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บทที่ 7
ระบบสหกรณ์
1. ประวัติสหกรณ์
ระหว่างศตวรรษที่ 18-19 ได้เกิดการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมขึ้นในยุโรปมีการนาเอาเครื่ องจักรมาใช้
แทนแรงงานคน ซึ่ งทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ คือ เกิดภาวะการว่างงาน และเศรษฐกิจตกต่า
ทัว่ ไป การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงครั้งนี้เริ่ มต้นจากประเทศอังกฤษ ชาวอังกฤษต้องประสบปั ญหา
ความเดือดร้อนอย่างมากมาย จากการที่นายทุนใช้เครื่ องจักรแทนแรงงาน มีการปลดคนงานออกจากโรงงาน
ส่ วนผูป้ ระกอบการรายย่อยต้องเลิกล้มกิจการไป สภาพสังคมทัว่ ไปมีการแบ่งชนชั้นออกเป็ น 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ าย
นายทุน และทางฝ่ ายกรรมการ นายทุนพยายามแสวงหากาไรจากการลงทุนมากที่สุด โดยการเอารัดเอา
เปรี ยบฝ่ ายกรรมกรทุกวิถีทาง
นายโรเบิร์ต โอเว่น จึงได้ชื่อว่าเป็ นผูใ้ ห้กาเนินดการสหกรณ์ข้ ึนในโลก หรื อบิดาแห่งการ
สหกรณ์ เขาเสนอให้มีการจัดตั้ง " ชมรมสหกรณ์" (Cooperative Community) ขึ้น โดยให้ผลผลิตสิ่ งของ
เครื่ องใช้ ต่างๆ ขึ้นมาใช้เอง โดยไม่ใช้เครื่ องจักร ให้ทรัพย์สินต่างๆ ของชมรม เป็ นของ ส่ วนรวม เพื่อ
ไม่ให้มีสภาพ ของฝ่ าย นายทุนอยูใ่ นชมรม แต่ปรากฏว่าจัดตั้งไม่สาเร็ จ โอเว่น จึงไปอเมริ กาและทดลอง
จัดตั้งชมรมสหกรณ์ข้ ึนที่ นิวฮาโมนี่ รัฐอินเดีนน่า ในปี พ.ศ. 2368 ให้ชื่อว่า นิวฮาโมนี่ (New Harmony)
แต่ได้ลม้ เลิกไปในเวลาต่อมา เนื่องจากไม่มีการคัดเลือกสมาชิก และไม่มีกิจกรรมที่คุม้ กับ
ค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีปัญหา เกี่ยวกับการปกครอง และ การศาสนาในสมัยนั้นอีกด้วย
2. สหกรณ์ในประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงริ เริ่ มให้มีการสหกรณ์ข้ ึนเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย
การสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่ องมาจาก เมื่อประเทศไทยได้เริ่ มมีการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศ มากขึ้นในสมัยกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจ
แบบเพื่อเลี้ยงตัวเองมาสู่ ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการ
ครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หนั ไปกูย้ มื เงินจากบุคคลอื่นทาให้ตอ้ งเสี ยดอกเบี้ยใน
อัตราสู ง และยังถูกเอาเปรี ยบจากพ่อค้านายทุน
จากสภาพปั ญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ทาให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ ด้วยการ
จัดหาเงินทุน มาให้กแู้ ละคิดดอกเบี้ยในอัตราต่าความคิดนี้ได้เริ่ มขึ้นในปลายรัชการที่ 5 โดยกาหนดวิธีการที่
จะช่วยชาวนาในด้านเงินทุนไว้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อให้เงินกูแ้ ก่ชาวนา แต่ขดั ข้องในเรื่ องเงินทุนและหลักประกันเงินกู้
ความคิดนี้จึงระงับไป
วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน วิธีน้ ีเกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติใน
ปัจจุบนั คือ กระทรวงการคลังได้เชิญเซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราช ประเทศอินเดีย
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เข้ามาสารวจหาลู่ทางช่วยเหลือชาวนาได้เสนอว่าควรจัดตั้ง "ธนาคารให้กยู้ มื แห่งชาติ" ดาเนินการให้กยู้ มื แก่
ราษฎร โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็ นหลักประกันเพื่อป้ องกัน มิให้ชาวนาที่กยู้ มื เงินทอดทิง้ ที่นาหลบ
หนี้สิน ส่ วนการควบคุมเงินกูแ้ ละการเรี ยกเก็บเงินกู้ ท่านได้แนะนาให้จดั ตั้งเป็ นสมาคมที่เรี ยกว่า "โคออ
เปอราทีฟ โซไซตี้"(Cooperative Society) โดยมีหลักการร่ วมมือกันเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันซึ่ งคานี้
พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณได้ทรงบัญญัติศพั ท์เป็ นภาษาไทยว่า "สมาคมสหกรณ์" จึงกล่าวได้
ว่าประเทศไทยเริ่ มศึกษาวิธีการสหกรณ์ข้ ึนในปี พ.ศ. 2457 แต่ก็ยงั มิได้ดาเนินการอย่างไร จนกระทัง่ ในปี
2458 การจัดตั้งส่ วนราชการสหกรณ์น้ ี ก็เพื่อจะให้มีเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ข้ ึนและ
พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ในฐานะทรงเป็ นอธิ บดีกรมพาณิ ชย์และสถิติพยากรณ์ ขณะนั้น
ได้ทรงพิจารณาเลือกแบบไรฟ์ ไฟเซน ซึ่ งเกิดขึ้นในเยอรมันก่อน และซึ่ งมุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจน
ผูป้ ระกอบกสิ กรรมย่อมๆ ทรงเป็ นผูบ้ ุกเบิกริ เริ่ มงานสหกรณ์ข้ ึนในประเทศไทย บุคคลทั้งหลายใน
ขบวนการ สหกรณ์จึงถือว่าพระองค์ทรงเป็ น "พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ไทย" สาหรับรู ปแบบของไรฟ์ ไฟ
เซนก็คือ สหกรณ์เพื่อการกูย้ มื เงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได้มีความรับผิด ชอบร่ วมกัน ทาให้สะดวกแก่การ
ควบคุมท้องที่ที่ได้รับการพิจารณาให้จดั ตั้งสหกรณ์ คือจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากเป็ นจังหวัด ที่มีผคู ้ นไม่
หนาแน่นและเป็ นราษฎรที่เพิ่งอพยพมาจากทางใต้ จึงต้องการช่วยเหลือผูอ้ พยพซึ่ งประกอบอาชีพการเกษตร
ให้ต้ งั ตัวได้ รวมทั้งเพื่อเป็ นการชักจูงราษฎรในจังหวัดอื่นทีมีผคู ้ นหนาแน่นให้อพยพมาในจังหวัดนี้ และเข้า
ทาประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่ ต่อมากรมพาณิ ชย์และสถิติพยากรณ์ จึงได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น
ณ ท้องที่อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลกเป็ นแห่งแรกใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วดั จันทร์ ไม่จากัดสิ นใช้" โดยจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์
พระองค์แรก นับเป็ นการเริ่ มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ และต่อมาขยายไปที่ต่างๆ
อุดมการณ์ คือ ระบบความเชื่อที่มีแบบแผน ซึ่ งก่อให้เกิดการจูงใจให้กลุ่มชนในสังคมยึดถือ นามาใช้เป็ น
แนวทาง ในการประพฤติปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการดาเนิน ชีวิตในสังคม เพื่อให้บรรลุถึงความเป็ นอยูท่ ี่ดี
อุดมการณ์ สหกรณ์ คือ แนวความคิดที่เชื่ อว่า จะแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของสังคม ให้มีความกินดีอยูด่ ี และ
มีสันติสุข โดยการประหยัด ช่วยตนเอง และ ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย ปัจจุบันมี 7 ประเภท คือ
1. สหกรณ์การเกษตร เป็ นสหกรณ์สาหรับผูม้ ีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทานา เลี้ยงสัตว์ ทาไร่ ทา
สวน ฯลฯ สหกรณ์การเกษตรนี้ได้วิวฒั นาการมาจากสหกรณ์หาทุนเดิม รวมกับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการเกษตร ในท้องถิ่นเดียวกัน หรื อใกล้เคียงกัน เช่น สหกรณ์ขายข้าว สหกรณ์บารุ งที่ดิน
และอื่น ๆ มาเป็ นสหกรณ์การเกษตร มีวตั ถุประสงค์หลายอย่างครอบคลุม ครบวงจรการประกอบอาชีพและ
การดารงชีพของสมาชิก โดยดาเนินธุ รกิจในลักษณะของการบริ การ ได้แก่ 1) ธุ รกิจการซื้ อ 2) ธุ รกิจการขาย
2. สหกรณ์นิคม เป็ นสหกรณ์สาหรับผูท้ ี่ประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่ไม่มีที่ดินทากิน
หรื อน้อยไม่พอประกอบอาชี พ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินที่เสื่ อมสภาพจากป่ าสงวนแล้ว ให้ราษฎรเข้าถือ
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ครองประกอบอาชีพ ในสมัยแรกที่มีการจัดตั้งสหกรณ์นิคม สมาชิกสหกรณ์จะได้รับกรรมสิ ทธิ์ ในที่ดินที่
ได้รับการจัดสรรนั้น แต่ปรากฎว่ามีสมาชิกจานวนมากที่ไม่รักษาที่ดินนั้นไว้ นาไปขายต่อให้ผอู ้ ื่น ปัจจุบนั
เกี่ยวกับการจัดสหกรณ์ในที่ดินพระราชทานตามโครงการในพระราชดาริ ไม่มีการให้กรรมสิ ทธิ์ แต่สมาชิก
ทุกคนจะได้รับสิ ทธิครอบครองและสามารถตกทอดเป็ นมรดกถึงลูกหลานได้ ตราบใดที่ยงั ประสงค์จะทามา
หากินถึงลูกหลานได้ หากไม่มีทายาทที่จะรับช่วงมรดก ก็ให้ที่ดินนั้นตกเป็ นของสหกรณ์ เราเรี ยกการจัด
สหกรณ์ชนิดนี้วา่ สหกรณ์การเช่าที่ดิน
3. สหกรณ์ประมง เป็ นสหกรณ์สาหรับผูม้ ีอาชีพประมงโดยเฉพาะ ทั้งอาชีพประมงน้ าจืดและประมง
ทะเล มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้ทางด้านวิชาการ และดาเนินธุ รกิจเพื่อส่ งเสริ มอาชีพประมงทั้งการ
จาหน่ายสัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า และอุปกรณ์ประมง
4. สหกรณ์ร้านค้ า เป็ นสหกรณ์สาหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป โดยการจัดจาหน่ายสิ นค้าเครื่ องอุปกรณ์
บริ โภคที่จาเป็ นในครอบครัวให้แก่สมาชิกมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว สหกรณ์ร้านค้า หรื อ
ร้านสหกรณ์ นี้ถือว่าเป็ นต้นแบบของสหกรณ์ทวั่ โลก ทั้งนี้ เพราะสหกรณ์แห่งแรกของโลกที่ดาเนินการ
ประสบความสาเร็ จเป็ นสหกรณ์ที่จาหน่ายสิ นค้าเครื่ องบริ โภคของประเทศอังกฤษ
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็ นสหกรณ์สาหรับผูท้ ี่มีรายได้ประจาโดยทัว่ ไปที่ตอ้ งการพึ่งตนเองด้วยการ
ออมทรัพย์เป็ นประจา และช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วยการให้กยู้ มื เมื่อเกิดความจาเป็ น สหกรณ์ออมทรัพย์
ตั้งขึ้นทัว่ ไปในสถานที่
6. สหกรณ์บริการ เป็ นสหกรณ์สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการแก้ไขปั ญหาการประกอบอาชีพ ต้องการดารงชีพ
ตามแนวทางสหกรณ์ และมีประเภทของอาชีพนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว สหกรณ์บริ การจึงมีหลาย
รู ปแบบ เช่น สหกรณ์ไฟฟ้า ดาเนินการให้ได้มาซึ่งกระแสไฟฟ้า และจัดให้มีการบารุ งรักษาร่ วมกัน สหกรณ์
ผูเ้ ดินรถรับจ้าง สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก
7. สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลาเนาหรื อประกอบอาชีพหลักหรื อมีวง
สัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยูใ่ นเขตท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีความ
ปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยวิธีการนาเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็ นกองทุน สมาชิกทุกๆ คน
จะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเองเป็ นประจาและสม่าเสมอตามที่สหกรณ์กาหนด กองทุนที่
สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจาเป็ นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน
กูย้ มื ไปบาบัดปั ญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชาระคืนเงินกูข้ องสมาชิกแต่ละคน ก็จะ
สะสมเงินของตนไปในคราวเดียวกันด้วย เงินกูก้ ็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็ นสหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน บริ หารโดย
สมาชิกและการทากิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับสมาชิก

เอกสารประกอบการเรี ยนวิชา เศรษฐศาสตร์ ส40105

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5

4
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยูใ่ นรู ปย่อยของประเภท "สหกรณ์ออม
ทรัพย์" และต่อมาได้รับการกาหนดให้เป็ นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง กาหนด
ประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
3. สหกรณ์กบั ระบบเศรษฐกิจ
สหกรณ์เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจใหญ่ เกิดขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม และ
สังคมนิยม
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิ ยม สหกรณ์ต่างจากองค์การธุ รกิจอื่น เน้นการให้บริ การแกสมาชิก
มากกว่าเน้นกาไรสู งสุ ด การจัดตั้งสหกรณ์ช่วยลดบทบาทของธนาคารหรื อพ่อค้าคนกลางที่ได้กาไรสู ง
ออกไป เพราะสหกรณ์จะนากาไรมาเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก เป็ นการกระจายรายได้ให้ทวั่ ถึงเพิม่ ขึ้นแทนที่ผล
กาไรจะตกอยูก่ บั นายทุนผูป้ ระกอบการส่ วนน้อย
ในระบบเศรษฐกิจสังคมนิยม สหกรณ์เป็ นวิธีการกระจายอานาจการบริ หารงานของรัฐบาลกลาง
ไปสู่ องค์กรชุมชน โดยองค์กรชุมชนมักจะมีแรงจูงใจและประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าระบบโรงงานหรื อฟาร์ มของ
รัฐบาลส่ วนกลางเพราะสหกรณ์จะเป็ นองค์กรจะเป็ นองค์กรขนาดกลางที่สมาชิกอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน ถ้ามี
การบริ หารงานดีได้ผลตอบแทนสู งมาเฉลี่ยให้แก่สมาชิกได้มาก ทาให้สมาชิกขวนขวายช่วยกันมาก กว่า
การทางานในโรงงานของรัฐบาลกลาง ซึ่ งได้เงินเดือนหรื อค่าตอบแทนคงที่หรื อได้เพิ่มในอัตราต่า
กล่าวโดยสรุ ป สหกรณ์ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความประสงค์อย่างเดียวกัน มาระดมความคิด
ระดมทุน เพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้สูงขึ้น
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