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สังคมไทยทุกวันนี้

       เราแบงชนชั้นกัน
อยูดี

อยูได

อยูรอด

อยูทน (ทนอยู)
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สังคมแบบตัวใครตัวมัน

3



สังคมไทยทุกวันนี้ ปลาใหญกินปลาเล็ก
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ทางหนึ่ง 

      ในหลายๆ ทางออก

            ของการแกปญหา 

                    คือ
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พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

     ตามพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล อดุลยเดชซึ่งได

พระราชทานเนื่องในโอกาสที่ผูนําสหกรณเฝาทูลละอองธุลีพระบาท ณ 

ศาลาดุสิดาลัย ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2526 ไวตอนหนึ่งวา

 “…สหกรณนี้มีความหมาย คําวา “สห” ก็ดวยกัน “กรณ” การทํา ทํางาน

ทํากิจการตาง ๆ หมายความวา สหกรณ แปลวา การทํางานรวมกัน การ

ทํางานรวมกันนี้ลึกซึ้งมาก เพราะวาจะตองรวมมือกันทุกดาน  ทั้งในดาน

งานการที่ทําดวยรางกาย ทั้งในดานงานการที่ทําดวยสมอง และงานการที่

ทําดวยใจ ทุกอยางขาดไมไดตองพรอม…”
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พระบิดาแหงการสหกรณไทย

พระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ  พระบิดา

แหงการสหกรณไทย  ประทานคําแปล

“สหกรณ เปนวิธีการจัดการรูปหนึ่ง  ซึ่งบุคคลหลาย

คนรวมกัน

เขาดวยความสมัครใจในฐานะที่เปนมนุษยเทากัน  

และโดยความมีสิทธิเสมอหนากันหมด  เพื่อจะบํารุงตนให

เกิดความจําเริญในทางทรัพย”
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 

“สหกรณ หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อ

ประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยชวยตนเอง และชวยเหลือซึ่ง

กันและกัน  และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้”
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พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 

    “สหกรณ หมายถึง องคการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิก

รวมกันจัดตั้งขึ้นดวยการลงหุนรวมกัน จัดการรวมกันในการ

ผลิต  การจําหนาย  หรือบริการตามความตองการ  หรือ 

ผลประโยชนอยางเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแตละคนมี

สิทธิ์ออกเสียงไดหนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ โดยไมขึ้นกับ

จํานวนหุนที่ เหลืออยู  เชน  สหกรณออมทรัพย  สหกรณ

การเกษตร สหกรณโคนม คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกิจการ

เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยชวยตนเอง และ

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และไดจดทะเบียนวาดวยกฎหมาย

สหกรณ”
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องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ

(The International Co-operative Alliance : 

I.C.A. ป 1995)

“สหกรณ เปนองคการอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกันทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการดําเนินวิสาหกิจที่เปน

เจาของรวมกัน และควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย”
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กําเนิดการสหกรณ

อังกฤษ

โรเบิรต โอเวน (1771-1858)

บิดาสหกรณ

เสนอแนวคิดตั้งชุมชนสหกรณ

(Cooperative Community)

นิวฮาโมนี
USA (1825)

สหกรณรอชเดล (1844)

สหกรณรานคา

วิลเลี่ยม คิง (1786-1865)

Trading Association (1827)

(สมาคมการคา)

ค.ศ.18-19 ปฏิวัติอุตสาหกรรม เครื่องจักรแทนคน คนวางงาน เศรษฐกิจตกต่ํา 

วันเสารแรกของเดือนกรกฎาคมของทุกป เปนวันสหกรณสากล

เยอรมัน

1750 1800 1850 2000

เฮอรมัน ชูส (1808-1883)

สหกรณเครดิต (ชาวเมือง)(1850)

ฟริดริค วิลเฮลม ไรฟไฟเซน (1818-1888)

สหกรณหาทุนกับชาวนา (1862)

บิดาสหกรณ (1771-1858)
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ประวัติการสหกรณในประเทศไทย

ปญหาชาวนาในปลายรัชกาลที่ 5

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ

เซอรเบอรนารด ฮันเตอร

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

สหกรณวัดจันทร ไมจํากัดสินใช

กฎหมายสหกรณฉบับแรก  

    พ.ศ. 2471
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ประวัติการสหกรณไทย

พระราชดําริ ร.6

เกี่ยวกับสหกรณ (2457)

พ.ร.บ.สมาคม

สหกรณ (2459)

พ.ร.บ.สหกรณ (2471)

เซอรเบอรนาด ฮันเตอร

ตั้งธนาคารสยามกัมมาจล 

(2456)

2450 2460 2470 2500

สหกรณวัดจันทร ไมจํากัด

สินใช พิษณุโลก 26 ก.พ.2459

ธ.ก.ส.

(2490)
สหกรณนิคมลําลูกกา

ปธุมธานี (2478)

สหกรณรานคาบานเกาะ จํากัดสินใช 

พระนครศรีอยุธยา 1 มิ.ย. 2480

สหกรณขาราชการสหกรณ 

(ออมทรัพย) (2492)

2516 กําหนดสหกรณ 6 ประเภท

พ.ร.บ.สหกรณ 

(2542)

2480

สหกรณบริการ

สหกรณผูทํารมบอสราง

เชียงใหม (2484)

เครดิตยูเนี่ยน

ศูนยกลางเทวา 

กทม.

17 ก.ค.2508 

(ไมจดทะเบียน)

26 กุมภาพันธ 
เปนวันสหกรณแหงชาติ

(มติ ครม.เมื่อ 9 ต.ค.2527)

2490

สหกรณประมงพิษณุโลก 

จํากัด (2492)

2548 กําหนดสหกรณ 7 ประเภท -พ.ร.บ.สหกรณ (2511)

- ควบสหกรณ

- กําเนิด สสท.
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พระบิดาสหกรณ 

พระราชวรวงคเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
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วันสหกรณแหงชาติ

26 กุมภาพันธ ของทุกป
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วันสหกรณสากล

วันเสารแรกของเดือนกรกฎาคมของทุกป

โรเบิรต  โอเวน สัญลักษณ องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ
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ความหมายของ “อุดมการณสหกรณ ”

20

คือ  ความเชื่อรวมกันที่วา การชวยตนเอง และ

การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ     

จะนําไปสูการกินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุข

ในสังคม



กินดี อยูดี มีความเปนธรรม และสันติสุขในสังคม
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คือ    แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติ  

เพื่อใหคุณคาสหกรณเกิดผลเปนรูปธรรม

หลักการสหกรณ
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การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง

หลักการสหกรณขอที่  1

(Voluntary and Open Membership)
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          สหกรณเปนองคการโดยสมัครใจ ที่เปดรับ

บุคคลทุกคน ซึ่งสามารถใชบริการของสหกรณ  ได  

โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ 

การเมือง หรือศาสนา และบุคคลนั้นตองเต็มใจ

รับผิดชอบในฐานะสมาชิก
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การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการสหกรณขอที่  2

(Democratic Member Control)
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            สหกรณเปนองคการแบบประชาธิปไตย ที่ควบคุม

โดยมวลสมาชิก   ซึ่งมีสวนรวมอยางจริงจัง  ในการ

กําหนดนโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ ไมวา ชาย

หรือหญิงที่ไดรับเลือกเปนตัวแทนสมาชิก ตองมีความ

รับผิดชอบตอมวลสมาชิกในสหกรณ สมาชิกของสหกรณ

ขั้นปฐม มีสิทธิออกเสียงเทาเทียมกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) 

ส วนสหกรณ ในระ ดับอื่ นก็ จั ด ให เ ป น ไปตาม วิถี

ประชาธิปไตย 
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การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลักการสหกรณขอที่  3

(Member Economic Participation)
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          มวลสมาชิกพึงรวมทุนกับสหกรณของตนอยางเทาเทียมกัน และ

ควบคุมการใชเงินทุนตามวิถีประชาธิปไตย โดยปกติอยางนอยสวนหนึ่ง

ของทุนตองมีทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ  และสมาชิกพึงได

ผลตอบแทนจากเงินทุน(ถามี)อยางจํากัด ภายใตเงื่อนไขของความเปน

สมาชิก เหลาสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกิน เพื่อจุดมุงหมายบางอยาง

หรือทั้งหมดดังตอไปนี้  คือ เพื่อพัฒนาสหกรณของตน โดยอาจจัดเปน

กองทุนสํารอง ซึ่งอยางนอยสวนหนึ่งจะไมนํามาแบงปนกัน เพื่อจัดสรร

ประโยชนใหสมาชิกตามสวนธุรกรรมที่ตน ทํากับสหกรณ และเพื่อ

สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
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เจาของ ผูบริหาร ลูกคา 

เปนบุคคลเดียวกัน
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หุน

เงินฝาก

ทุนสํารอง

เงินกู
ทุนดําเนินงาน
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เงินเฉลี่ยคืน 

ตามสวนการทําธุรกิจ
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การปกครองตนเองและความเปนอิสระ

หลักการสหกรณขอที่  4

(Autonomy and Independence)
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           สหกรณเปนองคการอิสระที่ชวยตนเอง 

ภายใตการควบคุมของสมาชิก หากสหกรณนั้น ๆ 

ทําขอตกลงกับองคการอื่นๆ รวมถึงรัฐบาลดวย  

หรือแสวงหาทุน จากแหลงภายนอก ตองมั่นใจได

วาการกระทําของสหกรณ  เชนนั้นอยู ใตการ

ควบคุมแบบประชาธิปไตย  โดยมวลสมาชิก

รวมถึงดํารงความเปนอิสระไวได
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ที่ประชุมใหญผูตรวจสอบกิจการ

คณะอนุกรรมการ

ผูจัดการ
เจาหนาที่สหกรณ

เลือกตั้ง

แตงตั้ง
จัดจางผูตรวจสอบภายใน

1

2

3

โครงสรางของสหกรณ

คณะกรรมการดําเนินการ
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การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ

หลักการสหกรณขอที่  5

(Education , Training and Information)
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           สหกรณพึงใหการศึกษาและฝกอบรมแกบรรดา

สมาชิก ผูแทนจากการเลือกตั้ง ผูจัดการและเจาหนาที่ 

เพื่อใหบุคลากรเหลานี้ สามารถชวยพัฒนาสหกรณได

อยางมีประสิทธิผล  สหกรณพึงใหขาวสาร ความรูแก

ประชาชนทั่วไป  โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําทาง

ความคิด เกี่ยวกับคุณลักษณะ และประโยชนของการ

สหกรณ
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การรวมมือระหวางสหกรณ

หลักการสหกรณขอที่  6

(Co-operation Among Co-operatives)
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          สหกรณพึงใหบริการแกมวลสมาชิก

อยาง เ ต็มที่   และสรางความเขมแข็งแก

ขบวนการสหกรณ   โดยรวมมือกันเปน

ขบวนการตามโครงสร างระดับทอง ถิ่น 

ระดั บช า ติ   ระดั บภู มิ ภ าค  และระดั บ

นานาชาติ
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การเอื้ออาทรตอชุมชน

หลักการสหกรณขอที่  7

(Concern for Community)
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           สหกรณพึงดําเนินงาน
เ พื่อการพัฒนาที่ ยั่ ง ยืนของ
ชุมชน  ตามนโยบายที่ มวล
สมาชิกใหความเห็นชอบ
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คือ การนําหลักการสหกรณมาประยุกตใช

ในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

เพื่อประโยชนของมวลสมาชิกและชุมชน โดย

ไมละเลยหลักการธุรกิจที่ดี

วิธีการสหกรณ
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ปจจัยพื้นฐานสําคัญของวิธีการสหกรณ

สูความสําเร็จ

  รวมแรง

  รวมใจ

45



หมูบานหนองมะกอก

ชื่อ จํานวนน้ําตาล  

(กก.)

กก.ละ (บาท) เปนเงิน   (บาท)

1. นายแกว                              3 7 21

2. นางพวง                              5 7 35

3. นายเหลือ                            4 7 28

4. นางเอื้อน                            3 7 21

5. นางออน                             5 7 35

6. นายทอง                             5 7 35

7. นายเงิน                              3 7 21

46



หมูบานหนองมะกอก

ชื่อ จํานวนน้ําตาล

(กก.)

กก.ละ (บาท) เปนเงิน(บาท)

8. นายผล                               4 7 28

9. นายนวน                            3 7 21

10. ผูใหญบาน                       10 7 70

11. นายชอบ                          6 7 42

12. ครูใหญ                    9 7 63

60 420
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ผูใหญไดแถลงรายรับ รายจาย

1. ไดซื้อน้ําตาลปบละ 150 บาท 2 ปบ         เปนเงนิ  300  บาท

2. ไดจางทิดตุมกับเจาแกละไปซื้อและชั่งน้ําตาล เปนเงิน   30  บาท

                                          รวมเปนเงนิ  330  บาท

เฉลี่ย กิโลกรัมละ         330/60 =                5.50  บาท

เก็บเงนิมาแลว กิโลกรัมละ =                7.00  บาท

กําไร (สวนเกิน)7.00 - 5.50 =               1.50  บาท
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โครงสรางของสหกรณกับกลุมชาวบาน

สมาชิก   = ชาวบาน                   

ที่ประชุมใหญ =     ชาวบานมาประชุม

กรรมการ   =     ผูใหญบาน ครูใหญ ทิดฟุง

ผูจัดการ  =     ทิดตุม

พนักงาน =     คนงาน
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ความหมาย คุณคาของสหกรณ

“สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง 

ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปนประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพ 

สมาชิกสหกรณเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต

 ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม

และความเอื้ออาทรตอผูอื่น 

โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”
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การชวยตนเอง (Self – Help)

ความรับผิดชอบตอตนเอง (Self – Responsibility)

ประชาธิปไตย (Democracy)

ความเสมอภาค (Equality)

ความเที่ยงธรรม (Equity)

ความเปนเอกภาพ (Solidarity)

คุณคาที่เปนพื้นฐานของสหกรณ
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จริยธรรมแหงความสุจริต (Honesty)

ความเปดเผย (Openness)

ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility)

ความเอื้ออาทรตอผูอื่น (Coring for Others)

คุณคาที่เปนความเชื่อมั่นของสมาชิกสหกรณ
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สหกรณ

ชวยตนเอง

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน

 แบบพฤตินัย

 แบบนิตินัย

ขยัน

ประหยัด

พัฒนาตน

หลีกพนอบายมุข

เสียสละเพื่อสวนรวม

รวมมือกันพัฒนา

ซื่อตรงตอกติกา

มีเมตตารักใครกัน
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รวมมือกัน

ทําธุรกิจ

 แรง  :  กาย ปญญา ความคิด

ใจ : ซื่อสัตย เสียสละ สามัคคี มีวินัย

ธุรกิจจัดหา

ธุรกิจรวบรวม

ธุรกิจสินเชื่อ

ธุรกิจบริการ
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ยึดหลักการสหกรณ

กินดี อยูดี มีสันติสุข

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

จําเริญทรัพย จําเริญธรรม

แผนดินธรรม แผนดินทอง / เมืองสหกรณ

การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง

การควบคุมโดยสมาชิกตามหลกัประชาธิปไตย

การมีสวนรวมทางเศรษฐกจิโดยสมาชิก

การปกครองตนเองและความเปนอสิระ

การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ

การรวมมือระหวางสหกรณ

การเอื้ออาทรตอชุมชน
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