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จดหมายข่าว

ฉบับที่  136  (ปีที่ 21)  เดือนกุมภาพันธ์  2560

 The Cooperative movement brings together over 1 million people around the 

world. The United Nations estimated in 1994 that the livelihood of early 3 billion 

people, or half of the world’s population, was made secure by cooperative enterprise. 

These enterprises continue to play significant economic and social roles in their com-

munities............. ICA.

ฉบับร่วมเฉลิมฉลองวันสหกรณ์แห่งชาติ ปีที่  101

เรื่องในเล่ม

l สดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย  l จากใจ......บก.       

l คนเก่า ๆ เล่าเรื่อง  l รายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่ ฯ                                                          

l อาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์ เพ็ชรน้ำาเอกแห่งวงการวิชาการสหกรณ์                                

l ผลของหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์  l อย่าพูดคำาว่า ไอ้แก่



จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 1362

(อนุสาวรีย์ พระบิดา แห่งการสหกรณ์ไทย

บริเวณหน้าสำานักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร) 

                                                           

ณ วันน้ีเม่ือ 101 ปีก่อน คือ เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ์

พุทธศักราช 2459

พระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยา

ลงกรณ์ ได้ทรงริ 

เริ่มจัดตั้งสหกรณ์

ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

ชื่อ สหกรณ์วัด

จันทร์ ไม่จำากัด 

สินใช้

นับจากวันนั้นถึงวันนี้ การสหกรณ์ได้เจริญ 

ก้าวหน้ามาตามลำาดับ อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า 

ทุกอาชีพ ทั้งชาวชนบทและชาวเมืองกว่า 10 ล้านคน/

ครอบครัว เป็นจำานวนคนที่เกี่ยวข้องกว่าครึ่งหนึ่งของ

ประเทศ ได้รับประโยชน์  จากวีธีการสหกรณ์โดยทั่ว

หน้า

สดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ ไทย

 

(นักสหกรณ์นานาชาติ – จาก IDACA)

พระองค์ผู้ริเริ่มการสหกรณ์ ได้รับการยกย่อง

เทิดทูนให้เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระองค์

ได้ทรงประทานความหมายของสหกรณ์ไว้ว่า “เป็นวิธี

การจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกันเข้าด้วย

ใจสมัคร ในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่านั้น (As a human 

being) โดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมด เพื่อจะ

บำารุงตนเองให้เกิดความจำาเริญในทางทรัพย์” และ

ทรงชี้ให้เห็นว่า “การสหกรณ์ต่อไปข้างหน้า จะเป็น

หรือตาย อยู่ที่การเลือกตั้งเจ้าพนักงาน....งานเช่น

สหกรณ์นี้ เวลาเป็น เป็นช้า แต่เวลาตาย ตายเร็ว

ที่สุด เมื่อตายแล้วศพจะเป็นศพช้างไม่ใช่ศพหนู”

ในโอกาสที่วันสหกรณ์แห่งชาติ เวียนมาบรรจบ 

ครบรอบอีกครั้งหนึ่ง เป็นปีเริ่มต้นศตวรรษใหม่ของ

การสหกรณ์ไทย หากพระองค์จะรับรู้ด้วยญาณวิถีใด 

ก็ตาม ขอได้โปรดทราบว่า พวกข้าพเจ้าและมวลสมาชิก 

ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต่างรู้สึก

ซาบซึ้งและสำานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เป็น

อย่างยิ่ง และต่างตั้งปณิธานสืบสานงานสหกรณ์ที่

พระองค์ได้ริเริ่มไว้ ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ

สืบไป

ชมรมข้าราชการอาวุโส 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

(นักสหกรณ์ไทย)



จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. ปีที่ 21 ฉบับที่ 136 3

วันสหกรณ์แห่งชาติปีที่ 101 วันที่องค์การ
เศรษฐกิจของประชาชน ที่มีอายุยืนยาวที่สุดใน
ประเทศไทยที่เรียกว่า สหกรณ์ มีอายุครบ 101 ปี 
ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง รำาลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และช่วยกันกระตุ้นให้คนใน
ขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับรู้ 
และเห็นความสำาคัญของสหกรณ์ที่มีต่อเศรษฐกิจและ
สังคมไทย

องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
(ไอ ซี เอ) และองค์การสหประชาชาติ พยายามชี้ให้
โลกเห็นว่า สหกรณ์เป็นรูปแบบที่แตกต่าง) ที่มีพื้นฐาน
ทางคุณธรรม และเชื่อมั่นว่า วิสาหกิจสหกรณ์สร้าง
โลกที่ดีกว่าได้ (Cooperative enterprise build a bet-
ter world)

แท้จริงเรื่องนี้ บรรพชนสหกรณ์ไทย ได้เล็งเห็น
มาก่อนแล้วว่า ความเจริญทางเศรษฐกิจของชุมชนอัน
เกิดจากสหกรณ์ อาศัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคมด้วยคุณธรรม ศีลธรรมและจรรยา ความ
สำาเร็จของสหกรณ์จึงจะก่อให้เกิดความเจริญท้ังทาง
เศรษฐกิจ และความเจริญทางสังคมควบคู่กันไป

นอกจากนั้น ยังประสงค์ให้สหกรณ์เป็นเครื่อง
มือในการเผยแพร่ประชาธิปไตย เพราะสหกรณ์เป็น
โรงเรียนสอนประชาธิปไตย ทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ประเทศชาติจะเป็นประชาธิปไตย มิใช่
เพียงแต่ประชาชนอยากได้ประชาธิปไตย แต่ต้องมี
พฤติกรรมที่เป็นประชาธิปไตย คือ รู้สิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง รู้จักรับฟังความเห็นของผู้อื่น เคารพและไม่
ละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย

101 ปี เป็นโอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการ

จากใจ... บก.
สหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ได้เปิดใจ
กว้าง ทบทวนบทบาทที่ผ่านมาว่า สหกรณ์มีข้อเด่น ข้อ 
ด้อยหรือดำาเนินการผิดเพ้ียนไปจาก ความเป็นสหกรณ์ 
เพียงใด หรือไม่ ให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่มี
ค่าสำาหรับการพัฒนาสหกรณ์ในศตวรรษหน้า ไม่อยาก
ให้ปล่อยโอกาสหรือให้เวลาผ่านไปอย่างไม่คุ้มค่า

อนึ่ง ขอย้ำาว่า เครื่องหมายหรือดวงตราที่กำาหนด
ขึ้นย่อมมีอำานาจลึกลับอยู่ในดวงตรานั้น บางคนเชื่อว่า
เป็นสื่อแห่งอำานาจโยงใยไปถึงดวงดาวจะเสริม “ดวง” 
ให้แก่องค์การเจ้าของดวงตรานั้นให้เจริญรุ่งเรืองหรือ
ตกอับ ดวงตราของขบวนการสหกรณ์ไทยเป็นรูป
เกลียวเชือก ถักทอเกี่ยวพันเหนียวแน่นเป็นหนึ่ง ซึ่ง
หมายถึงการรวมตัวกันจากเส้นด้ายเล็กๆหลายเส้น
รวมกันเป็นเชือก จากเชือกเขม็งเกลียวกันเป็นเกลียว
เชือก ซึ่งสอนเราว่า ต้องมีความเป็นเอกภาพทั้งความ
คิดและการกระทำา ขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคำานึง ใน
โอกาสเริ่มศตวรรษใหม่ของการสหกรณ์ไทย

จดหมายข่าวฉบับรำาลึกและร่วมเฉลิมฉลองวัน
สหกรณ์แห่งชาติปีที่ 101 ฉบับนี้อาจเป็นวิชาการไป
หน่อยแต่ผู้เขียนก็พยายามเขียนให้อ่านง่าย เริ่มจาก
บทความ ...อาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์ เพ็ชรน้ำาเอกแห่ง
วงการวิชาการสหกรณ์..อ่านแล้วจะรู้ว่าท่านเป็นเพชร
ตัวจริง....อีกเรื่องหนึ่งเป็นบทความของคนเก่าๆ เขียน 
ชื่อเรื่องคนเก่าๆ เล่าเรื่อง เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ที่
คนเก่าๆ เขาคิดอย่างไร....และสมาชิกชมรม ก็เป็น
สมาชิกของสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ สมาชิกหมายเลข 
1180 เจ้าเก่าจะเล่าบรรยากาศการประชุมใหญ่ฯ เมื่อ 
29 มกราคม 2559 รวมทั้งข้อสังเกตของการประชุม
ใหญ่..........และอย่าพลาดเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมาย 
ขอบคุณคุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ในบทความเรื่อง  
ผลของหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์.. และพลิกไปปก
หลัง อย่าเผลอไปเรียกบุพการีว่า ไอ้แก่นะครับ จะถูก
ยึดมรดกคืน

พบกับฉบับปกติ ฉบับที่ 135 เร็วๆ นี้นะครับ....

บก.
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การร่วมมือกันเป็นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งมีทั้งเป็นความร่วมมืออย่างมีสำานึกและร่วมมือกัน
อย่างไม่ได้สำานึก  การร่วมมือแบบสหกรณ์เป็นการร่วมมือกันอย่างมีสำานึก อย่างถาวร มีกฎเกณฑ์กติกา ตามที่
องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (International Cooperative Alliance) กำาหนด เรื่องการสหกรณ์ได้

เริ่มมานานกว่า 160 ปี เกี่ยวข้องกับประชากรกว่าครึ่งโลก และเกี่ยวข้องกับศาสตร์
หลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารธุรกิจ 
หรือแม้แต่เรื่องของคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา

องค์การสหประชาชาติ ให้ความสำาคัญแก่การสหกรณ์และรณรงค์ให้รัฐบาล
ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเห็นความสำาคัญของการสหกรณ์ ในฐานะที่เป็นรูปแบบ
ธุรกิจที่แตกต่าง (difference  type  of  business  model)  ที่มีพื้นฐานทางคุณธรรม 
(Value – based business) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเทศที่การสหกรณ์ริเริ่มและ
สนับสนุนโดยรัฐแบบที่เรียก ว่า รัฐอุปถัมภ์ (state-sponsored cooperative) ที่รัฐ

ประสงค์ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนา จำาเป็นต้องมีบุคลากรที่ทำาหน้าที่ในการให้การศึกษา ค้นคว้า 
กำากับดูแลให้สหกรณ์ดำาเนินการตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมเผยแพร่การสหกรณ์ไปสู่ประชาชนให้
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น และโดยหลักการสหกรณ์ ถือว่าการให้การศึกษาอบรมหรือการพัฒนาคนเป็นเรื่องที่มีความ
สำาคัญที่ต้องดำาเนินการ ในหลายประเทศมีการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในระดับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 
สำาหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการสอนวิชาการสหกรณ์ ในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2486  และใน
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ต่อ ๆ มา

โดยที่สหกรณ์ไทยมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน บุคคลที่เป็นบรรพชนสหกรณ์ ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการ
สหกรณ์ไทย เช่น กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระพิจารย์พาณิชย์  อาจารย์ทนุ สาตราภัย  อาจารย์จำาเนียร สาระ
นาค ฯลฯ เป็นต้น ล้วนมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาสหกรณ์และเป็นแบบอย่างให้แก่คนรุ่นหลัง   

หนึ่งในจำานวนบุคคลเหล่านั้น ที่ คนในขบวนการสหกรณ์ไทย และในกรมส่งเสริมสหกรณ์ รู้จักและเคย
ได้ยิน ชื่อ คือ อาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์   มิใช่เป็นที่รู้จักในฐานะท่านเป็นอธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ และ  อธิบดีกรมส่งสริม สหกรณ์  เท่านั้น แต่รู้จักในฐานะท่าน
เป็นนักวิชาการสหกรณ์  และนักสหกรณ์แห่งชาติ (สาขาวิชาการสหกรณ์) ตั้งแต่
ปี  2541 ที่ยังคงทำาหน้าที่ของนักสหกรณ์ที่มีบทบาทสำาคัญตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 
ขอนำาส่วนหนึ่งของประสบการณ์และผลงานทางด้านวิชาการสหกรณ์ มานำาเสนอ
เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท่านให้เป็นที่ประจักษ์                                                               

อาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์ เกิดที่อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  เรียนจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญา
ตรีเศรษฐศาสตร์ B.Sc. [Econ] วิชาการเงินและการธนาคาร ที่ London School 
of Economics and Political Science [LSE]  ประเทศอังกฤษ                  

อาจารย์ได้กล่าวถึงการเข้ามาเกี่ยวข้องกับวงการสหกรณ์ แล้วเกิดความ
ศรัทธาอย่างลึกซึ้งในเรื่องสหกรณ์ ในบทความเรื่อง “อาลัยธนาคารสหกรณ์

อาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์
เพ็ชรน้ำาเอกแห่งวงการวิชาการสหกรณ์
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จังหวัด” ตอนหนึ่งว่า   “...ก่อนสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลในปี 2496 นั้น ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องการสหกรณ์
ในชั้นปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ที่ข้าพเจ้ากำาลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง อัน
เป็นชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยขณะนั้น ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสศรัทธาในหลักการและวิธีการสหกรณ์ตั้งแต่นั้น
มา ว่าจะเป็นวิถีทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำามาใช้ ในการยกระดับความเป็นอยู่และอาชีพของชาวชนบทให้สูงขึ้น
และส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคมไทยเรา ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเลือกรับทุนเพื่อการศึกษา วิชาการ
เงินและการธนาคาร ตามความต้องการของกระทรวงสหกรณ์ดังกล่าวมาแล้ว แทนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาวิชาการ
ขนส่งและคมนาคม ตามความต้องการของกระทรวงคมนาคม ซึ่งข้าพเจ้ามีสิทธิเลือกเพราะข้าพเจ้าสอบได้ทั้ง
สองทุนเพียงคนเดียว”             

เมื่อเรียนจบการศึกษาที่อังกฤษและในช่วงเดินทางกลับประเทศไทย ได้มีโอกาสศึกษาดูงานสหกรณ์ ใน
ประเทศอังกฤษ เยอรมันและอินเดีย เพื่อสั่งสมประสบการณ์และหาข้อมูลด้านต่างๆ เตรียมการสำาหรับงาน
พัฒนาธนาคารสหกรณ์ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก อาจารย์เชิญ ฯ ได้ปฏิบัติราชการในกรมสหกรณ์ธนกิจ กระทรวง
สหกรณ์ (ภายหลังเป็นกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ) ในปี 2503  ในกองควบคุมเงินกู้และธนาคารสหกรณ์ ได้
ร่วมงานกับ อาจารย์จำาเนียร สาระนาค รองอธิบดีกรมสหกรณ์ธนกิจในขณะนั้น และ  รับราชการก้าวหน้ามา
ตาม ลำาดับ จากรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง ฯ และ  ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ (2524 – 2525)   รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2525 -2526)  อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ (2526–2530) และเกษียณอายุราชการ ในปี 2530

ตลอดชีวิตของอาจารย์ได้สั่งสมประสบการณ์ในงานบริหารส่งเสริมสหกรณ์ (นอกเหนือจากงานบริหารใน
ฐานะอธิบดีทั้งสองกรม) และงานวิชาการสหกรณ์ไว้มากมาย ขอยกมาเป็นบางส่วนดังนี้

- การกำากับ ดูแล การจัดการธนาคารสหกรณ์เชียงใหม่ จำากัด และธนาคารสหกรณ์อุตรดิตถ์ จำากัด (ภาย
หลังรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจ)  สมัยที่มีธนาคารเพื่อการสหกรณ์

- ศึกษา วางแผน และดำาเนินการควบสหกรณ์หาทุน ในอำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นการควบสหกรณ์
ครั้งแรกเพื่อวางแนวทางดำาเนินการ ก่อนจะมีการควบสหกรณ์หาทุนทั่วประเทศในระยะต่อมา

- ส่งเสริมและเผยแพร่ การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตเพื่อ
ผลิตกรรมตามแบบของ production credit association  อัน
เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ ชนิดจำากัด  ซึ่งเป็นต้นแบบของสหกรณ์
การเกษตร ระดับอำาเภอในยุคปัจจุบัน

- เข้าประชุมสัมนาทางวิชาการและฝึกอบรมทางสหกรณ์
ระหว่างประเทศ เช่น หลักสูตร Credit and Agricultural  
Cooperative ที่สหรัฐอเมริกา, Credit Union Management ที่
ออสเตรเลีย, Credit Union Law Seminar ที่เกาหลี, Semi-
nar on Cooperative Laws in Southeast Asian Countries. ที่
เยอรมัน ฯลฯ                                    

อาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูงเป็นที่ยอมรับกันในวงการสหกรณ์ ได้รับปริญญา
เอกด้าน เทคโนโลยีการเกษตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่
โจ้,  เป็นวิทยากรและผู้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสหกรณ์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
และการฝึกอบรมข้าราชการ กรรมการ ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น เคยดำารงตำาแหน่ง
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รักษาการผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, ประธานกรรมการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด, 
ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  และดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ ศูนย์พัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์ (ศบสอ.) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด เป็นต้น  นอกจาก
นี้ ยังได้รับเกียรติคุณ เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  เกียรติคุณ ผู้สูงอายุดีเด่น  และ ประกาศ
เกียรติคุณ  นักสหกรณ์แห่งชาติ สาขาวิชาการสหกรณ์

งานเขียนตำาราและบทความทางด้านวิชาการสหกรณ์ก็เป็นงานเด่นอีกด้านหนึ่ง เช่น เอกสารแปลและ
เรียบเรียงเรื่อง “คำาบรรยายกฎหมายสหกรณ์สิบเรื่อง” จาก “Ten Lectures on Cooperative Law. โดย  Prof. 
Dr. Munkner แห่งมหาวิทยาลัยมาร์เบอร์ก เยอรมันนี, หนังสือ “สหกรณ์ออมทรัพย์ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ” 
“พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย สำาหรับนักสหกรณ์” จัดพิมพ์โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด รวม 
ทั้งเป็นผู้เขียนบทความทางวิชาการให้จดหมายข่าวชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประจำาด้วย 

นอกจากเรื่องทางวิชาการสหกรณ์แล้ว อาจารย์เชิญ ฯ ยังมุ่งมั่นบำาเพ็ญตนเพื่อสังคมส่วนรวม เมื่อเกษียณ 
อายุราชการแล้ว อาจารย์ได้ชักชวนข้าราชการเกษียณอายุราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งปกติจะนัดหมาย 
พบกันในวันเงินบำานาญออกในแต่ละ 
เดือน แต่เพื่อให้กิจกรรมดำาเนินไป
อย่างต่อเนื่อง และขยายวงกว้าง
ออกไป เพื่อประโยชน์แก่เพื่อน
ข้าราชการบำานาญกว้างขวางยิ่งขึ้น 
จึงรวมกันจัดต้ังเป็นชมรมข้าราชการ 
บำานาญ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ต้ังแต่ 
ปี 2538 (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น 
ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริมสหกรณ์) และอาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมคนแรก ปัจจุบันเป็นที่
ปรึกษาชมรม ได้สนับสนุนและร่วมกิจกรรมของชมรมมาโดยตลอด เช่น การมาร่วมประชุมกรรมการชมรม รวม
ทั้งกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนสมาชิกในต่างจังหวัด อาจารย์ก็ร่วมเดินทางไปด้วย เกือบจะทุกครั้ง แม้
อาจารย์จะอายุ 91 ปีแล้วแต่ร่างกายยังแข็งแรงสามารถเดินทางโดยลำาพัง  นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง 

ชมรมมีความภูมิใจที่ได้เสนอเรื่องราวของอาจารย์เชิญ บำารุงวงศ์ นักสหกรณ์แห่งชาติ 
เสาหลักทางวิชาการสหกรณ์ เป็นที่ยอมรับของสังคมและยกย่องให้ท่านเป็นบรรพชนสหกรณ์ไทย

 เพ็ชรน้ำาเอกแห่งวงการสหกรณ์ 
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ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาสาธุ ที่กรมส่งเสริม

สหกรณ์จัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 89 รูป 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม เมื่อ 

16 – 26 มกราคม 2560 ขอมีส่วนบุญส่วนกุศลใน

กิจกรรมครั้งนี้ด้วย

เม่ือกล่าวถึงการบวช ทำาให้นึกถึงในสมัยพุทธกาล 

คนบวชก็เพราะ

เห็นทุกข์ภัยใน 

วัฏสังสาร เพื่อ

บรรลุจุดหมาย

สูงสุดคือ พระ

นิพพาน อันเป็นการดับทุกข์สิ้นเชิง ในสมัยที่ พระพุทธ

องค์บวชให้พระอัญญาโกญฑัณญะพระภิกษุองค์แรก

ภายหลังที่ได้ฟังปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่ป่า

อิสิปัตนมฤคทายวัน สารนาท พระพุทธองค์เพียงเปล่ง

วาจาว่า “ท่านจงมาเป็นภิกษุเถิด ธรรมอันเรากล่าว

ดีแล้ว ท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำาที่สุดแห่ง

ทุกข์ โดยชอบเถิด” แค่นี้ก็ได้เป็นพระภิกษุแล้ว แต่การ

บวชสมัยนี้เป้าหมายไม่ถึงจุดสูงสุดดังว่านั้น เป็นการ

บวชตามประเพณีสำาหรับชายชาวพุทธไทย จึงมีบางรูป

บางคนประพฤติปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางบรรลุ มีคำาพูดที่พระ

ท่านแซวพระด้วยกันว่า “พระบวชใหม่ ๆ เหมือนใกล้

นิพพาน บวชไปนาน ๆ นิพพานชักอยู่ไกล ครั้นบวชไป 

บวชไป ชักไม่รู้ว่าอะไรคือนิพพาน”

 ที่เฉไฉออกไปนอกเรื่องนี้ ก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่า 

สหกรณ์ก็เช่นกัน ในช่วงแรกก็ตั้งใจจะปฏิบัติตามอุดม 

การณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ โดยเคร่งครัด แต่

พอไปนาน ๆ  ชักลืมเลือนอุดมการณ์ที่ตั้งไว้เดิม เหมือน

กรณีของพระที่กล่าวถึงข้างต้น ฉะนั้นในทางพระพุทธ

ศาสนา พระพุทธองค์จึงกำาหนดให้พระได้ทบทวน ศีล 

พระธรรมวินัย ที่เรียกว่า การลงปาฏิโมกข์ ในทุกกึ่ง

เดือนเพื่อเตือนสติมิให้เผลอไผลออกนอกแนวทาง

พระพุทธศาสนา

 ในโอกาสประชุมใหญ่ประจำาปีแต่ละคร้ัง 

สหกรณ์ควรได้ให้สมาชิกคิดทบทวนเรื่องของสหกรณ์ 

เพื่อที่บางคนคิดนอกแนวจะได้หันกลับมาสู่อุดมการณ์ 

ที่บรรพชนได้ตั้งไว้เดิม เหมือนการลงปาฏิโมกข์ ผม

ขออนุญาตกล่าวถึงรายละเอียดในบางข้อบางประเด็น 

โดยเฉพาะผล ประโยชน์ที่จะได้จากสหกรณ์ที่เป็นตัว

เงินนอกเหนือ ไปจากที่สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์

อื่นแล้ว  เช่น ความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยตนเอง (สะสม

เงินออมได้) ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (ได้ช่วยเพื่อน

สมาชิกด้วยกัน) ได้ซื้อสินค้าและบริการที่ดี ได้เงินกู้

ดอกเบี้ยราคาถูก ฯลฯ เป็นต้น

เรื่องของเงินปันผลตามหุ้น

(ในหลักปฏิบัติของสหกรณ์ร็อชเดล ปี 1844 

และหลักการสหกรณ์ของ ไอ ซี เอ ซึ่งกำาหนดในครั้งที่ 

1 ปี 1937 และครั้งที่ 2 ปี 1966 กำาหนดแยกเรื่องนี้เป็น

ข้อที่ 3 ต่างหาก ใช้คำาว่าการจำากัดดอกเบี้ยเงินทุนหรือ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนในการแก้ไขครั้งหลังสุดคือครั้งที่ 3 

คนเก่าๆ เล่าเรื่อง
 

สมาชิกหมายเลข 1180
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ใน ปี 1995 กำาหนดว่า การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดย

สมาชิก โดยได้รวมเอาข้อที่ว่าด้วยการจำากัดดอกเบี้ย

เงินทุนไว้ในข้อนี้ด้วย)

ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์การสหกรณ์ ในปี 

ค.ศ. 1844 (พ.ศ.2387) สมัยที่กลุ่มคนงานโรงงาน

อุตสาหกรรมทอผ้าเมืองร็อชเดล มณฑลแลง

แคชเชียร์ ประเทศอังกฤษ ได้หารือกัน เพื่อจะตั้งร้าน

ค้าของตนเองขึ้นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาความเดือดร้อน

เรื่องปากท้องของตนเอง โดยพยายามสะสมเงินทุน

คนละ 3 ชิลลิ่งสต่อสัปดาห์ ท้ายที่สุดรวมเงินได้จำานวน  

28 ปอนด์ เงินจำานวนนี้เป็นเงินที่คนงาน      28   คน       

พยายามสะสมเพื่อการจัดตั้งร้านค้าจนสามารถเปิด

ดำาเนินการได้ในปี 2387 (21 ธันวาคม ค.ศ.1844)  นับ

เป็นสหกรณ์แห่งแรกในโลกที่ดำาเนินการได้เป็นผล

สำาเร็จ

อยากให้สังเกตว่า จำานวนเงินที่สะสมไว้นั้นเป็น

เงินที่สมาชิกแต่ละคน เอามารวมกันเพื่อกลุ่มของตน

จะมีทุนเพื่อทำาบริการทางธุรกิจให้ตน มิใช่เป็นเรื่องที่

แต่ละคนเอาเงินมาลงทุน เพื่อหวังจะได้ผลตอบแทน

จากเม็ดเงินนั้น เป็นงินที่เอามารวมทุนทำาธุรกิจ เพื่อ

ช่วยเหลือกันมิใช่เพื่อหวังได้ผลตอบแทน แต่ หวังให้ 

เงินเหล่านี้แก่กลุ่มของตนและภายหลังเงินที่แต่ละ

คนสะสมก็คือ หุ้นในสหกรณ์ เช่นเดียวกับในสหกรณ์

ออมทรัพย์ สมาชิกที่สะสมหุ้นในแต่ละเดือน ก็ต้องคิด

ว่าเพื่อให้สหกรณ์ของเรามีเงินทุนเพียงพอ พอเพียง

สำาหรับให้เพื่อนสมาชิกที่เดือดร้อนได้กู้ไป โดยสหกรณ์

ไม่ต้องหวังพึ่งพิงจากภายนอก 

นี่คือ ความคิดพื้นฐานเรื่องการถือหุ้นในสหกรณ์ 

แม้จะเรียกว่า หุ้น เช่นเดียวกับในธุรกิจอื่น แต่

วัตถุประสงค์จริง ๆ ต่างกัน การถือหุ้นในสหกรณ์ คือ 

การให้ แม้ในสหกรณ์บางประเภทเช่นสหกรณ์ออม

ทรัพย์ หุ้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินออมของสมาชิก ซึ่ง

ควรได้รับผลตอบแทนการออมที่คุ้มค่า อย่างน้อย

ก็เอื้อต่อการออมของสมาชิก อันเป็นวัตถุประสงค์

สำาคัญของสหกรณ์ประเภท นี้ แต่ก็ต้องตระหนักว่า 

การจัดตั้งสหกรณ์นั้น เพื่อบริการสมาชิกผู้อุดหนุน

สหกรณ์ (Member patron) มากกว่าเพื่อบริการสมาชิก

ผู้ลงทุน (Member investor)  โดยมิใช่เอาเงินมาล่อ

ใจให้มาลงทุน เพียงให้เป็นค่าป่วยการของเงิน โดย

อิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำาเป็นแนวทางกำาหนด    

ในสหกรณ์จึงใช้คำาว่า ดอกเบี้ยที่ให้แก่ทุน (Interest on 

capital)  ประเทศไทยเคยกำาหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 13 

ต่อปี ปัจจุบันกำาหนดไว้ไม่เกิน ร้อยละ 10 ต่อปี ซึ่งก็

สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำาธนาคารมาก ซึ่งก็มีการ

วิจารณ์กันว่า กำาหนดไว้สูงเกินไปหรือไม่  ??? 

การให้การศึกษาอบรมสมาชิกให้เข้าใจ และ

ปฏิบัติตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ รวมทั้ง

คุณธรรมสหกรณ์ จึงเป็นสิ่งที่จำาเป็น 

- ให้สมาชิก รู้จักตัดสินปัญหาในการใช้สิทธิ ตาม

แบบประชาธิปไตย    

- ให้สมาชิกใช้วิจารณญาณเรียนรู้ทั้ ง เรื่อง

เศรษฐกิจ และประชาธิปไตยและเรื่องอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งนักสหกรณ์เดนมาร์ค ถึงกับกล้ากล่าวจาก

ประสบการณ์ว่า ถ้าสหกรณ์ใดไม่มีการให้การศึกษา

อบรมทางสหกรณ์แก่สมาชิก อย่างต่อเนื่องแล้วไซร้ 

สหกรณ์นั้นจะเลิกหรือเป็นอย่างอื่น ในชั่วอายุคนครึ่ง 

(A Cooperative without member education pro-

gram will  last  in a generation and a half)

อนึ่ง เหตุผลของการจำากัดอัตราดอกเบี้ยที่ให้แก่

ทุนก็เพื่อสะกัดกั้นไม่ให้สหกรณ์แสวงหากำาไร ป้องกัน

มิให้เกิดสภาพของนายทุนขึ้นในสหกรณ์ จำากัดความ

โลภของมนุษย์ที่หวังเอาเปรียบกันโดยเอาเงินตราเป็น

เครื่องมือให้สำานึกในคุณค่าของคนมากกว่าเงินตรา
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กรณีสหกรณ์ของเราจัดสรรดังนี้

รายการ/ปี 2555 2556 2557 2558 2559

ดบ.เงินให้กู้ 5.17 5.18 5.23 5.23 5.20

เงินปันผล 5.00 4.85 4.85 4.75 4.80

เฉลี่ยคืน 6.00 5.75 5.00 5.00 5.50

โดยหลักการให้ดอกเบี้ยแก่เงินทุน โดยจำากัดเช่น

นี้ (Payment of limited interest on capital)  มีบุคคล

ภายนอกที่ไม่เข้าใจ หรือ ไม่ลึกซึ้งในเรื่องสหกรณ์ดีพอ 

ถึงกับให้ความเห็นว่า เพราะระบบสหกรณ์มีการจำากัด

เงินปันผลตามหุ้นเช่นนี้แหละ ทำาให้เป็นอุปสรรคใน

การที่สหกรณ์จะระดมทุน เพราะไม่มีใครอยากลงทุน

เนื่องจากผลตอบแทนต่ำา เสนอให้ลอยตัว

(อีกสักสิบ ยี่สิบปี ข้างหน้าเรื่องนี้อาจเป็น
จริงได้เพราะโลกพัฒนาไป สหกรณ์พัฒนาไป 
ปัจจุบันสหกรณ์สมัยใหม่จะห่างไกลไปจากหลัก
การปัจจุบันมากขึ้น กลายเป็นแบบ Company 
type Cooperative มากขึ้นทุกที)

แม้ในกรณีของสหกรณ์ของเรา เคยได้ยิน

สมาชิกผู้มีหุ้นมาก บ่นว่า อัตราเงินปันผลของเราจะ

ต่ำากว่าสหกรณ์อื่น อาจใช่ แต่สมาชิกต้องพิจารณา

ถึงบริบทที่แตกต่างกัน และปัจจัยอื่น ๆ เช่น อัตรา

ดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ จำานวนเงินทุนสำารอง ความ

สามารถในการลงทุนของสหกรณ์ ฯลฯ ประกอบด้วย 

มิใช่เพียงตัวเลขเปรียบเทียบเท่านั้น 

บทความนี้ ขอถือเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวน

ความรู้เพื่อเพื่อนสมาชิก

*********

ถึงตอนนี้ ขอนำาข้อเขียนแสดงทัศนะของอดีตผู้

จัดการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด และผู้จัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น อีกหลายสหกรณ์ คุณเผด็จ 

เฉลิมพักตร์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเงินปันผลตามหุ้น

และเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ว่า......

โดยหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ แล้ว 

สหกรณ์มิได้ตั้งขึ้นเพื่อหวังกำาไรมาแบ่งปันกัน แต่

ตั้งขึ้นเพื่อช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

เป็นการรวมตัวของผู้ที่ มีความเดือดร้อนเหมือนๆ

กัน เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาหรือความเดือดร้อนที่มีอยู่ 

ปัญหาของผู้ที่มีรายได้ประจำา ส่วนใหญ่ก็คือมีรายได้

ไม่พอเพียง ต้องกู้ยืมจากนายทุน ต้องเสียดอกเบี้ยใน

อัตราที่สูง หรือมิฉะนั้นก็ไม่มีเงินที่จะพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น เพราะไม่มีเงินก้อนที่จะไปลงทุน เช่น

อยากซื้อบ้านเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก็ต้องรอ

เก็บเงินให้พอ แต่พอเก็บเงินได้ตามที่ต้องการ ราคา

บ้านก็สูงขึ้นไป ซื้อไม่ได้ก็ต้องรอไปอีก จึงได้มีผู้คิดตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อจะช่วย

เหลือกันในด้านการเงิน โดยให้ทุกคนนำาเงินมาลงขัน 

ใครเดือดร้อนที่สุดก็เอาเงินไปใช้ก่อน แต่ทำาแบบนี้ก็

ไม่รู้ว่าเมื่อไร จะช่วยสมาชิกที่เดือดร้อนได้หมด เพราะ

คนพวกนี้คงไม่มีเงินมาลงขันได้มาก จึงคิดหาทางที่

จะชักชวนให้ผู้ที่มีฐานะดีเข้ามาเป็นสมาชิก นำาเงินมา

ลงทุนกับสหกรณ์ โดยเอาผลตอบแทนเป็นเครื่องมือ  

การลงทุนในสหกรณ์มีสองแนวทาง คือ 

- การถือหุ้นในสหกรณ์ ซึ่งจะได้ผลตอบแทนใน 

ลักษณะเงินปันผลเมื่อสหกรณ์มีกำาไร สำาหรับอีกแนว 

ทางหนึ่งก็คือ 

- ในรูปการฝากเงิน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว สหกรณ์ 
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จะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ เพื่อ

ดึงดูดให้สมาชิกที่มีเงินเหลือนำามาฝาก เงินที่สมาชิก

นำามาลงทุนนี้ สหกรณ์ก็จะนำาไปให้สมาชิกที่เดือดร้อน

กู้ยืม ในอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูงเกินไป แต่ก็ต้องคุ้มกับ

ค่าใช้จ่าย 

อย่างไรก็ตาม มีหลายสหกรณ์ที่เงินที่สมาชิกนำา

มาลงทุน มีไม่เพียงพอที่จะให้สมาชิกที่เดือดร้อนกู้ ก็

ต้องไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือจากสหกรณ์

อื่น ที่มีเงินเหลือ แต่ในทางตรงกันข้าม บางสหกรณ์

ก็มีเงินเหลือ สหกรณ์ เหล่านี้จึงจำาเป็นต้องนำาเงินที่

เหลือไปลงทุนเพื่อให้มีรายได้พอคุ้มกับต้นทุน

การลงทุนของสหกรณ์ มี พรบ.สหกรณ์ และ

คำาส่ังของคณะกรรมการพัฒนาการสกรณ์แห่งชาติ

ควบคุมอยู่ ในกรณีที่สหกรณ์ใช้เงินที่เหลือไปลงทุน

คงไม่ยุ่งยาก แต่มีบางสหกรณ์ใช้วิธีกู้เงินจากที่อื่น 

หรือนำาเงินที่เหลือไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ แล้วก็นำา

พันธบัตรหรือหุ้นกู้นี้ ไปจำานำากับธนาคาร กู้เงินในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ำาเพราะมีหลักทรัพย์ค้ำาประกัน เมื่อได้เงินกู้

จากธนาคารก็นำาไปซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้ชุดใหม่และ

ก็ทำาแบบนี้ไปเรื่อยๆ หรืออาจจะปล่อยให้สหกรณ์อื่นกู้ 

การหมุนเงินในลักษณะนี้ จะทำาให้สหกรณ์มีรายได้สูง 

โดยท่ัวไปสหกรณ์เหล่านี้จะมีรายได้จากการลงทุนสูง

กว่ารายได้จากการให้สมาชิกกู้ ประมาณสามเท่า หรือ

ประมาณ 75% ของรายได้ทั้งหมด ทำาให้สหกรณ์พวก

นี้สามารถจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืนในอัตราที่สูง

ถ้าจะถามว่า การที่สหกรณ์ทำาเช่นนี้เสี่ยงหรือ

ไม่ผม ก็คงตอบได้เพียงว่า ไม่มีการลงทุนใดไม่เสี่ยง 

แต่ถ้าทำาด้วยความรอบคอบ ความเสี่ยงก็คงจะลดลง 

ส่วนใหญ่ที่เกิดความเสียหายก็คือ การปล่อยกู้ ให้กับ

สหกรณ์ที่ไม่มั่นคง โดยมิได้มีการวิเคราะห์ฐานะการ

เงินอย่างละเอียด ซึ่งอาจจะเป็นเพราะมีผลประโยชน์

เข้ามาเกี่ยวข้อง และถ้าจะถามว่าการที่สหกรณ์ทำาเช่น

นี้ เป็นการดำาเนินการที่ผิดหลักการและวิธีการสหกรณ์

หรือไม่ ผมคิดว่ามันก็แล้วแต่จะคิดผมคงตอบไม่ได้

สำาหรับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ เป็นสหกรณ์

ที่ไม่มีเงินเหลือ จะมีเหลือก็เพียงระยะสั้นๆ และถึง

แม้จะมีเครดิตพอที่จะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมา

ลงทุน ก็ยังไม่ทำา ซึ่งผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะเรา

เป็นสหกรณ์ของกรม ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ การ

ดำาเนินงานของเราจึงควรยึดหลักและอุดมการณ์

สหกรณ์ ที่เราตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อช่วยตนเองและ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมิได้มุ่งหวังที่จะหากำาไร

มาแบ่งปันกัน แม้จะถูกค่อนแคะจากสหกรณ์อื่นว่าเรา

บริหารงานแบบโบราณ ถึงต้องจ่ายเงินปันผลในอัตรา

ต่ำา สำาหรับผมแล้ว กลับมีความภูมิใจที่เป็นสมาชิก

ของสหกรณ์นี้ และขอเป็นกำาลังใจให้กรรมการทุก

ท่าน ที่ยอมทนฟังเสียงบ่นว่า ในการตัดสินใจบริหาร

แบบน้ำาแข็งเปล่า แต่ไม่ถูกใจสำาหรับสมาชิกที่อยาก

กินกาแฟเย็นเอสเปรสโซ่ ต้องการได้เงินปันผลและ

เฉลี่ยคืนมากๆ ก็ตามที (3 บันทัดหลังนี้ ผมเขียนเอง

แต่เรื่องบริหารแบบน้ำาแข็งเปล่า ผมก็ไม่ได้ตั้งเอง คน

อื่นเขาตั้งนะครับ)

ปล. มีข้อถกเถียงกันว่า ควรตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นเครื่องมือเพื่อความอยู่รอดของสมาชิก (เพื่อ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิก) หรือเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความร่ำารวยให้แก่สมาชิก 

อนึ่ง สมาชิกที่หาแหล่งกู้เงินไม่ได้หรือเงินกู้ดอกเบี้ยแพง ย่อมเดือดร้อนมากกว่าสมาชิกที่

เดือดร้อนจากการหาที่ฝากเงินให้ได้ดอกเบี้ยสูง....
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สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด กำาหนด

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีการเงิน 2559 ในวันที่ 29 

มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคาร

สารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

เป็นสถานที่สหกรณ์จัดประชุมใหญ่เมื่อปีที่แล้วคือ 24 

มกราคม 2559 ผมขอรายงานบรรยากาศการประชุม 

ให้เพื่อนสมาชิกที่ ไม่มีโอกาสได้เข้าประชุมได้รับรู้ถึง

บรรยากาศการประชุมและผลงานของสหกรณ์ของ

เราด้วย

วันที่ 29 มกราคม เป็นวันอาทิตย์ โชคดีที่รถรา

ติดน้อย แม้จะอยู่ระหว่างก่อสร้างรถไฟฟ้าสีเขียวด้าน

ถนนพหลโยธิน ผมไปถึงสถานที่ประชุม 8 นาฬิกาเศษ 

สมาชิกจำานวนมากยืนจับกลุ่มกันอยู่ ก่อนขึ้นไปบนชั้น

สองซึ่งเป็นห้องประชุม ต้องผ่านด่านการรณรงค์หา

เสียงของผู้สมัครเป็นกรรมการ ทั้งหาเสียงด้วยตนเอง

และเพื่อนพ้องน้องพี่ (รวมทั้งพ่อ)  ช่วยหาเสียงให้ 

บนชั้ นสอง เป็ น

ห้องโถง เซ็นชื่อ ลง 

ทะ เบี ยน เ ข้ าประ ชุม 

แบ่งเป็นหลายโต๊ะ ตาม

ห ม า ย เ ล ข ท ะ เ บี ย น

สมาชิก  จุดนี้ สมาชิก

จะได้รับ บัตรเลือกตั้ง 

บัตรแลกอาหาร  บัตร

แลกเงิน (1,000 บาท) 

และบัตรชิงโชค แม้สมาชิกจะยืนต่อคิวหนาแน่นพอ

สมควร แต่มีอาสาสมัครใจดี ตอบคำาถามทุกคำาถาม

ภายใต้การอำานวยการของประธาน กกต. (ปริญญา 

เพ็งสมบัติ) แต่สรุปแล้วสับสนน้อยกว่าปีที่แล้ว  เมื่อ

สมาชิกทำากิจกรรม ต่าง ๆ นั้นเสร็จแล้ว  ก็ทยอยกัน

เข้าห้องประชุม

การประชุมใหญ่โดยสมาชิกก็ดีไปอย่างหนึ่ง คือ

เป็นโอกาสที่จะได้พบปะเพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้อง อดีตลูก

น้อง ลูกศิษย์ ที่ปีหนึ่งจะได้พบกันครั้งหนึ่ง แต่ที่เสียก็

คือ มีสมาชิกไม่น้อยที่มาเซ็นชื่อเข้าประชุม ออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการแล้วไม่เข้าห้องประชุมหรือไม่อยู่

ในห้องประชุม ไม่ทำาหน้าที่สมาชิกตามจรรยาบรรณ 

8 ประการ ที่สหกรณ์กำาหนดบนปกหลังของรายงาน

ประจำาปี   ที่ผมชอบมาก

เก้านาฬิกาตรง ประธานโอภาส กลั่นบุศย์ เช็ค

จำานวนผู้อยู่ในห้องประชุมเกิน 100 คน แล้วกล่าวเปิด

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2559 (มีสมาชิกมาเซ็นชื่อ

ลงทะเบียนเข้าประชุม 3,332 คน เมื่อ 11 น. เศษ มี

สมาชิกอยู่ในห้องประชุม 537 คน)

น่าชื่นใจที่ปีนี้สมาชิกอาวุโส ผู้มีส่วนก่อร่างสร้าง 

สหกรณ์นี้ ไป

ประชุมกันหนา 

ตา ส่วนใหญ่จะ 

น่ังแถวหน้าของ 

ห้องประชุมที่  

เ ป็ น ลั ก ษณะ

เธียเตอร์ อาจ

เพราะไต่ขึ้นไม่ไหว ส่วนสมาชิกรุ่นเล็กยังเรี่ยวแรงดีจะ

นั่งอยู่หลังห้อง

ขอชื่นชมประธานโอภาส กลั่นบุศย์ ที่ดำาเนินการ

ประชุมและกำากับการประชุม 

ให้ เป็นไปตามระเบียบวาระ 

นโยบายที่น่าสนใจได้แก่ ความ

พยายามลดการพึ่งพาแหล่ง

ทุนจากภายนอก การคงอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก การ

ให้ความสำาคัญแก่ผู้ประสานงานประจำาจังหวัด ฯลฯ 

เป็นต้น

รายงานบรรยากาศการประชุมใหญ่ฯ 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด
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ส่วนการดำาเนินงานสหกรณ์นั้น ทั้งผู้ตรวจสอบ

กิจการและผู้สอบบัญชีสหกรณ์ต่างรายงานว่า โดย

ภาพรวมสหกรณ์ของเรา ดำาเนินงานไปด้วยความ

เรียบร้อย ถูกต้องระดับดีมาก (รายงานหน้า 98 และ 

128) ไม่มีเรื่องที่สมาชิก ต้องน่าเป็นห่วงแต่อย่างใด 

สำาหรับการเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการ แทน

ตำาแหน่งที่ว่างลง 8 ตำาแหน่งนั้น สหกรณ์ได้ประกาศ

รับสมัครฯ และมีผู้สมัคร 18 คน ได้ให้สมาชิกออก

เสียงเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่ตั้งแต่ 07.00 – 10.00 

น. โดยวิธีลงคะแนนลับใช้เครื่องลงคะแนน มีผู้ได้รับ

เลือกตั้งคือ  

(1) นายจิระศักดิ์  เงินเส็ง (2) นายภานุวัฒน์ ณ 

นครพนม  (3) นายปราโมช ถาวร (4) นางดุษณี ดา

นาพงศ์  (5) นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ  (6) นายสันทาน 

สีสา  (7)   นายพีรพนธ์ กิจโกศล  และ (8) นายสุริยะ 

คำาปวง 

อนึ่ง ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้มีมติให้แก้ไขข้อ

บังคับในข้อ 28   เพื่อเปิดโอกาสให้   พนักงานราชการ

ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ฯลฯ เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้ 

เดิมเป็นได้แค่สมาชิกสมทบ

วาระการประชุมที่สนใจกันมาก คือ ผลการ

ดำาเนินงาน ปี 2559  ปรากฎว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2559 สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ 155,828,701.19 บาท 

เปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน 3 ปี

สรุปได้ดังนี้  (หน่วย ล้านบาท)

หลังจัดสรรเป็นเงินทุนสำารอง และค่าบำารุง

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  คณะกรรมการได้

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรและที่ประชุมใหญ่เห็น

ชอบ ดังนี้

(บาท)   (ร้อยละ)  

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโดยไม่มีการแก้ไข

การจัดสรรกำาไรสุทธิสรุปได้ดังนี้
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1. เป็นเงินกองกลาง      

เงินทุนสำารอง  16.12 ล้านบาท  

ค่าบำารุง สสท.  10,000 บาท                                                

รวมเงิน 16.13 ล้านบาท

2. เป็นเงินคืนสู่สมาชิกโดยตรง     

เงินปันผลตามหุ้น (ร้อยละ4.80) เป็นเม็ดเงินที่

จัดสรรคือ 109.28 ล้านบาท และเงินเฉลี่ยคืน (ร้อย

ละ 5.50) เป็นเงิน 14.92 ล้านบาท รวมเม็ดเงินยอด

นี้ 124.20 ล้านบาท

3. เป็นเงินโบนัส กรรมการ พนักงาน  2.88 ล้าน

บาท   

4. เป็นเงินเพื่อคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการศึกษา 

ทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ 12.59 ล้านบาท

ฯลฯ

แสดงผลการแบ่ง CAKE ปี 2559 ในสหกรณ์

ช่วงสุดท้ายของการประชุมที่ทุกคนรอคอย เวลา

ประมาณ 13.30 น. มีกิจกรรมจับสลากมอบรางวัลแก่

สมาชิกผู้เข้าประชุมและอยู่ในห้องประชุม เป็นบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จำานวน 20 บัญชี ๆ ละ 

3,000 บาท และรางวัลทองคำาหนักสองสลึงจำานวน 

2 รางวัลด้วย ได้ลุ้นกันเป็นที่สนุกสนาน เป็นการปิด

ประชุมที่ถูกใจสมาชิกมาก

แถมด้วยควันหลงจากการประชุม    
โดยสมาชิก  เลขทะเบียน  3432 

“.........ขอแสดงความยินดี กับกรรมการชมรม

ที่ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

ข้าราชการสหกรณ์ จำากัด 2 คน คือ คุณปราโมทย์ 

ถาวร และคุณดุษณี ดานาพงศ์ ยินดีด้วยครับ” เป็น

อันว่าปีนี้เรามีผู้เกษียณได้เป็นกรรมการสหกรณ์ถึง 6 

คน * .... ผู้ที่ทุ่มหาเสียงสุด ๆ แต่ไม่ได้สมัครกับเขา คง

ไม่มีใครเกิน คุณสงบ เงินเส็ง ...ต้องขอแสดงความ

ยินดีกับลูกชาย คุณจิรศักดิ์ เงินเส็ง ได้รับเลือกตั้ง

สมความตั้งใจ * ... สำาหรับผู้ที่ไม่ได้รับเลือกตั้งก็ไม่

ต้องเสียใจนะครับ ปีหน้าสู้ ใหม่ครับ  *  ที่ประหลาดใจ 

ที่สุดเมื่อประกาศชื่อผู้ โชคดี เป็นท่านพีรรัตน์ อังกุรรัต 

ทุกคนคิดว่าท่านกลับแล้ว แต่ปรากฎว่าท่านยังอยู่ใน

ห้องประชุม....ยอดจริง ๆ ครับ ที่มีสปิริตอยู่จนเลิก

ประชุม *  แต่ที่น่าเสียดายก็คือ  คุณบุญส่ง พานิชการ 

ท่ีมีธุระต้องกลับก่อน จึงต้องเสียสิทธิรับรางวัล เสียดาย 

ที่นาน ๆ  จะโชคดี  ปีหน้าลุ้นใหม่นะครับ  *  การประชุม 

ในปีนี้ วาระที่เคยโต้แย้งกันมาตลอด คือ วาระการ

จัดสรรกำาไรสุทธิ ปรากฎว่าไม่มีใครโต้แย้งเลย  แสดง

ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ได้อ่าน เฟสบุ๊ก ของสหกรณ์ที่

กรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์ และสมาชิกหลายคนได้

แสดงความคิดเห็นที่มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 

แต่ในที่สุดคิดว่า ทุกคนคงเข้าใจถึงเหตุผล การที่

สหกรณ์จัดสรรลักษณะนี้นับว่าเป็นรื่องที่ดี ที่ถกเถียง

กันมาจากข้างนอกก่อน จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากในที่

ประชุม  *  วาระที่ต้องเสียเวลามากที่สุด คือ วาระการ

แก้ไขข้อบังคับเพราะสมาชิกไม่เห็นด้วยกับข้อความ 

ที่กรรมการเสนอ จึงมีการอภิปรายถกเถียงกันพอ

สมควร แต่ในที่สุด ท่านประธานโอภาส กลั่นบุศย์ 

ได้จูนเครื่องให้ลงตัว จนทำาให้วาระนี้ผ่านไปได้ด้วยดี 

.........ต้องขอชมเชยท่านประธานครับ.
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ข้อสังเกตการประชุมใหญ่ สามัญประจำาปี 2559

1. สถานที่ประชุม การคมนาคม สะดวก ห้อง

ประชุมพอเหมาะไม่กว้างเกินไป อุปกรณ์ในห้อง

ประชุมทันสมัย เป็นที่พอใจของสมาชิก

2. ขอชมเชยการจัดทำาหนังสือรายงานประจำา

ปี 2559 ทำาได้ดีมีข้อมูลเปรียบเทียบชัดเจน แต่เพื่อ

ให้ได้ประโยชน์มากขึ้น ควรเพิ่มบทความรู้ทางวิชาการ

แทรกอยู่ด้วย สหกรณ์ควรถือเป็นโอกาสให้ “ปัญญา” 

แก่สมาชิกในทุกโอกาสทั้งเรื่องสหกรณ์ เรื่องการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและเรื่องที่เป็นประโยชน์

ในการดำาเนินชีวิต

3. การเข้าประชุมใหญ่ถือเป็น สิทธิและหน้าที่ 

ของสมาชิก สำาหรับเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

แล้วเป็นยิ่งกว่านั้น ผู้บังคับบัญชาควรกำาชับให้เขาทำา

หน้าที่ ในฐานะสมาชิกสหกรณ์และฐานะเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่จะต้องทำาตัวอย่างท่ีดีแก่สมาชิกสหกรณ์

อื่น คนรุ่นบุกเบิกจัดตั้งสหกรณ์นี้ หวังให้สหกรณ์

ข้าราชการสหกรณ์ เป็นสถานีทดลอง และหวังให้เป็น

ที่ฝึกหัดเร่ืองสหกรณ์ของเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ได้

เรียนรู้ด้วย

4. อยากให้แนะนำาสมาชิกอาวุโสต่อที่ประชุม

ใหญ่ โดยเฉพาะรุ่นก่อตั้งสหกรณ์ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งจะ

เป็นผลดีท่ีเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิก

รุ่นหลัง และตัวผู้อาวุโสที่ทำาสิ่งดี ๆ ไว้แก่รุ่นน้อง ๆ 

5. เห็นด้วยกับนโยบายการพึ่งพาตนเอง ของ

สหกรณ์เห็นด้วยกับประธานที่กล่าวเชิญชวนสมาชิก 

ไม่รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนสักหนึ่งปี (หรือขอรับ

เพียงครึ่งหนึ่ง) เพื่อสหกรณ์จะได้มีเงินทุนของเราเอง 

(แม้จะบอกว่าพูดเล่น) แต่ก็เป็นความริเริ่มที่ดี เชื่อว่า

ถ้าประธานทำาจริง ๆ จะมีสมาชิกที่มีอุดมการณ์สมัคร

ใจทำาตาม เสนอให้ลองทำาดู ในสหกรณ์การเกษตร (ใน

ต่างประเทศ) บางสหกรณ์เขาขาดแคลนเงินทุน เขา

ก็ตกลงกันว่าปีน้ี ไม่รับเงินปันผลหรือเฉลี่ยคืนแต่จะ

ขอรับในปีต่อไป ดูเหมือนเขาจะเรียกว่า ทุนเวียนคืน  

(โปรดอ่านเพิ่มเติมในบทความเรื่อง สหกรณ์นี้มีแต่

ให้...เจ้าไฉนไม่เคยให้พี่) 

6. Member participation เป็นเรื่องสำาคัญ 

สหกรณ์ควรจัดให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น โดย

เขียนในกระดาษเพราะจะให้พูดแสดงความคิดเห็น

นั้นบางคนไม่ถนัด หรือคงไม่มีเวลาพอ การทำาเช่นนี้

สหกรณ์จะได้ข้อคิดเห็นจากสมาชิกมากมาย

7. ขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ทุกคนที่ช่วยทำางานให้ มิฉะนั้นสมาชิกจะต้องทำางาน

เองและอยากให้บุคคลทุกฝ่ายในสหกรณ์ “เล่นบท” 

ของตนให้ถูกต้อง

กรรมการดำาเนินการ คือตำาแหน่งแห่งเกียรติยศ 

และนักเสียสละผู้ยิ่งใหญ่ 

ผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์ คือ มือผู้สร้าง

โลกของสหกรณ์

เจ้าหน้าที่ส่งสริมสหกรณ์ คือกูรูผู้รู้เรื่องสหกรณ์ 

และเป็นอาจารย์ทิศาปาโมกข์ 

***************

“ยามใดที่เราสำาคัญตนว่า ฉันรู้แล้ว ยามนั้น

ประตูแห่งความรู้ย่อมปิดตายสำาหรับเรา และสภาพ

ของเราในขณะนั้น ก็ไม่ต่างไปจากกบในกะลาครอบ

เท่าใดนัก”

ขอยอมรับข้อผิดพลาด
กราบขออภัยร้อยครั้ง ที่จดหมายข่าวฉบับ

ที่ 134 เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 ให้

เลขบัญชีสำาหรับการโอนเงินธนาคารกรุงไทย 

จำากัด สาขาเทเวศร์์ ผิดพลาดไป ทำาให้สมาชิก

โอนเงินไม่ได้ เลขที่ถูกต้องคือ 070-1-088-494  

ชื่อบัญชี  ชมรมข้าราชการอาวุโส กรมส่งเสริม

สหกรณ์

มีข้อสงสัย สอบถามที่ โทร. 085 099 5782
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ผลของหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์

                   

ถ้ากล่าวถึงเรื่องตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกสหกรณ์ ส่วนมากจะคุ้นเคยกับเรื่องนี้ เพราะมีบัญญัติใน

มาตรา 42/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2553 และสมาชิกก็ทำาหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เมื่อตนถึงแก่ความตายโดยมอบไว้กับสหกรณ์ เป็นหลักฐาน 

ประโยชน์ที่จะให้ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์คือ หลักฐาน

ที่สมาชิกประสงค์จะให้สหกรณ์มอบเงินค่าหุ้น เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่ตนพึงจะได้รับจากสหกรณ์แก่บุคคลตาม

จำานวนที่กำาหนดในหนังสือเมื่อตนถึงแก่ความตาย และสหกรณ์ตกลงว่าจะดำาเนินการ ให้ตามประสงค์ ข้อตกลง

เช่นนี้ เป็นข้อสัญญาผูกพันกันตามกฎหมาย ถ้าผู้รับโอนประโยชน์ได้ยื่นขอรับประโยชน์นั้นแล้ว สหกรณ์ก็ไม่

สามารถปฏิเสธได้ สัญญาดังกล่าวนี้คือ สัญญาตามมาตรา 374 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียก

กันว่า “สัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก”

สมาชิกตั้งบุคคลใดเป็นผู้รับโอนประโยชน์ก็ได้ไม่ว่า ญาติ ทายาท เพื่อนสนิทมิตรสหาย หรือผู้ ใดๆ ตั้งได้ทั้ง

นั้น และก็ไม่จำาเป็นที่ผู้รับโอนประโยชน์จะรู้และรับข้อตกลงตามสัญญานี้หรือไม่ก็ตาม เพราะเป็นบุคคลภายนอก

มิได้เข้ามาเป็นคู่สัญญาด้วย แต่รับประโยชน์จากสัญญาที่สมาชิกและสหกรณ์ตกลงกัน นอกจากนี้เงินที่จะมอบ

ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ก็ไม่ต้องคำานึงว่าเงินนั้นจะเป็นมรดกหรือสินสมรสหรือไม่ สหกรณ์มีหน้าที่เพียงแต่มอบ

ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ได้ตกลงไว้กับสมาชิกเท่านั้น เรื่องนี้เคยมีคำาพิพากษาวินิจฉัยไว้ว่า

คู่สัญญาทำาสัญญาเช่าซื้อ โดยมีข้อสัญญาระบุว่าให้ผู้เช่าซื้อระบุตัวทายาทผู้รับสิทธิในการเช่าซื้อแทน 

ได้เมื่อผู้เช่าซื้อถึงแก่กรรม และผู้เช่าซื้อได้ระบุตัวทายาทผู้รับสิทธิในการเช่าซื้อไว้ ข้อสัญญาดังกล่าวนี้เป็น

ข้อสัญญาเพื่อประโยชน์บุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 374 ฉะนั้นเมื่อผู้เช่า

ซื้อ ถึงแก่กรรมและทายาทผู้รับสิทธิดังกล่าวได้แสดงเจตนาเข้าถือเอาประโยชน์จากสัญญานี้ต่อผู้ ให้เช่าซื้อ         

ตามมาตรา 374 วรรค 2 แล้ว สิทธิในการเช่าซื้อจึงตกเป็นของทายาทผู้รับสิทธิดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย 

ไม่ตกเป็นมรดกของผู้ตายต่อไป (ฎีกาที่ 1366/2516)

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ทำาขึ้นตามข้อบังคับและตามแบบของสหกรณ์ ซึ่งมีข้อสัญญาระบุ ให้สหกรณ์

และผู้รับโอนประโยชน์เป็นผู้รับประโยชน์ จึงมีลักษณะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอก เมื่อสมาชิก

ถึงแก่ความตายผู้รับประโยชน์ได้แสดงเจตนาขอรับเอาประโยชน์ตามสัญญานั้นแล้ว สหกรณ์ต้องชำาระแก่ผู้รับ

โอนประโยชน์ตามที่สมาชิกระบุไว้เท่านั้น บุคคลอื่นแม้เป็นทายาทหรือภริยาชอบด้วยกฎหมาย จะขอรับมรดก

หรือเอาส่วนสินสมรสไม่ได้ (คำาพิพากษาในชั้นอุทธรณ์ คดีแดงที่ 11025/2554 วันที่ 21 กรกฎาคม 2554) 

ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหลายมีหุ้น มีเงินฝากอยู่ในสหกรณ์ต้องตัดสินใจให้ดี ถ้าจะตั้งผู้รับโอน

ประโยชน์จะตั้งผู้ ใด ต้องเข้าใจว่า บุคคลนั้นเท่านั้นที่สหกรณ์จะมอบเงินให้ คนอื่น ๆ ไม่มีสิทธิได้รับไม่ว่าทายาท

หรือภริยาชอบด้วยกฎหมาย
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