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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
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หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ของ ชสอ.

ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ต่อ  203

นางอัจฉรา ภักดีณรงค์

นายนลทวัช สมาธิ

นางประภาษร ทิพย์ดี

รองผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักบริหารงาน
ต่อ  211

รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันฯ
ต่อ 331

รองผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักธุรกิจ
ต่อ 120

ส� ำ นักงาน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ติ ดต่ อ โอเปอเรเตอร์ กด 0
✆ ส�ำนักผู้บริหาร
✆ ฝ่ายเงินทุน
✆ ฝ่ายสินเชื่อ
✆ ฝ่ายธุรกิจเสริม
✆ ฝ่ายสื่อสารองค์การ
✆ ฝ่ายวางแผน
✆ ฝ่ายวิชาการ
✆ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
✆ ฝ่ายส�ำนักงาน
✆ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ

204-206, 224, 225
108-111, 125-128
212-216, 223, 226, 227
105-107, 121, 122
312, 318-321, 334
303-307
308-311, 333
313-317
114-118, 804-806
327-330

มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ

08 1986 2140
08 1754 0377
08 1754 3044, 08 1893 7819
08 9202 2700, 06 3270 4727
08 1986 2248
08 1834 2043
08 1754 5933
08 1754 1322
08 9202 2600
06 3270 4726
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อาเศียรวาท 12 สิงหาคม 2561
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ขอเดชะ ฝ่าละออง ธุลีพระบาท
น�้ำพระทัย มิ่งฟ้า พิสุทธิ์งาม
พระเมตตา ยิ่งใหญ่ ในแว่นแคว้น
ดุจพระทีป น�ำไทย เกริกไกรนา
พระเพริศแพร้ว เฟื่องฟุ้ง บ�ำรุงราษฎร์
ครองศาสตร์ ศิลป์ ถิ่นไทย รุจน์รุจี
ขออัญเชิญ เทพไท้ ในแหล่งหล้า
น้อมมนัส อัญชุลี สุขศานต์ปอง

บรมนาถ ปกเกล้า ชาวสยาม
ทั่วเขตคาม อิ่มเอม เปรมปรีดา
ทุกผืนแผ่น สุขเกษม เปี่ยมหรรษา
ปวงประชา ธ บริบาล นานทวี
ฝ่าพระบาท เกื้อการุณย์ พูนสุขขี
บารมี ดุจดั่งแก้ว แววเรืองรอง
พร้อมเทวา ไตรรัตน์ พิพัฒน์สนอง
ร่วมแซ่ซร้อง ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. จัดฝึกอบรม “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ”
ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 3” เมื่อวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่การเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเข้ารับการอบรม
จ�ำนวน 44 คน จาก 34 สหกรณ์
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�ำเนินการ
เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ อาทิ นายรุ่งโรจน์
สรวุ ฒิ พิ บู ล ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการกลุ ่ ม ทะเบี ย นและข้ อ บั ง คั บ นายสุ พิ ท ยา พุ ก จิ น ดา นายสุ ร จิ ต ต์
แก้วชิงดวง ข้าราชการบ�ำนาญ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
มาถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารการเงิน การอ่านและ

วิเคราะห์งบการเงิน การค�ำนวณผลตอบแทนทางการเงิน การก�ำหนด
อัตราดอกเบีย้ และการจัดท�ำประมาณการเงินส่วนล่วงหน้า โครงสร้าง
ทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ การควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ ง ท�ำให้ผเู้ ข้ารับ
การอบรมสามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจเข้ารับการอบรมกับ ชสอ. สามารถ
ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทาง www.fsct.com
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“ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 7”
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 7” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมี พลต�ำรวจโท วิโรจน์
สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ กล่าวปฐมนิเทศต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการ เมื่อวันที่
18 กรกฎาคม 2561
ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรม “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 7” ขึ้น ในรูปแบบของ
การจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถสร้าง
หรือน�ำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐในการปฏิรูประบบการก�ำกับดูแลและบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรด้านสหกรณ์ให้เป็นผู้บริหารรอบรู้ในเชิงบริหารงานสหกรณ์ในทุกมิติ โดยผู้บริหารที่ส�ำเร็จ
จากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์
ในระดับสูง มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามแนวทางของธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะ
ขั บ เคลื่ อ นสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สู่ความส�ำเร็จของการเป็นสถาบัน
การเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์
อย่ า งแท้ จ ริ ง ทั้ ง นี้ จ ะใช้ ร ะยะเวลาในการฝึ ก อบรมตั้ ง แต่
วันที่ 18 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2561 (จ�ำนวน 108 ชั่วโมงครึ่ง)
อบรม 3 วั น ต่ อ สั ป ดาห์ ผู ้ ที่ เ ข้ า รั บ การอบรมนั้ น จะต้ อ งมี
เวลาเรียนไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม
และได้ รับ วุ ฒิ บั ต ร หลัก สูตรวิช าประกอบด้วย 5 หมวดวิชา
ได้แก่ 1. การเศรษฐกิจ 2. การสหกรณ์ 3. การบริหารงานและ
การจัดการ 4. การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น�ำ  5. สร้างเสริม
ประสบการณ์และการเรียนรู้
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ชสอ. ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม

ดร.เสกสรรค์ ทองศรี รองประธานกรรมการ น�ำคณะกรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
และแสดงความจงรักภักดีน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง NBT เมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา

ชสอ. ร่วมกับรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS
เปิดเวทีเสวนา “อะไรที่ท�ำให้สหกรณ์เสียหาย”
ชสอ. ร่วมกับรายการสถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เปิดเวทีเสวนา
“อะไรที่ท�ำให้สหกรณ์เสียหาย” ในส่วนของ ชสอ. ร่วมเวทีเสวนาโดย รศ.พิเศษ
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมรับฟังในรายการ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) อาคารส�ำนักงานใหญ่
145 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ : http://program.thaipbs.or.th/People/episodes/54128

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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คลินิกกฎหมาย

การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบของสหกรณ์
โดย นายณฐกร แก้วดี

ในที่สุดนายทะเบียนสหกรณ์ก็ประกาศ ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561 โดยการก�ำหนดระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ประกาศใช้ ณ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 แทน
สาระส�ำคัญของระเบียบนี้ได้แก้ไขข้อความเดิมที่ขัดต่อกฎหมายและหลักการสหกรณ์พอสรุปได้ ดังนี้
ระเบียบ ข้อ 5. รายการเกีย่ วกับคุณสมบัติ วิธกี ารรับสมัคร การขาดสมาชิกภาพ และสิทธิและหน้าทีข่ องสมาชิกสมทบส�ำหรับสหกรณ์แต่ละ
ประเภทที่จะก�ำหนดในข้อบังคับ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
		 5.1 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย และให้สหกรณ์แต่ละประเภทก�ำหนด
ข้อบังคับได้ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(1.1) บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะของสมาชิก หรือ
(1.2) บุคคลในองค์กร หรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ
(2) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมง จะต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในท้องที่ด�ำเนินงานหรือ
พื้นที่ในการรับสมาชิกของสหกรณ์ แต่ขาดคุณสมบัติเฉพาะด้านอาชีพ
(3) สหกรณ์บริการ และสหกรณ์ร้านค้า จะต้องเป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรสมาชิก
		 5.2 สิทธิของสมาชิกสมทบ ข้อบังคับของสหกรณ์จะต้องก�ำหนดสิทธิทสี่ มาชิกสมทบพึงได้รบั จากสหกรณ์ไว้ในข้อบังคับ
อย่างชัดเจน หากสหกรณ์ไม่กำ� หนดสิทธิที่สมาชิกสมทบพึงได้รับไว้ ก็ให้ถือว่าสมาชิกสมทบไม่สามารถได้รับสิทธิใด ๆ จากสหกรณ์ และการให้สิทธิ
ในเรื่องต่อไปนี้ต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
			(1) การถือหุ้น สมาชิกสมทบแต่ละรายจะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้น
ที่ช�ำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
			(2) เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกับสมาชิก
			(3) การรับฝากเงิน สามารถก�ำหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์
และประเภทประจ�ำ 
			(4) การให้เงินกู้ สามารถก�ำหนดให้สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้
ต้องไม่สิทธิเกินกว่าสมาชิก และให้ค�ำนึงถึงความเสี่ยงและความสามารถในการช�ำระหนี้ของสมาชิกสมทบแต่ละราย รวมทั้งต้องจัดให้มี
หลักประกันที่เพียงพอ
		 5.3 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ
ตามข้อ 5.1 (1) หรือ (3) ต้องขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ตามที่ก�ำหนดในข้อบังคับ ให้แนะน�ำสหกรณ์ก�ำหนดในข้อบังคับให้ชัดเจนว่า
จะถือเป็นเหตุให้สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพหรือให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้
ระเบียบ ข้อ 6. นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้ข้อบังคับ ให้สมาชิกสมทบตามข้อบังคับเดิม ของสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 5.
แห่งระเบียบนีย้ งั คงเป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ โดยมีสทิ ธิและหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดในข้อบังคับเดิมไปจนกว่าสหกรณ์จะมีการแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับ
เมื่อสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้เป็นไปตามระเบียบนี้ จะต้องก�ำหนดในข้อบังคับให้ชัดเจนว่าจะให้สมาชิกสมทบตามวรรคหนึ่ง
ต้องขาดจากสมาชิกภาพหรือให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้
เห็นได้ว่าตามข้อ 6. สมาชิกสมทบเดิมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ยังมีผลใช้บังคับต่อไป ถึงแม้ว่าจะมีคุณสมบัติไม่เป็น
ไปตามระเบียบฯ นี้ก็ตาม ก็คงคลายความกังวลของคณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ที่สมาชิกสมทบมีคุณสมบัติแตกต่างจากระเบียบฯ นี้
แต่อย่างไรก็ตามหากสหกรณ์ใดมีความประสงค์ จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต้องก�ำหนดในข้อบังคับให้ชัดเจนว่าจะให้สมาชิกสมทบเดิม
ต้องขาดจากสมาชิกสมทบหรือให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้
ดังนั้น ก่อนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ คณะกรรมการด�ำเนินการต้องพิจารณาให้ดีว่าการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลกระทบต่อสหกรณ์หรือ
สมาชิกสมทบหรือไม่เพียงใด เพราะสหกรณ์บางแห่งมีสมาชิกสมทบมาก หากแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับท�ำให้สมาชิกต้องพ้นสมาชิกภาพก็อาจมีผลต่อ
ความมั่นคงและสภาพคล่องของสหกรณ์ได้
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สหกรณ์:
เครื่องมือแก้ปัญหา
หนี้สินที่ถูกลืม
โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

เกริ่นกันก่อน

เร็ว ๆ นี้หลายท่านคงได้เห็นข่าวที่บุคลากรทางการศึกษาบางกลุ่มได้ออกมาประกาศปฏิญญามหาสารคาม สาระส�ำคัญคือ
การขอพักช�ำระหนี้ที่กู้ยืมจากธนาคารออมสิน และประกาศว่าจะไม่ส่งช�ำระหนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ข่าวนี้ได้สร้างความ
ตระหนกขึ้นอย่างกว้างขวางในสังคมไทย และท�ำให้ผมต้องมานั่งคิดถึงปัญหาเรื่องหนี้สินอย่างจริงจังมากขึ้น เนื่องจากมีความเกี่ยวพัน
อย่างใกล้ชิดกับงานสหกรณ์ และเป็นที่มาของบทความนี้ บทความนี้จะอธิบายให้เห็นถึงความเป็นมาของปัญหาหนี้สิน วิธีการแก้ไข
ของภาครัฐ และแนวทางการท�ำงานแบบสหกรณ์

ความเป็นมาของปัญหาหนี้สิน
เท่าที่รู้ สังคมไทยในอดีตเป็นสังคมที่ไม่ซับซ้อนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ค่อนข้างสมบูรณ์ จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
ผ่านภูมิปัญญาที่มีและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่การผลิตอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการอุปโภค
บริโภคของชุมชนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการนี้เองที่ผลักดันให้เกิดการพัฒนาภูมิปัญญาและ
การผลิตต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของการพึ่งพาตนเองของชุมชน
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้น ได้เรียนรู้และน�ำเอาแนวคิดการพัฒนาจากประเทศตะวันตกเข้ามาใช้
โดยเฉพาะแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมที่เน้นการแบ่งงานกันท�ำและการรวมศูนย์การผลิต จากนั้นน�ำเอาผลผลิตมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน
โดยมีเงินตรา องค์กรธุรกิจ และตลาดเป็นสื่อกลาง คนทุกคนในชุมชนมีอิสระในการผลิตและการบริโภคอย่างสมบูรณ์ ผู้ผลิตท�ำการผลิต
เพื่อหวังก�ำไรสูงสุด ผู้บริโภคบริโภคเพื่อให้ได้ความพอใจสูงสุด และเชื่อมั่นว่าการแข่งขันจะน�ำมาซึ่งประสิทธิภาพและความเจริญรุ่งเรือง
การพัฒนาตามแนวทางนี้ท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็ได้สร้างปัญหามากมายแก่สังคม
ภายใต้กระแสการพัฒนาดังกล่าว ประชาชนจ�ำนวนมากต้องเผชิญปัญหาอย่างรุนแรง และกลายเป็นผู้อ่อนแอ พึ่งพาตนเองไม่ได้
เมื่อเป้าหมายการผลิตเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองไปเป็นผลิตเพื่อขาย การผลิตจึงต้องค�ำนึงถึงความต้องการ
ของตลาดหรือผู้ซื้อเป็นหลัก สิ่งที่ผลิตจึงไม่จ�ำเป็นต้องเป็นของที่จ�ำเป็นต้องกินต้องใช้ และเพื่อให้ได้รายได้มากที่สุด การผลิตจึงเน้น
การผลิตสินค้าเฉพาะอย่าง มีการน�ำเทคโนโลยีจากภายนอกเข้ามาใช้ ต้องการเงินทุนมากขึ้น ถ้าใครไม่มีเงินทุนของตนเองก็ต้องไป
กูห้ นีย้ มื สินจากภายนอกมาลงทุน โดยหวังว่าเมือ่ ได้ผลผลิตแล้วก็จะจ�ำหน่ายสูต่ ลาดได้เงินกลับมาใช้คนื หนีส้ นิ ดังกล่าว รวมถึงน�ำมาใช้จา่ ย
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และลงทุนต่อไป อย่างไรก็ตามบ่อยครั้งที่การผลิตเกิดความเสียหาย หรือไม่สามารถจ�ำหน่ายผลผลิตได้ราคาตาม
ที่คาดหวังเนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ท�ำให้เกิดปัญหาหนี้สิน การสูญเสียที่ดินท�ำกิน ความยากจนตามมา
ในด้านการบริโภค พบว่าสินค้าที่บริโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถผลิตได้เอง และหลายชนิดไม่มีความจ�ำเป็นต่อการครองชีพเลย
แต่ต้องซื้อเพื่อให้ทัดเทียมกับเพื่อนบ้าน (เลียนแบบการบริโภค) สินค้าเหล่านี้ส่วนใหญ่มีราคาค่อนข้างแพง และผู้ซื้อจ�ำนวนมากต้องกู้เงิน
มาซื้อหรือซื้อในระบบเงินผ่อน จึงเกิดปัญหาหนี้สินจากการบริโภคตามมา
ที่กล่าวมาจะเห็นว่าพฤติกรรมทั้งด้านการผลิตและการตลาดภายใต้กระแสทุนนิยมได้สร้างปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมขึ้น
ในสังคมไทยหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาความยากจนและหนี้สิน
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
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วิธีคิดในการแก้ปัญหาของรัฐ
รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่าน ๆ มา ก็ตระหนักถึงปัญหานี้และพยายามหาทางแก้ไข โดยใช้
มาตรการต่าง ๆ หลายอย่าง เช่น การตั้งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร การพักช�ำระหนี้ กองทุนหมู่บ้าน
ธนาคารประชาชน เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�ำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ มีโอกาสหลุดพ้น
จากปัญหาหนี้สิน ท�ำนองเดียวกับที่รัฐบาลชุดปัจจุบันออกมาตรการเรื่อง “นาโนไฟแนนซ์” และ
“พิโคไฟแนนซ์” อย่างไรก็ตามมีความเป็นห่วงและเกิดค�ำถามจากหลายฝ่ายว่านโยบายต่าง ๆ ดังกล่าวนัน้
สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้จริงหรือไม่ หรือท�ำให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูล
ที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาหนี้สินของประชาชนมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการศึกษาเบือ้ งต้นพบว่ามาตรการเกือบทัง้ หมดทีร่ ฐั บาลชุดต่าง ๆ รวมถึงทีร่ ฐั บาลชุดปัจจุบนั
น�ำมาใช้ วางอยู่บนพื้นฐานของการพึ่งพาและรอคอยความช่วยเหลือจากคนอื่น (รัฐ) ไม่ให้ความส�ำคัญ
กับการพึง่ ตนเอง ซึง่ อาจเป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การแก้ไขปัญหาของรัฐไม่ประสบความส�ำเร็จเท่าทีค่ วร
และประชาชนไม่สามารถหลุดพ้นจากกับดักของหนี้สิน

สหกรณ์: เครื่องมือที่ถูกลืม
ต่างจากมาตรการอื่น “สหกรณ์” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาและปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินและการประกอบ
อาชีพของประชาชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2459 เน้นในเรื่องการ “ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน” และมีการระบบการบริหาร
ที่เน้นการท�ำงานตามระบอบประชาธิปไตย ในระยะเวลาที่ผ่านมางานสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มีสหกรณ์ที่จัดตั้งแล้ว
และด�ำเนินการอยู่ในปัจจุบันมากกว่า 8,000 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวมมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาท (ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์) และมีสมาชิกที่สามารถใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ได้ประมาณ 12 ล้านคน หรือ ประมาณ 1 ใน 6 ของประชาชน
ทั้งประเทศ
อย่างไรก็ดี ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รับรู้ถึงบทบาทในเชิงบวกของสหกรณ์มากนัก จะได้ข่าวแต่ในเชิงลบเป็นส่วนใหญ่ เช่น
การทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น การด�ำเนินธุรกิจนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ง
เช่น ท�ำธุรกิจลอตเตอรี่ ท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (บางกรณีเกิดมีการทุจริตเกิดขึ้น) อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นในสหกรณ์
เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น แต่การให้ข่าวของภาครัฐที่ก�ำกับดูแลงานสหกรณ์ท�ำให้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นกับสหกรณ์ในวงกว้าง
จนบางคนเข้าใจว่าเกิดขึ้นในทุกสหกรณ์
ข่าวสารที่คลาดเคลื่อนดังกล่าวอาจท�ำให้ท่านผู้บริหารประเทศเกิดความไม่มั่นใจ และมองสหกรณ์ในภาพลบ และออกมาตรการ
ที่รุนแรง (เกินกว่าเหตุ) มาควบคุมการท�ำงานของสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ซึ่งหลายมาตรการ
ก�ำลังสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับขบวนการสหกรณ์ จนท�ำให้เกิดค�ำถามว่า “รัฐก�ำลังส่งเสริมหรือท�ำลายขบวนการสหกรณ์?”

ส่งท้ายก่อนจาก
ถึงเวลาแล้วครับ ทีค่ นในขบวนการสหกรณ์ตอ้ งร่วมมือและช่วยกันสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง
เกี่ยวกับสหกรณ์ให้แก่สังคมและรัฐบาล และต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับปัจจัยภายนอกที่ก�ำลังสร้าง
ความเสียหายให้กบั ขบวนการสหกรณ์ อย่างไรก็ตามสิง่ ทีข่ บวนการต้องเร่งด�ำเนินการเป็นอันดับแรก
ก็คอื การปรับปรุงตนเองให้ดขี นึ้ โดยเฉพาะในเรือ่ งของประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีธรรมาภิบาล
ในการท�ำงาน
แม้วนั นีค้ นในขบวนการสหกรณ์จะมีความรูส้ กึ ว่า “สหกรณ์เป็นของดีทถี่ กู ลืม (หรือบางท่าน
มองก�ำลังถูกท�ำลาย)” อย่างไรก็ตามผมไม่อยากให้เกิดความท้อแท้ เพราะ “ทองแท้ต้องการ
การพิสูจน์ ฉันใด ... สหกรณ์ก็เป็นของดีที่ต้องการการพิสูจน์ ฉันนั้น” สวัสดีครับ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 374 เดือนสิงหาคม 2561

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ สป.จ�ำกัด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จ�ำกัด

วันที่ 6 มิถุนายน 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำกัด

วันที่ 12 มิถุนายน 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ�ำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 374 เดือนสิงหาคม 2561
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ชสอ. มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายณฐกร แก้วดี กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และประธานเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคตะวันออก มอบทุนสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชสอ. ประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ให้แก่นางสรรนภา แน่นหนา ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา จังหวัดชลบุรี
เพือ่ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน จ�ำนวน 11,200 บาท โดยมี นายวิชติ
นวลชื่น ผู้อ�ำนวยการ สสท. และนายประเวศ ค�ำหงษ์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ�ำกัด ร่วมมอบทุนโครงการในครั้งนี้ด้วย
นางวราภรณ์ ธีรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ กรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก
ภาคตะวันออก และนางสุมาลี ปัสนานนท์ ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จ�ำกัด
มอบทุนโครงการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ชสอ. ปี 2561 โครงการ “สร้างถังน�้ำดื่ม
ให้กับนักเรียนโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม” จ�ำนวน 11,200 บาท ให้แก่นายรักพงศ์
จุลเจริญ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทรายวิทยาคม จังหวัดตราด เมื่อวันที่
16 กรกฎาคม 2561
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 374 เดือนสิงหาคม 2561

CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด
มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปัตตานี จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ประจ�ำปี 2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จ�ำกัด

มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนผูด้ อ้ ยโอกาสและ
ยากไร้ เนื่องในวันสหกรณ์นักเรียน ณ หอประชุม
หลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  
วันที่ 7 มิถุนายน 2561

สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จ�ำกัด

จัดกิจกรรมโครงการปันน�ำ้ ใจเพือ่ น้องน้อย มอบเครือ่ งออกก�ำลังกายกลางแจ้ง ชุดเซต 10 ชิน้ พร้อมสิง่ ของต่าง ๆ
และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ�ำ้ หิน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 374 เดือนสิงหาคม 2561
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ชสอ. ร่วมงานครบรอบ 66 ปี ชสท.
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่
และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานโครงการ
“66 ปี ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ เพื่อเกษตรกร”
โดยมี นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเปิดตัว
โครงการข้าวแกงสหกรณ์ รุ่นที่ 5 โครงการตลาด
สินค้าสหกรณ์ออนไลน์ ระยะที่ 2 (Co-op Click 4.0)
และโครงการกระจายสินค้าสหกรณ์สู่ชุมชนประจ�ำปี
2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ส�ำนักงาน
ชสท. กรุงเทพฯ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(ชสท.) เป็นองค์กรทีเ่ กิดจากการรวมตัวของชุมนุมสหกรณ์เกษตร
ระดับจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์การเกษตร
และเกษตรกร จดทะเบียนจัดตั้งตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ เมื่อวันที่
30 พฤษภาคม 2495 ท�ำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายสินค้า
เครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยได้ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น
หรือ ZEN-NOH ก่อตั้งบริษัท ที.เจ.ซี เคมี จ�ำกัด เพื่อน�ำเข้า
เคมี ก ารเกษตร ปั จ จุ บั น บริ ห ารงานภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ว ่ า
“ชสท. เป็ น ศู น ย์ ก ลางความร่ ว มมื อ ของสหกรณ์ ก ารเกษตร
ที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ในด้านการส่งเสริมการผลิต จัดหาปัจจัยการผลิต การตลาด ให้องค์ความรู้และสวัสดิการ
ตามอุดมการณ์สหกรณ์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม” ตลอดระยะเวลา 66 ปี ชสท. บริหารงานโดยมุ่งเน้นการให้บริการ
กับสมาชิก ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์สมาชิกและเกษตรกรเป็นส�ำคัญ และ
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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เสื้อโปโลนาโน



สีแดงTD

ราคา ตัวละ 310 บาท



เสื้อโปโลนาโน

เสื้อโปโลนาโน

สีเขียวTD

ราคา ตัวละ 310 บาท

สีฟา้

ราคา ตัวละ 310 บาท



พวงกุญแจ

ราคา แพคละ 100 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�ำสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 105, 106, 121, 122

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 374 เดือนสิงหาคม 2561
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อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นวันออมแห่งชาติ 2561”
ตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน 2561

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี ) 24 เดือน

1 ล้านบาทขึ้นไป
100 ล้านบาทขึ้นไป
300 ล้านบาทขึ้นไป
600 ล้านบาทขึ้นไป

3.80
3.90
4.00
4.10

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

เงินกู้ ระยะยาว

4.38

เงินกู้ ระยะกลาง

4.12

เงินกู้ ระยะสัน้

3.87

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216, 223 และ 226
News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด

ปีที่ 30 ฉบับที่ 374 เดือนสิงหาคม 2561

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา
: นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

