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(1)

คำนำ
แนวทางพัฒนาสหกรณ์และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
เรี ย บเรี ย งขึ ้ น จากการที ่ ม ี ม ติ จ ากที ่ ป ระชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ ครั ้ ง ที ่ 3/2561
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์
ระดับประเทศทั้ง 7 ประเภท ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลใน 2 ประเด็น คือ แนวทางในการพัฒนา
สหกรณ์ และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
ผู ้ เ กี ่ ย วข้ อ งดั ง กล่ า วได้ ร ่ ว มกั น วิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มู ล ทุ ต ิ ย ภู ม ิ และข้ อ มู ล เชิ ง ประจั กษ์
และการสอบถามข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ นำมารวบรวม เรี ย บเรี ย ง
และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงต่อไป
คณะผู้จัดทำ
พฤศจิกายน 2561

(2)

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การศึกษาแนว เรื่อง ทางพัฒนาสหกรณ์และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ มีผลต่อสหกรณ์
ภาคการเกษตร ประเด็นแนวทางพัฒนาสหกรณ์กรณี มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ลดลงในปี 2560 สหกรณ์ประสบ
ภาวะขาดทุน ปี 2560 และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร โดย
รวบรวมวิเคราะห์จากฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม ของ
ธุรกิจสหกรณ์ในภาพรวม ในช่วง 5 ปี ย้อนหลัง และเจาะลึกในปริมาณธุรกิจที่ลดลง ในปี 2560 สหกรณ์ที่
ประสบปัญหาการขาดทุน เพื่อหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข ส่วนผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารงานวิชาการ ข้ อมูลและบทความที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ต่างๆ แล้วนำมาประมวล สังเคราะห์ เรียบเรียง จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อสรุปที่เ ป็นข้อมูลเดียวกัน นำเสนอ
ต่อที่ประชุมของผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 7 ประเภท พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
นอกจากนี้ผลจากการสอบถามและสัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จำนวน 17 ราย
เพื่อทราบความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาและการปรับตัวของสหกรณ์ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
จากภาวะเศรษฐกิจโลก สรุปและสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมาจัดทำรายงานเชิงพรรณนาและสรุปผลการศึกษา
ดังนี้
1. แนวทางพัฒนาสหกรณ์ กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ลดลง สหกรณ์ประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560
กล่าวคือ
1.1 สหกรณ์ที่มีมูลค่าธุรกิจ ลดลง จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มูลค่าธุรกิจของ
สหกรณ์ ลดลงจากปี 2560 เนื่องจาก 2 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจให้บริการ
และ 2) ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ปี 2560 มูลค่าธุรกิจหดตัว 3.81% ดังนี้
1) กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ลดลงจากปี 2560
1.1) ปริ ม าณธุ ร กิ จ การจั ด หาสิ น ค้ า มาจำหน่ า ย ลดลง 1.92 % พบว่ า สั ด ส่ ว นธุ ร กิ จ
จัดหาฯ ร้อยละ 82 เป็นของสหกรณ์การเกษตร และมีปริมาณธุรกิจ ลดลงมากที่สุด มูลค่าสินค้าที่ลดลงมาก
ที่สุด คือ ปุ๋ย ลดลง 1,555.06 ล้านบาท (14.70%) รองลงมาเครื่องจักรกลการเกษตร ลดลง (14.4%) มูลค่า
ปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายลดลง แยกตามรูปย่อยสหกรณ์ ดังนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธกส. หรือ สกต. ลดลง จำนวน 877.35 ล้านบาท (13.06%) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลดลง จำนวน
201.61 ล้านบาท (0.52%) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ลดลง จำนวน 85.59 ล้านบาท (11.70%) และสหกรณ์กองทุนสวน
ยาง (สกย.) ลดลง จำนวน 67.68 ลบ. (13.12%) โดยมีสาเหตุมาจากเศรษฐกิจหดตัว ปี 2559 เกิดภาวะภัยแล้ง
การกำกับดูแล มาตรการตั๋วปุ๋ยของหน่วยงานภาครัฐ ระบบการให้สินเชื่อเกษตรกรในรูปแบบบัตรสินเชื่อ ส่งผล
ให้เกษตรกรเลือกซื้อปัจจัยการผลิตจากร้านค้าทั่วไป และมีการส่งเสริมจัดทำปุ๋ยใช้เอง

(3)
(2)
1.2) ธุรกิจให้บริการลดลง 6.31 % ธุรกิจให้บริการลดลง เกิดจากสหกรณ์การเกษตรธุรกิจ
ให้บริการลดลง ยกเว้นสหกรณ์นิคม ธุรกิจให้บริการที่ลดลง เช่น สูบน้ำ รถบรรทุก และอื่นๆ
แนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมเน้นย้ำสหกรณ์ภาคเกษตรดำเนินการด้าน
1) ให้สำรวจความต้องการการใช้ปัจจัยการผลิต/สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้กลุ่มสมาชิก
2) ให้สหกรณ์จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์เอง
3) ให้มีศูนย์กลางการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า หดตัว 3.81% พบว่า มูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้าของสหกรณ์
ร้านค้า ลดลง 225 ล้านบาท (ลดลง 3.64%) ปริมาณธุรกิจจัดหาฯ ในสหกรณ์ร้านค้าที่เป็นรูปแบบเอกชนและ
อื่นๆ ลดลงมากที่สุด ลดลง 155.27 ล้านบาท สินค้าที่มีการจำหน่ายลดลง เป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค คิดเป็น 83.06% ของมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น โดยปี 2560 จำหน่ายได้ 4,492.71 ล้านบาท ปี 2559 จำหน่าย
ได้ 4,712.76 ล้านบาท มูลค่าธุรกิจ ลดลง 220.05 ล้านบาท หรือลดลง 4.67% สาเหตุที่ลดลง เนื่องจากบริบท
ของร้านสหกรณ์ปัจจุบันแข่งขันไม่ได้ การแข่งขันสูง ต้นทุนสูง พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น ซื้อสินค้า
ผ่านระบบ Online เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการสินค้าด้อยประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการยังไม่ตอบสนอง
สมาชิก และการทุจริต
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า
1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ
2) วางตำแหน่ง (Positioning) สินค้าและร้านสหกรณ์ให้ชัดเจน
3) จัดทำระบบการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Application E-commerce
4) เพิ่มช่องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์สินค้า/ ข่าวสารแก่สมาชิกผ่านระบบ Social Media
1.2 แนวทางพัฒนาสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน ปี 2560 พบว่า สหกรณ์ทุกประเภทขาดทุน
ปี 2560 มีจำนวน 1,428 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 1,087 แห่ง (68.93%) สหกรณ์บริการ
287 แห่ง (18.20%) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 46 แห่ง (5.26) สหกรณ์ร้านค้า 31 แห่ง (2.16%) สหกรณ์
ออมทรัพย์ 27 แห่ง (2.03%) สหกรณ์ประมง 23 แห่ง (1.40) สหกรณ์นิคม 22 แห่ง (1.54%) สหกรณ์ที่
ขาดทุนส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ประเภทการเกษตร จำนวน 1,087 แห่ง และมีมูลค่าขาดทุนรวม 2,163.81 ล้านบาท
แบ่งเป็น สหกรณ์การเกษตรทั่วไป 544 แห่ง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) 40 แห่ง
สหกรณ์กองทุนสวนยาง 161 แห่ง และสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 64 แห่ง สาเหตุการขาดทุน ของสหกรณ์
การเกษตร ส่วนใหญ่เกิดจาก อัตราต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับรายได้ ในธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ธุรกิจสูง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินไม่คุ้มค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน การให้สินเชื่อไม่มีคุณภาพ ทำให้
เกิดหนี้ NPL สูง (การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการที่เรียกเก็บหนี้ไม่ได้ตามกำหนด) และปัญหาการทุจริต
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจขาดทุน โดยเน้นการพัฒนาปรับปรุงรายแห่ง
1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการธุรกิจ
2) สร้างรายได้ให้สมาชิก
3) พัฒนาคุณภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์

(4)
(2)
4) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5) ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์
2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และแนวทางการปรับตัว
จากการศึ ก ษาสถานการณ์โ ลกที่ เ ปลี ่ย นแปลงที ่จ ะส่ง ผลกระทบต่ อ สหกรณ์ใ น 5 ประเด็ น หลั ก
ประกอบด้วย
1) มาตรการการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ จีน ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้านการส่งออกสินค้าขยายตัวลดลง เศรษฐกิจชะลอตัว จะส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ดา้ นราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผู้รับซื้อ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อยอดของจีนได้รับผลกระทบ แนวทางการ
ปรับตัวของสหกรณ์ไทย สหกรณ์ต้องผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับ
มาตรการการกีดกันทางการค้า พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมูลค่าผลผลิต
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เกิดภาวะโลกร้อน เกิดภัยธรรมชาติ
รุนแรงมากขึ้น เกิดโรคระบาด ผลกระทบต่อประเทศไทย ด้านผลผลิตการเกษตรลดน้อยลง ความมั่นคงทาง
อาหารและสุขภาพของประชาชนและภาคธุรกิจไทยลดลง จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ด้านการผลิตไม่ได้ผลผลิต
ตามที่ควรหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ การค้า รายได้ของสมาชิกและหนี้สินเพิ่มขึ้น ปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์ล ดลง หนี้ที่ไม่ก่ อให้เ กิด รายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น แนวทางการปรับตัว ของสหกรณ์ ไทย ต้องสร้ า ง
การตระหนักให้สมาชิกและสหกรณ์ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งให้มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน
3) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผลกระทบต่อประเทศไทย แรงงานด้านการผลิตลดน้ อยลง
ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและสาธารณสุขเพิ่มขึ้น การออมลดน้อยลง จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ การวางแผนการชำระ
หนี้ของสมาชิกไม่ได้ตามแผนเนื่องจากรายได้ที่ลดลง การออมภาคครัวเรือนของสมาชิกลดน้อยลง ปัญหา
สุขภาพ ขาดกรรมการรุ่นใหม่มาทดแทน แรงงานภาคการเกษตรน้อยลง แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ไทย
สหกรณ์ ค วรปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบการบริ ก ารและการจั ด สวั ส ดิ ก าร และการวางแผนการพั ฒ นา โดยให้
ความสำคัญกับการบริการผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกรุ่นใหม่ การจัดสวัสดิการ
และกิจกรรมให้สมาชิกผู้สูงอายุ การวางแผนการออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณ ศึกษารูปแบบและส่งเสริมการ
จัดตั้งสหกรณ์บริการผู้สูงอายุ
4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในด้านการผลิต การเงิน การค้า และการบริการ
ผลกระทบต่อประเทศไทย เกิดการปรับตัวในการทำธุรกิจ การใช้ Artificial Intelligence (AI) แทนแรงงานคน
การใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ ด้านการผลิต ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์

(5)
(2)
แข่งขันไม่ได้ สหกรณ์ขาดเทคโนโลยีเสียเปรียบด้านการค้าและการตลาด ส่งผลต่อรายได้ของสหกรณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต การบริการสมาชิกสหกรณ์ปรับตัวไม่ทัน ไม่หลากหลาย แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์
ไทย ควรส่งเสริมให้สหกรณ์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การค้า การดำเนินธุรกิจและ
การผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิก การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์ (เทคโนโลยี/สารสนเทศ)
5) เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy)ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดในที่นี้จะ
กล่ า วถึ ง Digital Commerce สั ง คมไร้ เ งิ น สด และ Digital Transformation ผลกระทบต่ อ ประเทศไทย
การรับมือกับภาวะคุกคามจากโลกไซเบอร์ รูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์
เนื่องจากสหกรณ์ส่วนใหญ่ยังขาดการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้าน Digital Commerce สังคมไร้เงินสด และ
Digital Transformation ส่งผลให้การให้บริการของสหกรณ์ยังไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรุ่นใหม่
สมาชิกจะเปลี่ยนไปใช้บริการจากแหล่งอื่น แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ไทย ควรนำเทคโนโลยีด้านดิจิตอล
มาใช้ในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจ (Smart Management, Smart Business Activities)
3. ข้อเสนอแนะ
1) สหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) สร้าง
ความเข้มแข็งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
2) สหกรณ์ร้านค้า ควรให้จัดตั้งศูนย์รวมซื้อและกระจายสินค้าของสหกรณ์ และจัดทำ Application
ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทำบัตรสมาชิ ก (Co-op Member Card) การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิต และ
สหกรณ์ผู้บริโภค และวางตำแหน่ง (Positioning) และปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าสหกรณ์ให้ชัดเจน
3) สหกรณ์สหกรณ์ที่ขาดทุน ควรกำหนดเป็นเชิงนโยบายให้ สหกรณ์ทุกแห่งที่ขาดทุน จัดทำแผนการ
ปรับปรุง/ฟื้นฟูการดำเนิ นธุรกิจของสหกรณ์ที่ขาดทุนเป็นรายแห่ง รวมทั้ง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
และบริหารจัดการสินเชื่อที่มีคุณภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ด้านสมาชิกควรให้ความสำคัญกับ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ
ค่านิยมสหกรณ์ รวมถึงความสามารถในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ด้านองค์กรสหกรณ์ เน้น การดำเนินธุรกิจ
การตลาด และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ควรเน้นให้สมาชิกทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอดส่องดูแลกิจการ
ของตนเองเป็นสำคัญ
5) การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศแก่สหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก
ส่งเสริม ควรให้ความสำคัญด้าน
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ เ ป็ น ฐานในการบรรเทาผลกระทบจากปั จ จั ย จากภาวะโลกร้ อ นต่ อ
ภาคการเกษตร
(2) ส่งเสริมให้สหกรณ์ทำเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Agriculture)
(3) ส่งเสริมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์

(6)
(2)
6) การปรั บ ตั ว ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สหกรณ์ เ พื ่ อ บริ ก ารผู ้ ส ู ง อายุ แ ละการสร้ า ง Young Smart
Cooperative Member ควรให้ความสำคัญด้าน
(1) ส่งเสริมการสะสมทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในระบบสหกรณ์
(2) สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์บริการผู้สูงอายุ
(3) ส่งเสริมการสร้าง Young Smart Cooperative Member
(4) การปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและบริการของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสมาชิกผู้สูงอายุ
7) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ การค้า
การตลาด สินค้าและบริการ เช่น Smart Management , Smart business activities รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
8) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงแผน เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
เช่น ส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
--------------------------------------------
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บทที่ 1
บทนำ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่
9 กรกฎาคม 2561 วาระที่ 4.1 รายงานประจำปีแยกประเภทสหกรณ์ ตามมาตรา 16(7) แห่งพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มอบหมายให้ ก รมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และชุ ม นุ ม สหกรณ์
ระดับประเทศ ร่วมกันศึกษาและสรุปข้อมูล 2 ประเด็น คือ 1) แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ และ 2) ผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มอบหมายทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมกันศึก ษา
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และได้ร่วมประชุมหารือในรายละเอียดข้อมูล
รวมเชิงลึกรวม 3 ครั้ง เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง โดยใช้ฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพื่อทราบถึงสาเหตุ ข้อสรุปถึงแนวทางพัฒนาสหกรณ์ และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจที่อาจ
เกิดขึ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) มอบหมาย โดยเน้นสาระสำคัญ
2 ประเด็น คือ แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2560 ลดลง และสหกรณ์ประสบ
ภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560 และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2560 ลดลง และสหกรณ์
ประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560
2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร
วิธีการศึกษา
1. การศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อให้ทราบแนวโน้มของธุร กิจ สหกรณ์ ในช่ว ง 5 ปี ย้อนหลัง และเจาะลึกในธุรกิจที ่ล ดลงในปี 2560
และสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการขาดทุน
2. การศึ ก ษาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จ โลกที ่ อ าจส่ ง ผลต่ อ สหกรณ์ ภ าคการเกษตร
โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิชาการ เอกสารแบบพิมพ์ รวมถึงข้ อมูลและบทความที่เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ต่างๆ แล้วนำมาประมวล สังเคราะห์ เรียบเรียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากและเป็นไปได้มากที่สุด
3. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ข้ อ มู ล เดี ย วกั น มี ค วามเห็ น ตรงกั น สรุ ป และสั ง เคราะห์ ข ้ อ มู ล ร่ ว มกั น
และนำข้อมูลดังกล่าวนำเสนอต่อที่ประชุมของผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ 7 ประเภท เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นและข้อคิดเห็นและข้อเสนอเพิ่มเติม
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4. ข้อมูลและผลการศึกษาที่ได้เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติทราบ
ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาแนวทางพัฒนาสหกรณ์และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์
ภาคการเกษตร โดย
1. การศึกษากรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2560 ลดลง และสหกรณ์ประสบภาวการณ์ขาดทุน
ปี 2560 โดยใช้ฐานข้อมูล ทางการเงิน การบัญชีของกรมตรวจบัญชีส หกรณ์ เพื่อทราบถึงสาเหตุ ข้ อสรุป
ถึงแนวทางพัฒนาสหกรณ์
2. การศึกษาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร ปัจจัย
ภายนอกที่เป็นสาระสำคัญ โดยศึกษาเฉพาะประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ คือ
1) มาตรการการกีดกันทางการค้า (มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี)
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
3) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระยะเวลาการศึกษา
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ( กันยายน 2561 – พฤศจิกายน 2561)
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีส หกรณ์ไ ด้แนวทางในการพัฒ นาสหกรณ์ และเตรีย ม
การรองรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร

บทที่ 2
ผลการวิเคราะห์ธุรกิจของสหกรณ์และแนวทางพัฒนา
บทวิเคราะห์
ในบทนี้จะกล่าวถึงการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ ข้อมูลเพื่อให้ทราบว่า จากกรณีมูลค่า
ธุรกิจ ปี 2560 สหกรณ์ทุกประเภทในภาพรวมมีปริมาณธุรกิจ 2.30 ล้านล้านบาท ขยายตัว 3.88 % ยกเว้น
(1) ธุ ร กิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มาจำหน่ า ยลดลง และ (2) ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารลดลง หรื อ หดตั ว จากปี 2559 จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่า มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2560 ลดลง เกิดจาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจ
ให้บริการลดลงในประเภทสหกรณ์การเกษตร นอกจากนี้ยังพบว่า ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ปี 2560 มูลค่าธุรกิจ
หดตั ว เช่ น กั น นอกจากนี ้ ยั ง ศึ ก ษาแหล่ ง ที ่ ม ี ท ี ่ ส ่ ง ผลกระทบให้ ส หกรณ์ ป ระสบปั ญ หาการขาดทุ น
ในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ปี 2560 ลดลง
1.1 ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจให้บริการลดลง จากการศึกษา พบว่า
- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายลดลง เกิดจาก
1) สหกรณ์ประเภทการเกษตร
2) สหกรณ์ประเภทร้านค้า
- สหกรณ์ประเภทการเกษตร ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ลดลง 1,404.18 ล้านบาท
หรือลดลงจาก ปี 2559 คิดเป็น 2.15%
1) เมื่อวิเคราะห์สัดส่วนของมูลค่าธุรกิจจัดหาฯ เมื่อเทียบกับมูลค่าธุรกิจจัดหาฯ ที่ลดลงใน
ภาพรวมของสหกรณ์ทุกประเภท พบว่า สัดส่วนของธุรกิจจัดหาฯ ดังนี้
(1) สหกรณ์ประเภทการเกษตร คิดเป็น 61.12%
(2) สหกรณ์บริการ คิดเป็น 17.79%
(3) สหกรณ์ร้านค้า คิดเป็น 16.06%
2) มูลค่าธุรกิจจัดหาฯ ที่ลดลง ในปี 2560
(1) สหกรณ์การเกษตร ลดลง 858.25 ล้านบาท (ลดลง 1.61% เมื่อเทียบกับปี 2559)
(2) สหกรณ์บริการ ลดลง 249.86 ล้านบาท (ลดลง 10.31% เมื่อเทียบกับปี 2559)
(3) สหกรณ์ร้านค้า ลดลง 225.54 ล้านบาท (ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปี 2559)
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ภาพที่ 2.1 สัดส่วนของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ปี 2560
- สาเหตุหลักที่ ส่งผลต่อภาพรวมของมูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายลดลงในปี 2560
เกิดจาก
1) ประเภทสหกรณ์การเกษตร โดยเรียงลำดับตามมูลค่าของธุรกิจที่ลดลงจากมากไปน้อย ดังนี้
(1) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) โดยปี 2559 มูลค่าธุรกิจจัดหาฯ
จำนวน 6,718.41 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 5,841 ล้านบาท ลดลง 877.35 ล้านบาท (ลดลง 13.06 %) (เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 ลดลง 6,394.17 ล้านบาท (ลดลง 14.26%)
(2) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป โดยปี 2559 มูลค่าธุรกิจจัดหาฯ จำนวน 38,660.78 ล้าน
บาท ปี 2560 จำนวน 38,459.17 ล้านบาท ลดลง 201.61 ล้านบาท (ลดลง 0.52%) (เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2558 ลดลง 6,394.17 ล้านบาท (ลดลง 14.26%)
(3) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ โดยปี 2559 มูลค่าธุรกิจจัดหาฯ จำนวน 731.52 ล้านบาท ปี 2560
645.93 ล้านบาท ลดลง 85.59 ล้านบาท (ลดลง 11.70%)
(4) สหกรณ์กองทุนสวนยาง โดยปี 2559 มูลค่าธุรกิจจัดหาฯ จำนวน 515.90 ล้านบาท
ปี 2560 จำนวน 448.22 ล้านบาท ลดลง 67.68 ล้านบาท (ลดลง 13.12%)
ตารางที่ 2.1 ปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 3 ปีย้อนหลัง
การจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย
ประเภทสหกรณ์
เกษตรทัว่ ไป
กองทุนสวนยำง
ผูใ้ ช้นำ
ปฏิรูปทีด่ นิ
เลียงสัตว์
โคนม
สกต.
สมัชชำ
รวม

2558
44,853.34
659.81
872.29
1,010.26
754.69
4,913.19
9,416.36
19.31
62,499.25

ร้อยละ
71.77
1.06
1.40
1.62
1.21
7.86
15.07
0.03
100

2559
38,660.78
515.90
731.52
910.72
760.92
4,869.84
6,718.41
18.66
53,186.75

ร้อยละ
72.69
0.97
1.38
1.71
1.43
9.16
12.63
0.04
100.0

2560

ร้อยละ

38,459.17
448.22
645.93
970.70
798.53
5,147.32
5,841.06
17.57
52,328.50

73.50
0.86
1.23
1.86
1.53
9.84
11.16
0.03
100

ปี 59-58
เพิม่ /ลด
จำนวน ร้อยละ
- 6,192.56 - 13.81
- 143.91 - 21.81
- 140.77 - 16.14
- 99.54 - 9.85
6.23
0.83
- 43.35 - 0.88
- 2,697.95 - 28.65
- 0.65 - 3.37
- 9,312.50 - 14.90

-

-

ปี 60-59
เพิม่ /ลด
จำนวน ร้อยละ
201.61 - 0.52
67.68 - 13.12
85.59 - 11.70
59.98 6.59
37.61 4.94
277.48 5.70
877.35 - 13.06
1.09 - 5.84
858.25 - 1.61

ปี 60-58
เพิม่ /ลด
จำนวน
ร้อยละ
- 6,394.17 - 14.26
- 211.59 - 32.07
- 226.36 - 25.95
- 39.56 - 3.92
43.84
5.81
234.13
4.77
- 3,575.30 - 37.97
1.74 - 9.01
- 10,170.75 - 16.27
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2) ชนิ ด สิ น ค้ า ที ่ ม ี ป ริ ม าณการจำหน่ า ยลดลง เกิ ด จากการจำหน่ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ทาง
การเกษตรลดลงที่เป็นสาระสำคัญ จากมากไปหาน้อย (ตารางที่ 2.2) ดังนี้
(1) สิ น ค้ า ปุ ๋ ย ปี 2559 จำหน่ า ยได้ 10,572.71 ล้ า นบาท ปี 2560 จำหน่ า ยได้
9,017.65 ล้านบาท ลดลง 1,555.06 ล้านบาท (ลดลง 14.70%)
(2) เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์ ปี 2559 จำหน่ายได้ 541.82 ล้านบาท ปี 2560
จำหน่ายได้ 463.46 ล้านบาท ลดลง 78.36 ล้านบาท (ลดลง 14.46%)
(3) พันธุ์พืช ปี 2559 จำหน่ายได้ 1,578.22 ล้านบาท ปี 2560 จำหน่ายได้ 1,487.26 ล้านบาท
ลดลง 90.96 ล้านบาท (ลดลง 5.76%)
(4) เคมี ก ารเกษตร ปี 2559 จำหน่ า ยได้ 1,416.03 ล้ า นบาท ปี 2560 จำหน่ า ยได้
1,360.11 ล้านบาท ลดลง 55.92 ล้านบาท (ลดลง 3.95%)
(5) ยาปราบศั ต รู พ ื ช ปี 2559 จำหน่ า ยได้ 475.67 ล้ า นบาท ปี 2560 จำหน่ า ยได้
464.33 ล้านบาท ลดลง 9.34 ล้านบาท (ลดลง 1.97%)
ตารางที่ 2.2 สินค้าที่สำคัญในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตร
ประเภท
ปุย๋
เครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์
เคมีการเกษตร
อาหารสัตว์
ข้าวสาร
ปลายข้าว
รา
พันธุพ์ ืช
พันธุส์ ตั ว์
ยาปราบศัตรูพืช
สินค้าประเภทนามัน
สินค้าทัว่ ไป/สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าผ่อนชาระเช่าซือ (ยานพาหนะ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์)
สินค้าฝากขาย
สินค้าผ่านบัญชี
รวม
ร้อยละ เพิม่ (ลด)

ปี 2558

ร้อยละ

14,031.33 22.45
688.04 1.10
1,698.80 2.72
5,067.87 8.11
1,072.44 1.72
1.47 0.00
20.82 0.03
1,816.97 2.91
109.32 0.17
565.90 0.91
29,574.84 47.32
3,633.19 5.81
80.42 0.13
164.77 0.26
3,973.07 6.36
62,499.25 100

ร้อยละ
เพิม่ (ลด)

2559

ร้อยละ

10,572.71
541.82
1,416.03
5,352.53
892.60
2.07
8.32
1,578.22
165.02
473.67
24,750.29
3,436.36
66.09
110.67
3,820.35
53,186.75
14.90

19.88
1.02
2.66
10.06
1.68
0.00
0.02
2.97
0.31
0.89
46.53
6.46
0.12
0.21
7.18
100

ร้อยละ
มูลค่าเพิม่
ร้อยละ
2560
ร้อยละ
เพิม่ (ลด)
(ลด) เพิม่ (ลด)
- 24.65 9,017.65 17.23 -1,555.06 - 14.71
- 21.25
463.46 0.89 - 78.36 - 14.46
- 16.65 1,360.11 2.60 - 55.92 - 3.95
5.62 5,748.58 10.99 396.05
7.40
- 16.77 1,062.81 2.03 170.21 19.07
40.82
5.55 0.01
3.48 168.12
- 60.04
1.44 0.00 - 6.88 - 82.69
- 13.14 1,487.26 2.84 - 90.96 - 5.76
50.95
303.81 0.58 138.79 84.10
- 16.30
464.33 0.89 - 9.34 - 1.97
- 16.31 25,144.62 48.05 394.33
1.59
- 5.42 3,448.19 6.59
11.83
0.34
- 17.82
74.65 0.14
8.56 12.95
- 32.83
91.61 0.18 - 19.06 - 17.22
- 3.84 3,654.43 6.98 - 165.92 - 4.34
- 14.90 52,328.50
100 - 858.25 - 1.61
1.61

- สาเหตุหลักที่สหกรณ์การเกษตร จำหน่ายปุ๋ยลดลง ในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย เกิดจาก
1) ปี 2559 เกิดภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปหดตัว
2) นอกจากนี้ ปี 2559 เกิดภาวะภัยแล้ง ส่งผลต่อการซื้อปัจจัยการผลิตของเกษตรกรลดลง
3) การเข้มงวดในการกำกับ ดูแล มาตรการตั๋วปุ๋ย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4) การเปลี่ย นแปลงระบบการให้ส ินเชื่อในการจัดหาปัจจัยการผลิต โดยใช้บัตรสินเชื่อ
เกษตรกร ในการซื้อปัจจัยการผลิ ตทางการเกษตร เครื่องจักรการเกษตรขนาดเล็ก สินค้าเกษตร และสินค้า
อุปโภคบริโภค ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการ
5) หน่วยงานภาครัฐมีการส่งเสริมเกษตรกรจัดทำปุ๋ยใช้เอง
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- แนวทางการพัฒนา สหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
1) สำรวจความต้องการใช้ปุ๋ยของสมาชิกก่อนถึงฤดูการผลิต รวมถึงปัจจัยการผลิตชนิดอื่น
ที่จำเป็น
2) สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้กลุ่มสมาชิก
3) ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจและปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง
4) ให้มีศูนย์กลางการซื้อปัจจัยการผลิต
5) ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ โดยการเชื่อมโยงธุรกิจภายในตามศักยภาพของสหกรณ์
เช่น เชื่อมโยงตั้งแต่ระบบการผลิต สินเชื่อ จัดหาสินค้ามาจำหน่าย รวบรวม แปรรูป เพิ่มมูลค่าและตลาด

ภาพที่ 2.2 ปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจให้บริการลดลง
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บทสรุป แนวทางพัฒนาสหกรณ์การเกษตรที่มีปริมาณธุร กิจการจัดหาสิน ค้ามาจำหน่าย
และธุรกิจให้บริการลดลง
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
ลดลง 1.92 %
1) สัดส่วนธุรกิจจัดหาฯ
ร้อยละ 82 เป็นของสหกรณ์
การเกษตร และมีปริมาณ
ธุรกิจจัดหาฯ ลดลงมากทีส่ ุด
2) มูลค่าสินค้าทีล่ ดลงมากที่สดุ
คือ ปุ๋ย ลดลง 1,555.06 ลบ.
(14.70%) รองลงมา
เครื่องจักรกลลดลง (14.4%)
3) สหกรณ์การเกษตรที่มูลค่า
ปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จำหน่ายลดลง แยกตามรูป
ย่อยสหกรณ์ ดังนี้
- สกต. ลดลง จำนวน 877.35
ล้านบาท (13.06%)
- สกก.ลดลง จำนวน 201.61
ล้านบาท (0.52%)
- สก.ผู้ใช้น้ำ จำนวน 85.59
ล้านบาท (11.70%)
- สกย. ลดลงจำนวน 67.68
ล้านบาท (13.12%)
2. ธุรกิจให้บริการลดลง 6.31 %
พบว่าส่วนใหญ่เป็น
- สหกรณ์การเกษตร ลดลง
ยกเว้นสหกรณ์นิคม
- ธุรกิจให้บริการที่ลดลง เช่น
สูบน้ำ รถบรรทุก
และอื่นๆ

สาเหตุ

1) เศรษฐกิจหดตัว
2) ปี 2559 เกิดภาวะ
ภัยแล้ง
3) การกำกับ ดูแล
มาตรการตั๋วปุ๋ย
4) ระบบการให้สินเชื่อ
เกษตรกรในรูปแบบ
บัตรสินเชื่อ ส่งผลให้
เกษตรกรเลือกซื้อปัจจัย
การผลิตจากร้านค้าทั่วไป
4) มีการส่งเสริมจัดทำปุ๋ย
ใช้เอง

แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย

1) สำรวจความต้องการ 1) ส่งเสริมสหกรณ์
การใช้ปัจจัยการผลิต/ ดำเนินธุรกิจแบบครบ
สร้างการมีส่วนร่วม
วงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ
โดยใช้กลุ่มสมาชิก
ปลายน้ำ)
2) จัดทำแผนพัฒนา
2) สร้างความเข้มแข็ง
ธุรกิจของสหกรณ์
ศูนย์กระจายสินค้า
3) มีศูนย์กลางการ
สหกรณ์ (CDC)
จัดซื้อปัจจัยการผลิต 3) ส่งเสริมการเชื่อมโยง
เครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ให้
เข้มแข็งอย่างเป็น
ระบบ
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1.2 ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ปี 2560 มูลค่าธุรกิจหดตัว 3.81% จากการวิเคราะห์ พบว่า
- ในรอบ 5 ปีที่ผ ่านมาจำนวนสหกรณ์ร้านค้า มีแนวโน้มลด จากปี 2556 จำนวน 160 แห่ ง
ปี 2560 ลดลงเหลือ 153 แห่ง
- มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า พบว่า ธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายปี 2560 จำนวน 5,940
ล้านบาท (คิดเป็น 95.61% ของมูล ค่าธุรกิจสหกรณ์ร้ านค้าทั้งสิ้น) ในขณะที่ปี 2559 มีจำหน่ายสินค้ า
6,165 ล้านบาท มูลค่าธุรกิจ ลดลง 225 ล้านบาท (ลดลง 3.64%) เกิดจากปริมาณธุรกิจจัดหาฯ ของสหกรณ์
ร้านค้า (เอกชนและอื่นๆ) ลดลงมากที่สุด (155.27 ล้านบาท)
- เมื่อวิเคราะห์รายธุรกิจ พบว่า การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนธุรกิจคิดเป็น 83.06%
ของมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น โดยปี 2560 จำหน่ายได้ 4,492.71 ล้านบาท ปี 2559 จำหน่ายได้ 4,712.76 ล้านบาท
มูลค่าธุรกิจ ลดลง 220.05 ล้านบาท (ลดลง 4.67%)
- ตัวอย่าง ปริมาณธุรกิจจัดหาฯ ที่ลดลง เช่น
- 1) ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด ลดลง 82.63 ล้านบาท (53.22%)
- 2) ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ ลดลง 58.17 ล้านบาท (37.46%)

ภาพที่ 2.3 จำนวนสหกรณ์ร้านค้าและจำนวนสหกรณ์ร้านค้าแยกตามรูปแบบย่อย
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ตารางที่ 2.3 สินค้าประเภทที่สำคัญในธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย สหกรณ์ประเภทร้านค้า
ประเภท
ปุย๋
เคมีการเกษตร
อาหารสัตว์
ข้าวสาร
พันธุพ์ ืช
ยาปราบศัตรูพืช
สินค้าประเภทนามัน
สินค้าอุปโภคบริโภค
สินค้าผ่อนชาระเช่าซือ (เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์)
สินค้าฝากขาย
สินค้าผ่านบัญชี (เครื่องเขียน แบบพิมพ์)
รวม
ร้อยละ เพิม่ (ลด)

ปี 2558

ร้อยละ

12.21 0.21
0.04 0.00
1.55 0.03
60.05 1.02
1.11 0.02
0.12 0.00
591.05 10.01
4,788.82 81.10
319.01 5.40
78.9 1.34
51.95 0.88
5,904.81 100.00

ปี 2559

ร้อยละ

13.59
0.24
0.04
0.00
1.55
0.03
16.53
0.29
1.70
0.03
0.16
0.00
509.01
9.03
4,712.76 83.64
280.38
4.98
80.24
1.42
18.85
0.33
5,634.81 100.00
4.57

ร้อยละ
เพิม่ (ลด)
11.30
- 72.47
53.15
33.33
- 13.88
- 1.59
- 12.11
1.70
- 63.72
- 4.57

ปี 2560

ร้อยละ

9.27 0.17
0.19 0.00
1.68 0.03
45.8 0.85
1.86 0.03
0.02 0.00
411.89 7.61
4,492.71 83.06
215.08 3.98
103.16 1.91
127.61 2.36
5,409.27 100.00
4.00

มูลค่าเพิม่
(ลด)
- 4.32
0.15
0.13
29.27
0.16
- 0.14
- 97.12
- 220.05
- 65.30
22.92
108.76
- 4.00

ร้อยละ
เพิม่ (ลด)
- 31.79
375.00
8.39
177.07
9.41
- 87.50
- 19.08
- 4.67
- 23.29
28.56
576.98
- 4.00

- สาเหตุมูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายของสหกรณ์ประเภทร้านค้าหดตัว เกิดจาก
1) บริบทของร้านสหกรณ์ปัจจุบันแข่งขันไม่ได้ การแข่งขันสูง ต้นทุนสูง
2) พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น ซื้อสินค้าผ่านระบบ Online เพิ่มขึ้น
3) การบริหารจัดการสินค้าด้อยประสิทธิภาพ
4) คุณภาพการให้บริการยังไม่ตอบสนองสมาชิก
5) เกิดการทุจริตในสหกรณ์บางแห่ง
- แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ
2) วางตำแหน่ง (Positioning) สินค้าและร้านสหกรณ์ให้ชัดเจน
3) จัดทำระบบการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Application E-commerce
4) เพิ่มช่องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์สินค้า/ ข่าวสารแก่สมาชิกผ่านระบบ Social Media
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จัดตั้งศูนย์รวมซื้อและกระจายสินค้าของสหกรณ์ และจัดทำ Application
2) ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทำบัตรสมาชิก (Co-op Member Card)
3) การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิต และสหกรณ์ผู้บริโภค
4) วางตำแหน่ง (Positioning) และปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าสหกรณ์
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ภาพที่ 2.4 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าหดตัว
บทสรุปแนวทางพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า กรณีปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า หดตัว ปี 2560
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
1. ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
จำนวนสหกรณ์ร้านค้า
มีแนวโน้มลด จากปี 2556
จำนวน 160 แห่ง ปี 2560
ลดลงเหลือ 153 แห่ง
2. มูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้า
ลดลง 225 ล้านบาท (ลดลง
3.64%) เกิดจาก
- ปริมาณธุรกิจจัดหาฯของ
สหกรณ์ร้านค้า (เอกชน
และอื่นๆ) ลดลงมากทีส่ ุด
(155.27 ล้านบาท)

สาเหตุ
1. บริบทของร้านสหกรณ์
ปัจจุบันแข่งขันไม่ได้
การแข่งขันสูง ต้นทุนสูง
2. พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
เปลี่ยนแปลงไป เช่น
การซื้อสินค้าผ่านระบบ
Online เพิ่มขึ้น
3. การบริหารจัดการสินค้า
ด้อยประสิทธิภาพ
4. คุณภาพการให้บริการยังไม่
ตอบสนองสมาชิก
5. การทุจริต

แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
1. พัฒนาศักยภาพและ 1. จัดตั้งศูนย์รวมซื้อ
คุณภาพการให้บริการ และกระจายสินค้า
2. วางตำแหน่ง
ของสหกรณ์ และ
(Positioning) สินค้า
จัดทำ Application
และร้านสหกรณ์ให้
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์
ชัดเจน
จัดทำบัตรสมาชิก
3. จัดทำระบบการ
(Co-op Member
ซื้อขายผ่านระบบ
Card)
ออนไลน์ เช่น
3. การเชื่อมโยง
Application
เครือข่ายกับสหกรณ์
E-commerce
ผู้ผลิต และสหกรณ์
4. เพิ่มช่องการโฆษณา/
ผู้บริโภค
ประชาสัมพันธ์สินค้า/ 4. วางตำแหน่ง
ข่าวสารแก่สมาชิก
(Positioning) และ
ผ่านระบบ Social
ปรับปรุงภาพลักษณ์
Media
ร้านค้าสหกรณ์
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ข้อมูล/ข้อเท็จจริง
- มูลค่าการจำหน่ายสินค้า
อุปโภคบริโภค (คิดเป็น
83.06% ของมูลค่าสินค้า
ทั้งสิ้น) โดยปี 2560
จำหน่ายได้ 4,492.71
ล้านบาท ปี 2559
จำหน่ายได้ 4,712.76
ล้านบาท มูลค่าธุรกิจ
ลดลง 220.05 ล้านบาท
(ลดลง 4.67%)
- ตัวอย่าง ปริมาณธุรกิจ
จัดหาฯ ที่ลดลง เช่น
1) ร้านสหกรณ์จังหวัด
ตราด ลดลง 82.63 ล้าน
บาท (53.22%)
2) ร้านสหกรณ์ไทยออยล์
ลดลง 58.17 ล้านบาท
(37.46%)

สาเหตุ

แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
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2. สหกรณ์ประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560
จากการวิเคราะห์ผลกำไร(ขาดทุน) ของสหกรณ์ ปี 2560 พบว่า สหกรณ์ทุกประเภทที่ประสบภาวะ
ขาดทุน มีจำนวน 1,577แห่ง ตามประเภทสหกรณ์ เรียงจากจำนวนสหกรณ์มากไปหาน้อย (ตารางที่ 2.4)
ประกอบด้วย
1) สหกรณ์การเกษตร
ขาดทุน จำนวน
1,087 แห่ง (68.93%)
2) สหกรณ์บริการ
ขาดทุน จำนวน
287
แห่ง (18.20%)
3) สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ขาดทุน จำนวน
83
แห่ง (5.26)
4) สหกรณ์ร้านค้า
ขาดทุน จำนวน
34
แห่ง (2.16%)
5) สหกรณ์ออมทรัพย์
ขาดทุน จำนวน
32
แห่ง (2.03%)
6) สหกรณ์ประมง
ขาดทุน จำนวน
32
แห่ง (2.03%)
7) สหกรณ์นิคม
ขาดทุน จำนวน
22
แห่ง (1.39%)
ตารางที่ 2.4 สหกรณ์ทุกประเภท กำไร/ขาดทุน
ปี 2558
ประเภทสหกรณ์
เกษตร
ประมง
นิคม
ร้านค้า
บริการ
ออมทรัพย์
เครดิตยูเนี่ยน
รวม

กำไร
ขาดทุน (แห่ง)
(แห่ง)
2,551
1,002
52
23
64
22
121
3
710
277
1,341
27
491
46
5,330
1,428

ปี 2559

ปี 2560

กำไร
ขาดทุน (แห่ง) กำไร (แห่ง) ขาดทุน (แห่ง)
(แห่ง)
2,473
1,152
2,578
1,087
52
24
47
32
60
26
65
22
121
29
119
34
735
266
730
287
1,360
31
1,362
32
487
64
481
83
5,288
1,592
5,382
1,577

- สหกรณ์ที่ขาดทุนส่วนใหญ่ เป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์บริการ กล่าวคือ
1) ประเภทสหกรณ์การเกษตร โดยปี 2560 จากจำนวน 3,709 แห่ง ในจำนวนนี้ดำเนินธุรกิจ
ขาดทุน 1,087 แห่ง (29.31%) มีกำไร 2,578 แห่ง (69.50%) ไม่มีผลการดำเนินงาน 44 แห่ง (1.19%) สำหรับ
สหกรณ์ประเภทการเกษตร จำนวน 1,087 แห่ง มีมูลค่าขาดทุนรวม 2,163.81 ล้านบาท
▪ สหกรณ์การเกษตร ขาดทุน 1,087 แห่ง (68.93% ของจำนวนสหกรณ์ที่ขาดทุนทั้งสิ้น)
มู ล ค่ า การขาดทุ น จำนวน 2,163.81 ล้ า นบาท (56.10 % ของมู ล ค่ า การขาดทุ น ทั ้ ง สิ ้ น ) ปี ก ่ อ น
(ปี 2559) ขาดทุน 1,152 แห่ง มูลค่าการขาดทุน จำนวน 2,095.73 ล้านบาท
▪ สหกรณ์ ก ารเกษตรที ่ ข าดทุ น 1,087 แห่ ง มู ลค่ าการขาดทุ น จำนวน 2,163.81 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่เป็น
(1) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ขาดทุน 544 แห่ง มูลค่าการขาดทุนรวม 1,286.853 ล้านบาท
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(2) สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) ขาดทุน 40 แห่ง มูลค่าการขาดทุน
รวม 261.696 ล้านบาท
(3) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน ขาดทุน 64 แห่ง มูลค่าการขาดทุนรวม 207.115 ล้านบาท
(4) สหกรณ์กองทุนสวนยาง ขาดทุน 161 แห่ง มูลค่าการขาดทุนรวม 228.310 ล้านบาท
(5) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ขาดทุน 119 แห่ง มูลค่าการขาดทุน 33.719 ล้านบาท
(6) สหกรณ์โคนม ขาดทุน 23 แห่ง มูลค่าการขาดทุน 56.333 ล้านบาท
(7) สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ ขาดทุน 50 แห่ง มูลค่าการขาดทุน 34.016 ล้านบาท
2) รองลงมาคือ สหกรณ์ประเภทบริการ มีจำนวน 1,008 แห่ง ในจำนวนนี้ดำเนินการขาดทุน
287 แห่ง (28.47%) มีกำไร 730 แห่ง (72.42%)
▪ สหกรณ์บริการที่ขาดทุน ปี 2560 ขาดทุน 287 แห่ง (18.20% ของจำนวนสหกรณ์ที่ขาดทุน
ทั ้ ง สิ ้ น ) มู ล ค่ า การขาดทุ น จำนวน 322.97 ล้ า นบาท (8.37% ของมู ล ค่ า การขาดทุ น ทั ้ ง สิ ้ น ) ปี ก ่ อ น
(ปี 2559) ขาดทุน 266 แห่ง มูลค่าการขาดทุน จำนวน 657.94 ล้านบาท
▪ สหกรณ์บริการที่ขาดทุน ปี 2560 จำนวน 287 แห่ง เช่น
- สหกรณ์เคหะสถาน 108 แห่ง
- สหกรณ์บริการอื่น 105 แห่ง
- สหกรณ์เดินรถ 54 แห่ง
3) สหกรณ์เครคิตยูเนี่ยน ปี 2560 ขาดทุน 83 แห่ง (5.26% ของจำนวนสหกรณ์ที่ขาดทุนทั้งสิ้น)
มูลค่าการขาดทุน จำนวน 1,017.90 ล้านบาท (26.39% ของมูลค่าการขาดทุนทั้งสิ้น) ปีก่อน (ปี 2559)
ขาดทุน 64 แห่ง มูลค่าการขาดทุน จำนวน 786.55 ล้านบาท

ภาพที่ 2.5 จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่ประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560
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ตารางที่ 2.5 จำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่ขาดทุนและมูลค่าการขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง
2558
ประเภทสหกรณ์ จานวน
(แห่ง)
เกษตร
1,002
ประมง
23
นิคม
22
ร้ำนค้ำ
31
บริกำร
277
ออมทรัพย์
27
เครดิตยูเนี่ยน
46
รวม
1,428

ร้อยละ
70.17
1.61
1.54
2.17
19.40
1.89
3.22
100.00

2559

จานวนเงิน

ร้อยละ

1,941.08
18.35
117.42
13.80
361.81
107.78
3,302.55
5,862.79

33.11
0.31
2.00
0.24
6.17
1.84
56.33
100.00

จานวน
(แห่ง)
1,152
24
26
29
266
31
64
1,592

ร้อยละ

จานวนเงิน

72.36
1.51
1.63
1.82
16.71
1.95
4.02
100.00

2,095.73
20.91
157.23
11.55
657.94
139.79
786.55
3,869.70

ร้อยละ
54.16
0.54
4.06
0.30
17.00
3.61
20.33
100.00

2560
จานวน
ร้อยละ จานวนเงิน
(แห่ง)
1,087 68.93 2,163.81
32
2.03
25.30
22
1.40
95.93
34
2.16
61.35
287 18.20
322.97
32
2.03
169.64
83
5.26 1,017.90
1,577 100.00 3,856.90

ร้อยละ
56.10
0.66
2.49
1.59
8.37
4.40
26.39
100.00

ตารางที่ 2.6 สหกรณ์การเกษตรที่ขาดทุนปี 2560

- สาเหตุการขาดทุนของสหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่เกิดจาก
1) อัตราต้นทุนสูง เมื่อเทียบกับรายได้รวม เช่น สกต. เฉลี่ยร้อยละ 95.98 สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์
เฉลี่ยร้อยละ 91.91 ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เฉลี่ยร้อยละ 80.57
2) ค่าใช้เฉพาะธุร กิจ สูง ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสูง อัตราค่าใช้จ่ายเฉพาะธุร กิจ ของสหกรณ์
การเกษตรปฏิรูปที่ดิน เฉลี่ยร้อยละ 10.29 ในขณะที่สหกรณ์การเกษตรทั่วไป เฉลี่ยร้ อยละ 7.10 สหกรณ์
สมัชชารายย่อย เฉลี่ยร้อยละ 8.06 สกต. เฉลี่ยร้อยละ 3.21
3) การให้สินเชื่อไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดหนี้ NPL สูง (การตั้งค่าเผื่อหนี้ส งสัยจะสูญจากการที่เรียก
เก็บหนี้ไม่ได้ตามกำหนด) เกิดจากการปล่อยหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และหลักประกัน
ไม่คุ้มหนี้
4) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินไม่คุ้มค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
5) ปัญหาการทุจริต
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❖ ข้อพึงระวัง สหกรณ์ภาคการเกษตรมีหนี้ NPLเพิ่มขึ้นทุกปี
- ปี 2558 = 1.66%,
- ปี 2559 = 1.88%,
- ปี 2560 = 1.93%
ทั้งนี้ในปี 2560 มี NPL จำนวน 40,966 ล้านบาท (ในจำนวนนี้เป็นของสหกรณ์การเกษตร
38,574 ล้านบาท)

ภาพที่ 2.6 จำนวนสหกรณ์การเกษตรประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560
- สหกรณ์บริการส่วนใหญ่ดำเนินการมีผลกำไร ส่วนสหกรณ์บริการที่ขาดทุน 287 แห่ง สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดจาก อัตราต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับรายได้
- แนวทางพัฒนาสหกรณ์ที่ประสบภาวะขาดทุน ปี 2560
1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการธุรกิจ
2) สร้างรายได้ให้สมาชิก
3) พัฒนาคุณภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์
4) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5) ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) สหกรณ์จัดทำแผนการปรับปรุง/ฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ขาดทุนเป็นรายแห่ง
2) การบริหารความเสี่ยง และบริหารจัดการสินเชื่อที่มีคุณภาพ
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ภาพที่ 2.7 สรุปแนวทางพัฒนาสหกรณ์ที่ประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560
บทสรุปแนวทางพัฒนาสหกรณ์ที่ประสบภาวะขาดทุน ปี 2560
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง /
รายละเอียด

สาเหตุ

1. ปี 2560 สหกรณ์ทุกประเภทที่ 1. สาเหตุการขาดทุน ของ
ประสบภาวะขาดทุน 1,428
สหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่
แห่ง
เกิดจาก
- สหกรณ์การเกษตร
- อัตราต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับ
1,087 แห่ง (68.93%)
รายได้ ในธุรกิจการรวบรวม
- สหกรณ์บริการ 287 แห่ง
ผลผลิต
(18.20%)
- ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสูง
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 46 แห่ง
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก
(5.26%)
ทรัพย์สินไม่คุ้มค่าเสื่อม
- สหกรณ์ร้านค้า 31 แห่ง
ราคาทรัพย์สิน
(2.16%)
- การให้สินเชื่อไม่มีคณ
ุ ภาพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ 27 แห่ง
ทำให้เกิดหนี้ NPL สูง
(2.03%)
(การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
- สหกรณ์ประมง 23 แห่ง
สูญจากการที่เรียกเก็บหนี้
(1.40)
ไม่ได้ตามกำหนด)
- สหกรณ์นิคม 22 แห่ง
- ปัญหาการทุจริต
(1.54%)

แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย

1. เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การจัดการธุรกิจ
2. สร้างรายได้ให้สมาชิก
3. พัฒนาคุณภาพ
การบริหารสินเชื่อของ
สหกรณ์
4. เพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเสี่ยง
5. ใช้ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์

1. สหกรณ์จัดทำแผนการ
ปรับปรุง/ฟื้นฟู
การดำเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ที่ขาดทุนเป็น
รายแห่ง
2. การบริหารความเสี่ยง
และบริหารจัดการ
สินเชื่อที่มีคุณภาพ
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ข้อมูล/ข้อเท็จจริง /
รายละเอียด
2. สหกรณ์ที่ขาดทุนส่วนใหญ่
เป็นสหกรณ์ประเภท
การเกษตร จำนวน 1,087
แห่ง และมีมลู ค่าขาดทุนรวม
2,163.81 ลบ.
- สกก. 544 แห่ง
- สกต 40 แห่ง
- สกย. 161 แห่ง
- สปก. 64 แห่ง
3. รองลงมาเป็นสหกรณ์
ประเภทสหกรณ์บริการ
จำนวน 287 แห่ง
- เคหะสถาน 108 แห่ง
- บริการอื่น 105 แห่ง
- เดินรถ 54 แห่ง

สาเหตุ
2. สาเหตุการขาดทุนของ
สหกรณ์ประเภทบริการ
- อัตราต้นทุนสูงเมื่อเทียบ
กับรายได้
❖
ข้อพึงระวัง สหกรณ์
ภาคการเกษตรมีหนี้ NPL
เพิ่มขึ้นทุกปี
- ปี 58 = 1.66%,
- ปี 59 = 1.88%,
- ปี 60 = 1.93%
- ปี 60 มี NPL จำนวน
40,966 ล้านบาท (สกก.
38,574 ล้านบาท)

แนวทางการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย
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3. วิธีดำเนินการตามแนวทางพัฒนาสหกรณ์
3.1 เชิงปฏิบัติ
3.1.1 กรณีสหกรณ์ที่ขาดทุนและสหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจลดลง
- วางตำแหน่งการพัฒนาให้ชัด ว่าสหกรณ์จะมีกำไรให้ได้ภายในปีใด ใช้ระยะเวลาใน
การพัฒนากี่ปี เช่น 1 ปี หรือ 3 – 5 ปี
- จัดลำดับความสำคัญของปัญหาและการแก้ไขปัญหา แก้ไขปัญหาที่แก้ไขง่ายไปหายาก
ทำแล้วมีโอกาสสำเร็จมากไปหาสำเร็จน้อย
- กำหนดกรอบแนวทางดำเนินการ ให้จังหวัด/พื้นที่ 1 และ 2 ดำเนินการ ดังนี้
1) จัดกลุ่มการส่งเสริมสหกรณ์ที่ขาดทุนสุทธิแยกจากสหกรณ์ที่ดำเนินงานมีกำไรทั่วไป
2) วิเคราะห์สหกรณ์ ขาดทุนสุทธิเนื่องจากธุรกิจใด วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก
3) วิเคราะห์จุดคุ้มทุนรายธุรกิจในแต่ละประเภท เพื่อให้ทราบจุดคุ้มทุนต่ำสุดหรือ
ให้มีรายได้และกำไรเพียงพอ
4) จัดกลุ่มสหกรณ์ /รายธุรกิจ ตามผลการวิเคราะห์ พัฒนาได้/พัฒนาไม่ได้ กรณีพัฒนา
ได้ให้จัดทำแผนพัฒนา กรณีพัฒนาไม่ได้ แนะนำให้หยุดดำเนินธุรกิจนั้นๆ
5) จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ โครงการส่งเสริมลักษณะ Coaching รายแห่ง
6) เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้สินเชื่อ
7) ให้ความรู้การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารแก่ จสส. และสหกรณ์
8) พัฒนาตามแผนการปรับปรุงสหกรณ์รายแห่ง
9) ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ พนักงานบัญชีของสหกรณ์ ได้ทำหน้าที่จัดทำสรุปข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทำเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นสาระสำคัญ ที่ได้จากการวิเคราะห์ การบัญชี ผลดำเนินการ
นำเสนอที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ / ตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่เข้าร่วม
ประชุมทำหน้าที่ให้ข้อสังเกตหรือข้อคิดเห็น และแนะนำการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร และการติดตามผลในที่
ประชุมทุกเดือน
- วิธีการดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ โดยสรุป
สหกรณ์ตามศักยภาพ
จำนวน (แห่ง)
1. กลุ่มสหกรณ์ที่มผี ลการดำเนินงาน
1,577 แห่ง
ขาดทุนสุทธิ (แยกตามประเภทสหกรณ์
แยกตามประเภทย่อย และแยกรายธุรกิจ
ย่อย)
1) สกก. 1,087 แห่ง
2) ประมง 32 แห่ง
3) นิคม 22 แห่ง
4) บริการ 287 แห่ง
5) เครดิตยูเนี่ยน 83 แห่ง
6) ร้านค้า 34 แห่ง

แนวทางพัฒนาสหกรณ์ (จุดเน้น)
1) หากมีข้อบกพร่อง ให้แก้ไขข้อบกพร่อง ควบคู่กับ
2) ดำเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
3) วิเคราะห์สาเหตุการขาดทุน วิเคราะห์จุดคุ้มทุน รายธุรกิจ
ย่อย วิเคราะห์แวดล้อม
4) จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุน (ขาดทุนสะสม)
5) จัดทำแผนธุรกิจ และแผนธุรกิจย่อย แผนลดรายจ่าย แผน
เรียกเก็บหนี้ค้างชำระ
6) ส่งเสริมพัฒนาตามแผน ลักษณะ Coaching รายแห่ง
7) ให้ความรู้การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารแก่
จสส. และสหกรณ์
8) ส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์
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7) ออมทรัพย์ 32 แห่ง
สหกรณ์ตามศักยภาพ
2. กลุ่มที่ปริมาณธุรกิจลดลง (แต่ผล
การดำเนินงานอาจไม่ขาดทุน) ตาม
ประเภทสหกรณ์ ประเภทย่อย เน้นธุรกิจ
จัดหาสินค้ามาจำหน่าย เช่น
1) สกต.
2) สกก.
3) ร้านค้า
4) บริการ

3. กลุ่มมีศักยภาพ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

จำนวน (แห่ง)
......... แห่ง

………แห่ง

แนวทางพัฒนาสหกรณ์ (จุดเน้น)
1) หากมีข้อบกพร่อง ให้แก้ไขข้อบกพร่อง ควบคู่กับ
2) ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
3) วิเคราะห์จุดคุ้มทุน รายธุรกิจย่อย วิเคราะห์แวดล้อม
สำรวจความต้องการใช้ปัจจัยการผลิตของสมาชิกก่อน
ถึงฤดูการผลิตรวมถึงปัจจัยการผลิตชนิดอื่น สินค้า
อุปโภคบริโภคที่จำเป็น
4) ปรับปรุงการให้บริการ โดยจัดทำแผนธุรกิจ
และแผนธุรกิจย่อย แผนเพิ่มรายได้ แผนลดรายจ่าย
แผนประชาสัมพันธ์
5) ปลูกฝังอุดมการณ์ หลักการ วิธกี าร แก่สมาชิก
6) สร้างมาตรการจูงใจ ส่งเสริมการตลาด
7) เชื่อมโยงเครือข่าย เพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ความรู้
การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารแก่ จสส.
และสหกรณ์
8) ส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์
1) ดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี (ถ้ามี)
2) วิเคราะห์จุดคุ้มทุนทุกธุรกิจ และวางแผนกำไรที่
ต้องการ ในแต่ละธุรกิจย่อย วิเคราะห์แวดล้อม
3) ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร หรือให้ความรู้การ
วิเคราะห์และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารแก่ จสส. และ
สหกรณ์
4) เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต ส่งเสริมการแปร
รูป เพิ่มมูลค่า
5) ส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์
6) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เอกชน รัฐ
7) รวมกลุ่มสร้างพลังต่อรองหรือกลุ่มคลัสเตอร์
8) สร้างแบรนด์สินค้าแปรรูปหรือสินค้าหลักของสหกรณ์
และสมาชิกให้ได้รับการยอมรับและเป็นที่ประจักษ์
9) นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน
การตลาด
10) พัฒนาธุรกิจใหม่
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3.1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม สกต. ดังนี้
1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
การตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 618/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ประกอบด้ว ย รองอธิบ ดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทน ธ.ก.ส.
ที ม ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญของกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ รวม 8 ราย ผู ้ เ ชี ่ ย วชาญจากกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ 1 ราย
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ สกต. พร้อมจัดทำแผนพัฒนา สกต. ระยะ 5 ปี โดยปี 2560
ได้จัดโครงการอบรม หลักสูตร “การบริการจัดการ สกต.ภายใต้หลักธรรมาภิบาล” ให้แก่ สกต.ทุกแห่ง
2) ผลการวิเคราะห์ จัดกลุ่ม สกต.ตามผลการดำเนินงาน เป็น 3 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ
(2) กลุ่มที่ต้องแก้ไขปัญหา
(3) กลุ่มที่ส่งเสริมให้เดินหน้าต่อไป
ซึ่งแต่ละกลุ่มได้กำหนดทิศทางแผนส่งเสริมพัฒนาให้เหมาะสมปัญหาและสถานการณ์
ใช้หลัก ซ่อม – เสริม – สร้าง ดังนี้
3) วิธีการตามแนวทางส่งเสริมพัฒนา สกต.
สกต.แยกตามศักยภาพ
1. กลุ่มที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ
(ซ่อม)

2. กลุ่มที่ต้องแก้ไขปัญหา
(เสริม)

3. กลุ่มที่ส่งเสริมให้เดินหน้าต่อไป
(เข้มแข็ง)
(สร้าง)

จำนวน (แห่ง)
17 แห่ง

24 แห่ง

36 แห่ง

แนวทางพัฒนา สกต. (จุดเน้น)
1) แก้ไขข้อบกพร่อง
2) ดำเนินการตามข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
3) จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการ สกต.ที่ขาดทุน
4) จัดทำแผนธุรกิจ
5) สอบทานสมาชิกและหุ้น
6) ส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์
1) ดำเนินการตามข้อ 3) - 6)
2) เสริมความรู้ ทักษะ ด้านธุรกิจ
3) ปรับปรุงระบบงาน
4) เพิ่มเงินทุนหมุนเวียน
1) ดำเนินการตามข้อ 3) - 6)
2) เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิต ส่งเสริม
การแปรรูป เพิ่มมูลค่า
3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ เอกชน รัฐ
4) รวมกลุ่มคลัสเตอร์
5) สร้างแบรนด์สินค้าแปรรูปของสหกรณ์และสมาชิก
6) พัฒนาธุรกิจใหม่

4) ในส่วนของ สกต. กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร
เพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. ตามคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 451/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ไว้แล้ว องค์คณะประกอบด้ว ย หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีส หกรณ์
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และ ธ.ก.ส. อำนาจหน้าที่ ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. เสนอแนวทาง
กำกับ แนะนำ ส่งเสริม สกต.
3.1.3 วิธีดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาส่งเสริมสหกรณ์ร้านค้า ดังนี้
- สหกรณ์ป ระเภทร้านค้ า ปี 2560 มูล ค่าการจำหน่ ายสิน ค้า ในธุร กิจ จั ดหาฯ ลดลง
เนื่อ งจาก คู่แข่ง ขั น ต้น ทุน สิน ค้ า พฤติกรรมผู ้บ ริโ ภค การบริห ารจั ด การสิน ค้ า คุณภาพการให้บ ริ ก าร
การเปิด-ปิด
- จุดเน้นการวิธีการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า
1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ
2) จัดตั้งศูนย์รวมซื้อและกระจายสินค้าของสหกรณ์
3) พัฒนาระบบการจัดการสต็อกสินค้า
4) การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
5) พัฒนาระบบการชำระสินค้า เช่น QR Code
6) การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิต และสหกรณ์ผู้บริโภค
7) ปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าสหกรณ์
8) เพิ่มช่องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ สินค้า/ข่าวสารแก่สมาชิกผ่านระบบ Social media
9) หน่วยงานราชการ/เอกชน ให้การสนับสนุนการซื้อสินค้าผ่านสหกรณ์ร้านค้า
10) จัดทำระบบการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
- วิธีดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ตามศักยภาพ
1. กลุ่มสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ (แยกตามประเภทย่อย และ
แยกรายธุรกิจย่อย)
2. กลุ่มที่ปริมาณธุรกิจลดลง (แต่ผลการ
ดำเนินงานอาจไม่ขาดทุน)

3. กลุ่มมีศักยภาพ ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง

จำนวน (แห่ง)
..............แห่ง

แนวทางพัฒนาสหกรณ์ (จุดเน้น)
1) สหกรณ์ตามศักยภาพ ทั้ง 3 กลุ่ม แผนการพัฒนาขึ้นอยู่กับ
ศักยภาพและแวดล้อมที่สำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของ
สหกรณ์ร้านค้า
2) หากมีข้อบกพร่อง ให้แก้ไขข้อบกพร่อง ควบคู่กับ
3) ดำเนินการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
4) วิเคราะห์สาเหตุการขาดทุน วิเคราะห์จุดคุ้มทุนต่ำสุด วิเคราะห์
จุดคุ้มทุนรายธุรกิจย่อย วิเคราะห์แวดล้อมทางธุรกิจ
5) จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการที่ขาดทุน (ขาดทุนสะสม)
6) จัดทำแผนธุรกิจ และแผนธุรกิจย่อย แผนลดรายจ่าย แผนเรียก
เก็บหนี้ค้างชำระ
7) ส่งเสริมพัฒนาตามแผน ลักษณะ Coaching รายแห่ง
8) ส่งเสริมให้ใช้ข้อมูลเพื่อการบริหาร และให้ความรู้การวิเคราะห์
และการใช้ข้อมูลเพื่อการบริหารแก่ จสส. และสหกรณ์
9) ส่งเสริมอุดมการณ์สหกรณ์

บทที่ 3
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและการปรับตัวของสหกรณ์
การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ภายนอก หรือความท้าทายต่อการปรับตัวของคน สังคม และองค์กร
เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมรูปแบบใหม่ การบริหารจัดการ การเงิน การผลิต การตลาด
สมัยใหม่ สภาพแวดล้อมกลไกด้านการแข่งขันมีความรุนแรง รวดเร็ว เท่าทันยาก ราคาผลผลิตทางการเกษตร
หลักขึ้นอยู่กับตลาดโลกหรือตลาดภายนอกเป็นส่วนใหญ่ จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้น สังคมไร้เงินสด ทัศนคติ
และพฤติกรรมของคนไทยเก่งแบบรายเดี่ยว การรวมกลุ่มกันเก่งทำได้ยากและขาดประสิทธิภาพต้องใช้
ระยะเวลา และการกีดกันทางการค้า
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญ ที่อาจส่งผลต่อการปรับตัวของสหกรณ์ เช่น
1. มาตรการการกีดกันทางการค้า (มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี)
2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
3. สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (การผลิต การเงิน การค้า และการบริการ)
1. มาตรการการกีดกันทางการค้า (มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี)
ในระบบการค้าระหว่างประเทศภายใต้ กรอบของ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization:
WTO) มุ่งให้ประเทศสมาชิก ดำเนินนโยบายการค้าเสรี ลดอุปสรรคทางการค้าที่มีอยู่ เน้นการปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันระหว่างประเทศคู่ค้า สนั บสนุนการแข่ งขันที่เป็นธรรม อย่ างไรก็ตาม การลดอุปสรรคทางการค้า
ระหว่างประเทศให้หมดไป เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เนื่องจากแต่ละประเทศมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย
ทางการเมือง มาตรฐาน ความเป็นอยู่ของพลเมือง และอำนาจในการเจรจาต่อรองที่แตกต่างกัน ทำให้ประเทศ
ต่างๆ ยังต้องมีการใช้มาตรการ กีดกัน ทางการค้าเพื่อเป็นเครื่องมือ ในการปกป้องการเสี ยผลประโยชน์
จากการปล่อยให้ มีการนำเข้า-ส่งออกอย่างเสรีต่อไป มาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ในปัจจุ บัน
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่
1) มาตรการทางภาษี (Tariff Barriers หรือ TB) เป็นมาตรการที่ใช้กำแพงภาษีเป็นเครื่องมือในการ
กีดกันทางการค้า โดยภาษีที่ใช้อยู่มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ เช่น ภาษีเก็บตามสภาพ (Specific Tax) ภาษีที่จัดเก็บ
ตามราคา (Ad Valorem Tax) ภาษที่จัดเก็บแบบผสม (Combination Tax) เป็นต้น
2) มาตรการที่ ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers หรือ NTBs) เป็นการกำหนด กฎเกณฑ์ระเบี ยบ
มาตรการต่างๆ ทีม่ ใิ ช่มาตรการทางภาษีเพื่อการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ มาตรการที่สำคัญ เช่น มาตรการ
ด้ า นสุ ข อนามั ย (Sanitary and Phytosanitary measures) กำหนดปริ ม าณน้ ำ ตาลในอาหารมาตรฐาน
สินค้าเกษตร
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มาตรการทางภาษี (Tariff Barriers หรือ TB) เช่น
(1) การตั้งกำแพงภาษี (Tariff Wall) เป็นวิธีการที่ใช้กันมาโดยตลอด ประเทศต่างๆ มักตั้งภาษี
ศุลกากรไว้สูงเพื่อกีดกันสินค้าจากต่างประเทศ ผลจากการจัดเก็บภาษีศุลกากร ทำให้ราคาสินค้าที่นำเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้ปริมาณความต้องการบริโภคของสินค้าชนิดนั้นลดลง โดยผู้บริโภคจะหันมา
บริโภคสินค้าในประเทศที่สามารถทดแทนกันได้ ทำให้อุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าทดแทนประเภทเดียวกัน
ภายในประเทศมีการขยายตัวขึ้น เช่น กรณีสงครามการค้าสหรัฐ-จีน
สงครามการค้าสหรัฐ-จีน (US-China Trade War) ทรัมป์กล่าวหาว่าจีนฉกฉวยเทคโนโลยีของ
เอกชนอเมริกันเอาไปต่อยอด เพื่อก้าวขึ้นเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า อเมริกากำลัง
หวาดระแวงจีน ไม่เฉพาะแต่ด้านการค้า หากยังรวมถึงมิติของการลงทุนด้วย เนื่องจากในระยะหลังปักกิ่งใช้
วิสาหกิจของรัฐบาลเป็นกองหน้าเข้าไปลงทุนในสหรัฐฯ ใช้เงินของรัฐซื้อเทคโนโลยีอเมริกัน แม้มีราคาสูงลิบลิ่ว
ในแบบที่เอกชนจีนไม่อาจซื้อได้
สหรัฐจึงเรียกเก็บภาษีน ำเข้า 1,102 รายการ จากจีนถึง 25% ในสินค้าจำพวกเครื่องจั กร
อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฮ-เทคประเภทต่างๆ เช่น ยานยนต์ ฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ และแอลอีดี ส่วนจีน
ตอบโต้ด้วยมาตรการเดียวกัน โดยเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ 128 รายการ ถึง 25% ในสินค้าจำพวก
ยานยนต์ และผลผลิตทางการเกษตร การเก็บภาษีนำเข้าสินค้า
- สงครามการค้ า สหรั ฐ ฯ กั บ คู ่ ค ้ า ในส่ ว นของการขึ ้ น ภาษี น ำเข้ า สิ น ค้ า เกษตรใน
กลุ่มสิน ค้า เกษตร ว่า กระทรวงพาณิช ย์ว ิเคราะห์ว ่า ไทยมีโ อกาสส่งออกสินค้าเกษตรไปจีน ได้เ พิ ่ ม ขึ้ น
เพื่อทดแทนสินค้าของสหรัฐฯ เช่น กากเหลือจากการผลิตสตาร์ช ข้าว ผลไม้สดและแห้ง โดยเฉพาะพวกส้ม
และพบว่าสินค้ากากเหลือจากการผลิตสตาร์ช เศษที่ได้จากการต้มกลั่น เป็นสินค้าที่มีโอกาสทำตลาดมากที่สุด
ในกลุ่มนี้เนื่องจากเป็นสินค้าที่จีนนำเข้าจากสหรัฐฯ เกือบทั้งหมด
- ผลจากการที่จีนขึ้นภาษีผลไม้ที่นำเข้าจากสหรัฐฯ เช่น เชอรี่ ส้ม องุ่น แอปเปิ้ล และพลัม
ทำให้ผลไม้จากสหรัฐฯ มีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคจีนอาจหันมาเลือกบริโภคผลไม้ชนิดอื่นที่มีราคาถูกกว่าแทน
จึงเป็นโอกาสของผลไม้ไทยที่จะส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้น เช่น มังคุด มะม่วง และสับปะรด เป็นต้น
- ตลาดสหภาพยุโรป (อียู) ขึ้นภาษีกับสหรัฐฯ ข้าวโพดหวานมีโอกาสส่งออกเพิ่มขึ้น
- มีสินค้าจากสหรัฐฯ ที่ต้องเฝ้าระวังและอาจไหลเข้าไทย เช่น ถั่วเหลือง ข้าวสาลีและเมสลิน
แอปเปิ้ล และลูกแพร์ โดยเฉพาะถั่วเหลืองที่จีนขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ และปัจจุบันนำเข้า 1.4 หมื่นล้าน
เหรีย ญสหรัฐ เมื่อจีน ลดนำเข้ าจากสหรัฐ ฯ ก็จะหันไปนำเข้ าจากบราซิล แทน อาจทำให้บราซิล ซึ่ ง เป็ น
แหล่งนำเข้าถั่วเหลืองอันดับ 1 ของไทยส่งออกมาไทยน้อยลง โดยในปี 2560 ไทยนำเข้าถั่วเหลือง 2.7 ล้านตัน
นำเข้ า จากบราซิ ล 1.7 ล้ า นตั น สหรั ฐ ฯ 9.6 แสนตั น
จึงเป็นโอกาสของสหรัฐฯ ที่จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในไทย
- สงครามการค้าในส่วนของการขึ้นภาษี
สินค้าเกษตรนั้น คู่ค้าสหรัฐฯ ได้ขึ้นภาษีตอบโต้หลังจาก
ที่สหรัฐฯ ขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียมโดยจีนขึ้น
ภาษี 25% เช่ น ข้ า ว ถั ่ ว เหลื อ ง ข้ า วสาลี แ ละเมสลิ น
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดซอร์กัม แป้งข้าวโพด แป้งธัญพืช ถั่ว เช่น อัลมอนด์ พิตาชิโอ มะม่วงหิมพานต์ แมคคา
ดาเมีย และวอลนัท ผักและผลไม้ เช่น ส้ม/แมนดาริน เชอรี่ องุ่น แอปเปิ้ล ลูกแพร์ สตรอเบอรี่ พรุน มะม่วง
มะพร้าว สับปะรด ฝรั่ง แตงโม มะนาว แครอท กะหล่ำ บร็อคโคลี่ ฟักทอง ผักกาดหอม หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด
หอมหัวใหญ่ และกระเทียม และกากเหลือจากการผลิตสตาร์ช ขณะที่อียูขึ้นภาษี 25%ในสินค้าข้าว ข้าวโพด
หวาน ข้าวโพดเลี้ย งสัตว์ และถั่ว แดง ตุร กีขึ้น ภาษีน ำเข้า สินค้าข้าว และถั่ว ประเภทต่างๆ จากสหรัฐฯ
อัตรา 20% และ 5%ตามลำดับ แคนาดาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ากาแฟคั่วจากสหรัฐฯ ในอัตรา 10%
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers หรือ NTBs) เช่น
(1) การควบคุ ม สิ น ค้ า (Protection Trade Policy) เป็ น การควบคุ ม การส่ ง ออกสิ น ค้ า
และควบคุมการนำเข้าสิน ค้าบางชนิด ดังนั้น หากต้องการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าชนิดนั้น จำเป็นต้อง
ขออนุ ญ าตจากทางการก่ อ น หรื อ อาจเป็ น การกำหนดโควตาการนำเข้ า และส่ ง ออกสิ น ค้ า บาง ชนิ ด ไว้
โดยการควบคุมสินค้าเหล่านี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ดังนี้
– การควบคุมสิน ค้าส่งออก เพื่อให้ส ินค้าชนิดนั้นสามารถตอบสนองต่อ ความต้อ งการใช้
ในประเทศอย่างเพียงพอ และรักษาระดับราคาสินค้าภายในประเทศมิให้สูงเกินไป
– การควบคุมสินค้านำเข้า เพื่อแก้ไขดุลการค้าที่ขาดดุล รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้า
ในประเทศในระยะเริ่มแรกให้สามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้
(2) เงินอุดหนุน (Subsidies) เป็นการให้ความคุ้มครองอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขัน
กับต่างประเทศได้ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษีต่างๆ เช่น ลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบ ลดอัตราค่าขนส่งเป็น
กรณีพิเศษ การให้สินเชื่อในอัตราภาษีต่ำ เป็นต้น
(3) การทุ่มตลาด (Dumping) เป็นการตัดราคาสินค้าโดยการส่งสิ นค้าออกไปขายต่างประเทศ
ในราคาที่ต่ำมากๆ จนคู่แข่งขันไม่สามารถขายได้ในราคาดังกล่าว เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงกว่าราคาขาย
ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดการค้า โดยการทุ่มตลาดนี้อาจเป็นการทำเพียงชั่วคราวหรือถาวรก็ได้
ขึ้นอยู่กับ นโยบาย แต่ปัจจุบันการดำเนินการค้าโดยการทุ่มตลาดทำได้ยาก เนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับขององค์การการค้าโลก (World Trade Organization – WTO)
(4) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Control) โดยการควบคุมให้มี
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้ ซื้อสินค้าที่รัฐบาลแต่ละประเทศเห็นว่าไม่มี
ความจำเป็น หรือเป็นประเภทที่รัฐบาลห้ามหรือจำกัดการนำเข้า
(5) การห้ามนำเข้าสินค้าจากบางประเทศ เป็นมาตรการที่รุนแรงที่สุดในการตอบโต้ทางการค้า
โดยรัฐบาลของบางประเทศอาจกำหนดมาตรการการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากบางประเทศ
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บทสรุปผลการวิเคราะห์สาเหตุ มาตรการการกีดกันทางการค้า (มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี)
ที่จะส่งผลกระทบต่อภาคสหกรณ์การเกษตร รวมถึงแนวทางการปรับตัว และข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยสรุป
สาเหตุ
1. การตั้งกำแพงภาษี (Tariff
Barriers) เป็นมาตรการที่ใช้
กำแพงภาษีเป็นเครื่องมือใน
การกีดกันทางการค้า เช่น

ผลกระทบต่อสหกรณ์
ภาคการเกษตร
ไม่สามารถส่งออกสินค้า
เกษตร และทำให้ราคา
ตกต่ำ

- FTA
- การจำกัดการนำเข้าด้วย
การตั้งกำแพงภาษีนำเข้า

2. มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี (NonTariff Barriers หรือ
NTBs) เป็นการกำหนด
กฎเกณฑ์ระเบียบ มาตรการ
ต่างๆ ที่มิใช่มาตรการทาง
ภาษีเพื่อ
การนำเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ มาตรการที่
สำคัญ เช่น
- มาตรการด้านสุขอนามัย
- กำหนดปริมาณน้ำตาลใน
อาหาร
- มาตรฐานสินค้าเกษตร

การกีดกันการค้า เช่น
- สินค้าเกษตรที่ปลูกใน
พื้นที่ผิดกฎหมาย
- การใช้แรงงานเด็ก
- สินค้าเกษตรที่บริโภค
แล้วมีผลต่อสุขภาพ
เครื่องสำอาง
- สินค้าประมงที่เป็น IUU
- สินค้าเกษตรทีไ่ ม่มี
คุณภาพและมาตรฐาน

แนวทางการปรับตัว
สหกรณ์ภาคการเกษตร
1. สหกรณ์ต้องผลิตสินค้า
ให้เป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดและ
สอดคล้องกับมาตรการ
การกีดกันการค้า
2. พัฒนาคุณภาพ
ประสิทธิภาพ มาตรฐาน
การผลิตของสมาชิกและ
สหกรณ์

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
1. พัฒนาศักยภาพการผลิต
ของสหกรณ์และสมาชิก
ตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ เช่น
Zoning เกษตรแปลงใหญ่
2. ผลักดันให้เกิดการ
เชื่อมโยงการค้าระหว่าง
สหกรณ์อย่างเข้มข้น
ต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อ
สร้าง Demand ใน
ขบวนการสหกรณ์

ภาพที่ 3.1 แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ภาคการเกษตรจากผลกระทบมาตรการการกีดกันทางการค้า
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2. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
1) ที่มา
การเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ (Climate Change) ในความหมายตามกรอบอนุ ส ั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change: UNFCCC) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจาก
กิ จ กรรมต่ า งๆ ของ มนุ ษ ย์ ท ี ่ ท ำให้ อ งค์ ป ระกอบของบรรยากาศเปลี่ ยนแปลงไป ความหมายที ่ ใ ช้ ใ น
คณะกรรมการระหว่างรัฐ บาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on
Climate Change: IPCC) หมายถึง การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งที่เกิดขึ้นจากความผันแปรตาม
ธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์ ความหมายทางอุตุนิยมวิทยา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
เฉลี่ยในพื้นที่หนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิ ฝน ลม เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศต่างๆทั่วโลกได้มีความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยได้มีการรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) และได้มีการประชุมเจรจาในเรื่ องนี้
เรื่อยมาเป็นประจำทุกปี ผ่านเวทีการประชุมภาคีสมาชิกอนุสัญญาฯ การเจรจาครั้งสุดท้าย เป็นการเจรจา
ครั้งที่ 22 ที่เมืองมาราเคช ประเทศโมร็อคโค การเจรจาเหล่านี้เป็ นการเจรจาทางการเมืองที่จะมีการอ้างอิงถึง
วิทยาศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้ว ย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)
คณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี ่ ย นแปลงสภาพภู ม ิ อ ากาศ หรื อ IPCC นี้
เป็นหน่วยงานหลักที่ทำการประเมินเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีรายงานการประเมินแล้ว
ทั้งหมด 5 ครั้งในรายงานการประเมินครั้งที่ 5 (Fifth Assessment Report: AR5) เป็นรายงานครั้ง ล่าสุ ด
และได้ยืนยันถึงกิจกรรมของมนุษย์เป็น สาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังให้แนวทางถึง
การดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้อุณหภูมิของโลกไม่สูงเกินไปกว่า 2°C จากช่วงก่อนยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกและอุณหภูมิโลกยังคง
เพิ่มสูงขึ้น และแนวทางในการลดและการปรับตัวกับผลกระทบ
2) แนวโน้มผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ผลกระทบจะแตกต่ า งไปตามแต่ ล ะภู ม ิ ภ าคและตามอุ ณ หภู ม ิ ท ี ่ ส ู ง ขึ ้ น IPCC ได้ เ ปรี ย บเที ย บ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 และ 4.5°C ดังภาพที3่ .2 ซึ่งเป็นการคาดการณ์
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่จะเกิดขึ้นกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย และระดับน้ำทะเลเฉลี่ย
ผลกระทบจะเกิดขึ้น ทั่วทุกภูมิภาคของโลก แต่ระดับและความรุนแรงจะแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาคระดับ
ความเสี่ยงและความ เปราะบางก็จะแตกต่างกันไปด้วย
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(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 3.2 การเปลี่ยนแปลงต่อระดับน้ำทะเลเฉลี่ยของโลกตามแต่ละภูมิภาค ในระดับอุณหภูมิสูงขึ้น 2 °C
และ 4.5°C (เปรียบเทียบระหว่างช่วงพ.ศ. 2528-2548 และ 2624-2634)
ที่มา: IPCC, 2015
ขณะนี้อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเพียง 1°C เราก็ประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและ
มีความถี่มากขึ้นแล้ว ชุมชนต่างๆได้รับความเสี่ยง และความเสียหายทั้งต่อชีวิต ที่อยู่อาศัย และเศรษฐกิจ
ผลกระทบและความเสี่ยงจะยิ่งมากขึ้น รุนแรงขึ้น ขยายวงกว้างขึ้น ทั้งนี้ IPCC (2014) ได้คาดการณ์แนวโน้ม
ของระดับผลกระทบตามอุณหภูมิ ที่เพิ่มสูงขึ้น ดังภาพที่ 3.3 ทั้งนี้หากประเทศต่างๆทั่วโลก มีการดำเนินการ
ภายใต้ ส ถานการณ์ ป กติ (Business as Usual) อุ ณ หภู ม ิ ก ็ จ ะสู ง ขึ ้ น ถึ ง 4.5°C ภายในสิ ้ น ศตวรรษนี้
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ในขณะที่หากทุกประเทศให้ความร่วมมือและมีความพยายาม
ในการลดการปล่อยอย่างเข้มข้นเราก็อาจจะรักษาอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่า 2°C ได้ และจะต้องรับมือและ
ปรับตัวให้อยู่รอดได้ภายใต้โลกที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น
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ภาพที่ 3.3 ระดับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก
ที่มา: IPCC AR5, 2015 และ Adjusted by Climate Watch Thailand, 2016
3) ข้อตกลงปารีส
ข้อตกลงปารีสนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์สำหรับมวลมนุษยชาติทีเดียว นับเป็น
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทุกประเทศไม่ว ่าจะเป็นประเทศร่ำรวยหรือยากจน ประเทศพัฒ นาแล้ว หรือ
ประเทศกำลังพัฒนามีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและจัดการกับผลกระท บจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทั้ง 195 ประเทศ จะเดินหน้าการพัฒนาและการเติบโตของประเทศ
ไปในทิศทางที่ห่างไกลจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อสร้าง เศรษฐกิจและ
อนาคตสีเขียว พร้อมกับการสร้าง สังคมที่มีภูมิคุ้มกันและมีความเข้มแข็ งในการรับมือกับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากข้อตกลงปารีส โลกมีเป้าหมายร่วมกันในการจำกัดอุณหภูมิของโลกให้สูง
ไม่เกิน 2°C โดยมุ่งความพยายามที่ จะจำกัดอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5°C การอ้างอิงกับ 1.5°C นี้ ก็ถือเป็น
ประวัติศาสตร์ของโลกทีเดียวที่แสดงให้ เห็น ว่า ประเทศต่างๆได้ตระหนักถึงจำเป็นความเร่งด่วนของประเทศ
ยากจน และประเทศที่มีความเปราะบางอย่างมาก ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้
ร่วมกันรับรองเป้าหมายอุณหภูมิที่มีความเข้มข้นนี้ และมีการเสนอให้ IPCC จัดทำรายงานฉบับพิเศษว่าด้วย
ผลกระทบจากการที่โลกร้อนขึ้น 1.5°C ข้อตกลงปารีสตระหนักดีว่าความพยายามในการลดการปล่อยตาม
INDCs นั้น ไม่เพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิ โลกอยู่ที่1.5°C ได้ จึงได้กำหนดให้ประเทศต่าง ๆ มีการสื่อสาร
และแนวทางการดำเนินการตาม INDCs ในปีพ.ศ. 2563 และทุกๆ 5 ปีหลังจากนั้น เพื่อปรับเป้าหมายการลด
การปล่อยให้เข้มข้นขึ้น อย่างไรก็ดีจาก INDCs เราเห็นถึงความพยายามและความสมัครใจของประเทศกำลัง
พัฒนาในการลดการปล่อย แต่เราไม่เห็นความเป็นภาคบังคับของประเทศพัฒนาแล้วที่จะเป็นผู้นำในการลด
การปล่อยอย่างเข้มข้น
จากข้อตกลงปารีส ทุกประเทศจะมาร่วมกันทบทวนและปรับเป้า หมายการลดการปล่อยให้เข้มข้น
ขึ้นทุกๆ 5 ปี ความแตกต่างในความ พยายามระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาไม่ชัดเจน
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ความรับผิดชอบและการเป็นผู้นำในการลดการปล่อยของประเทศพัฒนาแล้วกำลังเลือนหายไป เป้าหมาย
ระยะยาวในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการกำหนดอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5°C นี้ กำลัง
สร้างแรงกระเพื่อมต่ออุตสาหกรรมสกปรก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฟอสซิล นี่เป็นสัญญาณที่สำคัญและชัดเจน
อย่างยิ่งต่อธุรกิจและกลุ่มผู้ลงทุนถึงทิศทางที่จะเดินหน้าเพื่อให้โลกบรรลุเป้าหมายการจำกัดอุณหภูมิที่เข้มข้น
ขึ้น ซึ่งมีเพียงทิศทางเดียวเท่านั้น นั่นคือ การเลิกพึ่งพาฟอสซิลโลก เรากำลังเดินหน้าสู่ทิศทางการเริ่มต้นแห่ง
ยุคอวสานของอุตสาหกรรมฟอสซิลแล้ว และนับเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันที่ข้อตกลงปารีสได้ตระหนักถึง
ความต้องการและความพยายามของประเทศกำลังพั ฒนาในการจัดการกับผลกระทบจากโลกร้อน อุณหภูมิที่
สูงขึ้นในขณะนี้ได้ก่อให้เกิด ความเสี่ยงและอันตราย อย่างมากแล้วต่อประเทศยากจนและประเทศที่เปราะบาง
ที่สุด อีกทั้ง ยังได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงอย่างชัดเจน ของความจำเป็นและความต้องการอย่างเร่งด่วนใน
การปรับตัว กับอุณหภูมิที่จะสูงขึ้นแต่ละ นอกจากนี้ หากความพยายามในการลดการปล่อยและการดำเนินการ
เพื่อการปรับตัวประสบความล้มเหลว จะก่อให้เกิดความสูญเสียและความเสียหายขึ้น ชุมชนจะประสบกับ
การสูญเสียทรัพย์สิน ได้รับผลกระทบต่อ สุขภาพ สูญเสียแผ่นดินอย่างถาวร วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิ ตหายไป
และแม้กระทั่งสูญเสียชีวิต ปารีสได้บรรจุเรื่องการสูญเสีย และความเสียหาย (Loss and Damage) ไว้เป็นหนึ่ง
มาตราแยกออกจากเรื่องการปรับตัว
ข้ อ ตกลงปารี ส ได้ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การเสริ ม สร้ า งความสามารถในการจั ด การความเสี ่ ย ง
และการสร้างภูมิคุ้มกัน (ก่อนที่ความสูญ เสียและความเสียหายจะเกิดขึ้น) พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดการ
การย้ายถิ่นอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่ไม่มีการพูดถึงการชดเชย
(เมื่อเกิดความสูญเสียและเสียหายขึ้น) และความรับผิดชอบทางกฎหมายและอย่างเป็นธรรมของประเทศที่
ปล่อยสูงที่เป็นสาเหตุให้เกิดความสูญเสียและความเสียหาย การบรรจุเรื่องความสูญเสียและความเสียหายไว้
เป็นอีกหนึ่งมาตรานี้ ก็นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญต่อแนวทางต่อไปที่ประชาคมโลกจะได้ร่วมมือกันเตรียมการ
และตอบสนองต่อเหตุการณ์รุนแรงทางสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป
ในเรื่องการเงินประเทศพัฒนาแล้วจะให้การสนับสนุนด้านการเงินปีละ 100 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ไปจนถึง
ปีพ.ศ. 2568 แต่ข้อตกลงปารีสกลับแสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของความรับผิดชอบอย่างเป็นธรรมของ
ประเทศพัฒนาแล้ว นอกจากจะไม่มีความเข้มข้นในการบังคับให้ประเทศพัฒนาแล้วสนับสนุน ด้านการเงิน
ต่อไปภายหลังจากปีพ.ศ. 2568 แล้ว ข้อตกลงปารีสกลับมีความยืดหยุ่นในเรื่องการเงินเพื่อการจัดก ารกับ
โลกร้ อ น โดยให้ ม ีก ารกำหนดเป้า หมายการเงิ นใหม่ ห ลัง จากนั้ น และไม่ ร ะบุ ว ่า ใครจะเป็น ผู ้ ส นับสนุน
และในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามาช่วยเรื่องการเงินด้วยโดยความสมัครใจ แม้จะเป็น
ความสมัครใจ แต่ก็นับเป็นการเริ่ม ดึงให้ประเทศกำลังพัฒนาเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความรับผิดในเรื่องการเงิน
ด้วย จากเป้าหมายปารีสที่ต้องการให้มีการไหลเวียนของเงินเพื่อให้อุณหภูมิของโลกอยู่ที่ 1.5°C เรากลับยังไม่
เห็นความชัดเจนถึงการเงินที่คาดการณ์ได้ในอนาคตการรักษาอุณหภูมิที่ 2°C และ 1.5°C จากปารีสส่งสัญญาณ
สำคัญต่อการเลิกพึ่ งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล แล้วหันมาใช้ พลังงานหมุนเวียน และส่งสัญญาณถึงความจำเป็น
เร่งด่วนที่จะต้องมีการจัดการความเสี่ยงและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะ
ความเสี่ย งและความรุนแรงจะยิ่งมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นไปจากระดับที่เป็นอยู่ขณะนี้ แ ต่ยังไม่ มี
ความชัดเจนและขาดความเป็นธรรมในเรื่องกลไกที่จะตอบรับกับ สัญญาณดังกล่าว ความรับผิดชอบที่เป็นธรรม
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จากประเทศพัฒนาแล้วกำลังแผ่วลง โดยเฉพาะเรื่องความเข้มข้น ในการลดการปล่อยและการสนับสนุน
ด้านการเงิน ในขณะที่การดำเนินการและความสมัครใจในการมีส่วนร่วมรับผิ ดชอบของประเทศกำลังพัฒนา
กำลังมีความชัดเจนขึ้น เราเริ่มมองเห็นความรับผิดชอบที่มากขึ้นจากประเทศกำลังพัฒนา
ขณะนี้ 123 ประเทศ ให้สัตยาบันกับข้อตกลงปารีส มีการปล่อยรวมร้อยละ 80.43 ข้อตกลงปารีส
มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

ภาพที่ 3.4 สถานการณ์ให้สัตยาบันกับข้อตกลงปารีส
ที่มา: Climate Analytic, 2017
หากโลกเราดำเนินการตามแบบปกติ โดยไม่มีการดำเนินการใดๆเลยเพื่อลดการปล่อย อุณหภูมิของ
โลกจะสูงถึง 4.5°C จากการดำเนินการตาม INDCs เราก็ยังเดินหน้าสู่อุณหภูมิที่สูงถึง 3.5°C แต่หากทุกประเทศ
มีเป้าหมาย ระยะเวลาการปล่อยสูงสุดร่วมกันในปีพ.ศ. 2573 แล้วหลังจากนั้นลดการปล่อยลงอย่างมากและ
ต่อเนื่อง โลกเราก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2.7°C และหากเราต้องการบรรลุการักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5°C นั่นคือ
ประเทศพัฒนาแล้ว จะต้องลดการปล่อยลงอย่างมหาศาลในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะมีการปล่อยสูงสุดได้
ภายในไม่เกินปีพ.ศ. 2568 และลดการปล่อยลงอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น และข้อตกลงปารีสจะต้องสร้างให้
เกิดความเข้ม ข้นในการลดการปล่อย รวมทั้งการสนับสนุนต่างๆให้ได้อย่างแท้จริง
4) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) ในปี
พ.ศ. 2543 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศไทยเฉพาะส่วน ที่เกิดจากแหล่งปล่อย
(emission from source) เท่ากับ 292.62 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (TgCO2e) ภาคพลังงาน
เป็นภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก มากที่สุดคิดเป็น 159.39 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือคิดเป็น
ร้อยละ 54.5 ของการปล่อยก๊าซเรือน กระจกทั้งหมดของประเทศ รองลงมาคือภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้
พื ้ น ที ่ แ ละป่ า ไม้ มี ก ารปล่ อ ย 55.64 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เที ย บเท่ า หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 19.0
ภาคการเกษตรมี ก ารปล่ อ ย 51.88 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 17.7
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรม มีปริมาณการปล่อยเท่ากั บ 16.39 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทีย บเท่ า
คิดเป็นร้อยละ 5.6 สำหรับภาคที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด คือ ภาคของเสีย คิดเป็นปริมาณการปล่อย
เท่ากับ 9.32 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือร้อยละ 3.2 ของ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
ของประเทศ อย่างไรก็ดีในภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่และป่าไม้มีการดูด กลับปริมาณก๊าซเรือนกระจก
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ด้วย (Removal by Sink) คิดเป็นปริมาณการดูดกลับ 63.54 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือ
ร้อยละ 21.7 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ จึงทำให้ค่ารวมของภาคนี้เท่ากับ
-7.90 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของประเทศ รวมทั้ง
การดู ด กลั บ จะเท่ า กั บ 229.08 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า เฉลี ่ย 3.6 ตั น ต่ อ คน ภาพที ่ 3.5
แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission by Source) และสัดส่วนการปล่อยจำแนกรายสาขา

ภาพที่ 3.5 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย แยกตามภาคส่วน

ภาพที่ 3.6 แนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
ที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2533)
ในช่วง 5 ปีระหว่าง พ.ศ. 2543-2547 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission by
Source) เพิ ่ ม ขึ ้ น ทุ ก ปี ใ น อั ต ราร้ อ ยละ 3.9 ต่ อ ปี ซ ึ ่ ง เป็ น อั ต ราที ่ ส ู ง กว่ า การปล่ อ ยในช่ว ง 11 ปี ร ะหว่ าง
พ.ศ.2537-2547 ที่มีอัตราการเพิ่มปริมาณการปล่อยเท่ากับร้อยละ 2.0 ต่อปี ภาพที่ 3.6 แสดงแนวโน้ม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission by Source) และการดูดกลับปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากรายงานของ
OECDix การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตลอด 5 ทศวรรษ มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เห็นได้
จากการปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ท ี ่ เ พิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งรวดเร็ ว โดยเฉพาะนั บ ตั ้ ง แต่ ก ลางทศวรรษ
พ.ศ. 2535-2532 จนถึงราวต้นทศวรรษ พ.ศ. 2533-2542 ปริมาณการปล่อยของไทยสูงเกินค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนา สถาบันทรัพยากรโลก (WRI, 2015) ระบุว่าปริมาณการปล่อยประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555
คิดเป็นสัดส่วนการปล่อยร้อยละ 0.84 ของปริมาณการปล่อยทั้งโลกรวมกัน ปริมาณการปล่อยเฉลี่ยต่อหัวคือ
5.63 ตั น ต่ อ ปี และร้ อ ยละ 67 ของการปล่ อ ยมาจากภาคพลั ง งาน ธนาคารโลกระบุ ว ่ า ไทยปล่ อ ย
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ 22 ของโลกเป็นอันดับที่ห้าในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
5) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อประเทศไทย
ขณะที่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ มีความก้าวหน้า
อย่างมากในการวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบในระดับโลก การศึกษาเพื่อประเมินแนวโน้มผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิ อากาศที่อาจเกิดขึ้นในระดับภูมิภาคย่อยยังค่อนข้างน้อย
AR5 ระบุว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งสองภูมิภาคของโลกสองแห่งที่เปราะบางที่สุด
ต่อปัญหาน้ำ ท่ว ม นอกจากนั้น ภูมิภ าคนี้อาจต้องเผชิญแนวโน้มที่ห ยาดน้ำฟ้าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้ง
ปรากฏการณ์หยาดน้ำฟ้า สุดโต่ง บวกกั บการประเมินในขอบเขตภูมิภาคเอเชียที่ว่า อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้ นน่าจะ
ส่งผลต่อการผลิตข้าว ธัญพืช ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เปราะบางเป็นอย่างยิ่งต่อความเปลี่ย นแปลงของ
ภูมิอากาศ
ไทยก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่11 ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดในช่วงระหว่างปีพ.ศ. 2537-2556
นอกจากนั้น ไทยยัง เป็น 1 ใน กลุ่ม 16 ประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด (Extreme risk) ซึ่งก็คือกลุ่มประเทศที่
เปราะบางที่สุดต่อผลกระทบของภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงในช่วง 30 ปีข้างหน้า ในช่วงพ.ศ. 2498 -2548
อุณหภูมิเฉลี่ยของไทยเพิ่มขึ้น 0.95°C ระหว่างปีพ.ศ. 2498-2557 จำนวนวันที่มีฝนลดลง 0.99 วันต่อทศวรรษ
และในแต่ละวันที่มีฝน ปริมาณ ฝนเพิ่มมากขึ้น การคาดการณ์ปริมาณฝนของไทยเองชี้ว่า จะมีฝนที่หนักขึ้นใน
พื้นที่ที่ชุ่ มชื้นอยู่แล้ว ขณะที่พื้นที่ที่ เผชิญความแห้งแล้งเป็นประจำ เช่น ภาคอีสาน จะมีฝนน้อยลง ดังนี้
วิกฤติการณ์น้ำท่วมก็ดี ภัยแล้งก็ดีจึงมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น ผลกระทบที่สำคัญต่อประเทศไทย ได้แก่
(1) พื้นที่ชายฝั่ง
WWFxi ได้ทำการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบต่อจังหวัดกระบี่ พบว่า อุณหภูมิบนบกจะ
เพิ่มเกินกว่า 1°C ในช่วง 10-25 ปีข้างหน้า (นับจากปีที่ศึกษา) ส่วนพื้นที่ทะเลอุณหภูมิจะเพิ่มต่ำกว่า 1°C
ฤดูกาลจะเปลี่ยนอย่างมีนัย สำคัญ คือ มรสุมจะสั้นลง 2 สัปดาห์ภายในปี พ.ศ.2561 และสั้นลง 4 สัปดาห์
ภายในปี พ.ศ.2576 และภายในช่วงเวลาเดียวกัน ปริมาณน้ำฝนรวมจะลงลงร้อยละ 10 ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้น
เฉลี ่ ย 1 ซม. ต่ อ ปี ตลอดช่ ว ง 25 ปี ข ้ า งหน้ า ในภาพรวมของจั ง หวั ด ทางฝั ่ง ทะเลอั น ดามั น อุ ณ หภู ม ิ ที่
เปลี่ยนแปลงจึงอาจส่งผลต่อทั้งผลผลิตการเกษตร เช่น ปาล์มน้ำมัน และยางพารา รวมทั้งผลผลิตประมง
นอกจากนั้นระดับน้ำทะเลที่ยกตัวขึ้นก็อาจทำให้ภัยพิบัติ จากธรรมชาติ โดยเฉพาะพายุโซนร้อนรุนแรงขึ้น
แม้โอกาสที่พายุชนิดนี้จะลดน้อยลงก็ตาม
(2) ภาคการผลิตอาหารและชีวิต–วัฒนธรรม
การผลิตข้าวซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศมีแนวโน้มได้รับผลกระทบที่ซับซ้อน
และรุ น แรง Felkner, Tazhibayeva และ Townsendxii ได้ ท ำการศึ ก ษาผลกระทบต่ อ การผลิ ต ข้ า วที่
จังหวัดศรีษะเกษ ใช้ตัวแปรอุณหภูมิ และปริมาณน้ำหยาดฟ้า ภายใต้ 2 สถานการณ์จำลอง คืออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
1.32°C (กรณีป ล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจก คาดการณ์ ต่ ำสุ ด ) และ 2.01°C (กรณีการปล่ อยก๊ า ซเรื อนกระจก
คาดการณ์สูงสุด) ปริมาณหยาดน้ำฟ้ารายปี (Annual precipitation) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.25 (กรณีการปล่อยก๊าซ
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เรือนกระจกคาดการณ์ต่ำสุด) และเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 (กรณีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคาดการณ์สูงสุด)
ผลสรุปจากการศึกษาบ่งบอกผลกระทบที่ซับซ้อนต่อ อาชีพการผลิตข้าว โดยรวมอุณหภูมิรายวันเพิ่มขึ้นทั้งสอง
กรณี โดยการเพิ่มในกรณี การปล่อยสูงสุดจะสูงกว่ากรณี การปล่อยต่ำสุดถึงร้อยละ 40 ปริมาณหยาดน้ำฟ้า
เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในกรณีการปล่อยต่ำสุด โดยเฉพาะในเดือน ธันวาคมและมกราคม ส่วนกรณีการปล่อยสูงสุด
ปริมาณฝนจะลดลงในช่วง 6 เดือนหลัง อันเป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกข้าว อุณหภูมิรายวันเพิ่มขึ้ นทั้งสอง
กรณี โดยการเพิ่มในกรณีการปล่อยสูงสุดจะสูงกว่ากรณีการปล่อยต่ำสุดถึงร้อยละ 40 ปริมาณหยาดน้ำฟ้า
เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีในกรณีการปล่อยต่ำสุด โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมและมกราคม ส่วนกรณีการปล่อยสูงสุด
ปริมาณฝนจะลดลงในช่วง 6 เดือนหลัง อันเป็นช่วงเวลาของการเพาะปลู กข้าว อีกทั้งโดยรวมชาวนาจะไม่
สามารถรับมือสภาพความเปลี่ยนแปลงที่สุดโต่งได้ ในระดับครอบครัว ขีดความสามารถในการรับมือหรือ
ปรับตัวมีแนวโน้มไม่เท่ากันในลดผลกระทบจากสภาพความเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ในทั้งสองกรณี ผลผลิตรวมจะ
ลดลงในอัตราร้อยละ 3.53 และ 13.79 ตามลำดับ ที่น่าสนใจคือ แม้กรณีการปล่อยต่ำสุด ซึ่งไม่น่าจะส่งผล
รุนแรง กลับก่อความเสียหายมากกว่า ซึ่งอาจเป็นเพราะปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือน ธันวาคม -มกราคม
ซึ่งข้าวแก่เต็มที่และเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยว ทั้งนี้ พฤติกรรมการตัดสินใจของชาวนาแต่ละรายซึ่งอาจแตกต่าง
กันไปตามสภาพความรับรู้ข่าวสารข้อมูล ขีดความสามารถ เป็นปัจจัยที่สำคัญที่อาจส่งผลให้ ครอบครัวชาวนา
ประสพความสำเร็จหรือล้มเหลวในการปรับทางการผลิตที่จะส่งผลต่อระดับผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญ
(3) สาธารณสุข
ภู ม ิ อ ากาศที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงจะส่ ง ผลต่ อ ภาวะสุ ข ภาพทั ้ ง โดยตรงและโดยอ้ อ ม โดยตรง
เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะ ทำให้มลพิษในเขตเมืองและอุตสาหกรรมส่งผลต่อสุขภาพของคนได้รุนแรงยิ่งขึ้น
อาทิ ปัญหาโรคระบบทางเดิน หายใจและภูมิแพ้ เป็นต้น หรือ ปัญหาคลื่นความร้อน (Heat Waves) ที่สามารถ
คร่าชีว ิตคนได้เป็น จำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กและผู้ส ูงวัย ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้ว ในหลายปร ะเทศในยุ โ รป
สหรัฐ อเมริกาและเอเชีย สภาพอากาศที่ ร้อนชื้นในประเทศไทย สามารถทำให้ปัญหาคลื่นความร้อนเพิ่ม
ความรุนแรงได้ด้วย
องค์การอนามัย โลกคาดการณ์ว่า ภายใต้ส ถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด
(ซึ่งอุณหภูมิของโลกเฉลี่ยสูงขึ้นเกินกว่า 4 ) อัตราการเสียชีวิตของผู้สูงวัย (65 ปีขึ้นไป) ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ความร้อนจาก 3 ต่อประชากรหนึ่งแสน ซึ่งเป็นอัตราเฉลี่ยระหว่างปี 1961-1990 จะพุ่งขึ้นเป็น 58 ต่อ
ประชากรหนึ่งแสน ภายในปี 2080 โดยอ้อม เช่น อากาศที่ร้อนขึ้นทำให้แมลงมีประชากรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้
โรคที่อาศัยแมลงเป็นพาหะสามารถแพร่ระบาด (Outbreak) ได้อย่างกว้างขวาง แม้กระทั่งโรคที่ควบคุมไว้ได้
แล้วก็ตาม อาทิ มาลาเรียและไข้เลือดออก ฯลฯ
ความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เป็ นปัจจัยให้เกิดสภาวะลมฟ้าอากาศที่สุดโต่ง (Extreme
Weather Events) อาทิ ภัยแล้งและน้ำท่วม ซึ่งเกิดถี่ขึ้นในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และก็มีแนวโน้มที่จะถี่ยิ่งขึ้นและ
รุนแรงยิ่งขึ้น ภัยพิบัติ จากธรรมชาติสามารถก่อผลต่อเนื่องสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังขาดสุขอนามั ยที่ดี
รายงานเดียวกันขององค์การอนามัยโลกคาดการณ์ว่าภายใต้สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด
ภายในปี 2070 ประชากรของไทยจำนวนโดยประมาณ 71 ล้าน มีความเสี่ยงที่จะติดโรคมาลาเรีย

34
(4) กลุ่มเปราะบาง
ผลกระทบจากการเปลี ่ ย นแปลงของภู ม ิ อ ากาศต่ อ ประชากรที ่ เ ป็ น กลุ ่ ม เปราะบาง
เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชนและ นักเรียน ผู้พิการ ตลอดจนสตรีที่มีความเสี่ยงที่จะต้องเผชิญผลกระทบโดยตรง
อาทิ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นกับผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุและเด็กดังที่ได้กล่าวแล้ว หรือในสถา นการณ์ภัยพิบัติที่
คนกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุด เพราะความสามารถในการช่วยตัวเองของที่จำกัดหรือ
อาจไม่มีเลยเป็นต้นเกษตรกรขนาดเล็กหรือเกษตรกรรายย่อย ทั้งรายครอบครัวและอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน
ผู้มีที่ดินจำกัด สภาพที่ดิน และการใช้ประโยชน์ขาดความยืดหยุ่น และระบบการเพาะปลูกไม่หลากหลาย
เช่น ทำนาปีอย่างเดียว หรือต้องพึ่งพานาชลประทาน เป็นต้น ก็จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงจากปรากฏการณ์น้ำท่วมหรือ
ภัยแล้ง ขาดความมั่นคงในอาหารผู้ที่มีอาชีพหรือวิถีชีวิตที่ยังพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ใน
เขตป่าทีท่ ำไร่หมุนเวียน ชาวบ้านที่เก็บ ผลผลิตจากป่า (Non-timber Forest Products) ชาวประมงขนาดเล็ก
หรือประมงพื้นบ้านทั้งประมงชายฝั่ง และ ประมงน้ำจืด โดยที่ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เป็นเสมือนผลิตผลของ
ระบบนิเวศ อาทิ ป่าบก ป่าชายเลน แม่น้ำ และพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งอ่อนไหวต่อผลกระทบจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
คนเหล่านี้ก็นับเป็นกลุ่มเปราะบางเช่นกัน
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บทสรุปการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่กระทบต่อสหกรณ์
สาเหตุ

ผลกระทบต่อภาคสหกรณ์ภาค
แนวทางปรับตัว
ข้อเสนอแนะ
การเกษตร
สหกรณ์ภาคการเกษตร
เชิงนโยบาย
ภาวะโลกร้อน
เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบ
1. สร้างความตระหนักให้
1.ส่งเสริมสหกรณ์ให้มี
วิกฤติโลกร้อนเป็นสาเหตุสำคัญที่ นิเวศ
เกษตรกร สหกรณ์ถึงผลกระทบ บทบาทในการพัฒนา
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
1. กระทบด้านการผลิต เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ศักยภาพการผลิตของ
สภาพภูมิอากาศมีผลต่อ
ความเสี่ยงจากอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ภูมิอากาศ
สมาชิกและ
ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม ก่อให้เกิด Heat Stress (ภาวะ 2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ฝนแล้ง ดินระบบนิเวศและความ เครียดจากความร้อน)
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
การผลิตให้สอดคล้อง
หลากหลายทางชีวภาพ พื้นที่
- พืชเติบโตช้า ลดการออก
- ส่งเสริมเกษตรยั่งยืน
กับสภาพพื้นที่และ
ชายฝั่งทะเลและเกาะขนาดเล็กใน
ดอก ดอกเป็นหมัน ผล
เกษตรสีเขียว เกษตรอินทรีย์
สถานการณ์โลกร้อน
ทะเล) และชีวิตความเป็นอยู่ของ
และเมล็ดแคระแกร็น
- ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตร 2. ผลักดันให้มีระบบ
ชุมชนท้องถิ่นในชนบท (เช่น
การผลิตไม่ได้ผล
ต่อสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้
การประกันภัยพืชผล
ความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ)
- ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ เกิด
พลังงานทดแทน เช่น
ในสหกรณ์
ได้หลายระดับ ขึ้นอยู่กับระดับ
โรคและแมลงศัตรูพืชชนิด
พลังงานจากแสงอาทิตย์
และขนาดของการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ระบาด
พลังงานจากลมน้ำ ชีวมวล
ของสภาพภูมิอากาศ
2. กระทบด้านการค้า สินค้า
น้ำพุร้อน
แข่งขันไม่ได้
-Zero Waste, Carbon
3. กระทบด้านรายได้สมาชิก
Footprint, Carbon Credit
สหกรณ์
3. ใช้เทคโนโลยีการเกษตร
สมัยใหม่
4. ลดการผลิตแบบเชิงเดี่ยว เพิ่ม
การเกษตรผสมผสาน
5. เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรเชิง
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

ภาพที่ 3.7 แนวทางการปรับตัวสหกรณ์ภาคการเกษตรจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

36
3. สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
สังคมสูงวัยเป็นสถานการณ์ของหลายประเทศกำลังเผชิญ ซึ่งขณะนี้ประชากรโลกได้กลายเป็นสังคม
ผู้สูงวัยแล้ว โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 901 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งหมด
ภูมิภาคอาเซียน ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 55 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 9 ส่วนประเทศไทยมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้ นไป ร้อยละ 16 เป็นอันดับที่สองของกลุ่มอาเซียน โดยไทยเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุ (Aging
Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 กล่าวคือ 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
และคาดว่าประเทศไทยจะเป็น “สังคมสูงวัย โดยสมบูรณ์” (Complete Aged society) ในปี พ.ศ. 2564
และเป็น “สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่” (Super-aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578 โดยประมาณการว่า จะมี
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนระดับที่รวดเร็ว
มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยาม ผู้ส ูงอายุ (Older Person) หมายถึ ง
ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60ปีขึ้นไปและได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้น ไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุ ตั้งแต่ 65 ปีมากกว่ า
ร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุตั้งแต่ 65 ปี
มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
3) ระดั บ สั ง คมผู ้ ส ู ง อายุ อ ย่ า งเต็ ม ที ่ (Super-Aged Society) หมายถึ ง สั ง คมหรื อ ประเทศที่มี
ประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
อย่างเต็มที่
ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ โลกกำลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละ
ประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ การโภชนาอาหาร
สำหรับประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2005
(2548) โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2024-2025
สถานการณ์สังคมสูงวัยของโลก
เมื ่ อ 20 ปี ท ี ่ ผ ่ า นมาโลกมี ป ระชากรประมาณ 5,735 ล้ า นคน และมี อ ายุ 60 ปี ข ึ ้ น ไปประมาณ
540 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 9 ของประชากรโลก เมื่อปี พ.ศ. 2558 ประชากรโลกมีจำนวน 7,349 ล้านคน
ในจำนวนนี้มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไปจำนวน 901 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 12 จึงกล่าวได้ว่า “ประชากร
โลกได้กลายเป็นสังคมสูงวัย” แล้ว
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ใน 6 ทวีป ของโลก ทวีป ยุโ รปมีระดับ การสูงวั ยสูง ที ่ส ุด คื อ มีส ัดส่ว นประชากรอายุ 60 ปีขึ้น ไป
ถึงร้อยละ 24 ของประชากรทั้งทวีป ทวีปเอเชีย จะมีสัดส่วนของประชากรสูงอายุสูงเป็นอันดับ 4 รองจาก
ทวีปยุโรปอเมริกาเหนือและโอเชียเนีย แต่เป็นทวีปที่มีประชากรสูงอายุมากที่สุด คือ ประมาณ 508 ล้านคน คิด
เป็นร้อยละ 12 ของประชากรทั้งทวีป ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 2 ประเทศ อยู่ ในทวีปเอเชีย โดย
จีนมีประชากร 1,376 ล้านคน ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 209 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 รองลงมา
คือ อินเดีย มีประชากร 1,311 ล้านคน ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป 117 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 9 ทั้งนี้
ประเทศที่มีส ัดส่วนประชากรสูงอายุมากที่ส ุดในโลก คือ ญี่ปุ่น โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 33 ขณะเดียวกันราชวิทยาลัยลอนดอนได้นำเสนอข้อมูลจากการศึกษาร่วมกับองค์การอนามัยโลก
(WHO) ที ่ ไ ด้ ท ำการวิ เ คราะห์ ช ่ ว งอายุ ข ั ย ของประชากรโลกที ่ พ ั ฒ นาแล้ ว (OECD) จำนวน 35 ประเทศ
และคาดการณ์ว่าประชากรโลกที่เกิดในปี ค.ศ. 2030 จะมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น อีกทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะมี
อายุขัยที่ใกล้เคียงกันมากขึ้น (จากเดิมที่ผู้หญิงจะมีอายุยืนกว่าผู้ชายในอัตราที่สูงกว่าหลายปี) ทั้งนี้ในอนาคต
อายุเฉลี่ยของมนุษย์ยังอาจมีโอกาสเพิ่ มขึ้นไปอยู่ที่ 110 ปี ในผู้ชายและ 120 ปี ในผู้หญิงรายงานการศึกษา
ดังกล่าวระบุว่า ผู้หญิงชาวเกาหลีใต้ที่เกิดในปี ค.ศ. 2030 จะเป็นประชากร กลุ่มแรกที่มีอายุเฉลี่ยเกิน 90 ปี
ในอีก 13 ปี ข้างหน้า โดยอัตราความเป็นไปได้มีมากถึงร้อยละ 50 ซึ่งเหตุผล สำคัญที่ทำให้ผู้ หญิงประเทศ
เกาหลีใต้จะมีอายุย ืน มากที่สุด เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุ ม
ซึ่งตรงกันข้ามกับในโลกตะวันตก รัฐบาลกำลังมีการควบคุมงบประมาณด้านสาธารณสุข อีกทั้งยังมีความเหลื่อม
ล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจในการเข้าถึงบริการซึ่งนอกจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางสาธารณสุขแล้ว เงื่อนไข
ทางสังคม สิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ปัจจัยด้านพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
สถานการณ์สังคมสูงวัยในอาเซียน
เมื่อปี พ.ศ. 2558 ประเทศอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมดประมาณ 633 ล้านคนมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไป 55 ล้านคน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9 ของประชากรทั้งหมด และขณะนี้มีประเทศใน
อาเซียน จำนวน 3 ประเทศที่เป็นสังคมสูงวัยแล้วคือมีสัดส่วนของประชากรที่อายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 10 ขึ้นไป
ได้แก่ อันดับที่ 1 สิงคโปร์ มีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 18 อันดับที่ 2 ไทย มีสัด ส่วนประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 16 อันดับที่ 3 เวียดนามมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปร้อยละ 10 ส่วนอินโดนีเซีย
เป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในอาเซียน คือ มีประชากรประมาณ 258 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของ
ประชากรทั้งอาเซียน ปัจจุบันอินโดนีเซียมีประชากรสูงอายุ ประมาณ 21 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของ
ประชากรทั้งประเทศ
สถานการณ์สังคมสูงวัยในประเทศไทย
คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 (ค.ศ. 2040) ประชากรวัยทำงานในประเทศไทยจะลดลงกว่าร้อยละ 10
จึงเป็นที่จับตามองของธนาคารโลก เนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่อยู่ในระดับรายได้
ปานกลาง อีกทั้งการออมเงินและการออมในรูปแบบต่าง ๆ ของคนไทยยังต่ำมาก ทั้งหลักประกันด้านรายได้
รายเดือนของผู้สูงอายุในรูปของ “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” จำนวน 600–1,000 บาทต่อเดือนนั้นไม่เพียงพอต่อ
การใช้จ่ายเพื่อการยังชีพประเทศไทยได้เข้าสู่ก ารเป็นสังคมสูงวัย (Aged Society) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548
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เป็นต้นมา โดย 1 ใน 10 ของประชากรไทยเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และคาดว่าประเทศไทย
จะเป็ น “สั ง คมสู ง วัย โดยสมบูร ณ์” (Complete Aged Society) ในปี พ.ศ. 2564 คื อ ประชากรสูง อายุ
จะเพิ่มขึ้น ถึง1 ใน 5 และเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super Aged Society) ภายในปี พ.ศ. 2578
โดยประมาณการว่า จะมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด
ปัจจัยการเปลี่ยนผ่านทางประชากรของไทย
การเข้าสู่ส ังคมสูงวัย ของประเทศไทยนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจั ยของการเปลี่ยนผ่านทาง
ประชากรที่สำคัญ 2 ประการคือ
1) การลดลงของภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศ จนกล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติขนาด
ครอบครัวไทย จาก “แม่ลูกดก” เป็น “แม่ลูกน้อย” ดังจะเห็นได้จากผู้หญิงไทยคนหนึ่งมีบุตร โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2 คนเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา เหลือเพียงประมาณ 1.6 คนต่อสตรี 1 คน ในปัจจุบัน
2) การลดภาวะการตายในกลุ ่ ม เด็ ก และวั ย แรงงาน เป็ น ผลสื บ เนื ่ อ งมาจากพั ฒ นาการ
และความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งผลให้ประชากรไทยมี อายุยืนยาวขึ้นเป็นลำดับ โดยอายุ
เฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 58 ปี ในปี พ.ศ. 2508 มาเป็นประมาณ 75 ปี ในปัจจุบัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกโดยเริ่มจากประเทศที่พัฒนาแล้วมีความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีและตามมาด้วยประเทศกำลังพัฒนา เมื่อมีผู้สูงอายุมากขึ้นทำให้ปัจจัยการผลิ ต
ทางด้านแรงงานลดลงการออมลดลง รัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการและ
การรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเพื่อดูแลและปฐมพยาบาลผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้การลงทุนลดลงรายได้ประชาชาติ
ลดลงทั้งนี้การที่แรงงานลดลงอาจแก้ไขโดยการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคนหรือใช้ แรงงาน
ต่างด้าวซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้น หากไม่มีการเตรียมความพร้อมการจัดสรรทรัพยากร
แรงงานที่จะลดลงจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทำให้รายได้ประชาชาติลดลงได้
ดังนั้นการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงไปมีสั ดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้นย่อมทำให้
เกิดผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
1) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
(1) ทางด้านการผลิต เมื่อโครงสร้างของประชากรเปลี่ยนไปมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นขณะที่มี
วัยทำงานเท่าเดิมหรือลดลงจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการผลิต ทำให้การผลิตและกำลังแรงงานน้อยลงผลิตภาพ
การผลิตลดน้อยลงหรืออุปทานแรงงานลดลงซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ค่าแรงสูงขึ้นได้หรือเกิดการขาดแคลนแรงงาน
ทั้งนี้อาจแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรหรือนำเ ทคโนโลยีเข้ามาทดแทน
แรงงานคน หรือการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น
(2) ทางด้านการลงทุนและการออม เมื่อมีวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการลงทุนน้อยลง
วัยสูงอายุหรือวัยเกษียณขาดรายได้หรือมีรายได้น้อยลงทำให้มีการออมลดลง ในขณะที่วัยทำงานต้องรับภาระ
มากขึ้นทำให้มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจึงส่งผลให้มีเงินออมน้อยลงและเงินลงทุนลดลง สำหรับภาครัฐบาลจำเป็นต้อง
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เพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านสวัสดิการมากขึ้นเพื่อบริการสังคม ทางด้ านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ทำให้การลงทุนและ
การออมของประเทศลดลง
(3) ทางด้านผลผลิตหรือรายได้ประชาชาติ สัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ (GNP) หรือรายได้ประชาติชาติน้อยลง และรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลลดลง ผลิตภาพการผลิตลดลง
(4) ทางด้ า นการคลั ง งบประมาณรายจ่ า ยเพิ ่ ม ขึ ้ น ภาครั ฐ จำเป็ น ต้ อ งเพิ ่ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยทาง
ด้านสาธารณสุข การแพทย์ บริการสังคมแก่ผู้สูงอายุมากขึ้นและต้องเพิ่มงบประมาณรายจ่ายเพื่อสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ยากไร้ถูกทอดทิ้งมากขึ้น ขณะที่งบประมาณรายได้ลดลง เก็บภาษีรายได้น้อยลงเนื่องจาก
มีวัยผู้สูงอายุซึ่งไม่มีรายได้มีสัดส่วนที่มากขึ้น
2) ผลกระทบทางด้านสังคม
(1) ปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง การที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงานจะต้อง
ทำงานมากขึ้นและต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น บางครั้งอาจทำให้ผู้สูงอายุขาดความอบอุ่นหรือ
อาจถูกทอดทิ้ง
(2) ปัญหาทางด้า นสภาพจิตใจ เมื่อถึงวัยเกษียณอายุ ไม่ได้ทำงานทำให้ผ ู้สูงอายุรู้สึกเหงา
ไม่ภาคภูมิใจเหมือนเป็นภาระกับลูกหลานอาจรู้สึกน้อยใจ ซึมเศร้า จึงจำเป็นต้องมีคนดูแลเอาใจใส่
(3) ปั ญ หาสุ ข ภาพร่ า งกายตามปกติ ผ ู ้ ส ู ง อายุ จ ะมี ส ุ ข ภาพร่ า งกายเสื ่ อ มโทรม ไม่ แ ข็ ง แรง
จึงจำเป็นต้องมีผู้ดูแลเอาใจใส่และจะต้องใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นขณะที่ไม่มีรายได้
จึงทำให้ผู้สูงอายุมีความเป็น อยู่ที่ลำบาก หากไม่มีการวางแผนสะสมเงินออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในวัยชรา
จึงจำเป็นที่จะเตรียมพร้อมรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะต้องมีการวางแผนการออม การลงทุนและการบริโภค
เพื่อที่จ ะเตรีย มพร้อมเมื่อเข้าสู่ว ัยผู้ส ูงอายุ เนื่องจากเมื่อสูงอายุแล้ว จะต้องหยุดทำงานและขาดรายได้
จึงจำเป็นต้องเตรียมสะสมเงินออมหรือวางแผนการลงทุนเพื่อจะได้ มีรายได้หรือเงินสะสมไว้ใช้ในช่วงที่สูงอายุ
หรือสามารถนำเงินออมที่สะสมไว้มาใช้ในช่วงบั้นปลายชีวิต
ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุควรจะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งแต่
ระดับบุคคล ชุมชนและประเทศ โดยเฉพาะการร่วมกันกระตุ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ มีการเตรียมวางแผนการออม การใช้ชีวิตในบั้นปลาย การร่วมมือกันในชุมชน การจัดกิจกรรม
เผยแพร่ความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุการปรับตัวทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุ ร วมทั้ง
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการออมเพื่อเตรียมพร้อมเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุซึ่งสำหรับบางประเทศได้
มีการขยายอายุผู้เกษียณอายุและเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีงานทำมากขึ้นเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตนเองไร้คุณค่าและ
เป็นภาระกับสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุ
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บทสรุปสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และแนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ภาคการเกษตร
สาเหตุ
1. การลดลงของภาวะ
เจริญพันธุ์อย่าง
รวดเร็ว ทำให้เกิด
การเพิ่มจำนวนและ
สัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุ
2. คนอายุยืนขึ้น
สัดส่วนของผูส้ ูงอายุ
เพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อภาคสหกรณ์ภาค
การเกษตร
1. ด้านการผลิต
- เกิดการขาดแคลนแรงงาน
การผลิตและกำลังแรงงาน
น้อยลง
- ค่าแรงสูงขึ้น
- สินค้าที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ จะ
ขายได้ยากขึ้น
2. ด้านเศรษฐกิจ
- รายได้ลดลง การออมลดลง
- มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการ
เลี้ยงดูผู้สูงอายุและ
สาธารณสุข
3. ด้านสังคม
- สมาชิกมีอายุสูงขึ้น ปัญหา
สุขภาพ สังคมต้องดูแลใน
สัดส่วนทีเ่ พิ่มขึ้นทุกปี
- การพึ่งพิงสมาชิกในครอบครัวที่
สูงขึ้นอันเนื่องมาจากภาวะ
ถดถอยทางกายภาพของ
ผู้สูงอายุ

แนวทางปรับตัว
สหกรณ์ภาคการเกษตร
1. สร้างสมาชิกเกษตรกรรุ่น
ใหม่ในสหกรณ์
2. นำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการผลิต
และการบริหารจัดการ
3. สหกรณ์พัฒนารูปแบบการ
ผลิตของสมาชิกให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตร
4. สหกรณ์ต้องพัฒนาการ
บริการสมาชิกให้สอดคล้อง
กับสังคมผูส้ ูงอายุที่
เปลี่ยนแปลง
5. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ
เพื่อเตรียมการรองรับ
สมาชิกสหกรณ์ผสู้ ูงอายุ

ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการผลิตสินค้า
เกษตร
2. ส่งเสริมให้สหกรณ์จดั
สวัสดิการให้สมาชิก
3. ผลักดันให้รัฐสนับสนุน
สวัสดิการของรัฐผ่าน
ระบบสหกรณ์
4. ส่งเสริมการสร้างคุณค่า
และสร้างรายได้ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ผสู้ ูงวัย

ภาพที่ 3.8 แนวทางการปรับตัวสหกรณ์ภาคการเกษตรจากผลกระทบจากสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)
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4. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) เทคโนโลยีการผลิต/การวางแผนการผลิต
จากกรอบยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ.2560–
2574) ทิศทางการพัฒนามุ่งไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในยุคเกษตร
4.0 นวัตกรรมในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
- ระดับต้นน้ำ เช่น
1) วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
2) วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์การจัดรูปแบบการเขตกรรม
3) เครื่องจักรกลการเกษตร
4) Soil Mapping
5) การจัดZoning ในการผลิตให้เหมาะสม
- ระดับกลางน้ำ เช่น
1) กระบวนการจัดการการผลิตที่มีประสิทธิภาพ, ลดต้นทุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) Biotech
3) Robotic
4) การออกแบบบรรจุภัณฑ์
5) ระบบโลจิสติกส์
- ระดับปลายน้ำ เช่น
1) พัฒนานวัตกรรมด้านระบบโลจิสติกส์
2) การวิจัยและพัฒนาตลาด
3) ช่องทางการจำหน่าย
4) การสื่อสารถึงผู้บริโภครายบุคคล
ทิศทางของนวัตกรรมเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่า (Global Trend)
1) Innovation / Automation Technology / Robot
2) Big Data / Internet of things / E-Commerce
3) Traceability
4) Precision Agriculture
5) Sustainable Business
6) Risk Management
อนาคตของเกษตรไทย: เกษตรดิจิทัล (Digital Agriculture)
เป็นการประยุกต์ใช้เครื่องมือเกษตรกรรมความแม่นยำสูง ร่วมกับระบบการผลิตเดิมจะทำให้
- เกษตรกรสามารถกำหนดแนวทางการใช้ ป ั จ จั ย การผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทสภาพ
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรการผลิตในฟาร์ม
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- เกิดการลงทุนด้านปัจจัยการผลิตได้อย่างถูกต้องตามสภาพแวดล้อมความเป็นจริงที่เป็นอยู่
รวมทั้ง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับฐานข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโต ของพืช ดิน น้ำ ลม
ไฟ (อุณหภูมิ) ในการวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืช
- จากข้างต้น เป็น Precision Framing - จึงเป็นที่มาของคำว่า การผลิตได้มากขึ้นและจ่าย
น้อยลง หรือ Producing More with Less
2) สังคมไร้เงินสด (Cashless Society หรือ Cashless Economy)
เป็นแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสดเป็นตัวขับเคลื่อน โดยมองว่าความสำคัญของเงินสดที่
จับต้องได้จะลดน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยการใช้เทคโนโลยีจากระบบคอมพิวเตอร์ในการทำธุรกรรมทาง
การเงิ น แทน สำหรั บ สาเหตุท ี ่ ท ำให้ ค วามเป็ น ไปได้ ข องสัง คมไร้ เ งิ นสด กลายเป็ น กระแสขึ ้ น มา เพราะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาอย่างไม่
หยุ ด ยั ้ ง ทั ้ ง สมาร์ ท โฟน แอพพลิ เ คชั น และ
นวัตกรรมที่ถูกพัฒนาโดยเหล่าบริษัท Fin Tech
ได้สร้างรูปแบบการทำธุรกรรมชนิดใหม่ ซึ่งก็คือ
การทำธุ ร กรรมออนไลน์ ข ึ ้ น โดยรู ป แบบการ
ดำเนิน การทางการเงิน ดังกล่าวก็มีทั้งข้อดีและ
ข้อเสียที่มีความเกี่ยวพันกัน
ข้อดี
- สะดวก รวดเร็ว ทันใจ การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในมือ ทำให้การจับจ่ายใช้สอยในชีวิตเป็น
เรื่องง่ายขึ้น ผู้บริโภคสามารถเลือกว่าจะชำระเงินผ่านช่องทางไหน ไม่ว่าจะเป็นตัดจากบัตรเครดิต บัตรเดบิต
หรือหักจากบัญชีธนาคารโดยตรง ที่สำคัญคือใช้เวลาไม่นานก็ดำเนินการเสร็จ
- กระตุ ้ น การใช้ e-Payment ช่ ว ยให้ เ ศรษฐกิ จ เติ บ โต ปริ ม าณการใช้ ง านบัต รเครดิต
และเดบิตจะช่วยกระตุ้นอัตราการใช้จ่าย และเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจต่าง ๆ ให้กับองค์กร ซึ่งจะส่งผลต่อ
การเติบโตของ GDP ของประเทศในอนาคต
- ลดอั ต ราการฉกชิ ง วิ ่ ง ราว เพราะจำนวนเงิ น จะถู ก เก็ บ รั ก ษาอย่ า งปลอดภั ย ในบั ญ ชี
อิเล็กทรอนิกส์
- ช่วยให้การจัดเก็บภาษี เพราะสามารถตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ ทำให้รัฐ บาล
สามารถเรียกเก็บภาษีได้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสีย
- สู ญ เสี ย ความเป็น ส่ ว นตัว ทางการเงิน เนื่องจากผู้ประกอบการธนาคาร และรัฐ บาล
สามารถเข้าถึงข้อมูลการทำธุรกรรมส่วนตัวของเราได้ ทำให้การใช้เงินของเราเหมือนถูกจับตาดูอยู่ตลอดเวลา
ประชาชนจึงอาจรู้สึกสูญเสียเสรีภาพทางเศรษฐกิจไป
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- ความไว้ใจด้านปลอดภัย การนำข้อมูลการเงินทุกอย่างเข้าไปใส่ในระบบคอมพิว เตอร์
อาจจะทำให้การโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวทำได้ง่ายขึ้น หากมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการเงิน
ออนไลน์ไม่รัดกุมมากพอ
- แนวโน้มที่จะใช้จ่ายเกินตัว การทำธุรกรรมที่ง่ายเพียงปลายนิ้วอาจกระตุ้นให้เกิดการ
บริโภคสินค้า และบริการที่ฟุ้งเฟ้อเกินความจำเป็น เพราะว่าความสะดวกสบายจะเป็นสิ่งล่อลวงใจให้ผู้คนมี
การใช้สอยจับจ่ายมากขึ้น
- ต้องพึ่งพาอินเตอร์เน็ตเสมอ เมื่อทุกอย่างกลายเป็นรูปแบบออนไลน์ สิ่งที่จำเป็นต้องให้
ความสำคัญที่สุดจึงเป็นเสถียรภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้บริโภคจะไม่สามารถใช้บริการอะไรได้ หากไม่ได้
อยู่ในสถานที่ที่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณ
เกษตรกรกับสังคมไร้เงินสด เช่น
- กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อย คือการเน้นเครือข่ายในการทำงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ความเข้มแข็งในทุกกระบวนการ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อย คือกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปด้านผลผลิต
ทางการเกษตร จากอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย โดยมีผู้นำกลุ่มคือ คุณกัลยณัฏฐ์ พระศรีนาม ที่ทำงานด้วย
องค์ความรู้ ใช้แนวคิดเกษตรก้าวหน้ามาพัฒนาการเกษตร สร้างเครือข่าย ปลูกแมคคาเดเมีย สตรอเบอร์รี
แปรรูปสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ จากเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนสู่เกษตรกร 4 .0 ซึ่งปัจจัยความสำเร็จ
ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปบ้านบ่อเหมืองน้อยนั้น คือการเน้นเครือข่ายในการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิตที่มีคุณภาพไปจนถึงงานด้านการตลาด และจากปัจจัยนี้เองที่ทำให้กลุ่มฯ ได้มี
โอกาสเข้าร่วมโครงการเกษตรก้าวหน้ากับธนาคารกรุงเทพ ตั้งแต่ปี 2552 ธนาคารได้ให้ความรู้ต่างๆ อาทิ
การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และบริการทางการเงินที่จำเป็นต่อการทำธุร กิจ ทั้งสินเชื่อเพื่อหมุนเวียน จนถึง
การบริการการรับชำระเงิน เช่น เครื่องรูดบัตร และงานในวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี 2560 ได้เพิ่มวิธีการชำระ
เงินด้วยระบบ QR Code ผ่านแอพพลิเคชัน Bualuang mBanking ซึ่งธนาคารได้มาให้ความรู้และวิธีใช้ที่
ปลอดภัย โดยในวัน งานดัง กล่ า วสามารถขายสิน ค้ า ได้ มากกว่ า 5 แสนบาท โดยมีผ ู้ช ำระเงินด้ว ยระบบ
QR Code กว่ า 150,000 บาท “ลู ก ค้ า เพี ย งสแกน QR Code เพื ่ อ ชำระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า ภายในงาน ซึ ่ ง มี
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถใช้ได้กับแอพพลิเคชันของทุกธนาคาร
3) การสื่อสาร
แนวโน้มของการสื่อสารในอนาคต เออร์วานน์ โธมัสเซน ได้อธิบายถึงมุมมองของผู้บริโ ภคใน
ปี 2022 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้าไว้ อย่างน่าสนใจว่า “อุปกรณ์ทุกอย่างจะสามารถเชื่อมต่อเข้าหากันได้หมด
อย่างรอบด้าน เทคโนโลยีต่างๆ จะก้าวไปพร้อมกับโลกแห่งการสื่อสาร ทั้งด้านการแพทย์ ด้านสารสนเทศ
การค้น หาสภาพอากาศ และการค้น หาสถานที่ เออร์ว านน์ยกตัว อย่างว่า สามารถใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต
เพื่อตรวจเช็คตารางนัดหมาย และค้น หาสถานที่จะแผนที่ที่ระบุพิกัดบุคคล ในครอบครัว ได้ตลอดเวลา
การเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสารใน อนาคตคือ “ประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ต” และ “จำนวนผู้ใช้งาน”
ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนให้เกิดทิศทางการสื่อสารดังกล่าว และหากพิจารณาจากแนวโน้มของการเติบโตของจำนวน
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ผู้ใช้พบว่า ในปี 2011 มี ผู้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในเอเชียสูงถึง 44.8 % และ 55.2 % จากประชากรทั่วโลก และ
จากรายงานการ วิจัยของ IMS Research ในปี 2011 คาดว่า จะมีผู้ใช้ Smart phone สูงถึง 420 ล้านเครื่อง
และจะถึง 1,000 ล้านเครื่องในปี 2016
- ด้านเครื่องมือการสื่อสาร โทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยหลักของการสื่อสารในอนาคตอย่างขาดเสี ย
มิได้ โทรศัพท์มือถือโดยปกติทั่ว ไปที่ไว้แค่โ ทรออกและรับสาย เปลี่ยนรูปแบบเป็น “โทรศัพท์เคลื่อนที่
อัจ ฉริย ะ” หรือ “Smart Phones ” ซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ส ามารถตอบสนองของผู ้ใช้บริ การได้ห ลากหลาย
ผสมผสานกับเทคโนโลยีด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้โทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยปัจจุบันนั้น
เป็น การติดต่อสื่อสารโดยใช้เสีย ง และข้อความตัวหนังสือเป็นหลัก แต่ในอนาคตจะสามารถเห็นหน้าตา
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้โทร และผู้รับสาย ที่สำคัญเพื่อความสะดวกต่อการพกพาของผู้ใช้ โทรศัพท์ในอนาคตนั้น
จะมีขนาดที่บาง เล็ก และกะทัดรัดมาก รูปแบบการสื่อสาร เช่น
- การประชุมทางไกล (Teleconference) เป็นการนำเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องถ่ายโทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคมผสมผสาน เพื่อใช้สนับสนุนในการประชุมมีประสิทธิภาพ
โดยผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องประชุมและพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลาใน
การเดินทาง โดยเฉพาะในสภาวะการจราจรที่ติดขัด ตลอดจนผู้เข้าประชุมอยู่ในเขตที่ห่างไกลกันมาก
- ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS) เป็นการพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ส นับ สนุน ในงานระดับ วางแผนนโยบายและกลยุทธ์ข ององค์การ โดยที่ EIS จะถูกนำมาให้
คำแนะนำผู้บริหารในการตัดสินใจ เมื่อประสบปัญหาแบบไม่มีโครงสร้างหรือกึ่งโครงสร้างโดย EIS เป็นระบบที่
พัฒนาขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่พิเศษของผู้บริหารในด้านต่างๆ เช่น สถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ รวมทั้งสถานะของคู่แข่งขัน
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange; EDI) เป็นการส่งข้อมูล
หรื อ ข่ า วสารจากระบบคอมพิ ว เตอร์ ห นึ ่ ง ไปสู ่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ อ ื ่ น โดยผ่ า นทางระบบสื ่ อ สารข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ขายโดยตรง ปัจจุบันระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้ นเรื่อยๆ เพราะช่วยลดระยะเวลาในการทำงานของแต่ละองค์การลง โดยองค์การจะ
สามารถส่งและรับสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบสั่งซื้อและใบตอบรับผ่านระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีอยู่ ทำให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับข้อมูลไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
- เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optics) เป็นตัวกลางที่สามารถส่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดย
อาศัยการส่งสัญญาณแสงผ่านเส้นใยแก้วนำแสงที่มัดรวมกัน การนำเส้นใยแก้วนำแสงมาใช้ในการสื่อสาร
ก่อให้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับ "ทางด่วนข้อมูล (Information Superhighway)" นี้จะเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว
ขึ้น ปัจจุบันเทคโนโลยีเส้นใยแก้วนำแสงได้ส่งผลกระทบต่อวงการสื่อสารมวลชน และการค้าขายสินค้าผ่าน
ระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบเครือข่าย (Networking System) โดยเฉพาะระบบเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ (Local Area
Network, LAN) เป็นระบบสื่อสารเครือข่ายที่ใช้ในการระยะทางที่กำหนด ส่วนใหญ่จะภายในอาคารหรือ
ในหน่วยงาน LAN จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลให้สูงขึ้น รวมทั้งการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงาน การใช้ข้อมูลร่วมกันและการเพิ่มความเร็วในการติดต่อสื่อสาร นอกจากนี้ระบบ
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เครือข่ายของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลยังผลักดันให้เกิดการกระจายความรับผิดชอบในการจัดกา รเทคโนโลยี
สารสนเทศไปยังผู้ใช้มากกว่าในอดีต
- โทรทัศน์ตามสายและผ่านดาวเทียม (Cable and Satellites TV) การส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่าน
สื่อต่างๆไปยังผู้ชม จะมีผลทำให้ข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้น
โดยที่ผู้ชมสามารถเข้าถึงข้อมูลจากสื่อต่างๆ ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมรายการมีทางเลือกมากขึ้นและสามารถ
ตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ ได้เหมาะสมขึ้น
- เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) เป็นการนำเอาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มาจัดเก็บข้อมูล หรือข่าวสารในลักษณะที่แตกต่า งกันทั้งรูปภาพ ข้อความ เสียง โดย
สามารถเรียกกลับมาใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้ และยังสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยการประยุกต์เข้ากับความรู้
ทางด้านคอมพิวเตอร์
- การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการฝึ ก อบรม (Computer Based Training) เป็ น การนำเอาระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ หรือการนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในด้านการเรียน
การสอนที่เรียกว่า "คอมพิวเตอร์ช่วยกา (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI" การใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยในการสอนเปิดช่องทางใหม่ในการเรียนรู้ โดยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนปรัชญาการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
- การใช้คอมพิว เตอร์ช ่ว ยในการออกแบบ (Computer Aided Design; CAD) เป็นการนำเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูล เข้ามาช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรูปแบบหีบห่ อของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ การนำคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยทางด้ า นการออกแบบวิ ศ วกรรม และสถาปั ต ยกรรมให้ มี
ความเหมาะสมกับความต้องการและความเป็นจริง ตลอดจนช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในการออกแบบ
โดยเฉพาะในเรื่องของเวลา การแก้ไข และการจัดเก็บแบบ
- การใช้คอมพิว เตอร์ช ่ว ยในการผลิต (Computer Aided Manufacturing; CAM) เป็นการนำ
คอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการผลิ ต สิ น ค้ า ในโรงานอุ ต สาหกรรม เนื ่ อ งจากระบบคอมพิ ว เตอร์ จ ะมี
ความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในการทำงานที่ซ้ำกัน ตลอดจนสามารถตรวจสอบรายละเอียดและข้อผิดพลาดของ
ผลิตภัณฑ์ได้ตามมาตรฐานที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยประหยัดระยะเวลาและแรงงาน ประการสำคัญช่วยให้คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอตามที่กำหนด
- ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) เป็นการนำเอาระบบ
คอมพิวเตอร์ทางด้านรูปภาพ (Graphics) และข้อมูล ทางภูมิศาสตร์มาจัดทำแผนที่ในบริเวณที่สนใจ GIS
สามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนิน กิจการต่าง ๆ เช่น การวางแผน กลยุทธ์ (Strategic
Planning) การกำหนดนโยบายการพั ฒ นาประเทศและท้ อ งถิ ่ น การวางแผนทางการตลาด การบริ ห าร
การขนส่งการสำรวจและวางแผนป้องกันธรรมชาติการช่วยเหลือและกู้ภัย เป็นต้น
สรุป ในสังคมสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก คนในสังคมมี
การปรับตัวเพื่อรองรับ การเปลี่ย นแปลง คนทุกระดับอายุ เกือบทุกอาชีพ มีความต้องการสารสนเทศอยู่
ตลอดเวลาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเริ่มนำมาประยุกต์ใช้
ไม่ว่าจะเป็น ระบบปัญญาประดิษฐ์ ยูบิควิตัส การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการบริหารประเทศก็ยังมี
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การตั้งโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พวกเราที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมสารสนเทศจึงควรเตรียมความพร้อมใน
การปรับตัว เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหาความรู้ การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การพักผ่อนและบันเทิง
รวมทั้งการสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับชีวิตของตนเอง
4) ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- เป็นการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความสามารถที่ จะคิดแก้ปัญหาและให้เหตุผลได้เหมือน
การใช้ภูมิปัญญาของมนุษย์จริง เช่น หุ่นยนต์
- ในปี 2018 International Federation of Robotics (IFR) คาดว่ า ความต้ อ งการใช้ ห ุ ่ น ยนต์
ทั่วโลกมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกเกือบ 2 เท่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมต้องการที่จะแก้ปัญหาแรงงาน
ขาดแคลน
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการเพิ่มผลิตภาพอย่างต่อเนื่อง
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บทสรุปผลจากการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ภาคการเกษตรและแนวทางการปรับตัว ดังตาราง
สาเหตุ

ผลกระทบต่อภาคสหกรณ์
ภาคการเกษตร
การเปลี ่ ย นเทคโนโลยี 1. การผลิต มีการนำ
แ บ บ ก ้ า ว ก ร ะ โ ด ด เทคโนโลยีการผลิตมาใช้
(Megatrends)
อย่างกว้างขวาง ส่งผล
กระทบต่อสหกรณ์ แข่งขัน
ไม่ได้ เช่น
- ต้นทุนสูง แรงงานมี
ทักษะน้อย ประสิทธิภาพ
การผลิต คุณภาพสินค้า
สร้างมูลค่าเพิ่มน้อย
ตอบสนองตลาดได้ไม่ตรง
จุด มีความเสี่ยง
2. การเงินและการค้า มี
ความหลากหลาย การค้าไร้
พรมแดน สังคมไร้เงินสด
- สหกรณ์เสียเปรียบด้าน
การค้าและการตลาด
3. การบริการสมาชิก

แนวทางปรับตัว
ข้อเสนอแนะ
สหกรณ์ภาคการเกษตร
เชิงนโยบาย
1. สหกรณ์ต้องนำเทคโนโลยี 1. ส่งเสริมให้สหกรณ์ใช้
และนวัตกรรมมาใช้การ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิต การเงิน การค้า การ
มาใช้ในระบบสหกรณ์
บริการและประชาสัมพันธ์ เช่น
- วางแผนการผลิต
- การจัดทำฐานข้อมูล
- การจัดการ
สมาชิก ฐานข้อมูลการ
- ข้อมูล big data
ผลิตของสมาชิก/
- การสื่อสารกับสมาชิก
สหกรณ์
- การค้า การทำธุรกิจ
- ด้านการผลิตสินค้าและ
2. สมาชิกใช้เทคโนโลยี
บริการ
การเกษตร เพื่อลดต้นทุน
- ด้านบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สหกรณ์
- ด้านการค้า บริการ
และการสื่อสาร

ภาพที่ 3.9 แนวทางการปรับ ตัว สหกรณ์ภาคการเกษตรจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

บทที่ 4
ประมวลความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
ผลจากการสอบถามและสั ม ภาษณ์ ค ณะกรรมการพั ฒ นาการสหกรณ์ แ ห่ ง ชาติ โดยการออก
แบบสอบถามความคิดเห็นและแนวทางในการปรับตัวหรือแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจโลก ตามข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติ
ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งผลจากการสอบถามจำนวน 17 ราย และสัมภาษณ์ 2 ราย
รวม 19 ราย โดยมีหัวข้อประเด็นสอบถาม 2 ประเด็นหลัก ดังนี้
1. แนวทางพัฒนาสหกรณ์ กรณีสหกรณ์การเกษตรที่มีปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและ
ธุรกิจให้บริการลดลง กรณีประเภทสหกรณ์ร้านค้ามีมูลค่าธุรกิจหดตัว และกรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงาน
ประสบสภาวะการขาดทุน
2. ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกในด้านต่างๆ เช่น มาตรการการกีดกันทางการค้า (มาตรการ
ภาษีและไม่ใช่ภาษี) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังคมผู้สูงวัย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะผู้ศึกษาได้ทำการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามและจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ผลที่ได้โดยสรุป ดังนี้
ประเด็นที่ 1 แนวทางการพัฒนาสหกรณ์
1.1 แนวทางพัฒนาสหกรณ์ กรณีสหกรณ์การเกษตรที่มีปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามา
จำหน่ายและธุรกิจให้บริการลดลงในปี 2560
1) สำรวจความต้องการของสมาชิกสหกรณ์
โดยสำรวจความต้องการสินค้าและบริการของสมาขิกสม่ำเสมอ และควรให้ความสำคัญกับ
การศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้บริโภคคำนึงถึง เพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการในการจัดหาสินค้าและบริการที่ตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งอาจจะช่วยขยายฐานลูกค้าของสหกรณ์ด้วย
2) สร้างการซื้อขายผ่านระบบ online
การค้าผ่านระบบ online เป็นการใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการเงินหรือบัตรเครดิตเข้ามา
ช่วยในการดำเนินธุรกิจซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ส มาชิก และเป็นการสนับสนุนระบบตลาดดิจิ ต อล
(E-Commerce) ให้ ม ี ค วามทั น สมั ย อี ก ทั ้ ง ระบบ Online นี ้ ย ั ง ช่ ว ยพั ฒ นาสหกรณ์ อ ย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ย
โดยสหกรณ์อาจใช้ระบบ online เป็นเครื่องมือในการขายสินค้า เช่น สหกรณ์อาจติดต่อเจรจาซื้อขายกับผู้ขาย
ส่งสินค้ารายใหญ่ในจังหวัดและนำสิน ค้าเหล่านั้นขึ้น Website ให้เกิดการซื้อขายผ่านระบบ Online ขึ้น
ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บ (Stock) สินค้า
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3) สร้างระบบเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์
การสร้างระบบเครือข่ายธุรกิจระหว่างสหกรณ์เป็นการส่งเสริมการขายซึ่งกันและกัน เพื่อ
ขยายเครือข่ายการทำธุร กิจ ของสหกรณ์ ซึ่งสามารถดำเนินธุรกิจร่วมกันทั้งการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย
การรวบรวมผลผลิ ตทางการเกษตร และการแปรรูป ผลผลิ ตทางการเกษตร รวมทั ้ ง การขยายเครือ ข่าย
การให้บริการทางการเกษตร
4) พัฒนาความพร้อมในการให้บริการ โดยพัฒนาทั้งในด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
1.2 แนวทางพั ฒ นาสหกรณ์ กรณี ป ระเภทสหกรณ์ ร ้ า นค้ า มี ม ู ล ค่ า ธุ ร กิ จ หดตั ว 3.81%
ในปี 2560
1) การซื้อขายผ่านระบบ Online
การซื ้ อ ขายผ่ า นระบบ Online นั ้ น หมายรวมถึ ง การซื ้ อ ขายผ่ า นทาง Website
Application รวมถึ ง การเพิ ่ ม ช่ อ งทางการชำระเงิ น ค่ า สิ น ค้ า และบริ ก ารผ่ า นระบบการชำระเงิ น ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหรือสมาชิกสหกรณ์ และลดต้นทุน
สหกรณ์ในระยะยาว อีกทั้งสามารถขยายการให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและที่ไม่เป็นสมาชิก
2) ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ/การขายสินค้า
การปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ/การขายสินค้านี้ จำเป็นต้องวิเคราะห์หาสาเหตุของ
ปัญหาธุรกิจหดตัวให้ชัดเจน เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับสาเหตุ โดยใช้จุดแข็งของระบบสหกรณ์
โดยขยายเครือข่ายการทำธุรกิจของสหกรณ์ให้ครอบคลุม และขยายกลุ่มเป้าหมายการตลาดของสหกรณ์
อาจใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และความคุ้มค่าการลงทุนเพื่อสร้างส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งวิธีการ
ปรับปรุงรูปแบบอาจทำได้โดยจัดทำแหล่งสินค้าหรือให้สหกรณ์เชื่อมโยงสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรง หรือร่วมกัน
ระหว่างสหกรณ์เพื่อสร้างศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้าของสหกรณ์
3) สำรวจความต้องการของผู้บริโภค
สำรวจความต้องการของผู้บริโภคหรือสมาชิกสหกรณ์ เพื่อได้ร้านค้าได้จำหน่ายสินค้าที่
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ควรนำข้อมูลการซื้อสินค้าของลูกค้ามาวิเคราะห์แนวโน้มและ
ความนิยมในการบริโภคสินค้าต่างๆ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือภายในสหกรณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดต้นทุนการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ลงได้
4) พัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีและบุคลากรของสหกรณ์
โดยการสร้างองค์ความรู้ทางสหกรณ์แก่ผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า รวมถึงการสร้าง
การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูศักยภาพของสหกรณ์ร้านค้าด้วย
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1.3 แนวทางพัฒนาสหกรณ์ กรณีสหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานประสบสภาวะการขาดทุน
ในปี 2560
1) วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาการขาดทุน
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อค้นหาสาเหตุและปัญหาการขาดทุนของสหกรณ์
โดยอาจจำแนกตามกลุ่มปัญหา และวิเคราะห์ตรวจสอบหาสาเหตุการขาดทุนว่าเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง
หรือปัญหาเฉพาะของสหกรณ์แต่ละแห่ง เพื่อกำหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้องกับสาเหตุซึ่งจะสามารถลดผลกระทบที่มีต่อสมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว โดยการแก้ไข
ปัญหานั้นจะต้องกำหนดแผนงานและการดำเนินงานที่เหมาะสมและปฏิบัติได้จริง ซึ่งอาจจัดทำแผนฟื้นฟูหรือ
แผนพัฒนาธุรกิจเฉพาะราย
2) การควบรวมสหกรณ์หรือเลิกสหกรณ์
การควบรวมสหกรณ์หรือเลิกสหกรณ์นั้นจำเป็นต้องประเมินศักยภาพและฐานะการเงิน
ของสหกรณ์นั้นๆ ในกรณีที่สหกรณ์ในพื้นที่ใกล้เคียงกันหรือสหกรณ์ขนาดเล็กสามารถควบรวมสหกรณ์ได้
เพื่อให้สหกรณ์มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of
Scale) ในการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์และมีต้นทุนในการดำเนินการต่อหน่วยลดลง และสหกรณ์จะได้
ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้อย่างคุ้มค่ากับค่าเสื่อมราคา ส่วนในกรณีที่สหกรณ์มีผลการดำเนินงานประสบ
ภาวะขาดทุนสะสมมากกว่าทุนดำเนินงาน และไม่สามารถฟื้นฟูได้นั้น ควรจะทำการเลิกสหกรณ์
3) กฎหมาย ระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
ที่ผ่านมาสหกรณ์ปรับตัวไม่ทันต่อการบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นควรให้เวลาในการบังคับใช้
กฎหมายกับสหกรณ์ และพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีความเข้าใจกับกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
ประเด็นที่ 2 แนวทางพัฒนาจากผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกในด้านต่างๆ
2.1 ด้านมาตรการการกีดกันทางการค้า (มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี)
1) มุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์ ให้สหกรณ์สามารถสั่งสมทุนดำเนินงาน และ
สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้
2) การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการบริหารจัดการ
สำหรับสินค้าเกษตร ควรผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและปัจจัยที่ผู้บริโภค
ในตลาดโลกให้ความสำคัญต่อสิ นค้าเกษตรมากขึ้น โดยอาจพัฒนารูปแบบและคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน
เช่น การวางแผนการผลิตสินค้าตามความต้องการ การผลิตที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมี การส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อให้สินค้าเกษตรเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกส่งผลให้
สามารถขายสินค้าได้มากขึ้น
3) ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิต
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2.2 ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1) วางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญกับความรู้ความเคลื่อนไหวของ
แนวโน้มตลาดสินค้าเกษตร รวมทั้งตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเรียนรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.3 ด้านสังคมผู้สูงวัย
1) ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรด้านการเกษตร
สำหรับสหกรณ์ภาคการเกษตรควรส่งเสริมให้บุตรของเกษตรกรที่มีความต้องการสานต่อ
งานเกษตรกรรมในพื ้ น ที ่ ไ ด้ เ ข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู ้ ใ นขบวนการสหกรณ์ เนื ่ อ งจากในปั จ จุ บั น
ภาคการเกษตรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรสูงวัย จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
2) จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้สูงวัย
ส่งเสริมให้ส หกรณ์ จั ดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปีเ ป็ นทุน สะสมตามข้ อบัง คับ เพื่ อ เป็ น
สวัสดิการแก่สมาชิกผู้สูงวัยให้มากขึ้น โดยอาจศึ กษารูปแบบการจัดตั้ง “สหกรณ์บริการผู้สูงอายุ” ทำหน้าที่
ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่แก่ผู้สูงวัย นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนควรส่งเสริมให้
สมาชิกมีการออมในจำนวนที่เพียงพอที่จะรองรับชีวิตหลังเกษียณของสมาชิก
2.4 ด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
1) ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น
สำหรับสหกรณ์ภ าคการเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตจะช่ว ยลดการใช้
แรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการทำการเกษตร โดยเฉพาะชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์ภาคการเกษตร
ขนาดใหญ่ควรเป็นผู้นำการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิต ตลอดจนสร้างความหลากหลายให้กับ
สินค้าเกษตร รวมถึงสอนให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์
และบุคลากรของสหกรณ์ นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนควรนำเทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการดำเนินงานมากขึ้น เพื่อให้ทันต่อสังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
2) จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจสหกรณ์ / ศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจสหกรณ์นั้นรองรับการเติบโตธุรกิจการจำหน่ายสินค้า
หรือบริการ ซึ่งสหกรณ์ทุกประเภทควรนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสหกรณ์มากขึ้น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์หรือของสมาชิก โดยสหกรณ์ควรนำข้อมูล ที่
จัดเก็บ มาใช้ในการติดตามและวิ เคราะห์ก ารดำเนินธุร กิจ ของตน เพื่อให้ส ามารถปรับตัว ให้เ ข้ ากั บ การ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
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ประเด็นอื่น ๆ
1. ภาครัฐและสหกรณ์ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน โดยให้ความรู้กับบุคลากร
เรื่องอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ และกำหนดนโยบาย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
ให้บริการกับสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการ สมาชิ ก และฝ่ า ยจั ดการต้ อ งเน้ นความซื่ อ สัต ย์ สุ จ ริ ต และไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์ให้สหกรณ์
3. สหกรณ์ควรตระหนักถึงวาระการดำรงตำแหน่งระหว่างกรรมการกับตำแหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ซึ่งไม่ควรจะสลับกันเมื่อถึงคราวหมดวาระ
4. ควรให้ชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภทดำเนินการให้บริการแก่สหกรณ์สมาชิกให้สมบูรณ์
5. สหกรณ์ควรจะเป็นองค์กรที่สามารถวางแผนชีวิตให้กับสมาชิก
6. รายงานกิจการของสหกรณ์ ควรจะมีบทความเรื่องการสร้างความสำเร็จในชีวิตของสมาชิก
สหกรณ์พร้อมทั้งวิธีการ
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แนวทางพัฒนาสหกรณ์
Control Software

ปัจจัยการผลิต (ธุรกิจซื้อ)

Monitor

อุปโภค บริโภค

สมาชิก

ถือหุ้น

สหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซื้อ Franchise ร้านสะดวกซื้อ
(แก้ พ.ร.บ.)

เกษตรกรผลิตต้นน้ำ
วัตถุดิบ เช่น ข้าว มัน
สำปะหลัง ยางพารา
ฯลฯ

เชื่อมโยงเอกชน เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยว
ปรับปรุงคุณภาพ (รถไถเกี่ยวนวด/โรงอบ)

รวบรวมผลผลิต
(ธุรกิจขาย)

เหตุผล:
1. การขายเป็นวัตถุดิบจากไร่กำหนด
ราคาเองไม่ได้
2. การขายสินค้าสำเร็จรูปสามารถ
เพิ่มมูลค่า (Value Added)
3. แก้ปัญหาขาดทุน
4. กระทรวงเกษตรฯควบคุมติดตาม
งานได้อย่างเป็นระบบ
5. งบรัฐบาลจะไม่สูญเปล่า ถูกคืนมา
โดยสมาชิกถือหุน้ เพิ่ม

พัฒนาสู่เกษตรอุตสาหกรรม
- โรงสี
- โรงแป้ง
- โรงงานแปรรูปสินค้าสำเร็จ
- โรงงานอาหาร

งบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐ

เงินช่วยเหลือ
Venture Capital

ไม่จ่ายรายคน แต่
นำมาเป็นงบลงทุน
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ข้อเสนอจาก ธกส. ในการพัฒนาความเข้มแข็ง

เงินชดเชย

บทที่ 5
สรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาแนวทางพัฒ นาสหกรณ์และผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์
ภาคการเกษตร โดยศึกษากรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ปี 2560 ลดลง และสหกรณ์ประสบภาวการณ์ขาดทุน
ปี 2560 ศึกษาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยรวบรวมข้อมูล
จากฐานข้อมูลทางการเงินการบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม ของธุรกิจสหกรณ์ใน
ภาพรวม ในช่ ว ง 5 ปี ย้ อ นหลั ง และเจาะลึ ก ในธุ ร กิ จ ที ่ ล ดลงในปี 2560 และสหกรณ์ ท ี ่ ป ระสบปั ญ หา
การขาดทุน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ส่วนการศึกษาผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่
อาจส่งผลต่อสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยการศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิชาการ เอกสารแบบพิมพ์
ข้อมูลและบทความที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ต่างๆ แล้วนำมาประมวล สังเคราะห์ เรียบเรียง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
ถูกต้องมากและเป็นไปได้มากที่สุด จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกัน นำเสนอต่อที่ประชุมของผู้แทนชุมนุมสหกรณ์
ระดั บ ประเทศ 7 ประเภท พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น และข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอเพิ ่ ม เติ ม และข้ อ มู ล จาก
การสอบถาม การสัมภาษณ์คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จำนวน 17 ราย เพื่อทราบความคิดเห็น
และแนวทางในการปรับตัวหรือแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจากภาวะเศรษฐกิจ
โลก สรุปและสังเคราะห์ข้อมูล นำข้อมูลดังกล่าวจัดทำรายงานเชิงพรรณนาและสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. แนวทางพัฒนาสหกรณ์ ที่มีมูลค่า ธุร กิจของสหกรณ์ลดลง และสหกรณ์ประสบภาวการณ์ขาดทุน
ปี 2560 กล่าวคือ
1) แนวทางพัฒนาสหกรณ์ ที่มีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ลดลง
จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ลดลงจากปี 2560
เนื่องจาก 2 ธุรกิจหลัก คือ 1) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายและธุรกิจให้บริการลดลง และ 2) ประเภทสหกรณ์
ร้านค้า ปี 2560 มูลค่าธุรกิจหดตัว 3.81% และสหกรณ์ประสบภาวการณ์ขาดทุน ปี 2560 พบสาเหตุและ
หาแนวทางพัฒนา ดังนี้
(1) กรณีมูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ ลดลงจากปี 2560
1.1) ปริมาณธุรกิจการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ลดลง 1.92 %
ซึ่งพบว่า สัดส่วนธุรกิจจัดหาฯ ร้อยละ 82 เป็นของสหกรณ์การเกษตร และมี ปริมาณ
ธุรกิจ ลดลงมากที่สุด มูลค่าสินค้าที่ลดลงมากที่สุด คือ ปุ๋ย ลดลง 1,555.06 ล้านบาท (14.70%) รองลงมา
เครื่องจักรกลการเกษตร ลดลง (14.4%) มูลค่าปริมาณธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายลดลง แยกตามรูปย่อย
สหกรณ์ ดังนี้ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. หรือ สกต. ลดลง จำนวน 877.35 ล้านบาท
(13.06%) สหกรณ์การเกษตรทั่วไป ลดลง จำนวน 201.61 ล้านบาท ( 0.52%) สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ลดลง จำนวน
85.59 ลบ. (11.70%) และสหกรณ์กองทุนสวนยาง (สกย.) ลดลง จำนวน 67.68 ลบ. (13.12%)
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โดยมีสาเหตุมาจาก เศรษฐกิจหดตัว ปี 2559 เกิดภาวะภัยแล้ง การกำกับ ดูแล มาตรการ
ตั๋วปุ๋ยของหน่วยงานภาครัฐ ระบบการให้สินเชื่อเกษตรกรในรูปแบบบัตรสินเชื่อ ส่งผลให้เกษตรกรเลือกซื้อ
ปัจจัยการผลิตจากร้านค้าทั่วไป และ มีการส่งเสริมจัดทำปุ๋ยใช้เอง
1.2) ธุรกิจให้บริการลดลง 6.31 % ธุรกิจให้บริการลดลง เกิดจาก สหกรณ์การเกษตรธุรกิจ
ให้บริการลดลง ลดลง ยกเว้นสหกรณ์นิคม ธุรกิจให้บริการที่ลดลง เช่น สูบน้ำ รถบรรทุก และอื่นๆ
แนวทางการพัฒนา
1) สำรวจความต้องการการใช้ปัจจัยการผลิต/สร้างการมีส่วนร่วมโดยใช้กลุ่มสมาชิก
2) จัดทำแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์
3) มีศูนย์กลางการจัดซื้อปัจจัยการผลิต
(2) ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า หดตัว 3.81%
พบว่า มูล ค่าธุรกิจจัดหาสินค้าของสหกรณ์ร้านค้า ลดลง 225 ล้านบาท (ลดลง 3.64%)
ปริมาณธุรกิจจัดหาฯ ในสหกรณ์ร้านที่ที่เป็นรูปแบบเอกชนและอื่นๆ ลดลงมากที่สุด ลดลง155.27 ล้านบาท
สินค้าที่มีการจำหน่ายลดลง เป็นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค คิดเป็น 83.06% ของมูลค่าสินค้าทั้งสิ้น
โดยปี 2560 จำหน่ายได้ 4,492.71 ล้านบาท ปี 2559 จำหน่าย ได้ 4,712.76 ล้านบาท มูลค่ าธุรกิจ ลดลง
220.05 ล้านบาท ลดลง 4.67% สาเหตุที่ล ดลง เนื่องจาก บริบทของร้านสหกรณ์ปัจจุบันแข่งขันไม่ ไ ด้
การแข่งขัน สูง ต้น ทุน สูง พฤติกรรมผู้บริโ ภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น ซื้อสินค้าผ่านระบบ Online เพิ่ม ขึ้ น
การบริหารจัดการสินค้าด้อยประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการยังไม่ตอบสนองสมาชิก และการทุจริต
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า
1) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการ
2) วางตำแหน่ง (Positioning) สินค้าและร้านสหกรณ์ให้ชัดเจน
3) จัดทำระบบการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ เช่น Application E-commerce
4) เพิ่มช่องการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์สินค้า/ ข่าวสารแก่สมาชิกผ่านระบบ Social Media
2) แนวทางพัฒนาสหกรณ์ประสบภาวะขาดทุน ปี 2560
จากการรวบรวมข้ อ มู ล พบว่ า สหกรณ์ ท ุ ก ประเภทขาดทุ น ปี 2560 มี จ ำนวน 1 ,428 แห่ ง
ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร 1,087 แห่ง (68.93%) สหกรณ์บริการ 287 แห่ง (18.20%) สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน 46 แห่ง (5.26) สหกรณ์ร้านค้า 31 แห่ง (2.16%) สหกรณ์ออมทรัพย์ 27 แห่ง (2.03%) สหกรณ์
ประมง 23 แห่ง (1.40) สหกรณ์นิคม 22 แห่ง (1.54%) สหกรณ์ที่ขาดทุนส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ประเภท
การเกษตร จำนวน 1,087 แห่ง และมีมูลค่าขาดทุนรวม 2,163.81 ล้านบาท แบ่งเป็น สหกรณ์การเกษตรทั่วไป
544 แห่ง สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส. (สกต.) 40 แห่ง สหกรณ์กองทุนสวนยาง 161 แห่ง
และสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 64 แห่ง
สาเหตุการขาดทุน ของสหกรณ์การเกษตร ส่วนใหญ่เกิดจาก อัตราต้นทุนสูงเมื่อเทีย บกับรายได้
ในธุรกิจการรวบรวมผลผลิต ค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจสูง รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินไม่คุ้มค่าเสื่อมราคา
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ทรัพย์สิน การให้สินเชื่อไม่มีคุณภาพ ทำให้เกิดหนี้ NPL สูง (การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการที่เรียกเก็บ
หนี้ไม่ได้ตามกำหนด) และปัญหาการทุจริต
แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจขาดทุน
1) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการธุรกิจ
2) สร้างรายได้ให้สมาชิก
3) พัฒนาคุณภาพการบริหารสินเชื่อของสหกรณ์
4) เพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
5) ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์
2. ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์และแนวทางการปรับตัว
จากการศึ ก ษาสถานการณ์โ ลกที่ เ ปลี ่ย นแปลงที ่จ ะส่ง ผลกระทบต่ อ สหกรณ์ใ น 5 ประเด็ น หลั ก
ประกอบด้วย
1) มาตรการการกีดกันทางการค้า เช่น มาตรการภาษีและไม่ใช่ภาษี สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน ผลกระทบต่อประเทศไทย ด้านการส่งออกสินค้าขยายตัวลดลง เศรษฐกิจชะลอตัว จะส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ ด้านราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ สินค้าในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ สินค้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีผู้รับซื้อ สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมต่อยอดของจีนได้รับผลกระทบ แน ว
ทางการปรับตัวของสหกรณ์ไทย ต้องผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับ
มาตรการการกีด กัน ทางการค้ า พั ฒ นาคุ ณ ภาพ และมาตรฐานการผลิต สิ นค้ าการเกษตร และเป็ น มิตร
กับสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญการวิจัยและพัฒนาโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อมูลค่าผลผลิต
2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) เกิดภาวะโลกร้อน เกิดภัยธรรมชาติ
รุนแรงมากขึ้น เกิดโรคระบาด ผลกระทบต่อประเทศไทย ด้านผลผลิตการเกษตรลดน้อยลง ความมั่นคงทาง
อาหารและสุขภาพของประชาชนและภาคธุรกิจไทยลดลง จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ ด้านการผลิตไม่ได้
ผลผลิตตามที่ควรหรือเสียหายจากภัยธรรมชาติ การค้า รายได้ของสมาชิกและหนี้สินเพิ่มขึ้น ปริมาณธุรกิจของ
สหกรณ์ลดลง หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้น แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ไทย ต้องสร้างการ
ตระหนักให้สมาชิกและสหกรณ์ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งให้มีการวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน
3) สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ผลกระทบต่อประเทศไทย แรงงานด้านการผลิตลดน้ อยลง
ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูและสาธารณสุขเพิ่มขึ้น การออมลดน้อยลง จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ การวางแผนการชำระ
หนี้ของสมาชิกไม่ได้ตามแผนเนื่ องจากรายได้ที่ลดลง การออมภาคครัวเรือนของสมาชิกลดน้อยลง ปัญหา
สุขภาพ ขาดกรรมการรุ่นใหม่มาทดแทน แรงงานภาคการเกษตรน้อยลง แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ไทย
สหกรณ์ ค วรปรั บ เปลี ่ ย นรู ป แบบการบริ ก ารและการจั ด สวั ส ดิ ก าร และการวางแผนการพั ฒ นา โดยให้
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ความสำคัญกับการบริการผู้สูงอายุ ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ พัฒนาเกษตรกรสมาชิกรุ่นใหม่ การจัดสวัสดิการ
และกิจกรรมให้สมาชิกผู้สูงอายุ การวางแผนการออมเพื่อใช้ชีวิตหลังเกษียณ ศึกษารูปแบบและส่งเสริ ม
การจัดตั้งสหกรณ์บริการผู้สูงอายุ
4) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในด้านการผลิต การเงิน การค้า และการบริการ
ผลกระทบต่อประเทศไทย เกิดการปรับตัวในการทำธุรกิจ การใช้ Artificial Intelligence (AI) แทนแรงงานคน
การใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ ด้านการผลิต ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์
แข่งขันไม่ได้ สหกรณ์ขาดเทคโนโลยีเสียเปรียบด้ านการค้าและการตลาด ส่งผลต่อรายได้ของสหกรณ์ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต การบริการสมาชิกสหกรณ์ปรับตัวไม่ทันไม่หลากหลาย แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์
ไทย ควรส่งเสริมให้สหกรณ์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ การค้า การดำเนินธุรกิจและ
การผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิ ก การวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
จัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์ (เทคโนโลยี/สารสนเทศ)
5) เศรษฐกิจดิจิตอล (Digital Economy) ซึ่งปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด ในที่นี้จะ
กล่ า วถึ ง Digital Commerce สั ง คมไร้ เ งิ น สด และ Digital Transformation ผลกระทบต่ อ ประเทศไทย
การรับมือกับภาวะคุกคามโลกไซเบอร์ รูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์
เนื ่ อ งจากสหกรณ์ ส ่ ว นใหญ่ ย ั ง ขาดการใช้ เ ครื ่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ด ้ า น Digital Commerce สั ง คมไร้ เ งิ น สด
และ Digital Transformation ส่งผลให้การให้บริการของสหกรณ์ยังไม่ตอบสนองความต้องการของสมาชิกรุ่น
ใหม่ แนวทางการปรับตัวของสหกรณ์ไทย ควรนำเทคโนโลยีด้านดิจิตอลมาใช้ในการบริหารจัดการและการ
ดำเนินธุรกิจ (Smart Management, Smart business activities)
3. ข้อเสนอแนะ
1) สหกรณ์ภาคการเกษตร ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) สร้าง
ความเข้มแข็งศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ให้เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ
ระหว่างสหกรณ์ให้เข้มแข็งอย่างเป็นระบบ
2) สหกรณ์ร้านค้า ควรให้จัดตั้งศูนย์รวมซื้อและกระจายสินค้าของสหกรณ์ และจัดทำ Application
ส่งเสริมให้สหกรณ์จัดทำบัตรสมาชิก (Co-op Member Card) การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ผู้ผลิต และ
สหกรณ์ผู้บริโภค และวางตำแหน่ง (Positioning) และปรับปรุงภาพลักษณ์ร้านค้าสหกรณ์ให้ชัดเจน
3) สหกรณ์สหกรณ์ที่ขาดทุน ควรกำหนดเป็นเชิงนโยบายให้สหกรณ์ทุกแห่งที่ขาดทุนจัดทำแผนการ
ปรับปรุง/ฟื้นฟูการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ขาดทุนเป็นรายแห่ง รวมทั้ง จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
และบริหารจัดการสินเชื่อที่มีคุณภาพ
4) การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ สมาชิกด้านการสหกรณ์ ควรให้ความสำคัญกับอุดมการณ์ หลักการ
วิธีการ ค่านิยมสหกรณ์ รวมถึงความสามารถ ในการผลิต การดำเนินธุรกิจ และธรรมาภิบาล นอกจากนี้ควร
เน้นให้สมาชิกทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และสอดส่องดูแลกิจการของตนเองเป็นสำคัญ
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5) การเพิ่มความสามารถในการปรับตัวเพื่ อรองรับสภาพภูมิอากาศแก่สหกรณ์และเกษตรกรสมาชิก
ส่งเสริม ควรให้ความสำคัญด้าน
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ ส หกรณ์ เ ป็ น ฐานในการบรรเทาผลกระทบจากปั จ จั ย จากภาวะโลกร้ อ นต่ อ
ภาคการเกษตร
(2) ส่งเสริมให้สหกรณ์ทำเกษตรแบบแม่นยำสูง (Precision Agriculture)
(3) ส่งเสริมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เกษตรอินทรีย์
6) การปรั บ ตั ว ในการพั ฒ นาธุ ร กิ จ สหกรณ์ เ พื ่ อ บริ ก ารผู ้ ส ู ง อายุ แ ละการสร้ า ง Young Smart
Cooperative Member ควรให้ความสำคัญด้าน
(1) ส่งเสริมการสะสมทุนสวัสดิการผู้สูงอายุในระบบสหกรณ์
(2) สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์บริการผู้สูงอายุ
(3) ส่งเสริมการสร้าง Young Smart Cooperative Member
(4) การปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจและบริการของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสมาชิกผู้สูงอายุ
7) ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ การค้า
การตลาด สินค้าและบริการ เช่น Smart Management , Smart business activities รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์
8) ส่งเสริมให้สหกรณ์มีแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงแผน เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
เช่น ส่งเสริมสหกรณ์จัดทำแผนกลยุทธ์ ปรับปรุงแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
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