิก
สหกรณการเกษตรขั้นปฐมเมื่อสิ้นป 2543 ตามทีป่ รากฎในทะเบียน มีจํานวน 3,424
สหกรณ แตที่สอบบัญชีไดมีจํานวน 2,835 สหกรณ มีแดนดําเนินงานอยูในอําเภอหนึ่งๆ ทั่ว
ประเทศ ทั้ง 76 จังหวัด มีสมาชิกซึ่งเปนเกษตรกรรวม 4.2 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสหกรณละ 1,462 คน
สหกรณการเกษตรขั้นมัธยมหรือชุมนุมสหกรณจังหวัดมีจํานวน 76 สหกรณ มีแดน
ดําเนินงานอยูใ นจังหวัดหนึ่ง ๆ ทั่วประเทศ และมีสหกรณการเกษตรขั้นปฐมในจังหวัดนั้น ๆ เปน
สมาชิก
สหกรณการเกษตรขั้นตติยะหรือชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 1 สหกรณคือ ชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด มีชุมนุมสหกรณการเกษตรจังหวัดทั่วประเทศเปน
สมาชิก นอกจากนั้นยังมีชุมนุมสหกรณการเกษตรรูปพิเศษระดับประเทศอีกหลายสหกรณ เชน
ชุมนุมสหกรณชาวไรออยแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณผูปลูกหอมหัวใหญแหงประเทศ
ไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณโคนมแหงประเทศไทย จํากัด ชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกรแหงประเทศ
ไทย จํากัด เปนตน ชุมนุมสหกรณระดับประเทศรูปพิเศษเหลานี้มีสหกรณการเกษตรรูปพิเศษขั้น
ปฐมและสหกรณการเกษตรทั่วไปเปนสมาชิกดวย สหกรณการเกษตรรูปพิเศษขั้นปฐมมิไดรวมตัว
กันเปนชุมนุมการเกษตรขั้นมัธยม แตเปนชุมนุมสหกรณขั้นตติยะหรือระดับประเทศโดยตรง
1.2 ฐานการเงินรวมและการดําเนินงาน
สหกรณการเกษตรขั้นปฐมมีสินทรัพยทั้งสิ้น 51,179 ลานบาท หนี้สินทั้งสิ้น 33,019
ลานบาท คิดเปนรอยละ 64.5 ของสินทรัพยทั้งสิ้น และมีทุนของสหกรณเอง 18,159 ลานบาท หรือ
รอยละ 35.5 ของสินทรัพยทั้งสิ้น ซึ่งประกอบดวยทุนเรือนหุน 10,359 ลานบาท ทุนสํารองและทุน
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สะสมอื่น ๆ 4,698 ลานบาท และกําไรสุทธิทั้งสิ้น 1,360 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.48 ของสิน
ทรัพยทงั้ สิน้ นับวาสหกรณการเกษตรขั้นปฐมมีฐานะการเงินรวมคอนขางมั่นคงและพึ่งตนเองได
ตามสมควรในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
ในดานการดําเนินงานสหกรณการเกษตรมีวัตถุประสงคหลัก 4 ประการคือ ธุรกิจสิน
เชือ่ (รับเงินฝากและใหเงินกู) ธุรกิจการซื้อ ธุรกิจการตลาด (รวมทั้งการแปรรูป) และธุรกิจบริการ
เครือ่ งจักรกลและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ นอกจากนั้นสหกรณการเกษตรที่มีฐานะการเงินเขม
แข็งจัดใหมีบริการสงเสริมอาชีพ และเผยแพรขาวสารความรูแกสมาชิกดวย แตโดยทั่วไปสหกรณ
การเกษตรสวนมากดําเนินธุรกิจสินเชื่อกับธุรกิจการซื้อเปนหลัก
สวนธุรกิจการตลาดเปนรอง
สมาชิกสหกรณสวนมากจึงยังไมไดรับบริการทางธุรกิจแบบครบวงจรยังตองอาศัยพอคาคนกลาง
ในการขายและการแปรรูปพืชผลและผลิตผลของตน
1.3 บทบาทและความสําเร็จในการสงเสริมสมาชิก
ในภาพรวมยังไมอาจกลาวไดวาสหกรณการเกษตรประสบความสําเร็จในการสงเสริม
สมาชิกมากนัก ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากสหกรณสวนมากยังไมอาจดําเนินธุรกิจเพื่อ
สนองความตองการของสมาชิกไดอยางครบวงจร สมาชิกยังตองซื้อวัสดุอุปกรณการเกษตรและสิน
คาอุปโภคบริโภค และตองขายผลิตผลของเขาใหพอคาคนกลาง เวนแตสหกรณโคนมและสหกรณ
การเกษตรรูปพิเศษ การใหสินเชื่อเพื่อการผลิตแกสมาชิกเมื่อพิจารณาในขั้นสุดทายจึงเปนการสง
เสริมการผลิตเพื่อประโยชนของนายทุนที่สรางรายได และความมั่งคั่งใหแกตนเอง ดังที่ทราบกัน
อยู แตสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปยังมีรายไดตํ่าและยากจน
ในดานสังคม แมวาสหกรณการเกษตรหรือสหกรณทุกประเภทมีหนาที่ในการใหการ
ศึกษาอบรมแกสมาชิกในเรื่องหลักการ วิธีการ และอุดมการณสหกรณ ตลอดจนใหขาวสารความ
รูด า นตางๆ แตยังปรากฎโดยทั่วไปวาสหกรณสวนมากยังไมสามารถดําเนินการไดเอง แตยังคงเปน
หนาที่ของทางราชการคือความตระหนักและซาบซึ้งในหลักการและอุดมการณสหกรณจึงยังหยอน
ยาน ดังจะเห็นไดจากพฤติกรรมของสมาชิกในเรื่องความภักดีตอสหกรณ การเห็นแกประโยชน
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เปนตน
กลาวโดยสรุปสหกรณการเกษตรทั้งระบบยังแสดงบทบาททั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
ไมเดนชัดหรือไมแข็งขันพอที่จะยกระดับความเปนอยูหรือคุณภาพชีวิต รวมทั้งมาตรฐานความรู
และพฤติกรรมดานการเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมของสมาชิก เกษตรกรทั้งที่เปนสมาชิก
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สหกรณและที่ไมเปนสมาชิกก็ยังไมแตกตางกันในเรื่องเหลานี้ จิตสํานึกของสมาชิกเกษตรกรโดย
ทัว่ ไปในเรื่องการพึ่งตนเอง การรวมมือชวยเหลือกัน ความรับผิดชอบตอตนเอง และตอสังคม
ตลอดจนความซื่อสัตยสุจริต ความโปรงใส ความยุติธรรม การใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
โดยไมเปนการทําลายสิ่งแวดลอม ฯลฯ ก็ยังไมแตกตางจากราษฎรทั่วไป ในปจจุบันรัฐบาลยังไม
มัน่ ใจวาจะใชสหกรณการเกษตรเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตร และเศรษฐกิจของประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิผล คําวา “สหกรณการเกษตร” ก็กาลั
ํ งถูกบดบัง โดยคําวา “สถาบันเกษตรกร”
และ “วิสาหกิจชุมชน”

2. ประเภทสหกรณประมง
สหกรณประมงเปนประเภทสหกรณที่เติบโตชา แมวาประเทศไทยมีฝงทะเลยาวกวา
2,000 กิโลเมตร ทั้งในอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน และยังมีแหลงนํ้าธรรมชาติในพื้นดินอีกมาก
มาย แตการรวมกลุมของชาวประมงในรูปสหกรณยังมีนอย เมื่อสิ้นป 2543 มีสหกรณประมงที่
ดําเนินงานอยูรวม 56 สหกรณ จํานวนสมาชิก 11,470 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสหกรณละ 205 คน
สหกรณชาวประมงรวมตัวกันเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศ 1 สหกรณ
เมื่อสิ้นป 2543 สหกรณประมงขั้นปฐมมีสินทรัพยทั้งสิ้น 493 ลานบาท หนี้สิน 284
ลานบาท และทุนของสหกรณเอง 208.61 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.6 และ 42.4 ตามลําดับ ใน
ภาพรวมสหกรณประมงแมจะเปนสหกรณขนาดเล็กแตมีฐานะการเงินคอนขางมั่นคง
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทและความสําเร็จของสหกรณประมงในการสงเสริมสมาชิกก็ยัง
ไมอาจกลาวไดวาสมาชิกขาวประมงไดรับความพอใจมากนักเชนเดียวกับสหกรณการเกษตร
เพราะสหกรณยังมีบทบาทนอยในดานการตลาดซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะเพิ่มรายไดใหแกสมาชิก
ในดานสังคมก็เชนเดียวกันสมาชิกชาวประมงก็มิไดมีฐานะความเปนอยู ความสํานึกตระหนักใน
เรือ่ งหลักการและอุดมการณสหกรณจนเปนที่พอใจ รวมทั้งความรับผิดชอบของตนเองตอสวน
รวมและการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลสูงกวาชาวประมงทั่วไปแตอยางใด
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3. ประเภทสหกรณนิคม
สหกรณนิคมมี 3 รูปแบบคือ สหกรณนิคม ซึ่งรัฐจัดสรรที่ดินรกรางวางเปลาใหสมาชิก
เขาถือครองประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใหกรรมสิทธิ์แกสมาชิก เมื่อสมาชิกไดชําระคาคืนทุน
ในการบุกเบิกที่ดินและการกอสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่รัฐจัดทําใหเสร็จสิ้นแลว สหกรณนิคม
สวนมากจัดขึ้นในรูปแบบนี้ สหกรณรูปแบบที่ 2 เปนสหกรณผูเชาที่ดินเกษตรกรรม ซึ่งรัฐบาลจัด
ซื้อหรือเชาจากเอกชนหรือหนวยงานของรัฐเปนแปลงใหญแลวจัดสรรใหสมาชิกไดเชาในอัตราที่
ยอมเยาว สวนสหกรณรูปแบบที่ 3 ไดแกสหกรณผูเชาซื้อที่ดินเกษตรกรรมซึ่งรัฐได จัดสรรที่ดิน
ใหสมาชิกไดเชาซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ใหเมื่อสมาชิกไดชําระคาเชาซื้อ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไข
ตางๆ ถูกตองครบถวนแลว สหกรณผูเชาหลายสหกรณตอมาไดเปลี่ยนเปนสหกรณ ผูเชาซื้อ
เมื่อสิ้นป 2543 มีสหกรณนิคมทั้ง 3 รูปแบบดําเนินงานอยู 78 สหกรณ จํานวนสมาชิก
110,326 คน/ครัวเรือน เฉลี่ยสหกรณละ 1,414 คน/ครัวเรือน สหกรณนิคมไดรวมตัวกันเปน
สหกรณขั้นสูงเพียง 1 สหกรณ คือ ชุมนุมสหกรณนิคมภาคกลาง เปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาค
ยังไมมีชุมนุมสหกรณนิคมระดับประเทศ
ฐานะการเงินรวมของสหกรณนิคมขั้นปฐมเมื่อสิ้นป 2543 มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,925
ลานบาท หนี้สินทั้งสิ้น 1,111.34 ลานบาท และทุนของสหกรณเอง 813.64 ลานบาท คิดเปนรอยละ
57.73 และ 42.26 ของสินทรัพยทั้งสิ้นตามลําดับ
วัตถุประสงคและการดําเนินธุรกิจของสหกรณนิคมเหมือนกับสหกรณการเกษตรทุก
ประการ เวนแตการจัดสรรที่ดินทํากิน การตั้งถิ่นฐานและการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ รัฐบาล
จัดทําเพือ่ ประโยชนแกสมาชิกสหกรณนิคมซึ่งไมมีในสหกรณการเกษตร หากสหกรณนิคมใดมี
การจัดกรรมสิทธิที่ดินและโครงสรางพื้นฐานเสร็จแลวก็ควรจะถอนสภาพนิคมตาม
พระราช
บัญญัตจิ ดั ทีด่ ินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 และเปลี่ยนประเภทเปนสหกรณการเกษตรตอไป
บทบาทและความสํ าเร็จของสหกรณนิคมในการสงเสริมสมาชิกก็มิไดแตกตางจาก
สหกรณการเกษตรและสหกรณประมงที่ไดกลาวมาแลว
ในดานการสนองความตองการทาง
เศรษฐกิจและสังคมการที่สมาชิกไดรับกรรมสิทธิในที่ดินทํ ากินนั้นเปนบทบาทของรัฐมากกวา
และยังมิไดทําการสํารวจและศึกษาอยางจริงจังวาสมาชิกสหกรณนิคมที่ไดรับกรรมสิทธิในที่ดิน
ไปแลวนัน้ ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรรมในที่ดินที่ไดรับหรือไม หรือไดโอนใหลูกหลานเขาทํา
กินและสืบทอดการเปนสมาชิกสหกรณนิคมแทนตนเมื่อชราภาพ หรือเปนมรดกตกทอดไปเมื่อตน
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ไดถงึ แกกรรม ขณะนี้มีแนวโนมวาที่ดินเกษตรกรรมที่สมาชิกไดกรรมสิทธิโดยผานสหกรณนิคมนี้
สวนหนึง่ ไดโอนใหลูกหลานเขาทํากินและสืบทอดการเปนสมาชิกสหกรณตอไป ซึ่งเปนความมุง
หมายของรัฐ แตที่ดินอีกสวนหนึ่งไดโอนขายจําหนายใหแกบุคคลภายนอก หรือลูกหลานซึ่งทั้ง 2
กรณีนไี้ ดนาที
ํ ่ดินไปใชเพื่อประโยชนอยางอื่นที่มิใชเกษตรกรรม ในกรณีเชนนี้ถือวาเปนความลม
เหลวของการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อการเกษตรโดยสิ้นเชิงและสมควรจะปรับปรุงแกไขพระราช
บัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ.2511 เพือ่ ปองกันปญหาการนําที่ดินเกษตรกรรมไปใชผิด
ประเภท

4. ประเภทสหกรณรานคา
สหกรณรานคาเปนสหกรณชนิดจํากัด ซึ่งไดริเริ่มเปนเวลานานประเภทหนึ่ง ตั้งแต
พ.ศ.2480 และไดลมลุกคลุกคลานตลอดมา โดยอิทธิพลและความกดดันทางการเมืองทั้งในการจัด
ตัง้ และการดําเนินงาน เมื่อสิ้นป 2543 มีสหกรณรานคาขั้นปฐมปรากฎอยูในทะเบียน 371 สหกรณ
แตไดรับการตรวจสอบบัญชีเพียง 224 สหกรณ ซึ่งเปนจํานวนที่ลดลงเปนลําดับตั้งแต พ.ศ.2539
เมือ่ ระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มเขาสูภาวะวิกฤต
ในจํานวนรานสหกรณที่สอบบัญชีไดนี้มีจํานวน
สมาชิกทั้งสิ้น 663,552 คน เฉลี่ยสหกรณละ 2,962 คน
การจัดสหกรณขั้นสูงของสหกรณรานคาคอนขางขาดระบบที่ดีตั้งแตไดเปลี่ยนชื่อ
“สหกรณขายสงแหงประเทศไทย จสช.” ซึง่ เปนชุมนุมรานสหกรณระดับประเทศเปน “สหกรณ
การขายและการซื้อแหงประเทศไทย จสช.” ในป 2512 และตอมาในป 2518 ไดเปลี่ยนชื่อเปน
“ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จก.” เปนประเภทสหกรณการเกษตรและไดมีการจัด
ตั้ง “ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จก.” ขึน้ ใหมเปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศในเวลา
ตอมาซึ่งยังดําเนินงานอยูในปจจุบัน
นอกจากนัน้ ยังมีการจัดตั้งชุมนุมรานสหกรณเฉพาะสวนเรียกวา “ชุมนุมรานสหกรณ
อาชีวศึกษา” ซึง่ จํากัดสมาชิกภาพสําหรับรานสหกรณในเครือของกรมอาชีวศึกษาเทานั้น การผนึก
กําลังของสหกรณรานคาในระดับประเทศจึงไมคอยเปนเอกภาพนัก
สหกรณรานคาขั้นปฐม 224 สหกรณ มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,697.68 ลานบาท หนี้สินทั้ง
สิ้น 620.79 ลานบาท และทุนของสหกรณเอง 1,076.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 36.56 และ 63.43
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ของสินทรัพยทั้งสิ้นตามลําดับ ในภาพรวมฐานะการเงินของสหกรณรานคาทั้งระบบมีความมั่นคง
ดี เพราะใชทุนของตนเองสูงกวาทุนเงินกูจากภายนอก
รานสหกรณหลายรานโดยเฉพาะอยางยิ่งในกทม. และชุมชนเมืองทั่วไปกําลังเผชิญกับ
การแขงขันจากบริษัทยักษใหญคาปลีกของตางประเทศอยางหนักคณะกรรมการดําเนินการ ซึ่ง
ประกอบดวยคนชั้นกลางเปนสวนใหญก็กําลังปรับปรุงแกไขการบริหารจัดการใหสามารถ ยืน
หยัดอยูไ ด เชน รานสหกรณกรุงเทพ จก. และรานสหกรณพระนคร จก.
เมือ่ กลาวถึงบทบาทและความสําเร็จของรานสหกรณในการสงเสริมสมาชิก ก็กลาวได
วามีความสําเร็จตามสมควร แมวารานสหกรณไมพยายามแขงขันกับคูแขงในดานราคา แตรานส
หกรณปลูกฝงจิตสํานึกของสมาชิกใหรูวารานสหกรณเปนของพวกเขาเอง พวกเขาจึงตองอุดหนุน
โดยการซื้อสินคาอุปโภคบริโภคจากรานสหกรณ ซึ่งเปนหนทางที่นําไปสูความสําเร็จในการสราง
ความเปนธรรมดานราคา คุณภาพ และมาตรฐานการชั่งตรวจวัดปริมาณสินคาที่ซื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง
นีร้ า นสหกรณในสถานศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย รวมทั้งรานสหกรณประจํา
สํานักงานในสวนราชการตางๆ รานสหกรณกรุงเทพ และรานสหกรณ พระนครมีบทบาทที่เดน
พอสมควร
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ตอนที่ 4. ปญหาและอุปสรรคของขบวนการสหกรณไทย
เราทราบกันแลววาขบวนการสหกรณไทยริเริ่มขึ้นโดยรัฐบาลไดนําแนวคิดและวิธีการ
สหกรณเขามาจากตางประเทศ เพื่อสงเสริมใหราษฎรที่มีฐานะออนแอทางเศรษฐกิจและสังคมได
รวมกลุม กันดําเนินวิสาหกิจบนหลักการชวยตนเองและการรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยรัฐ
บาลในสมัยนัน้ ไดตระหนักดีวาเปนเรื่องยากมาก ซึ่งตองอาศัยความพยายามและความอดทนอยาง
สูงในการทดลองจัดสหกรณประเภทตางๆ ขึ้นจนเห็นผลแลววามี “ลูทาง” ทีจ่ ะประสบความสําเร็จ
จึงคอย ๆ ขยายการจัดตั้งสหกรณประเภทนั้นๆ ใหแพรหลายตอไป
ผลการศึกษาในตอนที่ 2 เรือ่ งการพัฒนาขบวนการสหกรณไทยไดแสดงวาในระยะ
ปรับตัว (พ.ศ.2471-2494) เรายังไมไดวางรากฐานที่มั่นคงเพียงพอแกการแพรขยายสหกรณใน
ระบบขยายตัว (พ.ศ.2495-2514) ซึ่งมีอิทธิพลทางการเมืองเขามาเกี่ยวของอยางมาก พระราช
บัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 ไดใชบังคับมานานเกินไปถึง 40 ป จนยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ พ.ศ. 2511 ทัง้ ๆ ทีข่ าราชการสหกรณที่มีความรูความสามารถดานการสหกรณตระหนักดี
วากฎหมายสหกรณเปนเครื่องมือหรือกลไกสําคัญในการกําหนดโครงสรางสหกรณ ขบวนการ
สหกรณ แลหลักการบริหารจัดการสหกรณตามหลักการและวิธีการสหกรณที่ถูกตองเหมาะสม
เพือ่ นําไปสูสัมฤทธิผลของการพึ่งตนเอง การปกครองตนเอง และความเปนอิสระของสหกรณภาย
ในระยะเวลาอันสมควร
ระยะเวลา 80 กวาปของพัฒนาการขบวนการสหกรณไทยจนถึงปจจุบัน เราไมอาจพูด
ไดอยางมั่นใจจริงๆ วาขบวนการสหกรณไดบรรลุถึงสภาพการพึ่งตนเอง ปกครองตนเองและเปน
อิสระอยางแทจริง แมแตขบวนการสหกรณออมทรัพยซึ่งถือวาเปนประเภทสหกรณที่มีความเจริญ
เติบโตกาวหนา และพึ่งตนเองทางการเงินไดในดีกรีสูงกวาสหกรณประเภทอื่นก็ตาม สหรณออม
ทรัพยโดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณขนาดเล็กและสหกรณตั้งใหมไมเกิน 5 ป ก็ยังตองกํากับดูแลอยาง
ใกลชดิ จากราชการสหกรณแทนที่จะสงเสริมใหชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จก. ซึ่ง
เปนชุมนุมสหกรณระดับประเทศเขามามีบทบาทในการสงเสริมและกํากับดูแลสหกรณสมาชิกเอง
เชนเดียวกับที่ปฏิบัติอยูในนานาอารยประเทศทั้งนี้ยกเวนสหกรณเครดิตยูเนี่ยนซึ่งมีชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนีย่ นแหงประเทศไทย จํากัด มีบทบาทในการสงเสริมและกํากับดูแลสหกรณสมาชิกไดดี
พอสมควร
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ปญหาและอุปสรรคของขบวนการสหกรณไทยจึงอาจพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ
ปญหาภายใน และปญหาภายนอกของขบวนการสหกรณ และมูลเหตุของปญหานั้นๆ

1. ปญหาภายในขบวนการสหกรณ
ปญหาภายในขบวนการสหกรณกลาวโดยสังเขปไดดังนี้
1.1 ปญหาโครงสรางของขบวนการสหกรณ
กฎหมายสหกรณซึ่งเปนแมบทในการวางพื้นฐานโครงสรางของขบวนการสหกรณยัง
มีขอ บกพรองอยูหลายประการ ไมวา พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ที่ไดยกเลิกไปแลวหรือ พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2542 ที่กําลังใชอยูในปจจุบัน ขอบกพรองดังกลาวไดแก
1.1.1 ขัน้ หรือระดับของสหกรณ กฎหมายสหกรณไทยไมไดกําหนดชัดเจนวาการ
รวมกลุมบุคคลในรูปสหกรณอาจกระทําไดใน 3 ขัน้ หรือระดับคือ สหกรณขั้นปฐมหรือสหกรณ
ทองถิ่น (primary cooperatives/local cooperatives) ซึง่ ประกอบดวยบุคคลธรรมดาเปนสมาชิก
สหกรณขั้นมัธยมหรือสหกรณระดับภูมิภาค (secondary cooperatives/regional cooperatives) ซึ่ง
มีสหกรณขั้นปฐมเปนสมาชิก
และสหกรณขั้นตติยะหรือสหกรณระดับประเทศ
(tertiary
cooperatives/national cooperatives)
สหกรณประเภทใดจะจัดโครงสรางใหมีกี่ระดับหรือขั้นก็สุดแตความเหมาะสมของ
สหกรณประเภทนัน้ ๆ วามีจํานวนสหกรณขั้นปฐมมากนอยเพียงใด มีความจําเปนที่จะรวมตัวกัน
ในแนวยืน (vertical integration) กีข่ นั้ หรือระดับ เพื่อใหสามารถอํานวยความสะดวกและสงเสริม
การดําเนินงานของสหกรณสมาชิกไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอสําคัญ สหกรณขั้น
สูงจะตองไมดําเนินงานอันเปนการแขงขันกับสหกรณสมาชิก กฎหมายสหกรณไทยก็มิไดกําหนด
หลักการในเรื่องนี้ไว เรากําหนดเพียงวาสหกรณตั้งแต 5 สหกรณอาจรวมกันเปนชุมนุมสหกรณได
คําวา “ชุมนุมสหกรณ” ไดใชอยูใน พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2471 ในขณะนั้นยังไมมีคําวา “สหพันธ”
ในปจจุบันนาจะที่ควรเปลี่ยนไปใชคําวา “สหพันธสหกรณ” ซึง่ มีความหมายตรงกับคําภาษา
อังกฤษวา cooperative federations ทีป่ ระเทศตางๆ ใชอยูในปจจุบัน
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1.1.2 ประเภทของสหกรณ (types/categories of cooperatives) แมวากฎหมายสหกรณ
ปจจุบันบัญญัติวาประเภทของสหกรณใหกําหนดโดยกฎกระทรวงแตยังมีความสับสนอยูมากใน
สวนราชการสหกรณและนักสหกรณทั่วไปวา
เมื่อกฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑในการ
พิจารณากําหนดประเภทของสหกรณ ผูมีอํานาจจะกําหนดประเภทของ สหกรณอยางไรก็ได เชน
เคยมีผเู สนอความคิดที่จะใหกําหนดประเภทสหกรณเพียง 2 ประเภท คือ ประเภทสหกรณภาค
เกษตร และประเภทสหกรณนอกภาคเกษตรซึ่งเปนเรื่องนาขําและนาสมเภชอยางยิ่ง
แทจริงเมือ่ กฎหมายไมไดกําหนดหลักเกณฑไว ซึ่งเปนเรื่องที่ถูกตองเพราะการบัญญัติ
กฎหมายจะตองมีความยืดหยุน จึงเปนหนาที่ของนายทะเบียนสหกรณและสวนราชการสหกรณที่
จะเสนอแนะในการกํ าหนดประเภทสหกรณใหเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงและธรรมชาติ
ของสหกรณ
กอนใช พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ผูมีอํานาจไดกําหนดประเภทสหกรณไวอยางเหมาะ
สม หลังจากนั้นไดออกกฎกระทรวง (พ.ศ.2511) ตามความใน พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2511 ให
กําหนดประเภทของสหกรณเสียใหมเหลือ 8 ประเภท คือ สกรณธนกิจ สหกรณการซื้อ สหกรณ
การขาย สหกรณการบริการ สหกรณการเชาที่ดิน สหกรณการเชาซื้อที่ดิน สหกรณนิคม และ
สหกรณเอกประสงค
การกําหนดประเภทสกรณเชนนี้ทางราชการมองวาตอไปภายหนาจะมี
สหกรณเพียง 2 กลุม คือ กลุมสหกรณอเนกประสงค และกลุมสหกรณอเนกประสงคทั้ง ๆ ที่ตาม
ความเปนจริงในขณะนั้นมีสหกรณเครดิตเพื่อผลิตกรรม สหกรณนิคม สหกรณการเชา และการเชา
ซื้อที่ดินมีวัตถุประสงคหลายอยางเปนสหกรณอเนกประสงคอยูแลวตามธรรมชาติของสหกรณที่มี
สมาชิกเปนเกษตรกร สวนรานสหกรณถูกจัดเปนประเภทสหกรณการซื้อซึ่งควรจะเปนประเภท
รานสหกรณ
ตอมาในป 2516 เมื่อมีการปรับปรุงวัตถุประสงคและหนาที่ของสหกรณประเภทตางๆ
รัฐบาลจึงไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2516) ใหกาหนดประเภทสหกรณ
ํ
เสียใหมเหลือ 6
ประเภท คือ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา สหกรณ
บริการ และสหกรณออมทรัพย ซึ่งนับวาเปนการปรับปรุงที่เหมาะสมขึ้นกวาเดิม
ในปจจุบัน (พ.ศ.2544) การจัดประเภทสหกรณเปน 6 ประเภท เปนการไมเพียงพอและ
บางประเภทไมเหมาะสมแกธรรมชาติและความจําเปนของสหกรณตามความตองการของราษฎร
เชน ประเภทสหกรณการเกษตรควรจะแบงเปนสหกรณการเกษตร (พืช) สหกรณปศุสัตว (สัตว)
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และสหกรณปาไม ประเภทสหกรณนิคมก็ควรคงไวและนําสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินมารวม
ไวในประเภทนี้ สวนสหกรณประมงก็ใหคงไวตามเดิม
ประเภทสหกรณที่ควรเปลี่ยนแปลงอยางรีบดวนคือ สหกรณบริการ เพราะวาทางราช
การเขาใจผิดในการจัดสหกรณเปนประเภทสหกรณบริการมาชานานแลว โดยยึดหลักปฏิบัติวา
สหกรณตั้งใหมเมื่อไมอาจจัดเขาประเภทสหกรณอื่นๆ 5 ประเภทได ก็ใหจัดเปนประเภทสหกรณ
บริการ ทั้งๆ ที่ไมเปนสหกรณบริการเพาะวาสหกรณบริการที่แทจริงตองเปนสหกรณที่ผูใชบริการ
ของสหกรณนั้นเองเปนเจาของหรือผูถือหุน เชน สหกรณโรงพยาบาล สหกรณไฟฟา สหกรณ
ประปา สหกรณรถยนตโดยสาร (ระหวางหมูบานหรือตําบลในชนบท) ซึ่งราษฎรที่มีภูมิสําเนาใน
หมูบ า นหรือตําบลนั้น ๆ รวมกลุมกันตั้งขึ้นและพวกเขาเปนผูโดยสารเปนสวนใหญ
สหกรณรถยนตโดยสารที่จัดอยูในประเภทสหกรณบริการในปจจุบันแทจริง สหกรณ
ของผูป ระกอบการขนสงรายยอย พวกเขาเปนเจาของสหกรณแตมิไดเปนผูโดยสารเปนสวนใหญ
ทั้งรถยนตโดยสารที่ใชก็ยังคงเปนกรรมสิทธิ์และอยูภายใตการบริหารจัดการของสมาชิกหาใชเปน
ของสหกรณไม สหกรณเหลานี้จึงควรเปลี่ยนประเภทเปนสหกรณการขนสง
สหกรณเคหะสถานเปนประเภทสหกรณบริการที่ถูกตอง แตถารัฐบาลมีนโยบายที่จะ
สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมกันจัดใหมีที่อยูอาศัยสําหรับตนเองตามหลักการพึ่งตนเอง โดยการชวย
เหลือซึง่ กันและกันก็มีเหตุอันสมควรที่จะแยกสหกรณเคหสถานออกจากประเภท สหกรณบริการ
และจัดเปนประเภทสหกรณเคหะสถาน เพื่อประโยชนแกการสงเสริมและเผยแพร การจัดสหกรณ
เคหะสถานที่ถูกวิธี เปนการเสริมนโยบายของรัฐในการจัดหาหรือสรางที่อยูอาศัยใหประชาชนผูมี
รายไดนอ ยหรือปานกลางในรูปรัฐวิสาหกิจ (การเคหะแหงชาติ) หรือสหกรณ เคหะสถานอาจเปน
ทางเลือกที่เหมาะสมกวาดังที่ไดจัดอยูในหลายประเทศ ทั้งในทวียุโรป อเมริกา และอเชีย
อุตสาหกรมขนาดยอมหรือขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมในครัวเรือนก็อาจจัดขึ้นใน
รูปสหกรณในประเภทสหกรณอุตสาหกรรม ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับประสิทธิภาพในการสงเสริมและ
เผยแพรความรูเรื่องการสหกรณ และสหกรณประเภทตางๆ ใหประชาชนมีความเขาใจอยางถูกตอง
และแทจริง
1.1.3 องคการสหกรณสูงสุด (apex cooperative organisation) ความเขมแข็งและประ
สิทธิภาพในการดําเนินงานขององคการนี้ในประเทศหนึ่งๆ เปนมาตรวัดความเจริญกาวหนาและ
การพึง่ ตนเองของขบวนการสหกรณในประเทศนั้น ๆ อยางดี องคการนี้ตองมีลักษณะเปนสหกรณ
ทีแ่ ทจริง และสามารถแสดงบทบาทเปนผูนํา รวมทั้งเปนตัวแทนและเปนปากเสียงของขบวนการ
สหกรณไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นจะทําหนาที่สงเสริมการจัดตั้งสหกรณ การใหคําแนะ
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นํา การศึกษาฝกอบรม และการติดตอสัมพันธกับรัฐบาล สวนราชการ หนวยงานหรืองคการที่
เกีย่ วของกับสหกรณทั้งภายในประเทศและตางประเทศ และองคการระหวางประเทศ ตลอดจน
องคการสหกรณของตางประเทศและระหวางประเทศ เชน องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวาง
ประเทศ (ไอซีเอ)
องคการสหกรณสูงสุดทําหนาที่ดานการสงเสริมอุดมการณสหกรณจะไมทําธุรกิจซึ่ง
เปนหนาที่ของสหพันธสหกรณแหงชาติ (national cooperative federationX ยกเวนในบางประเทศ
เชน เกาหลีใต
องคการสหกรณสูงสุดของไทยก็คือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย หลังจากไดจัด
ตัง้ ขึน้ โดย พ.ร.บ.สหกรณ 2511 ใหเปน “สถาบันของสหกรณ” แตไมมีลักษณะเปน สหกรณที่แท
จริง เพราะการเปนสมาชิกของสันนิบาตสหกรณฯ มิไดเปนไปโดยสมัครใจ ไมมีขอบังคับซึ่งจัดทํา
ขึน้ โดยทีป่ ระชุมใหญ คณะกรรมการดําเนินการบางสวนก็มาจากการแตงตั้งโดยรัฐมนตรี ใน
ประเด็นหลังนี้แมจะไดปรับปรุงแกไขโดย พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 แลว แตยังมีอีกหลายประเด็น
ทีแ่ สดงวาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเปนสหกรณ และเปนปญหาโครงสรางที่ทําให
สันนิบาตสหกรณฯ ไมไดรับความเชื่อถือจากสหกรณสมาชิก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญแหงความออน
แอของสันนิบาตสหกรณฯ จนกระทั่งทุกวันนี้
เมื่อขบวนการสหกรณไทยขาดองคการสหกรณสูงสุดที่เขมแข็งและเปนสหกรณที่แท
จริงเชนนี้ ความหวังที่รัฐบาลจะถายโอนอํานาจในการสงเสริมดานอุดมการณเพื่อจะพัฒนาสหกรณ
ใหเปนขบวนการสหกรณที่พึ่งตนเอง ปกครองตนเอง และเปนอิสระจึงยังเลือนลางเต็มที
1.2 ปญหาเกี่ยวกับสมาชิกสหกรณ
โดยทั่วไปเรายังไมอาจกลาวไดอยางมั่นใจวาสมาชิกสหกรณสวนมากมีความรูความ
เข า ใจและได รั บ ข า วสารเกี่ย วกับการดํ าเนินงานของสหกรณ ของตนอย า งเพี ย งพอไมว  าของ
สหกรณภาคเกษตรหรือนอกภาคเกษตร ทั้งนี้เพราะสหกรณขั้นปฐมสวนมากละเลยหนาที่ใหการ
ศึกษาและเผยแพรขาวสารการสหกรณแกสมาชิกของตนตามหลักการสหกรณขอ 5 สาเหตุสําคัญ
ของปญหานี้สืบเนื่องมาจากความออนแอของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยประการหนึ่ง และ
ระบบการศึกษาอบรมทางสหกรณที่ยังถูกรวมศูนยอยูที่สวนราชการสหกรณมาชานานจนกระทั่ง
ในปจจุบันอีกประการหนึ่ง
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สมาชิกซึ่งขาดความรูความเขาใจในวัตถุประสงคและวิธีการดําเนินงานของสหกรณ
ของตน
รวมทั้งขาวสารความเคลื่อนไหวของสหกรณยอมจะขาดความสนใจและไมเห็นคุณคา
ของสหกรณมากไปกวาประโยชนเฉพาะหนาที่ตนจะไดรับจากสหกรณ สมาชิกมักจะขาดความ
สํานึกและตระหนักในการสอดสองดูแลการบริหารการจัดการสหกรณ การเลือกตั้งสมาชิกที่ดีมี
คุณภาพเปนกรรมการดําเนินการ และการอุดหนุนสหกรณของเขาอยางแข็งขันดวยความภักดีอยาง
สมําเสมอ
่
เปนตน สรุปไดวาสมาชิกโดยทั่วไปยังขาดจิตวิญญาณและอุดมการณสหกรณที่แทจริง
1.3 ปญหาเกี่ยวกับกรรมการดําเนินการหรือผูนําในสหกรณ
เมื่อสมาชิกสวนมากขาดจิตวิญญาณและอุดมการณก็ยอมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการที่มีคุณภาพ กรรมการดําเนินการในฐานะผูบริหารและผูนํา
ในสหกรณที่ขาดจิตวิญญาณและอุดมาการณ รวมทั้งความรูความสามารถในการบริหารก็จะเปน
มูลเหตุใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคไดมากๆ เชน การทุจริต ความไมโปรงใส การเลนพรรค
เลนพวก รักษาผลประโยชนของตนหรือกลุมตนเปนสําคัญ ฯลฯ
เมือ่ ผูบริหารหรือผูนําในสหกรณขาดความซื่อสัตยสุจริต ความเปนธรรม ความขยัน
ขันแข็งในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบและเสียสละ เหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหการบริหาร
จัดการสหกรณขาดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกโดย
รวมยอมไดรับความกระทบกระเทือนและนําไปสูการขาดความสนใจในการมีสวนรวมในกิจกรรม
ของสหกรณเยี่ยง “นักสหกรณ” หรือ “คนสหกรณ” ที่แทจริง ในที่สุดสหกรณอาจเติบโตเชิงธุรกิจ
แตขาดอุดมการณ
1.4 ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรของสหกรณ
ผูจัดการและพนักงานเจาหนาที่และลูกจางของสหกรณซึ่งไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
เปนคาตอบแทนในการปฏิบัติงานในสหกรณถือวาเปนบุคลากรของสหกรณ กรรมการดําเนินการ
จึงมิใชบุคลากร
ปญหาเกี่ยวกับบุคลากรขาดความรูความสามารถและทักษะระดับมืออาชีพยังเปน
ปญหาสําคัญของสหกรณขนาดเล็ก และสหกรณตั้งใหม เพราะอัตราเงินเดือนหรือคาจางตํ่าไมจูงใจ
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ใหคนเกงและดีมีคุณภาพเขามาเปนผูจัดการหรือเจาหนาที่ของสหกรณมากนัก แมสหกรณที่ไดคน
ดีมคี ณ
ุ ภาพไวแลวเขาอาจทํางานในสหกรณไดไมนาน ทําใหอตราหมุนเวียนเขาออกของบุคลากร
คอนขางสูง การขาดบุคลากรที่มีคุณภาพทําใหเกิดปญหาการบริหารและการจัดการตามมาอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
สาเหตุสาคั
ํ ญประการหนึ่งของปญหานี้ไดแก ระบบการศึกษาฝกอบรมภายในขบวน
การสหกรณไมดีพอ เนื่องจากสวนราชการสหกรณไมมีแผนทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจนและแน
นอนในการพัฒนาวิทยาลัยสหกรณ (cooperative college) ขึน้ อยางเปนขั้นตอน แลวคอยๆ ถายโอน
การบริหารจัดการและกรรมสิทธิ์ใหเปนของขบวนการสหกรณเมื่อมีความพรอมเชนเดียวกับใน
ประเทศตางๆ เชน อินเดีย มาเลเซีย เกาหลีใต ฯลฯ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตั้งมาเปนเวลากวา 30 ป แตไมไดรับการพัฒนาและ
สนับสนุนอยางถูกทิศทาง ระบบการศึกษาฝกอบรมของขบวนการสหกรณจึงไมเปนเอกภาพ และ
ออนแอตลอดมา การสรางบุคลากรสหกรณที่มีคุณภาพทั้งกอนประจําการและในประจําการ จึงเปน
ไปไดยากมาก นอกจากไดอาศัยสถาบันระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยดังที่เปนอยู
1.5 ปญหาเกี่ยวกับการขาดสถาบันการเงินสหกรณ
ปญหานี้ทําใหสหกรณไมสามารถพึ่งตนเองและเปนอิสระในการบริหารการเงินของ
ขบวนการสหกรณ แมวาขบวนการสหกรณออมทรัพยสามารถพึ่งตนเองทางการเงินได แตก็ขาด
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ เพราะมีกฎหมายและกฎระเบียบมากมายของทางราชการปด
กัน้ ไว โดยอางเหตุผลวาเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางการเงินของสหกรณเอง
หากรั ฐ บาลไม ยุ บ เลิ ก ธนาคารสหกรณ จั ง หวั ด และธนาคารเพื่ อ การสหกรณ เ มื่ อ
ประมาณกึง่ ศตวรรษมาแลวดังไดกลาวในตอนกอน
วันนี้สหกรณภาคเกษตรคงไดมีระบบ
ธนาคารสหกรณที่เขมทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศและอาจกลาวดวยความมั่นใจวา
สหกรณจะพึง่ ตนเองและเปนอิสระทางการเงินไดอยางแนนอนเชนเดียวกับในตางประเทศ
ทั้ง
หลาย เชน อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และแมแตประเทศเยอรมนี ซึ่งไดริเริ่มพัฒนาสหกรณ
การเงินหรือธนาคารสหกรณทั้งในชนบทและเมืองมาประมาณ 100 ปแลว รัฐบาลเยอรมันก็ไดออก
กฎหมายจัดตั้งธนาคารกลางของสหกรณขึ้นและพัฒนาใหเปนของขบวนการ สหกรณ และมี
ลักษณะเปนสหกรณทุกประการ ธนาคารสหกรณกลางของเยอรมนีขณะนี้มีสาขาอยูในทุกทวีป
และในประเทศที่เปนศูนยกลางการเงินประจําภูมิภาคทุกแหงรวมทั้งในประเทศสิงคโปร
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2. ปญหาภายนอกขบวนการสหกรณ
ปญหาภายนอกของขบวนการสหกรณไทยหรือสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอ
การพัฒนาและความเจริญเติบโตของขบวนการสหกรณที่สําคัญ ๆ อาจพิจารณาได 4 ประการ คือ
(1) ปญหานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสหกรณ (2) ปญหากฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยว
ของ (3) ปญหาระบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณของรัฐและ (4) ปญหาความรวมมือ
และการประสานงานระหวางสวนราชการสงเสริมสหกรณกับสวนราชการสงเสริมอาชีพ พัฒนา
ชุมชนและรัฐวิสาหกิจ จะไดกลาวถึงปญหาเหลานี้ตามลําดับตอไป
2.1 ปญหานโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับสหกรณ ตัง้ แตป 2515 ตลอดมา เมื่อกรมสง
เสริมสหกรณและกรมตรวจบัญชีสหกรณไดมาอยูในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
งานสหกรณดูเหมือนจะไดรับความสําคัญรองจากงานเกษตรและงานที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เชน การชลประทาน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการ
พัฒนาทีด่ นิ เปนตน ทั้ง ๆ ที่งานสหกรณก็มีความเกี่ยวเนื่องกับงานเกษตรไมยิ่งหยอนกวากัน จะ
แตกตางกันก็แตเพียงงานสหกรณเกี่ยวของกับทรัพยากรมนุษย ในขณะที่งานอื่น ๆ ของกระทรวง
เกีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยี แทจริงทรัพยากรมนุษยนาจะมีความสําคัญมาก
กวาทรัพยากรธรรมชาติและเทคโนโลยีดวยซํ้า
เพราะมนุษยเปนผูใชทรัพยากรธรรมชาติและ
เทคโนโลยี ปญหานโยบายของรัฐเกี่ยวกับสหกรณมี 2 ประการ คือ
2.1.1 นโยบายดานสหกรณขาดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน นโยบายดาน
สหกรณของคณะรัฐมนตรีแตละคณะที่แถลงตอรัฐสภาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมักจะขาดทิศ
ทาง วัตถุประสงค และเปาหมายที่ชัดเจน อันจะนําไปปฏิบัติใหเปนรูปธรรมได ยกตัวอยางเชน
(1) นโยบายรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร (29 ตุลาคม 2519) กลาวถึง
เฉพาะสหกรณการเกษตรเทานั้น ไดละเวนสหกรณประเภทอื่นโดยสิ้นเชิง โดยกลาววา “_ _ _ จะ
ยึดถือโครงการปฏิรูปที่ดินควบคูไปกับการพัฒนาระบบสหกรณทุกระดับเปนนโยบายสําคัญ เพื่อ
สรางความมั่นคงใหแกเกษตรกร”
(2) นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (20 พฤษภาคม 2526) ดาน
เศรษฐกิจไดกลาววา “_ _ _จะสนับสนุนสถาบันชาวไรชาวนา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณการ
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เกษตรใหเปนตัวแทนชาวไรชาวนาอยางเขมแข็งยิ่งขึ้น ควบคูกับการสงเสริมภาคเอกชนในธุรกิจ
การเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ไมมีการกลาวถึงประชาชนที่ออนแอและดอยโอกาสอื่น ๆ วา
จะสงเสริมและพัฒนาใหเขารวมกลุมกันดําเนินธุรกิจตามหลักการและวิธีการสหกรณอยางไร
(3) นโยบายรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (7 สิงหาคม 2529) ดาน
เศรษฐกิจ กลาววา “_ _ _ ดําเนินการใหมีองคกรที่รับผิดชอบในการวางแผน กํากับดูแล และการ
แกปญ
 หาอุปสรรคตาง ๆ ในดานการผลิต การแปรรูป การตลาด เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของ โดย
เฉพาะเกษตรกรหรือองคกรเกษตรกรที่มีสวนรวมกันการตัดสินใจ” ไมระบุคําวา “สหกรณการ
เกษตร” แตใชคําวา “สถาบันเกษตรกร”
สวนนโยบายดานการพัฒนาชนบทไดกลาววา “_ _ _การพัฒนาชนบทแนว
ใหมทมี่ งุ หมายใหประชาชนชวยตนเองไดในที่สุด ตลอดจนเสริมสรางองคกรของประชาชนใน
ชนบทใหเขมแข็ง และมีบทบาทในการพัฒนามากยิ่งขึ้น” นโยบายดานนี้ทั้ง ๆ ที่ตรงกับธรรมชาติ
หรือลักษณะของสหกรณที่เปนองคการชวยเหลือตนเองของประชาชน แตนโยบายก็มิไดกําหนด
ใหชดั เจนวาจะเสริมสรางสหกรณในชนบท (ทั้งที่เปนเกษตรและมิใชเกษตร) ใหเขมแข็งและมีบท
บาทในการพัฒนาชนบท
(4) นโยบายรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร (6 พฤษภาคม 2535) ดานการ
ตลาด “สนับสนุนการรวมกลุมของเกษตรกรใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มอํานาจตอรองและ
ดําเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ” _ _ _ละเวนการใชคําวา “สหกรณการ
เกษตร” ทั้ง ๆ ที่เปนองคการของเกษตรกรที่มีการจัดการและวิธีการตอรองดานการตลาดโดยการ
ผนึกกําลังของเกษตรกรตามหลักและวิธีการสหกรณ
(5) นโยบายรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (21ตุลาคม 2535) ดานเศรษฐกิจการ
เกษตร “สนับสนุนสถาบันเกษตรกรที่เชื่อมโยงระบบสหกรณและองคกรของเกษตรกรทุกรูปแบบ
ใหเขมแข็งขึ้น_ _ _” ระบุเพียงวาจะสนับสนุนสถาบันเกษตรกรใหเขมแข็ง โดยไมรูวาจะเชื่อมโยง
กับระบบสหกรณอยางไร
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงนโยบายที่เปนคุณใหเปนโทษแกขบวนการสหกรณ
รัฐบาลในอดีตมีนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายที่ชัดเจน และไดดําเนินการไดผลดีในระดับหนึ่ง
มาแลว แตรฐั บาลตอมาไดยกเลิกนโยบายเดิมที่เปนคุณแกขบวนการสหกรณ และดําเนินนโยบาย
ใหมที่เปนโทษ ตัวอยางเชน
(1) รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดจัดตั้งธนาคารสหกรณจังหวัดขึ้น 2
ธนาคาร ในจังหวัดเชียงใหม (พ.ศ. 2492) และจังหวัดอุตรดิตถ (พ.ศ.2494) เปนประเภทชุมนุม
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สหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471 ประกอบดวยสหกรณทองถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ
เปนสมาชิก แตสวนใหญเปนสหกรณหาทุน ธนาคารสหกรณทั้งสองทําหนาที่ระดมเงินออมใน
ทองถิน่ เพือ่ ใหกูแกสหกรณหาทุน สําหรับใหกูแกสมาชิกชาวนาอีกทอดหนึ่ง หรือทําหนาที่เปน
ศูนยกลางทางการเงินของสหกรณตาง ๆ ในจังหวัดนั้น ๆ แตรัฐบาลจอมพลสฤษฎ ธนรัตช ได
ออก พรบ. การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505 ซึ่งยังผลใหการดําเนินงานของธนาคารสหกรณจังหวัด
ขัดตอบทบัญญัติของ พรบ. การธนาคารพาณิชยดังกลาว จนตองเลิกกิจการธนาคารสหกรณ และ
เปลีย่ นเปนชุมนุมสหกรณธนกิจ ซึ่งมีขอบเขตและวัตถุประสงคในการดําเนินงานแคบกวามาก
ธนาคารสหกรณจึงไมสามารถพัฒนาไดในประเทศไทย (เหมือนในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก)
(2) รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ.2486) ไดออก พรบ. ธนาคารเพื่อ
การสหกรณ พ.ศ. 2486 โดยใหสหกรณทั่วประเทศรวมทุนกับรัฐบาลจัดตั้งธนาคารเพื่อการ
สหกรณขนึ้ ใหเปนธนาคารกลางในระดับชาติของสหกรณทั่วประเทศ และเริ่มดําเนินงานตั้งแตป
2490 แตรฐั บาลจอมพลถนอม กิตติขจร(พ.ศ.2509) ไดออก พรบ.ยกเลิกธนาคารเพื่อการสหกรณ
พ.ศ. 2509 และออก พรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 มาใชแทน
จนทุกวันนี้ ธนาคารนี้มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ และดําเนินการใหสินเชื่อทั้งแกสหกรณการ
เกษตรและเกษตรกรลูกคารายคน ซึ่งเปนการแขงขันกับสหกรณการเกษตรโดยตรง ขบวนการ
สหกรณซึ่งควรจะมีธนาคารกลางระดับประเทศของตนเองตั้งแต พ.ศ. 2490 ก็ยังไมมีจนกระทั่งทุก
วันนี้
(3) รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (พ.ศ.2511) ไดออก พรบ. สหกรณ
พ.ศ.2511 มีบทบัญญัติใหมีสถาบันเรียกวา “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย” มีวัตถุประสงค
เพือ่ สงเสริมความเจริญกาวหนาแกกิจการสหกรณทุกประเภททั่วประเทศ
แตไมมีสภาพเปน
สหกรณ ยังผลใหยกเลิก “สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํากัดสินใช” ซึ่งสหกรณประเภท
ตาง ๆ ทัว่ ประเทศ จํานวน 89 สหกรณ ไดรวมกันจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเปนประเภทชุมนุม
สหกรณตาม พรบ.สหกรณ พ.ศ.2471 จึงทําใหขบวนการสหกรณไทยมีองคกรกลางหรือองคการ
สูงสุด (apex organisation) ทีไ่ มเปนสหกรณมาจนกระทั่งทุกวันนี้ และมีปญหาในดานการ
บริหารและการจัดการตลอดมา เพราะสหกรณสมาชิกรูสึกวาถูกบังคับตามกฎหมายใหเปนสมาชิก
ขาดความสํานึกในความเปนเจาของ และขาดความรวมมืออยางแข็งขันดวยความสมัครใจ เชน
องคการสหกรณสูงสุดของขบวนการสหกรณตางประเทศทั้งหลาย
(4) การเรงรัดควบสหกรณหาทุน (สหกรณระดับตําบล) และเปลี่ยนประเภท
เปนสหกรณการเกษตร (สหกรณระดับอําเภอ) ตั้งแตป 2512-2514 เปนการรวมสหกรณขนาดเล็ก
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ทีย่ งั ไมเขมแข็งในอําเภอหนึ่ง ๆ เขาดวยกันเปนสหกรณขนาดใหญสหกรณเดียว ผลก็คือสหกรณ
ขนาดใหญเหลานั้นใหญแตชื่อ แตออนแอทั้งในดานการบริหาร การจัดการและการควบคุมแบบ
ประชาชาธิปไตย
สหกรณการเกษตรสวนมากจึงยังคงอยูในความอุปถัมภคํ้าจุนและความชวย
เหลือจากรัฐบาลตลอดมาจนทุกวันนี้ เพราะไมปลอยใหสหกรณหาทุนระดับตําบลคอย ๆ เติบโต
ขึน้ ตามหลักการชวยตนเองและการรวมมือชวยเหลือกัน จนมีเกษตรกรทุกครอบครัวเปนสมาชิก
มีความเขมแข็งและพึ่งตนเองได แลวจึงสงเสริมใหมีการควบเขากันเปนรายอําเภอที่มีความพรอม
ตามหลักการควบสหกรณ
(5) สถาบันการศึกษาทางสหกรณซึ่งไดตั้งขึ้นในสํานักงานปลัดกระทรวง
พัฒนาการแหงชาติ และดําเนินงานมาตั้งแตป 2512 และโอนไปสังกัดกรมสงเสริมสหกรณในป
2515 ไดดาเนิ
ํ นงานไดผลดีพอสมควร แตไดถูกยุบเลิกไปในป 2533 โดยมิไดพยายามพัฒนาคุณ
ภาพมาตรฐานและวัตถุประสงคใ หเ ปน วิท ยาลัยสหกรณ แ ลว โอนให ขบวนการสหกรณห รือ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรับไปดําเนินการตอไป
การพัฒนาสถาบันการศึกษาทาง
สหกรณจึงแทบจะเรียกวา “สูญเปลา” เพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
2.1.3 นโยบายดานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของหรือนาจะเกี่ยวของกับสหกรณ รัฐ
วิสาหกิจบางรายตั้งขึ้นเพราะเหตุผลแหงความจําเปนที่ตองจัดใหมีสินคาหรือบริการที่ประชาชน
บางอาชีพจําเปนตองใช แตไมอาจดําเนินการโดยตนเองได หรือไมมีเอกชนสนใจเขามาดําเนิน
การ เชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) องคการสงเสริมโคนมแหงประเทศไทย (อ.ค.ส.) องคการสะพานปลา และองคการหอง
เย็น เปนตน ธ.ก.ส. เปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ในขณะที่รัฐวิสาหกิจ 4 รายหลัง
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
รัฐวิสาหกิจเหลานี้รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อใหบริการทางการเงินหรือการตลาดเพื่อ
สงเสริมอาชีพของเกษตรกร นับวาเปนสิ่งจําเปนดังกลาวแลว แตรัฐบาลนาจะมีนโยบายระยะยาว
หรือระยะปานกลางใหสอดคลองกับการพัฒนาสหกรณการเกษตร(ภาคเกษตร) วาเมื่อขบวนการ
สหกรณการเกษตรมีความเปนปกแผนและกาวหนาพอสมควรแลวจะเปลี่ยนเปนรัฐวิสาหกิจเหลานี้
ใหเปนองคการสหกรณระดับชาติของสหกรณการเกษตรหรือจะควบรวมกับชุมนุมสหกรณระดับ
ชาติทมี่ อี ยูแ ลวก็ได ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมใหเกษตรกรเปนเจาของและควบคุมวิสาหกิจระดับ
ชาติประเภทนัน้ ๆ ตามหลักการและวิธีการสหกรณประเภทหนึ่ง และอีกประการหนึ่งเพื่อลดภาระ
ของรัฐที่จะตองดํ าเนินวิสาหกิจเหลานี้เสียเองตอไปหลังจากไดดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งแลว
และทัง้ ยังเปนการสงเสริมใหเกษตรกร สหกรณและขบวนการสหกรณการเกษตรสามารถดําเนิน
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วิสาหกิจขนาดใหญในระดับประเทศได บนพื้นฐานของการชวยตนเอง การพึ่งตนเอง การชวย
เหลือซึ่งกันและกันและความเปนอิสระในการควบคุมดูแลกันเองตามหลักประชาธิปไตยอันเปน
ปรัชญาและอุดมการณของสหกรณ
2.2 ปญหากฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
กฎหมายสหกรณและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของนับวามีความสําคัญแกพัฒนาการของสหกรณและขบวนการสหกรณเปน
อันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกฎหมายสหกรณซึ่งเปนกลไกในการกําหนดโครงสราง กระบวนการ
ดําเนินงานและการควบคุม ตลอดจนการดํารงอยูของสหกรณในฐานะที่เปนสถาบันทางเศรษฐกิจ
และสังคมประเภทหนึ่ง สวนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับสหกรณจะมีผลกระทบตอสหกรณโดยทั่ว
ไปในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิหนาที่และความรับผิดของสหกรณในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค
ของตน
2.2.1 ปญหาและอุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายสหกรณ กฎหมายสหกรณไทยที่
ใชบงั คับอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 แมวาจะเพิ่งใชมาไดไมนาน แต
ปรากฏวามีขอบกพรองบางประการ ซึ่งเปนปญหาและอุปสรรคแกการพัฒนาสหกรณและขบวน
การสหกรณดังจะไดกลาวตอไป
(1) นโยบายกฎหมายสหกรณ (Policy objective) ไมชดั เจนหรือเกือบจะ
กลาวไดวา ไมมีทั้งในตัวบทบัญญัติและหมายเหตุทายพระราชบัญญัติ กฎหมายสหกรณที่จะเอื้อตอ
การพัฒนาสหกรณอยางนอยตองมีวัตถุประสงคดานนโยบาย ดังนี้
- เปนกฎหมายเพื่อการพัฒนา เพราะฉะนั้นตองมีลักษณะที่งายแกการศึกษา
และทําความเขาใจของบุคคลธรรมดาทั่วไป
- โดยทีส่ หกรณเปนองคการชวยตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
เพราะฉะนั้นบทบัญญัติของกฎหมายจะตองเอื้อหรือใหความสะดวกแกการสงเสริมหรือพัฒนาส
หกรณและขบวนการสหกรณใหพึ่งตนเอง ปกครองตนเอง และเปนอิสระเชนเดียวกับองคการ
ธุรกิจอืน่ ๆ ในภาคเอกชน รัฐจะตองคอย ๆ ถายโอนอํานาจกํากับดูแลและสงเสริมสหกรณให
ขบวนการสหกรณรับไปดําเนินการเองตามขีดความสามารถ
- สหกรณตองมีเสรีภาพในการดําเนินวิสาหกิจอยางเทาเทียมกับองคการธุรกิจ
อืน่ ๆ ในภาคเอกชน เชน การดําเนินกิจการธนาคาร การประกันชีวิตและวินาศภัย ฯลฯ
-กฎหมายสหกรณ ต  อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพของ
สหกรณใหสามารถแขงขันกับองคการธุรกิจอื่นไดในตลาดเสรี
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(2) โครงสรางของกฎหมายสหกรณไมเหมาะสม สําหรับระบบกฎหมาย
สหกรณฉบับเดียวที่ใชอยุในประเทศไทย การจัดหมวดหมูแหงบทบัญญัติไมเปนไปตามลําดับขั้น
ตอนแหงกําเนิดหรือธรรมชาติของสหกรณ
ซึ่งควรจะเริ่มจากการจัดตั้งและการจดทะเบียน
สหกรณ สิทธิและหนาที่ของสหกรณ สิทธิและความรับผิดชอบของสมาชิก การจัดองคการและ
การจัดการสหกรณ การเลิกและการชําระบัญชีสหกรณ หนาที่และอํานาจของนายทะเบียน
สหกรณ เปนตน โครงสรางกฎหมายสหกรณที่เปนระบบที่ดีจะงายแกการศึกษาและอางอิงของ
สมาชิกสหกรณและบุคคลที่สนใจทั่วไป
(3) กฎหมายสหกรณมีบทบัญญัติบางมาตราที่เปนโทษมากกวาเปนคุณแกการ
พัฒนาสหกรณ เชน อํานาจกระทําการของสหกรณมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 ซึ่งมีผลเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของสหกรณมากกวาสงเสริมใหสหกรณมีอยาง
เทาเทียมกับหางหุนสวนและบริษัท
- อํานาจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ตามมาตรา 10
(7) ซึง่ ทําให คพช. มีอํานาจทางบริหารเหนือนายทะเบียนสหกรณและรัฐมนตรีผูรักษาการตาม
กฎหมาย แทจริง คพช. ควรจะมีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาและคําแนะนําดานนโยบายสหกรณแก
คณะรัฐมนตรีเทานั้นก็นาจะเพียงพอแลว ซึ่งถือวาเปน “คณะกรรมการที่ปรึกษาดานนโยบาย”
(advisory Committee) ของรัฐบาล

ตอนที่ 5. แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย
1. วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาขบวนการสหกรณ
• เพือ่ ใหเปนองคการชวยตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมที่เขมแข็ง
• เพือ่ ใหเปนขบวนการสหกรณที่พึ่งตนเอง ปกครองตนเองและเปนอิสระ
• เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ
• เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
• เพื่อใหสหกรณมีบทบาทในการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดลอม
• เพื่ อ ให ส หกรณ มี บ ทบาทในการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเมื อ งระบอบ
ประชาธิปไตย
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
• สรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ
• ใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศดานตางๆ
• ปฏิรูประบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ
• ปฏิรูปกฎหมายสหกรณและกฎหมายอื่นที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
ขบวนการ สหกรณ
3. แนวทางการพัฒนา
3.1 การสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณ
(1) ดานโครงสรางของขบวนการสหกรณ
• กําหนดขั้น/ระดับสหกรณใหชัดเจน
• ปรับปรุงประเภทของสหกรณ
• สงเสริมใหสหกรณแตละประเภทมีชุมนุมสหกรณระดับประเทศ/สหกรณ
• ปรับปรุงและพัฒนาสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
(2) ดานการศึกษาฝกอบรมและสารสนเทศ
• ปรับปรุงระบบการศึกษาฝกอบรมทางสหกรณ
• ปรับปรุงระบบสารสนเทศของสวนราชการสหกรณ และของขบวนการ
สหกรณใหสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
• พัฒนาวิทยาลัยสหกรณใหเปนของขบวนการสหกรณ
(3) ดานวิสาหกิจสหกรณ
• เสรีภาพของสหกรณในการดําเนินวิสาหกิจตางๆ ไดเชนเดียวกับองคการ
วิสาหกิจเอกชนรูปอื่น
• การสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือของรัฐตองไมขัดตอความเปนอิสระ
ของสหกรณและควรไดรับความยินยอมหรือการปรึกษาจากสหกรณ
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(4) ดานการกํากับแนะนําและตรวจสหกรณ
• จัดขัน้ สหกรณตามระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
• รัฐคอยๆ ถายโอนอํานาจหนาที่นี้ใหแกสันนิบาตสหกรณฯ และชุมนุม
สหกรณระดับชาติ
3.2 การใชสหกรณเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ
• ดานเศรษฐกิจ
• ดานสังคมและวัฒนธรรม
• ดานการเมือง
• ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.3 การปฏิรูประบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ
3.4 การปฏิรูปกฎหมายสหกรณ

ตอนที่ 6 โครงการวิจัยที่จําเปนเพื่อนําไปสูการปฏิรูปขบวนการสหกรณไทย
1.
2.
3.
4.

โครงการวิจัยกฎหมายสหกรณและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
โครงการวิจัยระบบงานสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ
โครงการวิจัยประสิทธิภาพของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โครงการวิจัยสถาบันการเงินกลางของสหกรณ
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