กรอบคิดและแนวทางการจัดการดานการเงินสหกรณ
จุฑาทิพย ภัทราวาท 1
F

1. บทนํา
รายงานฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ
ตามที่ประธาน คพช. ฯพณฯ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายศุภชัย โพธิ์สุ) ใน
คราวการประชุมครั้งที่ 5/2552 ไดมอบหมาย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท กรรมการคพช.ผูทรงคุณวุฒิดาน
วิชาการ เตรียมขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการทางการเงินของสหกรณเสนอที่ประชุม
เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการ
จัดการดานการเงินสหกรณ กรอบคิดการดําเนินงานสําหรับสหกรณการเงินตามขอเสนอในที่ประชุม
สมัชชาองคการสหประชาชาติครั้งที่ 64/128 และบทสรุปของผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
2. ขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับแนวทางการจัดการดานการเงินสหกรณไทย
พัฒนาการในการดําเนินงานของสหกรณในรอบ 2 ทศวรรษที่ผานมา มีความกาวหนาอยาง
นาสนใจดังตัวเลขจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจาก 2.7 ลานคน ในป พ.ศ.2531 เปน 10 ลานคน ในป พ.ศ.
2551 จํานวนสินทรัพยรวมเพิ่มจาก 3.7 พันลานบาท เปน 1 ลานลานบาท องคประกอบของแหลงที่มาของ
เงินทุนสหกรณ ที่เปนสวนของเงินรับฝากสมาชิก คิดเปนรอยละ 30 ของทุนดําเนินงาน โดยพบวา บริบท
ของสหกรณในการสงเสริมการออมและการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ เฉลี่ย 68,614 และ 74,785 บาท
ตอคน ตามลําดับ (รายละเอียดในตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 สภาพการณในการสงเสริมการออม และการเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงทุนของสหกรณ
ประเภทตาง ๆ ในป 2551
ประเภทสหกรณ

เงินออมเฉลี่ยตอคน (บาท)

สหกรณการเกษตร
สหกรณประมง
สหกรณนิคม
สหกรณรานคา
สหกรณบริการ
สหกรณออมทรัพย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ภาพรวม

เงินกูเฉลี่ยตอคน (บาท)

8,483
17,445
10,082
444
7,639
267,030
29,432
68,614

ที่มา : คํานวณจากขอมูลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ
1

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ, อาจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

12,404
30,009
16,518
877
9,061
285,615
28,391
74,785

อยางไรก็ตาม การวิจัยเชิงประจักษของภาควิชาการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ชี้ใหเห็นวา
ขบวนการสหกรณไทยยังขาดระบบการจัดการดานการเงินแบบองครวม ในลักษณะที่เกื้อหนุนใหเกิด
ระบบการเงินหมุนเวียนภายในขบวนการสหกรณบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันอยางที่ควรจะเปน
กอปรกับนโยบายรัฐที่ตองการใหมีการกํากับดูแลที่ดี เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอประชาชน โดยเฉพาะ
สมาชิกผูฝากเงิน (ดังปรากฏการณของวิกฤตการณดานการเงินที่เคยเกิดขึ้นมาแลวหลายครั้ง ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก) อีกทั้งประเด็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงที่สหกรณตองคํานึงถึงเชนเดียวกับ
สถาบันการเงินอื่นๆ ไดแก ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงจากการชําระหนี้
(Default Risk) ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) ตนทุนเงินทุนที่สูง (High Cost of Fund) และ
ขีดจํากัดดานการใหบริการ (Poor Services) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารจัดการอยาง
เปนระบบ และมีกลไกสนับสนุนที่เขาถึงสหกรณทุกประเภท เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือให
เกิดเปนระบบการเงินสหกรณที่มีความมั่นคง เปนปกแผนและกอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอยางเหมาะสม
ในรอบทศวรรษที่ผานมา ไดมีขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการดานการเงินของ
สหกรณที่นาสนใจ ดังนี้
2.1 ขอเสนอจากรายงานวิจัยเรื่อง “การจัดตั้งธนาคารสหกรณ” 2 ภายใตการสนับสนุนทุน
วิจัยจากกรมสงเสริมสหกรณ ป 2542
ผลการวิจัยดังกลาวไดมีขอเสนอเชิงนโยบายสําหรับการจัดตั้งธนาคารสหกรณใน
รูปแบบของสถาบันการเงินเฉพาะที่มีกฎหมายรองรับเชนเดียวกับธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รูปแบบ
ของธนาคารสหกรณที่เสนอดังกลาวไดประยุกตมาจาก DG Bank ของเยอรมัน และ Norinchukin Bank
ของญี่ปุน โดยเงื่อนไขของการเปนเจาของนั้นไดกําหนดใหสหกรณทุกประเภทถือหุนในธนาคารสหกรณ
ตามขนาดของสินทรัพยรวมกันทั้งสิ้น 51% ที่เหลือถือหุนโดยรัฐบาล 30% อีก 19% ใหองคกรที่เกี่ยวของ
กับสหกรณทั้งในและตางประเทศ ในแนวทางดังกลาวผูแทนสหกรณจะมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ผานการคัดเลือกตามสัดสวนของการถือหุน และใหมีผูบริหารมืออาชีพเปนกรรมการผูจัดการ ในรูปแบบ
ของธนาคารสหกรณตามขอเสนอนี้ สหกรณสมาชิกจะตองปฏิบัติตามปฏิญญาในการจัดตั้ง เชน การดํารง
เงิ น ฝากไว กั บ ธนาคารสหกรณ ต ามสัด สว นที่ กํ า หนด การกู ยื ม ระหว า งสหกรณ จ ะต อ งผา นธนาคาร
สหกรณเทานั้น สหกรณจะตองรักษาสัดสวนทางการเงิน และสงเงินสมทบเขากองทุนประกันเงินฝาก
ตามที่กําหนด โดยธนาคารสหกรณจะพัฒนาบริการทางการเงินแกสมาชิกสหกรณผานทั้งสหกรณใน
ทองถิ่นและสาขาของธนาคารเอง โดยขอสังเกตของทีมวิจัยในเรื่องปญหาทางเทคนิคสําหรับความเปนไป
ไดในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ ไดแก กระบวนการไดมาซึ่งกฎหมายรองรับการจัดตั้งธนาคารและ
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อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย. 2542. การจัดตั้งธนาคารสหกรณ.
2

เงินทุนแรกตั้ง ซึ่งในเวลานั้นไดประมาณการไวเปนจํานวน 3-5 พันลานบาท อีกทั้งความเปนไปไดที่
สหกรณตางๆ จะยอมรับเงื่อนไขเรื่องขอหามมิใหสหกรณกูยืมระหวางกัน ซึ่งขัดแยงกับการปฏิบัติที่
เปนอยู
2.2 ขอเสนอจากรายงานวิจัย เรื่อง “รัฐกับการแกไขปญหาสหกรณ” 3
ภายใตการสนับสนุนทุน วิจัยจากสภาที่ปรึ ก ษาดานเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ
ป พ.ศ. 2547 ไดเสนอบทวิเคราะหที่ชี้ใหเห็นสภาพการณที่เปนจุดออนดานการเงินของขบวนการสหกรณ
ซึ่งแมวาจะมีเงินทุนสวนเหลือ หากแตยังไมสามารถกอเกิดเปนระบบการเงินหมุนเวียนที่เอื้อตอการพึ่งพา
และชวยเหลือซึ่งกันและกันในขบวนการสหกรณ ขอเสนอเชิงนโยบายในเรื่องการจัดการดานการเงิน ซึ่ง
เปนผลจากการจัดระดมความคิดจากผูมีสวนเกี่ยวของทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค ชี้ไปที่การจัดตั้ง
ธนาคารสหกรณในลักษณะของการดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู และ
การเตรียมความพรอมรวมกันกอน โดยในขั้นตอนแรก เสนอใหดําเนินการในรูปของโครงการทดลอง
ภายใตชื่อ “ธนาคารสหกรณใน ธ.ก.ส.” ภายใตวิสัยทัศน “พันธมิตรธุรกิจ : สหกรณและ ธ.ก.ส. เพื่อการ
หมุนเวียนของเงินทุนสวนเหลือสูระบบสหกรณบนความเอื้ออาทรและมั่นคง” และเมื่อมีความพรอมก็ให
ดําเนินการใน ขั้นตอนที่สอง การจัดตั้งสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ Cooperative Bank
เพื่อเปนศูนยกลางของระบบการเงินของขบวนการสหกรณที่จะเชื่อมโยงกับระบบการเงินในระดับสากล
เพื่อประโยชนอยางยั่งยืน
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2.3 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น ขบวนการสหกรณ ด า นการเงิ น ภายใต
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2546-2549)
ภายใตกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร ที่เกิดจากการมีสวนรวมของทุกสวนฝายที่
เกี่ยวของกับขบวนการสหกรณ ในชวงเวลา ป 2546 ไดชี้ใหเห็นประเด็นปญหาดานการเงินของขบวนการ
สหกรณในชวงเวลาดังกลาววา ยังขาดความเชื่อมโยงที่จะใชประโยชนจากเงินทุนภายในขบวนการ
ระหวางสหกรณที่มีเงินสวนเหลือและสหกรณที่ยังมีความตองการเงินทุนในลักษณะที่จะเอื้อประโยชน
ซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการเงินที่สําคัญ ไดแก
1) สร า งและใช ก ลไกการเชื่ อ มโยงด า นการเงิ น ให เ กิ ด ประโยชน แ ก ข บวนการ
สหกรณอยางแทจริง ไดแก กองทุน กพส. ใหมีขอบเขตกวางขวางและเปนประโยชนตอการพัฒนา
ขบวนการสหกรณใหมากขึ้น
2) การจัดตั้งสถาบันการเงินกลางของสหกรณ เพื่อทําหนาที่สําคัญที่เอื้อประโยชน
ตอขบวนการสหกรณ เชน การสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนประกันเงินฝาก และกองทุนรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินในขบวนการสหกรณ
3

อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2547. รัฐกับการแกไขปญหาการจัดการที่ดิน
ทํากินและสหกรณของเกษตรกร.
3

3) การอุดหนุนดานการเงินแกชุมนุมระดับชาติที่มีแผนงานโครงการที่เปนประโยชน
ตอสมาชิก
2.4 ยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2550-2554) ไดกําหนด
แผนที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ทั้ง 5 ประการ สูวิสัยทัศนที่กําหนดไว (รูปที่ 1)
ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการดานการเงิน ประกอบดวย 7 แผนงาน คือ
1) แผนงานรณรงคใหสหกรณมีกลไกการสะสมทุนจากแหลงทุนภายในเพิ่มขึ้น โดย
การจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเปนทุนสํารองและทุนสะสมตางๆ เพิ่มขึ้น สรางความเขาใจเรื่องการเพิ่มหุนของ
สมาชิกอยางตอเนื่อง และประกาศเกียรติคุณสหกรณที่เปนแบบอยางที่ดีในการสะสมทุน
2) แผนงานสงเสริมใหสหกรณทุกแหงมีแผนการรณรงคใหสมาชิกออมเงิน โดยการ
ใหสมาชิกจัดทําบัญชีครัวเรือน-บัญชีรายรับรายจาย การใชบัญชีรับจายของสมาชิกประกอบการให
สินเชื่อ และใหสมาชิกมีการออมอยางตอเนื่อง
3) แผนงานพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณผานแมขาย โดยการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ และพัฒนาระบบเครือขายสารสนเทศในระดับชาติ
4) แผนงานพัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุน และกอใหเกิดการหมุนเวียน
ภายในระบบสหกรณ โดยการจัดใหมีกองทุนรวมลงทุน และพัฒนาการใชตราสารหนี้
5) แผนงานพัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน โดยการจัดใหมี
กองทุนประกันเงินฝากของสหกรณระดับชาติ รณรงคการสะสมทุน มีตลาดสภาพคลองของสหกรณ
พัฒนาระบบเตือนภัยดานการเงินสหกรณ และพัฒนากลไกที่ปรึกษาดานการเงินแกสหกรณ
6) แผนงานสงเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณ กลุมเกษตรกรและ
สหกรณภาคประชาชน โดยการแกไขกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบและประชาสัมพันธใหกลุมเปาหมายเขา
เชื่อมโยงธุรกิจการเงิน
7) แผนงานเชื่อมโยงระบบสนับสนุนดานการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร
โดยการกําหนดสัดสวนการจัดสรรเงินกู กพส.ปรับกลไกการบริหารสินเชื่อของ ธ.ก.ส. และเชื่อมโยง
ระบบการเงินภายใตกลไกของ ธ.ก.ส. รวมกับชุมนุมสหกรณ
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รูปที่ 1 แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาสหกรณภายใตแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2
2.5 ยุทธศาสตรภายใตแผนแมบทการเงินฐานราก
ตามที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดเสนอแผนแมบทการเงินฐาน
รากผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อ 18 ธันวาคม 25504 ซึ่งมีหลักการที่จะสงเสริมใหองคกร
การเงินระดับฐานรากเปนเครื่องมือหลักของชุมชนในการพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน และกอใหเกิด
การชวยเหลือซึ่งกันและกันระหวางองคกรการเงินฐานราก และเชื่อมโยงเปนเครือขายสูระดับชาติใน
ทิศทางที่เหมาะสม โดยไดใหความสําคัญระหวางการเชื่อมโยงเครือขายในระบบการเงินระหวางองคกร
การเงินระดับฐานราก องคกรกึ่งในระบบและสถาบันการเงินในระบบ เพื่อใหระบบเศรษฐกิจและสังคม
ในภาพรวมมีความเจริญอยางสมดุลและยั่งยืน ดังรายละเอียดในรูปที่ 2
แผนแมบทการเงินฐานราก ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก 3 ยุทธศาสตร ไดแก
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสงเสริมความเขมแข็งขององคกรและระบบการเงิน
ระดับฐานราก
2) ยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการทํางานภาครัฐ/ภาคีเพื่อสงเสริมการพัฒนาองคกร
และระบบการเงินระดับฐานราก
3) ยุทธศาสตรสรางเครือขายและขยายผล
F
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก กระทรวงการคลัง. 2550. แผนแมบทการเงินฐานราก.
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อาจกลาวไดวายุทธศาสตรภายใตแผนแมบทการเงินฐานรากกับยุทธศาสตรภายใต
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 มีกรอบคิดและแนวทางพัฒนากลุม/องคกรการเงินและสหกรณใน
ทิศทางเดียวกัน

แหลงที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

รูปที่ 2 การใหสินเชื่อขององคกรการเงินกลุมตางๆ ในระบบการเงินของประเทศไทย
2.6 แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 5
เป นเรื่องการพิ จารณาผู ใ หบริการรายใหมที่จะมีสว นชวยเติ มเต็มชองวางในการ
ใหบริการทางการเงินและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชยไปสูฐานราก ดังนี้
1) Mono-line business unit เปนการจัดตั้ง Internal specialized unit ภายในธนาคาร
พาณิชย เพื่อดูแลลูกคาที่เปนผูประกอบการขนาดยอม (Micro enterprise) โดยมีระบบงานสินเชื่อครบ
วงจรใน unit เดียวกัน ทําใหธนาคารพาณิชยสามารถกําหนดเปาหมายธุรกิจใหชัดเจน มีระบบงาน
คลองตัวและตนทุนไมสูง
2) Microfinance Institution (MFI) as outsource agent ธนาคารพาณิชยรวมมือกับ
หนวยงานอื่น ๆ ที่มีความคุนเคยกับลู กคาในพื้นที่ เชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน โดยการดําเนินการใน
ลักษณะใหกูยืมแบบ Wholesale แกหนวยงานในพื้นที่ เพื่อปลอยกูตอใหกับลูกคาหรือมอบหมายให
องคกรดําเนินการตามกระบวนการสินเชื่อโดยไดรับสินคาบริการจากธนาคารพาณิชย
F
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ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. 2547. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 1.
6

3) Service Company as outsource agent ธนาคารพานิชยแตงตั้ง Service company ที่
มีจุดแข็งในเรื่องเครือขายการเขาถึงลูกคา เปนตัวแทนในการใหบริการ Microfinance โดยการดําเนินการ
ควบคูกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยีตางๆ เชน ระบบโทรศัพทมือถือ
4) การใหใบอนุญาตแกผูใหบริการ (ตั้งแตป 2555) โดยเปนสถาบันการเงินประเภท
จํากัดขอบเขตธุรกิจ (Restricted license) มีวัตถุประสงคในการทําธุรกิจที่ชัดเจนและมีความชํานาญเฉพาะดาน
3. ขอคิดสําหรับการจัดการดานการเงินสหกรณแบบองครวม จากรายงานการประชุมสมัชชาองคการ
สหประชาชาติ ครั้งที่ 64 6
รายละเอียดของบทความนี้เปนสวนหนึ่งของรายงานที่นําเสนอในที่ประชุมสมัชชาใหญ
องคการสหประชาชาติ ครั้งที่ 64 วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 ซึ่งไดกลาวถึงความสําคัญของสหกรณที่มีตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การปรึกษาหารือระหวางประเทศสมาชิกและความเห็นที่จะประกาศมี
สหกรณสากลแหงการสหกรณ ซึ่งในที่นี้จะไดนําเนื้อหาบางตอนของรายงานที่เกี่ยวของกับขอคิดสําหรับ
การจัดการดานการเงินแบบองครวมในประเด็นที่นาสนใจ ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
F

3.1 สหกรณการเงินและวิกฤตการเงินในปจจุบัน
y วิกฤตทางการเงินในปจจุบันไดนําไปสูการตระหนักในบทบาทของสถาบันการเงิน
ทางเลือกมากขึ้น และยังทําใหเห็นถึงความออนแอที่เกิดจากการพึ่งพาสถาบันทางเศรษฐกิจ/การเงินเพียง
แหงใดแหงหนึ่งเทานั้น ในชวงวิกฤตนี้เอง ภาคสวนสหกรณและเครดิตยูเนี่ยนไดพบกับการไหลเขาของ
เงินฝากจากเจาของที่เปนสมาชิกที่ตองการหาสถาบันการเงินที่ปลอดภัยสําหรับการฝากเงิน นอกจากนี้
ภาคสวนดังกลาวยังสามารถใหกูยืมไดอยางตอเนื่องโดยมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ในขณะที่ธนาคาร
ของนักลงทุนอื่นๆ ที่ประสบปญหาดานเงินทุนไดตัดการใหกูยืมเงินลง สหกรณการเงินแสดงใหเห็นถึง
ความสามารถในการฟน ตัว และดําเนิ นการตามปกติ รวมทั้งการเติบโตของระดับเงินออมและเงิน กู
ยกตัวอยางเชน ในประเทศเนเธอรแลนด ธนาคารสหกรณมีอัตราการเติบโตของเงินออม เงินกูแกวสิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม และการจํานองในป ค.ศ. 2008 ถึง 30 – 40 เปอรเซ็นต ธนาคารทองถิ่นที่เปน
สมาชิกมีอัตราเงินฝากเพิ่มขึ้นถึง 20 เปอรเซ็นต และ 16 เปอรเซ็นตสําหรับการเพิ่มขึ้นของเงินกูเพื่อธุรกิจ
ในป ค.ศ. 2008 ในประเทศสหรัฐอเมริกา เครดิตยูเนี่ยนขยายเงินกูอีก 7 เปอรเซ็นตหรือประมาณ 35
พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ขณะที่ธนาคารดั้งเดิมปลอยเงินกู 31 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ ในป
ค.ศ. 2008 สหกรณการเงินในประเทศบราซิล แคนาดา และไอรแลนดสามารถดําเนินการใหกูยืมตอและ
เพิ่มวงเงินจากเดิมไดอีกดวย ผลลัพธนี้ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของความหลากหลายของสถาบันการเงิน

6

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก เอกสารถอดความจากรายงานที่นําเสนอที่ประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ ครั้งที่
64 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 โดยสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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เพื่อเพิ่มความสามารถในการฟนตัวและดําเนินงานทางการเงินไดตามปกติ รวมทั้งบทบาทของรูปแบบ
ธุรกิจทางเลือกที่เขมแข็งในวิสาหกิจเศรษฐกิจ เชน รูปแบบธุรกิจสหกรณที่มีสมาชิกเปนเจาของ
y สหกรณการเงินเปนหนึ่งในสหกรณตางๆที่สามารถผานพนวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมานีไ้ ด
เปนอยางดี สหกรณการเงินหลักและทองถิ่นสามารถพิสูจนไดวาองคกรของตนเปนสวนที่มั่นคงของ
เครือขายสหกรณ ความจริงที่วาไมมีเครดิตยูเนี่ยนแหงใดในโลกที่ตองมีการปรับโครงสรางหนี้โดย
รัฐบาลเพื่อคงความปลอดภัยและความเขมแข็งนั้นชวยยืนยันถึงความสามารถในการยืนหยัดผานความ
วุนวายทางการเงินนี้ไดเปนอยางดี ในประเทศเนเธอรแลนด ธนาคารรายใหญที่สุดตางตองไดรับการ
ชวยเหลือจากรัฐบาล ยกเวนเพียงแหงเดียวคือ ธนาคารสหกรณ
y ผลขาดทุนสวนมากถูกจํากัดอยูที่องคกรระดับสูงโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่ง
ไดลงทุนใน ตราสารที่มีโครงสรางซับซอน (Complex structured products) และไดรับผลกระทบอยาง
หนักจากปญหาราคาตกต่ําครั้งใหญ รายงานความลมเหลวเปนอยางมากใน Northern Rock และ Bradford
and Bingley ในประเทศอังกฤษ ซึ่งเดิมเคยเปน building societies ที่ไดรับการ demutualization ในป ค.ศ.
1997 และ 2000 ตามลําดับ ถือเปนหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงใหเห็นถึงความไดเปรียบขององคกรทั้งหลาย
ที่เปนสมาคมหรือสหกรณที่ใหผลประโยชนรวม
y สหกรณ การเงินไดมีสวนชวยลดความยากจนในหลายๆทางดวยวิ ธีการจัดหาสินค า
ทางการเงิน (savings products) สหกรณการเงินสามารถชวยลดความไมมั่นคงของสมาชิกจากเหตุการณ
สะเทือนใจตางๆ เชน ใหความชวยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย (medical emergencies) หรือชวย
ทําใหไมมีปญหาดานการบริโภค (consumption smoothing) สหกรณเหลานี้ยังกระตุนใหมัธยัสถอดออม
เพื่อการลงทุนในอนาคต ซึ่งรวมถึงการศึกษาและธุรกิจขนาดเล็ก สหกรณการเงินยังทําใหสมาชิกมีทาง
เข า ถึ ง สิ น เชื่ อ เพื่ อ ช ว ยเป น แหล ง เงิ น ทุ น ให แ ก วิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก ขนาดกลาง และขนาดย อ ม ซึ่ ง จะ
กอใหเกิดการจางงานและรายไดสวนเพิ่ม รวมทั้งสินเชื่อเพื่อการเกษตรที่สามารถชวยชาวนารายยอยใน
การเพิ่มผลผลิตและรายได ไดอีกดวย สหกรณการเงินบางแหง เชน Sistema de Credito Cooperativo
(SICREDI) ในประเทศบราซิล ยังใหบริการดานการประกันสุขภาพ ชวยลดความไมมั่นคงของสมาชิกที่
เกิดจากตนทุนดานสุขภาพที่สูงมากได
y สินคาหลักของสหกรณการเงิน คือ ตนทุนของสิ่งอํานวยความสะดวกเรื่องเงินออมที่ต่ํา
สําหรับคนจนและผูฝากเงินรายยอย การวิจัยเชิงประจักษ (empirical research) ในชวงทศวรรษที่ผานมา
แสดงใหเห็นวาความตองการบริการดานเงินออมยังคงมีอยู แมกระทั่งในกลุมคนที่ยากจนที่สุดก็ตาม
สําหรับประชาชนที่ใชชีวิตอยูอยางยากจน เงินออมเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยรักษาสมดุลของวงจรรายไดไว
เชน เกษตรกรผูปลูกกาแฟในประเทศรวันดาเขารวมสหกรณการเงินเพื่อออมเงินไวใชในชวงกอนการเก็บ
เกี่ยวถัดไป และเพื่อเก็บเงินไวสําหรับปที่มีผลผลิตต่ํา กรณีตัวอยางสําหรับประเทศสมาชิกของสหภาพ
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การเงินในแอฟริกาตะวันตก (West African monetary union) ทั้ง 7 ประเทศ คือ สหกรณการเงินตางๆมี
เงินออมรวมกันถึง 96 เปอรเซ็นตของจํานวนเงินออมทั้งหมด และมีเงินกูถึง 64 เปอรเซ็นตของเงินที่
ปลอยออกไปยังภาคสวนการเงินรายยอย (microfinance) ครอบคลุม 2 เปอรเซ็นตของประชากรทั้งหมด
หรือคิดเปนจํานวนประชากร 1,440,000 คน
y สหกรณการเงินมักนําเสนอสินคาดานการเงินหลายรูปแบบเพื่อใหสอดคลองกับความ
ตองการของสมาชิก สหกรณการเงิน Safe Save ในเมือง Dhaka (ประเทศบังคลาเทศ) นําเสนอโปรแกรม
ที่ออกแบบขึ้นตามความตองการของคนงานในชนบทซึ่งเปนผูที่สะสมเงินออมเปนรายวันโดยเฉพาะ
พนักงานของสหกรณจํานวน 60 คนเดินทางไปหาสมาชิกเพื่อรับฝากเงินทุกวัน ซึ่งเปนการอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกในการออมเงินทีละนอย สหกรณการเงิน Safe Save มียอดเงินฝากเฉลี่ย 22 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐตอคน (ในป ค.ศ. 2003) ในชุมชนที่ประชาชนมีรายไดตอหัวตอปนอยกวา 400 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐอยูมาก
y สหกรณการเงินเปดโอกาสในการเขาถึงแหลงสินเชื่อสําหรับสมาชิกที่อาจไมสามารถ
ติดตอกับธนาคารพาณิชยและธนาคารออมทรัพยขนาดใหญตางๆไดเอง นี่เปนสิ่งสําคัญในตลาดที่ขาดผู
ใหบริการทางการเงินอันเนื่องมาจากรายไดต่ํา ความเสี่ยงสูง หรือตนทุนรายการทางธุรกิจสูง จากการที่มี
โครงสรางตนทุนต่ําและเปาหมายกําไรที่ต่ําทําใหสหกรณการเงินสามารถใหวงเงินสินเชื่อไดในอัตรา
ดอกเบี้ยที่นาสนใจ และไดกลายเปนอีกทางเลือกนอกเหนือจากการปลอยกูที่คิดดอกเบี้ยสูงมาก ทัง้ ยังชวยลด
การหาประโยชนจากคนจนอีกดวย สินคาดานสินเชื่อที่จัดโดยสหกรณ การเงินนั้นยังรวมถึงการจาย
เงินเดือนลวงหนา เงินกูสําหรับวัตถุดิบทางการเกษตร เงินกูสําหรับเงินทุนดําเนินงานและการซื้อวัสดุ
อุปกรณ ตัวอยางเชน ใน Burkina Faso สหกรณ Reseau de caisses populaires du Burkina มีการปลอยเงินกู
เพื่องานแตงงานและงานศพดวย
y สหกรณการเงินยังเปนผูใหสินเชื่อที่สําคัญสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมซึ่ง
เปนภาคสวนที่สรางการจางงานที่สําคัญในเศรษฐกิจทองถิ่น ยกตัวอยางเชน สหกรณ Komak ในประเทศ
อารเซอรไบจัน ไดปลอยเงินกูแกธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยจํานวนเงินประมาณ 1,089 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐ ในประเทศอุรุกวัยก็เชนกัน สหกรณการเงิน Cooperativa Nacional de Ahorro y Credito
ไดใหบริการทางการเงินอยางตอเนื่องแกวิสาหกิจตางๆตั้งแตชวงที่กําลังเติบโตจากธุรกิจที่ยังทํางานไม
เปนระบบและมีผลประกอบการต่ําไปจนถึงชวงที่เปนบริษัทขนาดใหญและมีการจัดการที่เปนระบบ
y สหกรณการเงินชวยจัดหาบริการที่สําคัญในขณะที่เศรษฐกิจทองถิ่นกําลังพึ่งพาบริการ
การสงเงิน (remittance) จากตางประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศกําลังพัฒนาหลายแหง สหกรณการเงิน
ใหบริการดานการโอนซึ่งทําใหคนงานตางดาวสามารถสงเงินกลับไปยังบานเกิดของตนไดในตนทุนต่ํา
ตั้งแตสภาเครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions) ไดริเริ่มเครือขายการฝากสงเงินในป ค.ศ.
2001 เงินจํานวนกวา 2 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐก็ไดถูกโอนไปแลว การสํารวจสมาชิกเครดิตยู
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เนี่ยน 502 แหงในประเทศกัวเตมาลาในป ค.ศ. 2005 พบวา หากไมมีบริการฝากสงเงินของสภาเครดิตยู
เนี่ยนโลก 62 เปอรเซ็นตของครัวเรือนจะมีรายไดตอหัวนอยกวา 1 เหรียญดอลลารสหรัฐตอวัน นี่เปน
ตัวอยางที่เปนรูปธรรมที่แสดงใหเห็นวาสหกรณสามารถชวยลดปญหาความยากจนไดอยางไร
y เนื้อหาในสวนที่กลาวมาแลวนั้นใหความสําคัญที่ผลกระทบทั้งทางตรงและทางออม
สหกรณหลากหลายรูปแบบไดชวยเหลือดานการผลิตอาหารและความมั่นคงดานอาหาร จัดหาชองทาง
การเข า ถึ ง บริก ารทางการเงิ น และช ว ยสรา งระบบการเงิ น ที่ ส ามารถฟ น ตั ว และดํ า เนิน งานต อ ไปได
ขณะเดียวกันก็ชวยเพิ่มการจางงานและรายไดอีกดวย ในภาคสวนและประเทศหนึ่งๆ สหกรณเปนหนึ่งใน
ผูมีสวนรวมทางเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในการผลิต การกระจายสินคา และการใหบริการ สหกรณเหลานี้ยัง
ชวยพัฒนาทักษะและการศึกษาในชุมชนทองถิ่น ชวยเพิ่มอํานาจใหผูหญิงและลดการแบงแยกในสังคม
ลักษณะเฉพาะซึ่งอยูบนพื้นฐานของคุณคาและหลักการของสหกรณนี้ ทําใหสหกรณเปนสถาบันที่สําคัญ
ในดานการลดความยากจนและยกระดับมาตรฐานความเปนอยู
y สวนหนึ่งของความทาทายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยูที่การใชทรัพยากรของ
สหกรณ เ พื่ อ ไปให ถึ ง ปลายทางนั้ น ขณะที่ ส หกรณ มี วั ต ถุ ป ระสงค ท างสั ง คมและความตระหนั ก ถึ ง
ประชาคมเปนอยางมาก สหกรณกลับไมใช State instrumentalities หากเปนวิสาหกิจเอกชนพึ่งตนเองที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อประโยชนของสมาชิก อยางไรก็ตาม สหกรณยังตองตอบสนองตอนโยบายของรัฐบาลและ
จะเจริญรุงเรืองในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และตองประสบปญหาในสภาพแวดลอมแบบอื่นๆเหมือน
ธุรกิจประเภทอื่นเชนกัน
y เครื่องมือหลักในการชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
คือการสงเสริมการกอตั้งและการเติบโตในทางที่ยั่งยืนสอดคลองกับคุณคาและหลักการสหกรณและยึด
หลักความเปนอิสระ สิ่งนี้ตองการนโยบายและโครงสรางกฎหมายที่เหมาะสม รวมทั้งเวทีแขงขันที่
เทียบเทากับวิสาหกิจอื่น รัฐบาลตางเห็นดวยที่จะตระหนักและสงเสริมภาคสวนสหกรณผานขอตกลง
ตางๆ เชน แนวทางขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับสหกรณและคําสั่งของ ILO ลําดับที่ 193 ความ
ทาทายหนึ่งเรื่องในดานการปฏิบัติจริงที่มีประสิทธิภาพ ยังคงมีประเด็นในเรื่องที่วาความชวยเหลือที่
ใหแกธนาคารของนักลงทุนหลายแหงในชว งวิกฤตเศรษฐกิจจะไมนําไปสูความบิดเบื อนของตลาด
การเงินในระยะยาวและความเสียเปรียบของสหกรณ
y อีกหนึ่งองคประกอบที่สามารถชวยสงเสริมการกอตั้งและการเติบโตของสหกรณได คือ
การเพิ่มความตระหนักรูแกสาธารณชนถึงสิ่งที่สหกรณสามารถทําไดเพื่อสมาชิก ประชาคมที่ตระหนักถึง
ความสําเร็จของสหกรณในดานการเพิ่มรายได หรือจัดหาสินคาและบริการตนทุนต่ําแกสมาชิกมีแนวโนม
ที่จะเริ่มกอตั้งสหกรณ ในความพยายามนี้ การฝกอบรมและการเพิ่มทักษะตางๆเปนสิ่งสําคัญ พวกเขา
ตองการทําใหแนใจวาการกอตั้งสหกรณนั้นปราศจากขอผิดพลาดทั่วไปโดยเรียนรูจากประสบการณของ
สหกรณอื่นจึงทําใหมีทักษะที่สามารถนําและบริหารสหกรณไดอยางประสบความสําเร็จ หลักสูตร
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อบรมเพิ่มเติมดานสหกรณในทุกระดับของระบบการศึกษาก็ไดรับการแนะนําวาเปนเครื่องมือสําคัญใน
การเพิ่มการตระหนักรูเกี่ยวกับสหกรณมากขึ้น การศึกษาดูงานของสหกรณที่ประสบความสําเร็จยังเปน
โอกาสในการฝกอบรมอีกทางหนึ่งดวย
y ลักษณะสําคัญประการหนึ่งของความสําเร็จของสหกรณคือความสามารถในการรักษา
ความไววางใจจากสมาชิกและการจัดการกับประเด็นความเสี่ยงตางๆ หลักการสมาชิกภาพที่รอบคอบซึ่งอยู
บนหลักการที่วาสมาชิกแตละคนมีหนึ่งคะแนนเสียง (one-member-one-vote) เปนสิ่งสําคัญในการระบุ
จุดออนหรือการบริหารที่ไรศีลธรรมโดยนักการเมืองทองถิ่น หรือความขัดแยงในผลประโยชน การ
ปกครองที่เหมาะสมของสหกรณขึ้นอยูกับสมาชิกภาพที่ดําเนินงานอยางตอเนื่องและไดรบั ขอมูลทีเ่ ชือ่ ถือได
y ประเด็นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มความตระหนักรูแกสาธารณะคือการปรับปรุงฐานขอมูลของ
สหกรณ การขาดแคลนขอมูลทางสถิติที่แนนอนและสอดคลองกัน รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับสหกรณใน
ปจจุบัน ทําใหเกิดความยากลําบากในการวัดและนําเสนอผลกระทบตางๆ นอกจากนี้ ยังทําใหรัฐบาล
ประเมินถึงผลกระทบของสูตรนโยบายตางๆที่อาจสงผลตอการสหกรณไดยากอีกดวย ทั้งรัฐบาลและ
องคกรระหวางประเทศต างๆสามารถทํางานรวมกั นในการพัฒนาวิธีการที่ เข มแข็ งสํ าหรั บสะสมและ
รวบรวมสถิติตางๆทางสหกรณ การสนับสนุนความพยายามในระดับสากลเชนนั้นถือเปนเรื่องสําคัญมาก
y กฎหมายเกี่ยวกับการสหกรณที่เหมาะสมนั้น สามารถชวยเอื้อประโยชนในดานการ
กอตั้งและการเติบโตของสหกรณได เนื่องจากจะชวยเพิ่มความมั่นใจในการดําเนินงานสหกรณใหมากขึ้น
รูปแบบของกฎหมายนั้นๆจะเปนประโยชนมากที่สุดในการสงเสริมสหกรณเมื่อคุณสมบัติที่เดนชัดของ
สหกรณนั้นเปนที่ยอมรับ สิ่งนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชกับมาตรฐานการบัญชี ขอกําหนดทางภาษี
และกฎตางๆที่เกี่ยวกับการเขาถึงแหลงทุน ยกตัวอยางเชน ในประเทศรวันดา กฎหมายที่ไดรับการ
ยอมรับวาเปนลักษณะของการที่มีสมาชิกเปนเจาของของสหกรณนั้น เปนปจจัยที่ชวยทํางานรวมกับ
ปจจัยอื่นๆเมื่อความตองการเงินทุนเพื่อสหกรณการเงินลดลงจนเหลือเปนสัดสวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบ
กับเงินทุนที่เปนที่ตองการสําหรับ microfinance สิ่งนี้สงผลดีในดานการกอตั้งสหกรณการเงินในพื้นที่
หางไกลที่มีขอจํากัดดานโครงสรางพื้นฐานในการขนสงและการสื่อสาร หรือในพื้นที่ที่ไมมีธนาคารอื่น
เต็มใจเขาไปดําเนินกิจการ ผลการสํารวจแสดงใหเห็นวาระดับการบูรณาการทางการเงินในประเทศ
รวันดานั้นสูงมากเมื่อเทียบกับระดับการพัฒนาของประเทศ 7 แนวนโยบายของกฎหมายควรเปนไป
เพื่ อใหแ นใจวาสหกรณสามารถรักษาความเป น อิสระของตนและปองกันตนจากการเขาสูก ารเมือง
(politicization) ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องประเด็นหนึ่ง คือการบังคับใชกฎหมายที่นาเชื่อถือ ซึ่งตองอาศัยผู
ควบคุมที่มีความสามารถ ไดรับการฝกอบรมและมีจริยธรรม
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y การเสริมความแข็งแกรงแกเครดิตยูเนี่ยนนั้น จําเปนตองทําใหเครดิตยูเนี่ยนเหลานั้น
สามารถเขาถึงบริการและเครือขายทางการเงินที่สําคัญซึ่งสามารถหาไดโดยทั่วไปจากธนาคารพาณิชย
ตางๆได การเขาถึงนี้ยังรวมถึง (a) ระบบการจายเงิน แลกเปลี่ยนและชําระหนี้ รวมทั้งเครือขายการชําระ
เงินบัตรเครดิต และ (b) ขอมูลแสดงสภาพคลองของธนาคารกลาง นอกจากนี้ ยังมีความตองการสําหรับ
สหกรณการเงินในการเขาถึงระบบการประกันเงินฝากที่อยูในระดับเดียวกันกับสถาบันการเงินอื่นๆ
ทายที่สุด เมื่อมีความสามารถแลว เครดิตยูเนี่ยนจําเปนตองมีความยืดหยุนในการจัดหาทุนรูปแบบอื่น แม
เครดิตยูเนี่ยนจะมีการดําเนินการดานการควบคุมที่เทาเทียมกันดังที่กลาวมาขางตน ก็ยังเปนที่นาสังเกตวา
ระบบเครดิตยูเนี่ยนที่เขมแข็งที่สุดในโลกนั้น ปฏิบัติงานภายใตแนวทางของกฎหมายที่ตระหนักรูถึง
คุณสมบัติที่เปนเอกลักษณของสหกรณการเงิน สิ่งนี้อาจทําใหเห็นวากฎหมายเฉพาะของเครดิตยูเนี่ยน
นั้นๆคงมีความเหมาะสมกับสถานการณสวนใหญ และสามารถทําใหเห็นถึงแบบของหลักการบริหาร
การเงินที่เหมาะสม สรางวิธีการตางๆในการเพิ่มและกระจายเงินทุน จัดตั้งการดูแลและปกครอง และ
สรางแนวทางการควบคุมที่ระมัดระวังรอบคอบสําหรับสถาบันขนาดเล็กที่มีจํานวนมาก
y ทายที่สุด การบรรลุถึงแนวทางที่เหมาะสมสําหรับกฎหมายของสหกรณการเงินยังคงเปน
สิ่งทาทายสําหรับรัฐบาล และยังมีความจําเปนในการรักษาสมดุลของขอจํากัดเรื่องทรัพยากรในการควบคุม
ที่ขาดแคลนตอความจําเปนในการจัดหาความคุมครองแกผูฝากของสถาบันการเงินขนาดเล็กที่มีจํานวน
คอนขางมาก ดวยเหตุนี้ แบบแผนที่หลากหลายจึงเกิดขึ้นเมื่อประเทศตางๆพยายามที่จะจัดการกับปญหา
ในบางประเทศ ผูมีอํานาจควบคุมนั้นดูแลเฉพาะสหกรณการเงินรายใหญที่สุด แบบแผนนี้เกิดขึ้นในละติน
อเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1990s และปจจุบันยังถูกนํามาใชใน Plurinational State ของประเทศโบลีเวีย ชิลี
โคลัมเบีย เอกวาดอร และเอลซาวาดอร ประเทศอื่นๆ เชน เคนยา ไดมอบอํานาจในการควบคุมดูแลอยางเปน
ทางการใหเปนหนาที่ของสมาคมเครดิตยูเนี่ยนแหงชาติ อยางไรก็ตาม สิ่งนี้ไดนําไปสูความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผูมีหนาที่ควบคุมดูแลก็มีวัตถุประสงคในการสงเสริมการเติบโตของ
สถาบันการเงินที่กําลังถูกควบคุมอยูเชนกัน อีกกรณีหนึ่งเกี่ยวของกับผูควบคุมที่รอบคอบคนใดคนหนึ่งกับ
การควบคุมดูแลเครดิตยูเนี่ยนทั้งหมด ขณะที่แบบแผนนี้ชวยใหแนใจไดถึงมาตรฐานที่เปนเอกภาพและการ
กําจัดการคากําไรจากการควบคุม แตแบบแผนดังกลาวก็อาจไมเหมาะสมและไมคุมคาการลงทุนในการ
ควบคุมดูแลสถาบันขนาดเล็กที่ดําเนินงานในพื้นที่หางไกล ในบางกรณี ผูควบคุมที่รอบคอบคนหนึ่งๆก็คือ
กลุมผูบริหารของสหกรณในโครงสรางใหมนั่นเอง เนื่องจากแนวทางที่เปนไปไดเหลานี้ตางก็มีจุดแข็งและ
จุดออนที่แตกตางกันไป จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลในการตัดสินใจถึงความเหมาะสมและความคุม ทุนทีด่ ที สี่ ดุ
สําหรับเงื่อนไขหนึ่งๆ พรอมทั้งทําใหแนใจวาหนวยงานที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลนั้นเปนอิสระ ไดรับการ
อบรมเปนอยางดีและมีเครื่องมือตางๆพรอมสําหรับหนาที่ที่รับผิดชอบ

12

4. บทสรุป
บนความเชื่อมั่นและบทเรียนที่พิสูจนใหเห็นวาสหกรณและเครือขายที่มีการดําเนินงาน
อยางรอบคอบ สามารถนําพาใหสมาชิกและชุมชนผานพน วิกฤตการณดานการเงิ นไดดี กวาสถาบัน
การเงินที่ไดลงทุนในตราสารการเงินที่มีโครงสรางซับซอนซึ่งไดรับผลกระทบอยางหนักและเกิดความ
ลมเหลวอยางมากมาย
ในแนวทางของสหกรณที่มุงไปที่การกระตุนใหสมาชิกสหกรณและประชาคมในเครือขายเกิด
การออมเพื่ออนาคต ควบคูไปกับการเปดโอกาสการเขาถึงแหลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพรวมทั้งการจัด
สวัสดิการรวมกันนั้นยอมกอใหเกิดเปนทางเลือกในสังคมของคนที่ไมสามารถใชบริการโดยทั่วไป และยัง
กอใหเกิดระบบความเชื่อมโยงดานการเงินจากระบบการเงินฐานรากสูสากล ที่นําไปสูความมั่นคงเปนปกแผน
ดานเศรษฐกิจและสังคมภายใตหลักการชวยเหลือตนเองและการพึ่งพากันของประเทศ
สิ่งทาทายที่จะพัฒนาใหสหกรณสามารถบรรลุความสําเร็จตามอัตลักษณของสหกรณนั้น รัฐ
จะตองตระหนักถึงความเปนองคการอิสระบนหลักการพึ่งพาตนเอง (Self Help Organization) ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อประโยชนตอสมาชิกสหกรณและชุมชน ตลอดจนการตอบสนองตอนโยบายรัฐในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตสภาพแวดลอมอยางเหมาะสม
ในความเปนสากลของสหกรณนั้น รัฐมนตรีที่ดูแลและรับผิดชอบงานสหกรณของทุกประเทศ
ทั่วโลกที่เปนภาคีเครือขายของสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) ตางก็เห็นชอบและมีขอตกลง
รวมตามแนวทางขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับสหกรณ และขอแนะนําของ ILO ลําดับที่ 1938 โดยมุง
ไปที่ การฝ กอบรม การเพิ่ มทั กษะประสบการณ และการสร างบรรยากาศของสั งคมเรี ยนรู ร วมกั นแก
ผูเกี่ยวของเปนสิ่งสําคัญ เพื่อใหแนใจวาการจัดการสหกรณ จะนําไปสูความเขมแข็งเปนปกแผนของระบบ
สหกรณ ซึ่งความเขมแข็งเปนปกแผนของสหกรณที่สําคัญ คือ การรักษาความไววางใจจากสมาชิกและการ
จัดการเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ ยงต างๆ อย างรอบคอบ ดังนั้นการใหความสําคัญกั บการพัฒนาระบบ
ฐานข อมู ลและพั ฒนาไปสู ระบบสารสนเทศ จึ งเป นสิ่ งสํ าคั ญไม น อยไปกว าการมี กฎหมายสหกรณ ที่
เหมาะสม แนวนโยบายของกฎหมายควรเปนไปเพื่อใหแนใจวาสหกรณสามารถรักษาความเปนอิสระของตน
และปองกันตนจากการเขาสูการเมือง ซึ่งตองอาศัยผูควบคุมที่มคี วามสามารถและมีจริยธรรม
จากที่กลาวมาขางตนนั้น จะเห็นไดวา การจัดการดานการเงินสหกรณนั้น มีความจําเปนที่
จะตองดําเนินการอยางเปนระบบและมีโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการรักษาความมั่งคงและเสถียรภาพ
แกระบบการเงินสหกรณ เพื่อคุมครองแกผูฝากเงินและการใหบริการทางการเงินแกสมาชิกและชุมชน ซึ่ง
มีทั้งที่อยูในเมืองและชนบทที่หางไกลความเจริญ เชน กองทุนประกันเงินฝาก ระบบเตือนภัยทางการเงิน
กองทุนรวมลงทุน ตลาดการเงินสภาพคลอง ตลอดจนการพัฒนาเครือขายทางการเงินจากระดับฐานราก
เชื่อมโยงอยางเปนระบบสูเครือขายการเงินระดับชาติที่กอใหเกิดประโยชนในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
และสังคมในภาพรวม ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งกลาวไดวาเปนโอกาสที่ดีสําหรับประเทศไทยที่เรามี
F

8

F

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน เอกสารถอดความเรื่อง ILO ลําดับที่ 193. 2549. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
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กรอบทิศทางการพัฒนาและระบบการเงินภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการเงินภายใตแผนพัฒนา
การสหกรณ ฉบับที่ 2 แผนแมบทการเงินฐานราก และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 ที่มี
ทิศทางเชิงนโยบายไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดการจัดการดานการเงินตามอัตลักษณของการสหกรณ ใน
การทํางานที่ทาทาย คือ การทําหนาที่เปนทางเลือกแกประชาชนในการสรางวินัยทางการเงิน การออม
และการเขาถึงแหลงทุน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับฐานะความเปนอยูตามอัตภาพ

รูปที่ 3 โครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในการจัดการดานการเงินสหกรณ
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