
ประวัติการสหกรณ์ในประเทศไทย 
การสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เมื่อประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ 
มากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพ่ือเลี้ยง 
ตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมี
เพ่ิมข้ึน ชาวนาที่ไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง และยัง
ถูกเอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถีทางอีกด้วย ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา ท านาได้ข้าว
เท่าใด ก็ต้องขายใช้หนี้เกือบหมด นอกจากนี้การท านายังคงมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ 
ถ้าปีไหนผลผลิตเสียหายก็จะท าให้หนี้สินพอกพูนมากข้ึนเรื่อยๆจนลูกหนี้บางรายต้องโอนกรรมสิทธิ์ในที่นา
ให้แก่เจ้าหนี้ และกลายเป็นผู้เช่านา หรือเร่ร่อนไม่มีที่ดินท ากินไปในที่สุด 
 
จากสภาพปัญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้น ท าให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือ ด้วยการจัดหาเงินทุน 
มาให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ าความคิดนี้ได้เริ่มข้ึนในปลายรัชการที่ 5 โดยก าหนดวิธีการที่จะช่วยชาวนาใน
ด้านเงินทนุไว้ 2 วิธี คือ 
วิธีที่ 1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพ่ือให้เงินกู้แก่ชาวนา แต่ขัดข้องในเรื่องเงินทุนและหลักประกันเงินกู้ ความคิดนี้
จึงระงับไป 
วิธีที่ 2 วิธีการสหกรณ์ประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติในปัจจุบันคือ 
กระทรวงการคลังได้เชิญเซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราช ประเทศอินเดียเข้ามาส ารวจหา
ลู่ทางช่วยเหลือชาวนาได้เสนอว่าควรจัดตั้ง "ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติ" ด าเนินการให้กู้ยืมแก่ราษฎร โดยมีที่ดิน
และหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันเพ่ือป้องกันมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งท่ีนาหลบหนี้สิน ส่วนการควบคุม
เงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้ ท่านได้แนะน าให้จัดตั้งเป็นสมาคมที่เรียกว่า "โคออเปอราทีฟ โซไซ"
(Cooperative Society) โดยมีหลักการร่วมมือกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งค านี้พระราชวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยาลงกรณได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทยว่า "สมาคมสหกรณ์" จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยเริ่มศึกษา
วิธีการสหกรณ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2457 แต่ก็ยังมิได้ด าเนินการอย่างไร จนกระทั่งในปี 2458 ได้มีการเปลี่ยนกรม
สถิติพยากรณ์เป็นกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ประกอบด้วยส่วนราชการ 3 ส่วน คือ การพาณิชย์ การสถิติ
พยากรณ์ และการสหกรณ์ 
การจัดตั้งส่วนราชการสหกรณ์นี้ ก็เพ่ือจะให้มีเจ้าหน้าที่ด าเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นและพระราชวรวงศ์
เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในฐานะทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ขณะนั้นได้ทรงพิจารณา
เลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตที่จัดกันอยู่ในต่างประเทศหลายแบบ ในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟ์ไฟเซนและทรง
ยืนยันไว้ใน รายงานสหกรณ์ฉบับแรกว่า "เมื่อได้พิจารณาละเอียดแล้วได้ตกลงเลือกสหกรณ์ชนิดที่เรียกว่าไรฟ์
ไฟเซน ซึ่งเกิดขึ้นในเยอรมันก่อน และซึ่งมุ่งหมายที่จะอุปถัมภ์คนจน ผู้ประกอบกสิกรรมย่อมๆ เห็นว่าเป็น
สหกรณ์ชนิดที่เหมาะสม ที่สุดส าหรับประเทศไทย" จากการที่พระองค์ท่าน ทรงเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มงานสหกรณ์
ขึ้นในประเทศไทย บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์จึงถือว่าพระองค์ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการสหกรณ์
ไทย" ส าหรับรูปแบบของไรฟ์ไฟเซนก็คือ สหกรณ์เพ่ือการกู้ยืมเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได้มีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน ท าให้สะดวกแก่การควบคุมท้องที่ท่ีได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งสหกรณ์ คือ จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจาก
เป็นจังหวัด ที่มีผู้คนไม่หนาแน่นและเป็นราษฎรที่เพ่ิงอพยพมาจากทางใต้ จึงต้องการช่วยเหลือผู้อพยพซึ่ง
ประกอบอาชีพการเกษตร ให้ตั้งตัวได้ รวมทั้งเพ่ือเป็นการชักจูงราษฎรในจังหวัดอ่ืนทีมีผู้คนหนาแน่นให้อพยพ
มาในจังหวัดนี้ และเข้าท าประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มท่ี ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ จึงได้ทดลองจัดตั้ง
สหกรณ์หาทุนข้ึน ณ ท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเป็นแห่งแรกใช้ชื่อว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้" 
โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ เป็นนายทะเบียน
สหกรณ์ พระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ 



 
ในระยะแรกตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้มีสมาชิกจ านวน 16 คน ทุนด าเนินงาน 3,080 บาท ซึ่งเป็น
เงิน จากค่าธรรมเนียมแรกเข้า 80 บาท และเงินทุนจ านวน 3,000 บาท ได้อาศัยเงินกู้จากแบงค์สยามกัมมา
จล จ ากัด ซึ่งก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน โดยมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นผู้ค้ าประกัน และเสีย
ดอกเบี้ยให้ธนาคารในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี คิดดอกเบี้ยจากสมาชิกในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี ก าหนดให้สมาชิก
ส่งคืนเงินต้นในปีแรกจ านวน1,300 บาท แต่เมื่อครบก าหนดสมาชิกส่งคืนเงินต้นได้ถึง 1,500 บาท ทั้งส่ง
ดอกเบี้ยได้ครบทุกราย แสดงให้เห็นว่าการน าวิธีการสหกรณ์เข้ามาช่วยแก้ไขความเดือดร้อนของชาวนาได้ผล 
และจากความส าเร็จของสหกรณ์วัดจันทร์ดังกล่าว รัฐบาลจึงได้คิดขยายกิจการสหกรณ์ไปยังจังหวัดอ่ืนๆแต่
การจัดตั้งสหกรณ์ในระยะแรกนั้น นอกจากจะมีข้อจ ากัดเรื่องเงินทุนแล้วยังมีข้อจ ากัดในทางกฎหมายด้วย 
เพราะพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมสมาคม พ.ศ. 2459 ท าให้การจัดตั้งสหกรณ์ไม่กว้างขวางพอที่จะขยายสหกรณ์
ออกไป หากจะให้การจัดตั้งสหกรณ์เจริญก้าวหน้าและมีความมั่นคงจะต้องออกกฎหมายควบคุมให้มีขอบเขต
กว้าง ดังนั้นในเวลาต่อมาทางราชการจึงได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมสมาคม พ.ศ. 2459 แล้ว
ประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471นับเป็นกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้
เปิดโอกาสให้มีการรับจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ จากนั้นได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2471อีก 3 ครั้ง นับว่าการประกาศให้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 ช่วยให้การจัดตั้งสหกรณ์ได้
ขยายออกไปอีกมาก 
 
ปี พ.ศ. 2478 มีการริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์เช่าซื้อที่ดินที่จังหวัดปทุมธานีและได้จัดตั้งสหกรณ์ประเภทใหม่ๆ ขึ้น
อีกหลายประเภท เช่น สหกรณ์บ ารุงท่ีดินสหกรณ์ค้าขาย สหกรณ์นิคมฝ้าย สหกรณ์หาทุนและบ ารุงที่ดิน ในปี 
พ.ศ. 2480 ร้านสหกรณ์ได้ถูกจัดตั้งข้ึนเป็นแห่งแรกท่ีอ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อว่าร้าน
สหกรณ์บ้านเกาะ จ ากัดสินใช้ มีสมาชิกแรกตั้ง279 คน และได้มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์ในลักษณะนี้อีกหลาย
แห่งเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพ โดยจัดตั้งขึ้น ทั้งในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และส่วน
ของประชาชน 
 
การเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญท่ีสุดของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย ก็คือการควบสหกรณ์หาทุนเข้าด้วยกัน 
โดยทางราชการได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุนขนาดเล็กที่ด าเนิน
ธุรกิจเพียงอย่างเดียวควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่ สามารถขยายการด าเนินธุรกิจเป็นแบบอเนกประสงค์ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แก่สมาชิก ได้มากกว่า ด้วยเหตุนี้สหกรณ์หาทุนจึงแปรสภาพเป็นสหกรณ์การเกษตรมาจน
ปัจจุบัน และในปี 2511 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ถือก าเนิดขึ้นมา เพ่ือเป็นสถาบันส าหรับให้
การศึกษาแก่สมาชิกสหกรณ์ท่ัวประเทศ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสถาบันสหกรณ์ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิด
ความสัมพันธ์และความช่วยเหลือ ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอ่ืนๆ ที่มิใช่เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ
โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทป็นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดประเภทสหกรณ์ไว้6 ประเภท ตามประกาศ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2516 ประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริการ ซึ่งนับแต่สหกรณ์ได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบ
จนปัจจุบัน ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิกจนท า
ให้จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลก าไรของสหกรณ์ เพ่ิมขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีสหกรณ์ท่ัว
ประเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ประมาณ 7,964 สหกรณ์ และสมาชิก 10,827,490 คน การสหกรณ์
ในประเทศไทยจึงมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะ ต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็น
สถาบันทางเศรษฐกิจและสังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพ และช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น 

 


