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วิกฤตเศรษฐกิจโลกวันน้ีดูน่าเป็นห่วง 
กว่าท่ีผ่านมามากนัก อาจจะรุนแรง 
กว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเม่ือปี ๒๕๔๐ 
ท่ีเกิดกับบ้านเราเป็นไหน ๆ เพราะ 
อเมริกาท่ีเป็นพ่ีใหญ่ของเศรษฐกิจโลก 
กลับเป็นต้นเหตุของปัญหาในวันน้ี

โดย นางสาวจุฬารัตน์  ยะปะนัน
 นิติกร สำนักกฎหมาย

ผลของเศรษฐกิจถดถอย (Recession) 
ในวนันี ้นา่จะพอใหเ้ราคาดการณไ์ดค้อ่นขา้งชดัวา่  
การส่งออกของแต่ละประเทศจะหยุดชะงักหรือ 
ชะลอตวัลงอยา่งแนน่อน การลงทนุ การผลติสนิคา้   
ก็จะหดหายไปด้วย อัตราการว่างงาน เป็นลูกโซ่
ที่จะได้รับผลให้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของผู้บริโภคจะ 
ลดลงเป็นลำดับ

ส่วนผู้ที่มีรายได้ก็จะขาดความเชื่อมั่น 
ไม่ยอมใช้จ่ายดังเช่นปกติ แม้ว่าปัจจุบันในหลาย 
ประเทศจะพยายามลดอตัราดอกเบีย้เชงินโยบาย 
ลงมากพอควร เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา 

องักฤษ สวเีดน จนี ฯลฯ รวมถงึราคานำ้มนักล็ดลง 
อยา่งมากกต็าม กเ็ชือ่วา่คงตอ้งใชเ้วลาอกีเปน็ป ีๆ   
ท่ีจะกระตุ้นการลงทุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนได้

แนวโน้มที่มีต่อสหกรณ์ อาจแบ่งได้เป็น 
๒ ภาคใหญ่ ๆ คือ ภาคเกษตร อาจพอคาดการณ์ 
ไดว้า่สนิคา้เกษตรทีเ่นน้การสง่ออก เพือ่ผลติสนิคา้ 
ทางอุตสาหกรรม เช่น ยางพารา อาหารสัตว์  
จะมีราคาลดต่ำลง ขณะที่ปริมาณความต้องการ 
(Demand) หดตัวลง ตามสถานการณ์ในต่างประเทศ

เห็นได้ชัดว่าราคายางพาราลดลงจากท่ีเคย
ได้รับกิโลกรัมละเกือบร้อยบาท (เดือนกรกฎาคม 

กองทุนการเงินของ
ขบวนการสหกรณ์

ผู้เขียน ประเสริฐ จรรยาสุภาพ นักสหกรณ์แห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ และเลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์ 
 สหกรณ์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ปีที่ ๓๑ ฉบับที่ ๑๑๒๓๒   
 คอลัมน์กระแสทรรศน์

ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจของสหกรณ์ไทย



กองทุนการเงินของขบวนการสหกรณ์ 
ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจของสหกรณ์ไทย

จุลนิติ ม.ค.-ก.พ. ๕๒

๒๕๕๑) ปัจจุบันเหลือเพียง ๕๐ บาท (เดือน 
ตุลาคม ๒๕๕๑) สำหรับสินค้าเกษตรประเภท 
อาหาร เชน่ ขา้ว ไมน่า่จะไดร้บัผลกระทบมากนกั 
เพราะถือ เป็นสินค้ าจำเป็น ตรงกันข้ าม
น่ าจะ เกิดผลดี ในโอกาสที่ ปั จจั ยการผลิต  
ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืชน่าจะมีแนวโน้มลดลงบ้าง  
ขณะที่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมบางส่วนที่ 
ถูกปลด จะถ่ายโอนสู่ภาคเกษตร ทำให้ต้นทุน 
การผลิตลดลงบางส่วน สหกรณ์ภาคเกษตรควร 
วางแผนรบัมอื โดยการตดิตามราคาปจัจยัการผลติ 
สร้างเครือข่ายรวบรวมผลผลิต ปรับปรุงคุณภาพ 
การผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ให้พร้อมต่อ 
การแข่งขัน 

สำหรับผลผลิตเกษตรที่ใช้ทดแทนน้ำมัน 
เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง จะมีราคาค่อนข้าง   
ผันผวนในระยะต้น เพราะราคาน้ำมันเริ่มลดลง 
สินค้าดังกล่าวจึงมีความต้องการลดลงด้วย

อย่างไรก็ดี ในระยะยาวยังคงมีความจำเป็น 
ต้องใช้สินค้าเกษตรเหล่านี้ทดแทนน้ำมันอยู่ดี  
จึงน่าจะอยู่ในช่วงปรับตัวจนกว่าราคาจะเริ่มนิ่ง 
ส่วนทางด้านประมง น่าจะได้รับผลดีอยู่ไม่น้อย  
เมือ่ราคานำ้มนัลดลงมาเกอืบรอ้ยละ ๕๐ สหกรณ ์
ประมงจงึนา่จะใชช้ว่งนีป้รบัปรงุคณุภาพการผลติ  
รวมถึงน่าจะมีกองทุนสำรองความผันผวนของ 
ราคานำ้มนั ในยามทีร่าคานำ้มนัมรีาคาสงูผดิปกติ 
ดังที่ผ่านมา

สำหรับสหกรณ์ที่อยู่นอกภาคการเกษตร  
เริ่มจากสหกรณ์ร้านค้า น่าจะได้รับผลกระทบ 
อยูบ่า้งจากกำลงัซือ้ของสมาชกิและผูบ้รโิภคลดลง 
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

สินค้าที่นำมาจำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่มี
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน รวมถึง 
การแข่งขันจากธุรกิจภาคเอกชน จะยังคงเป็นอุปสรรค 
สำคัญสำหรับสหกรณ์ประเภทนี้ หากสหกรณ์ 
ยังไม่สามารถสร้างเครือข่ายหรือควบรวมกิจการ
ให้ใหญ่ขึ้นได้

ส่วนสหกรณ์บริการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 
สหกรณป์ระเภทเดนิรถ จะไดร้บัผลกระทบอยูบ่า้ง 
สำหรบัสหกรณท์ีใ่ชร้ถใหบ้รกิารทอ่งเทีย่ว เพราะ
นกัทอ่งเทีย่วจะมจีำนวนลดลงอยา่งมาก ตรงขา้ม
หากเป็นรถบริการโดยสารทั่วไป น่าจะได้รับผลดี 
เพราะต้นทุนน้ำมันลดลง จึงเป็นช่วงที่น่าจะต้อง
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

สุดท้าย สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และ 
เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งมีความเป็นสถาบันการเงิน 
มากกว่าสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่ต้องระมัดระวัง 
เป็นพิเศษ เพราะให้บริการเช่นเดียวกับสถาบัน 
การเงนิในตา่งประเทศทีป่ระสบภาวะวกิฤต ไดแ้ก ่
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หนีด้อ้ยคณุภาพ การขาดสภาพคลอ่งทางการเงนิ  
แตก่น็บัเปน็โชคดทีีเ่ราเผชญิภาวะเศรษฐกจิเชน่นี ้
มาก่อนเมื่อปี ๒๕๔๐ จึงดูเหมือนว่าเรามี 
ภูมิต้านทานอยู่บ้างแล้ว

นอกจากนี ้ในชว่งนัน้สหกรณอ์อมทรพัยก์ ็
ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หากพิจารณาผลกระทบ 
กบัสถาบนัการเงนิอืน่ ๆ  ในบา้นเรา นา่จะเปน็เรือ่ง 
สภาพคล่องทางการเงินที่ต้องระวังมาก สหกรณ์ 
ออมทรัพย์จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ผูเ้ขยีนคอ่นขา้งเปน็กงัวลสำหรบัสหกรณ์ 
ที่ปล่อยเงินให้กู้กับสมาชิกมากจนเกินตัว กู้เงิน 
ระยะสั้นมาให้กู้ระยะยาว เมื่อถึงจุดหนึ่งไม่
อาจหมุนเวียนเงินได้ทัน ปัญหาที่ตามมาคือ 
การขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง ผลกระทบ 
ทีน่า่กลวัคอื สมาชกิขาดความเชือ่ถอืและตืน่กลวั 
มาถอนเงินกันจนสหกรณ์ไม่อาจรองรับความ 
เสียหายได้ ตรงนี้เองที่เรายังขาดการเฝ้าระวัง 
ทางการเงินอย่างจริงจัง ผู้เขียนเชื่อว่า วิกฤต 
เศรษฐกจิครัง้นี ้คงมผีลกระทบตอ่สหกรณอ์ยูบ่า้ง 
เหมือนกัน หากแต่มีความร่วมมือช่วยเหลือกัน 
ระหวา่งสหกรณ ์วกิฤตนีจ้ะคลายไปไดม้ากทเีดยีว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพคล่องทางการเงินของ 
สหกรณ์บางแห่ง

ยุคหนึ่ ง เ รา เคยมีความคิดว่ าจะตั้ ง 
ธนาคารสหกรณร์ว่มกนั ซึง่ดแูลว้คงเปน็ไปไดย้าก 
รวมทั้งปัจจุบันก็มี ธ.ก.ส. ที่เป็นสถาบันการเงิน 
สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทอยู่แล้ว แต่สิ่งที่ 

สำคัญกว่านั้นคือ การที่เราต้องมีศูนย์กลางทาง 
การเงินระหว่างสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญ 
๔ ประการ คือ

๑) เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจ
๒) เปน็แหลง่กระจายสภาพคลอ่งสว่นเกนิ  

เพื่อนำไปลงทุนภายนอกสหกรณ์
๓) เป็นศูนย์วิเคราะห์การลงทุนของ 

สหกรณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงเฝ้าระวังทางการเงิน  
เพื่อลดความเสี่ยงของสหกรณ์

๔) เปน็แหลง่เงนิทนุสำรองของขบวนการ 
สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักประกันว่า หากสหกรณ์ใด 
ประสบวกิฤต ความเสยีหายทางธรุกจิ กย็งัมโีอกาส 
ฟื้นตัวได้อีก

จะเห็นได้ว่า แม้ในระดับนานาชาติก็มี 
ความพยายามตั้งกองทุนทางการเงิน เพื่อให้เกิด 
ความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น  
กองทุนเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF (Inter 
national Monetary Fund) ที่เราคุ้นเคย 
เป็นอย่างดีเพราะเคยเป็นเจ้าหนี้เรามาก่อน

กองทนุการเงนิเอเชยี (Asian Monetary 
Fund : AMF) ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่กลุ่มประเทศเอเชียที่ประสบวิกฤต 
ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน 
หรือกองทุนอาเซียน ที่หารือว่าจะจัดตั้งเพื่อช่วย
เหลือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน เป็นต้น

ยุคหนึ่งเราเคยมีความคิดว่าจะตั้ง 
ธนาคารสหกรณ์ร่วมกัน ซึ่งดูแล้ว 
คงเป็นไปได้ยาก รวมทั้งปัจจุบันก็มี 
ธ.ก.ส. ที่เป็นสถาบันการเงินสำหรับ 
สหกรณ์ทุกประเภทอยู่แล้ว
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ผู้เขียนจึงเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ 
มีการจัดตั้งกองทุนการเงินของขบวนสหกรณ์ 
(Coop. Bond) เพื่อเป็นการระดมทุนไว้เพื่อ 
ประโยชน์ ๔ ประการข้างต้น เพราะจะเห็นได้ว่า 
เรามสีหกรณห์ลากหลายประเภทเปน็จำนวนมาก  
มีทั้งสหกรณ์ที่มีเงินทุนเหลือจำนวนมาก จนไม่รู้ 
จะนำไปลงทุนที่ใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ 
ออมทรพัยข์นาดใหญ ่ๆ  หากทิง้เงนิทนุของตนเอง 
ไวใ้นสหกรณ ์กจ็ะทำใหต้น้ทนุสงูขึน้ ขณะเดยีวกนั 
ก็ไม่รู้ว่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างไร จึงเกิดผล 
ตอบแทนคุ้มค่า ในขณะที่สหกรณ์อีกไม่น้อยยัง 
ขาดแคลนเงนิทนุอยูอ่ยา่งมาก แตไ่มอ่าจกูย้มืจาก 
สถาบันการเงินได้ ด้วยข้อจำกัดที่แตกต่างกัน 
ดงันัน้ เราควรมกีารบรหิารเงนิทนุรว่มกนัระหวา่ง 
สหกรณ์อย่างมืออาชีพนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุด อีกทั้งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทาง 
การเงินให้กับขบวนการสหกรณ์อีกด้วย

Coop. Bond ไม่เพียงเป็นการช่วยเหลือกัน 
ระหว่างสหกรณ์ตามปรัชญาสหกรณ์เท่านั้น  
แตจ่ะแสดงใหเ้หน็ถงึพลงั ศกัยภาพของขบวนการ 
สหกรณ์ให้เด่นชัดขึ้น ผู้เขียนเชื่อว่า เราน่าจะ 
ค่อย ๆ เริ่มต้นเป็นขั้นเป็นตอนไปได้ โดยเฉพาะ 
สหกรณ์ที่มีเงินทุนจำนวนมาก เช่น สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
แหง่ประเทศไทย เปน็ตน้ ควรจะไดม้กีารหารอืกนั 

เพราะถอืเปน็การใชว้กิฤตเศรษฐกจิคราวนีใ้หเ้ปน็ 
โอกาสพฒันาระบบการเงนิของขบวนการสหกรณ ์
ครั้งใหญ่ ซึ่งผู้เขียนเชื่อว่า จะทำได้ง่ายกว่าการ 
จัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันน่าจะไม่มี 
ความจำเป็นอีกแล้ว

นอกจากนี้ Coop. Bond น่าจะมีส่วน 
ชว่ยในการเฝา้ระวงั ดแูล ความเสยีหายทางการเงนิ 
ของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้อีกทางหนึ่ง ที่สำคัญน่าจะ 
เป็นแหล่งความรู้สำหรับสหกรณ์ให้รู้จักการบริหาร 
การเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ  
โครงสร้างองค์กรของ Coop. Bond ต้องใช้เวลา 
ศกึษา พฒันา ดว้ยการวจิยั เพือ่ใหเ้กดิความมัน่คง 
และยั่งยืน ไม่เช่นนั้นแล้ว อาจเกิดประวัติศาสตร์ 
ซ้ำรอยดังเช่นบริษัทสหประกันชีวิตในอดีต  
ซึ่งน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีของขบวนการสหกรณ์ 
อยู่แล้ว 

หากท้ิงเงินทุนของตนเองไว้ในสหกรณ์  
ก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็
ไม่รู้ว่าจะนำเงินดังกล่าวไปใช้อย่างไร 
จึงเกิดผลตอบแทนคุ้มค่า

๑๕๐




