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บทบรรณาธิการ
วารสารฅนสหกรณ์ฉบับนี้ เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2559 ทีมงานวา
รสารฅนสหกรณ์ได้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบการนำาเสนอ ในห้วงเวลาปี
หน้าซึ่งเป็นห้วงเวลาการก้าวสู่ศตวรรษที่สองของการสหกรณ์ไทย ทีมงาน
วารสารได้เตรียมการลงไปประสานกับสหกรณ์ที่เป็นตัวแบบที่ดีสำาหรับ
การเป็นองค์การธุรกิจของสมาชิกและชุมชน เพื่อนำาเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
มาเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่อง
เราหวังว่าสมาชิกวารสารจะได้ประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
นวัตกรรม และข้อมูลข่าวสารเพือ่ ประโยชน์ในการนำาไปประยุกต์ใช้สาำ หรับ
การยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ อีกทัง้ การตัง้ รับกับสถานการณ์
ทีจ่ ะมาพร้อมกับความเสีย่ งและโอกาสทีท่ า้ ทายอย่างมัน่ คงด้วยคุณค่าและ
หลักการสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
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จุฑ�ทิพย์ ภัทร�ว�ท

เรียนรู้จากทฤษฎี

หงส์ดำ

และวิธีการหาหงส์เทา

Nassim Nicholas Taleb: ตาเล็บ

สถานการณ์ในปัจจุบันที่คนทั่ว
โลกตระหนักเห็นข้อเท็จจริงทีว่ า่ ตลาดเสรี
(Free market) นัน้ ไม่อาจตอบโจทย์แก่คน
ส่วนใหญ่ในสังคมได้ และหากรัฐไม่กำากับ
ดูแลผู้ที่มีอำานาจต่อรองในตลาดได้ ปัญหา
จริยธรรมวิบัติ (Moral hazard) ย่อมเติบ
กล้าและเป็นภัยต่อคนชั้นกลาง ผู้ประกอบ
การรายย่อยและเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วน
ใหญ่ในประเทศ
ปรากฏการณ์ความล้มเหลวในตลาด
การเงินอเมริกา ชี้ให้เห็นปัญหาที่เกิดจาก
กฎหมายทีม่ ชี อ่ งโหว่และการกำากับดูแลของ
รัฐทีต่ ามไม่ทนั นวัตกรรมการเงิน เป็นต้นตอ
ใหญ่ที่สถาบันการเงินกลายเป็น “เจ้ามือ”
ในการปล่อยสินเชือ่ แบบหละหลวมให้กบั ลูก
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หนีท้ มี่ ศี กั ยภาพการชำาระคืนต่าำ โดยไม่มใี คร
ยอมเป็นเจ้าภาพในความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ จน
ในที่สุด รัฐบาลจำาเป็นต้องออกมาเอาภาษี
ของประชาชนไปอุม้ ธนาคารทีเ่ กิดวิกฤต ใน
ขณะที่ผบู้ ริหารธนาคารกลับยังได้รับโบนัส
ก้อนโต โดยไม่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด!
เหตุการณ์ดงั กล่าวหลายฝ่ายออกมา
พูดถึงว่าเป็น “เหตุเกิดยาก” หมายความว่า
เป็นเหตุการณ์ที่นานๆ จะเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง
และไม่มีทางป้องกันได้ !
คำอธิบายปรากฏการณ์เกิดขึ้นยาก
ด้วย “หงส์ดำ: Black Swan”
ตาเล็บ เป็นอดีตนักวิเคราะห์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ในวอลสตรีท อเมริกา ที่
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เป็นนักค้าตราสารอนุพนั ธ์ในอเมริกา เขาได้
อธิบาย “เหตุเกิดยาก” ว่า “หงส์ดำา” เพื่อ
เป็นสิง่ เตือนสติถงึ ความเชือ่ ของชาวยุโรปใน
สมัยก่อนทีเ่ ชือ่ ว่า หงส์มแี ต่สขี าว จวบจนใน
ศตวรรษที่ 17 เมื่อค้นพบ “หงส์ดำา” เป็น
ครั้งแรกในทวีปออสเตรเลีย ตนจึงเลิกเชื่อ
ว่า หงส์ทุกตัวในโลกล้วนเป็นสีขาว!
ตาเล็บให้ข้อคิดว่า เหตุเกิดขึ้นยาก
แบบห่านดำา มักจะซ่อนตัวอยู่นอกเหนือ
การรับรู้ของคนในสังคม ไม่ต่างกับคน
ยุโรปที่มองไม่เห็นห่านดำาในออสเตรเลีย
เขาได้เขียนหนังสือชื่อ “Black Swan” ใน
ปี 2010 “ระบอบเศรษฐกิจโลก ดูเหมือน
จะมีเสถียรภาพแต่แท้จริงแล้วมันสร้างห่าน
ดำาทีม่ อี านุภาพทำาลายล้างสูง” เขาได้เตือน
ว่า ปรากฏการณ์ทางสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจทีเ่ กิดจากการกระทำาของมนุษย์ทมี่ ี
ความไม่แน่นอนเกินกว่าทีเ่ ราคาดว่าได้ครบ
ถ้วน แถมยังไม่ความซับซ้อนและเกี่ยวโยง
ข้ามพรมแดนสูงขึน้ เรือ่ ย ๆ ในยุคโลกาภิวตั น์
ทฤษฎีหงส์ดำสู่กระบวนการ
แสวงหาหงส์เทา
ทฤษฎีหงส์ดำาของตาเล็บ อธิบาย
ว่า “ความรูไ้ ม่ได้ขนึ้ กับข้อมูลข่าวสารเสมอ
ไป และข้อมูลข่าวสารส่วนใหญ่ในโลกไม่ใช่
ความรู้ และทีส่ าำ คัญ เขาเห็นว่า ข้อมูลทีเ่ ป็น
หลักฐาน (ซึง่ มีไม่มากนัก) ก็ยงั มีความสำาคัญ
มากกว่าทฤษฎี”
เขาให้ความคิดว่า “การด่วนสรุป
หรือเชื่อตามความรู้เก่า ๆ ที่สอนกันมานั้น
เป็นเรือ่ งทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดภูมปิ ญ
ั ญาแก่ตนเอง
แต่หน้าที่ของมนุษย์ทุกคน คือ การเรียนรู้
เพื่อที่จะหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อนำามาสร้าง
คุณค่าใหม่ ๆ”

ในหนังสือของตาเล็บในส่วนทีส่ าม
เขาได้กล่าวถึงกระบวนการลองผิดลองถูกที่
จำากัดขอบเขต ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถ
มองเห็นอุโมงค์แห่งความเป็นไปได้สาำ หรับลด
ความเสีย่ งอย่างมีนยั สำาคัญ ซึง่ กระบวนการ
ดังกล่าวเขาเรียกว่า “หงส์เทา” หรือการ
แสวงหาความแน่นอนบนความไม่แน่นอน
และในอีกตอนหนึ่งของหนังสือ เขายัง
กล่าวถึงกระบวนการ “กินรวบ” ในสังคม
ทีม่ คี วามซับซ้อน ซึง่ ผูค้ นในสังคมมักจะลืม
ข้อเท็จจริงว่า “โอกาสย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ
ในยามที่สังคมเคลื่อนไปข้างหน้า ซึ่งอาจ
เรียกว่า ความไร้ระเบียบ อย่างเช่นกรณีของ
ไมโครซอฟต์ที่สามารถเอาชนะแอปเปิลใน
ตลาดคอมพิวเตอร์ ทัง้ ๆ ทีส่ นิ ค้ามีคณ
ุ ภาพต่าำ

นั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลผลิตที่ไร้คุณค่า
แต่เชื่อว่าเป็นผู้นำาที่มีปริญญาบัตรรับรอง
บทส่งท้ายของเขาถือเป็นกุญแจดอก
สำาคัญ ซึ่งมีความแตกต่างจากแนวคิดเดิม
คือ เขาเชือ่ ว่ามนุษย์ทกุ คนมีกลวิธานในการ
ป้องกันตัวเองอย่างเท่าเทียมกัน และต้อง
นำามาใช้เพือ่ ป้องกันตัวเองให้พน้ จากอวิชชา
ด้วยการทดลองทำาอย่างมีแบบแผนและหา
ข้อสรุปเพื่อสร้างความมั่นใจด้วยตนเอง
แนวคิดทฤษฎีหงส์ดำาของทาเล็บ
ในการคาดเดาสถานการณ์ล่วงหน้า ทำาให้
บรรดากองทุนรวมจำานวนมากในสหรัฐ
ได้เอาวิธีการของเขาไปใช้เป็นกลยุทธ์การ
วิเคราะห์การลงทุนทีเ่ รียกว่า Risk metrics
อย่างแพร่หลาย

กล่าวถึงปัญหาของกระบวนการถ่ายทอดความรู้
ของมนุษย์ที่ขัดแย้งในตัวเอง โดยที่เปาหมาย
ต้องการเปดกระบวนทัศน์ใหม่ ๆ แต่กลับนําวิธีการ
ที่คับแคบจากข้อมูลในอดีตมาเป็นกรอบเพื่อกําหนด
วิธีการ ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นผลผลิตที่ไร้คุณค่า
แต่เชื่อว่าเป็นผู้นําที่มีปริญญาบัตรรับรอง
กว่า ซึง่ พิสจู น์ให้เห็นแล้วว่า โอกาสเกิดขึน้ ได้
เสมอในยุคข้อมูลข่าวสาร แต่คนฉลาดก็ตอ้ ง
ไม่ยดึ ติดกับโชคหรือโอกาสเพียงอย่างเดียว
เขาได้กล่าวถึงปัญหาของกระบวนการ
ถ่ายทอดความรูข้ องมนุษย์ทขี่ ดั แย้งในตัวเอง
โดยที่เป้าหมายต้องการเปิดกระบวนทัศน์
ใหม่ ๆ แต่กลับนำาวิธกี ารทีค่ บั แคบจากข้อมูล
ในอดีตมาเป็นกรอบเพื่อกำาหนดวิธีการ ดัง

ที่มา: Nassim Nicholas Taleb. (2010)
The Black Swan.
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ใ น แ ว ด ว ง ค น ส ห ก ร ณ

สว.สก.

การพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า
ความท้าทายของการพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า
สหกรณ์มบี ทบ�ทสำคัญในภูมทิ ศั น์ท�งเศรษฐกิจของอัลเบอต้� ตลอดม�จนถึงปจจุบนั สหกรณ์ถกู ก่อตัง้ ขึน้
เมื่อช�วน�ต้องก�รก�รเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กร และตล�ดในร�ค�ที่เปนธรรม คว�มจำเปนเหล่�นี้ได้เปลี่ยนไปในปจจุบัน
เช่นเดียวกับบทบ�ทของสหกรณ์ ประโยชน์ที่สหกรณ์ให้แก่สม�ชิกตลอดจนก�รว�งโครงสร้�งใหม่ในก�รจัดก�รธุรกิจ
ของสหกรณ์
ในช่วงไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมานี้ มีสหกรณ์ 3
แห่งทีแ่ สดงให้เห็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ในการส่ง
เสริมความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ดังเช่นสหกรณ์เวสล็อคเทอร์มนิ อล สามารถ
ระดมทุนได้มากถึง 2.2 ล้านดอลลาร์เพือ่ การ
ซือ้ และขยายโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์แบต

เตอร์ ริเวอร์ แรลเวย์ ระดมทุนได้ 3.4 ล้าน
ดอลลาร์เพือ่ ใช้ในการซือ้ และดำาเนินงานทาง
รถไฟระยะสัน้ ระยะทาง 90 กม. ได้ ส่วนสห
กรณ์ซลั กัวโด ออฟพอทูนติ ี้ ดีเวลลอปเม้นท์
ได้เงินทุนจำานวน 220,000 ดอลลาร์ สำาหรับ
แผนธุรกิจเนื้อสัตว์ในชุมชน

ทัง้ สามสหกรณ์เป็นตัวอย่างทีด่ เี ยีย่ ม
ของการทีช่ มุ ชนสามารถควบคุมการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจของตนได้ ทัง้ ยังรักษาอัตลักษณ์
ท้องถิน่ ไว้และดำาเนินการโดยพิจารณาถึงมุม
มองด้านการลงทุนด้วยในคราวเดียวกัน ความ
สำาเร็จดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจาก
การมีสว่ นร่วมอย่างสูงในกระบวนการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน พวกเขาได้แสดง
ให้เห็นว่าชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ไม่ใช่

รัฐอัลเบอต้า
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รัฐบาล ทีจ่ ะต้องเป็นผูผ้ ลักดันกระบวนการ
ให้เกิดขึน้ ซึง่ วารสารในฉบับหน้าจะได้น�ำ มา
เสนอแก่ท่านผู้อ่าน
แม้ จ ะมี ตั ว อย่ า งที่ ดี แต่ ก ลั บ มี
สหกรณ์ใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่ง ทั้งนี้เป็น
เพราะสหกรณ์ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
ที่สำ�คัญได้แก่
1. จุดมุ่งหมายในการลงทุน -แม้
สหกรณ์จะระดมเงินทุนได้มากเมือ่ เทียบกับ
ขนาดของธุรกิจชุมชน แต่ก็นับเป็นจำ�นวน
ที่ต่ำ�กว่าบรรทัดฐานเมื่อมองจากมุมมอง
ของ นักลงทุน แม้สหกรณ์จะสามารถจ่าย
เงินปันผลค่าหุน้ แต่อาจยังไม่คมุ้ ค่ากับการ
ลงทุนหากมองในมุมมองของนักลงทุนทัว่ ไป
ในขณะทีน่ กั สหกรณ์จะรูส้ กึ ดีกบั ผลตอบแทน
ทีไ่ ม่ใช่ตวั เงิน ซึง่ หมายถึงการมีสว่ นร่วมเป็น
เจ้าของธุรกิจที่สำ�คัญต่อชุมชนและรู้ว่าเขา
จะสามารถมีสว่ นในความอยูร่ อดของชุมชน
ที่ตนอาศัยอยู่ในระยะยาว
2. สหกรณ์มกั ใช้เวลาในการพัฒนา
ธุรกิจมากกว่าธุรกิจเอกชนทัว่ ไป - โดยพืน้
ฐานการดำ�เนินงานตามหลักประชาธิปไตย
ภายใต้การมีสว่ นร่วมของสมาชิกนัน้ จำ�เป็น
ที่สมาชิกต้องติดต่อสื่อสารและ เรียนรู้จาก
กันมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นไว้วางใจ

ซึ่งถือเป็นการสร้างทุนทางสังคม นอกจาก
นี้ ยังต้องมีผู้นำ�ที่มองการณ์ไกลและมีการ
บริหารจัดการที่ดี และเป็นผู้ที่เข้าใจและ
มองเห็นว่าสหกรณ์จะสามารถให้ประโยชน์
แก่ชุมชนในวงกว้างได้ โดยที่ผู้นำ�คนนั้นไม่
หวังผลตอบแทนทางการเงินมากเท่าที่เขา
จะได้หากบริหารงานธุรกิจเอกชนอื่น นัก
ลงทุนทัว่ ไปในธุรกิจมักจะมีความอดทนน้อย
กว่าในการรอการตัดสินใจตามกระบวนการ
ประชาธิปไตยซึง่ ใช้เวลานานและจำ�เป็นต้อง
ให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นในวงกว้าง
3. ข้อจำ�กัดด้านกฎเกณฑ์และข้อ
ยกเว้นปัจจุบนั ทีใ่ ห้แก่สหกรณ์ ทำ�ให้สหกรณ์
ต้องถูกจำ�กัดเมือ่ ต้องพิจารณาการระดมทุน
ที่มากขึ้นในชุมชน
4. การขาดความเข้าใจในรูปแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ - สหกรณ์แต่ละแห่งที่กล่าว
มาได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาของ
ตนจากบุคคลภายนอกหลายระดับ เช่น
ข้าราชการ ที่ปรึกษา นักพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้บคุ คลหรือองค์กร
ต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะมีความรูเ้ ป็นอย่างดีในธุรกิจ
ของตน แต่สว่ นมากยังขาดความเข้าใจเรือ่ ง
พื้นฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์
ในบริบทของการเป็นองค์การธุรกิจของ

สหกรณ์เวสล็อคเทอมินัล

ประชาชน
5. การเข้าถึงแหล่งเงินกู้และการ
ทำ�ให้ได้ตามมาตรฐานเรือ่ งความเสีย่ ง - แม้
สหกรณ์จะสามารถแก้ปญ
ั หาโดยการระดม
ทุนจากนักลงทุนในชุมชนได้ แต่สหกรณ์ยงั
พบปัญหาในการเข้าถึงแหล่งเงินกูท้ จี่ �ำ เป็น
การจัดตัง้ ธุรกิจหรือในการประกันฐานะการ
เงินของตนในระยะเริม่ ต้นก่อตัง้ แม้จะดำ�เนิน
ธุรกิจได้ค่อนข้างดี แต่สหกรณ์รายใหม่ ๆ
มักจะไม่สามารถคงอัตราส่วนทางการเงิน
ต่าง ๆ ทีส่ ถาบันการเงินกำ�หนดเพือ่ เป็นตัว
บอกระดับความเสีย่ งไว้ในระดับทีด่ ไี ด้ในช่วง
แรก ๆ ดังนัน้ เมือ่ สหกรณ์เข้าหาสถาบันการ
เงินเพื่อขอเงินกู้ และมีอตั ราส่วนหนีต้ อ่ ทุน
(debt equity ratio) ต่ำ�ถึง 1:3 สถาบัน
การเงินแบบดั้งเดิมจึงมักจะไม่ค่อยอยาก
ช่วยเหลือสหกรณ์นัก
ข้อเสนอในการพัฒนาสหกรณ์เพือ่ ให้
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ
เพือ่ ให้ชาวอัลเบอร์ตา้ สามารถควบคุมธุรกิจ
ของตนได้ทั้งยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนสหกรณ์
รัฐบาล ภาคส่วนเอกชน สถาบันการเงิน
และองค์กรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ
ซึ่งจะทำ�ให้เกิดองค์ประกอบสำ�คัญต่อไปนี้
• การพัฒนาของโครงการร่วมระหว่าง
ภาคส่วนรัฐบาลและเอกชนซึง่ ได้รบั ทุนจาก
Co-op Venture Fund ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้
ในการลงทุนทางตรงทัง้ ในสหกรณ์ใหม่และ
สหกรณ์เดิมที่ต้องการขยายธุรกิจ
• การสนับสนุนให้ชาวอัลเบอต้า
ลงทุนในสหกรณ์ในท้องถิ่นของตนและได้
ผลตอบแทนที่สามารถเลี้ยงตนเองได้หลัง
เกษียณ
• การพัฒนาโปรแกรมลดหย่อนภาษี
ท้องถิน่ ของชุมชนอัลเบอต้า ซึ่งสามารถนำ�
ไปประยุกต์ใช้ได้กับสหกรณ์และธุรกิจของ
ชุมชนอื่น ๆ
• การพัฒนากระบวนการกองทุน
ฅนสหกรณ์
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สหกรณ์แบตเตอร์ ริเวอร์ แรลเวย์

สำ�หรับการลงทุนเพือ่ พัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
(Community Economic Development
Investment Fund: CEDIF) ซึ่งคล้ายกับ
กระบวนการที่ใช้ในโนวาสก๊อตเทีย ทั้งยัง
เกีย่ วข้องโดยตรงกับเรือ่ งการลดหย่อนภาษี
และเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ และการ
ทำ�เอกสารหนังสือชี้ชวนที่ง่ายขึ้น
• การสนับสนุนการพัฒนาสหกรณ์ที่
ดีขนึ้ แบบไม่เสียค่าใช้จา่ ยหรือต้นทุนต่�ำ เพือ่
สหกรณ์ใหม่และสหกรณ์เดิม รวมถึงการ
พัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาที่มปี ระสบการณ์
ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องสำ�หรับสหกรณ์ใหม่และ
ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น
องค์ประกอบสำ�คัญประการหนึ่ง
ที่อยากกล่าวถึงในที่นี้ คือ การค้ำ�ประกัน
เงินกู้โดยรัฐบาลแต่ประเด็นดังกล่าวมีข้อ
โต้แย้งที่สำ�คัญดังนี้
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1.หน่วยงานรัฐชี้ให้เห็นว่าแนวคิด
เรื่องการค้ำ�ประกันเงินกู้จะส่งผลทางลบ
อย่างมากต่อรัฐบาล โดยอิงจากเรื่องการ
ลงทุนที่อื้อฉาวของรัฐบาลในช่วงทศวรรษ
ที่ 1980 นอกจากนี้ยังคิดว่ารูปแบบการ
ลดหย่อนภาษีมีแนวโน้มว่าจะได้รับการ
สนับสนุนมากกว่า
2. การสนทนากลุ่มกับนักสหกรณ์
ปัจจุบนั เปิดเผยว่า แม้สหกรณ์จะคิดว่าการ
ค้�ำ ประกันเงินกูจ้ ะมีประโยชน์ แต่พวกเขาก็
คิดว่าการสนับสนุนเรือ่ งเงินหลังเกษียณและ
การลงทุนเพือ่ ลดหย่อนภาษีจะมีประโยชน์
ต่อการระดมทุนมากกว่า สหกรณ์บางแห่ง
รู้สึกว่าด้วยโครงการเหล่านี้ จะทำ�ให้ตน
สามารถระดมทุนได้เป็นจำ�นวนมาก และ
มีอตั ราส่วนหนีต้ อ่ ทุนทีด่ ขี นึ้ และเพิม่ โอกาส
ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อไป

กองทุนร่วมลงทุนในสหกรณ์
เงินทุนตั้งต้นที่มาจากภาคส่วน
สหกรณ์ เครดิตยูเนียนต่าง ๆ สหกรณ์ตา่ ง ๆ
ทีม่ นั่ คง องค์กรเพือ่ การกุศล และบุคคลต่าง
ๆ จะถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
บริหารซึ่งประกอบด้วยตัวแทนผู้ลงทุนใน
กองทุนและบุคคลอิสระจากส่วนอื่น ๆ ใน
ระบบการพัฒนาสหกรณ์ที่เสนอขึ้นเพื่อ
ให้เกิดความเป็นกลางในการประเมินการ
ลงทุน คณะกรรมการบริหารของกองทุนหรือ
คณะกรรมการการลงทุนของคณะกรรมการ
บริหารจะเป็นผูต้ ดั สินใจลงทุน การลงทุนนี้
จะสามารถใช้สนับสนุนการลงทุนในสหกรณ์
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
• การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ทำ�ให้ สหกรณ์เวสต้อค เทอมินอลสามารถมี
เงินตัง้ ต้นในการซือ้ โรงเก็บเมล็ดพันธุไ์ ด้ หรือ

ฅนสหกรณ์
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สหกรณ์ซัลกัวโด้

บางสหกรณ์ สามารถนำ�เงินลงทุนทีร่ ะดมได้
ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาที่มีโครงสร้าง
และโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า
• การลงทุนระยะแรกทีม่ คี วามเสีย่ ง
สูง – เงินกองทุนสามารถถูกนำ�ไปใช้เป็นเงิน
ลงทุน“ระยะแรก” ในโครงการของสหกรณ์
ได้ ไม่วา่ สหกรณ์จะมีสนิ ทรัพย์ลงทุนอยูแ่ ล้ว
หรือไม่ก็ตาม เงินลงทุนระยะแรกนี้จะช่วย
ทำ�ให้ผู้บริหารสหกรณ์ระดมทุนในส่วนที่
เหลือทีจ่ �ำ เป็นจากสมาชิกได้อย่างมัน่ ใจมาก
ขึน้ เพราะถือว่ามีเงินลงทุนระยะแรกเป็นตัว
สำ�รองไว้แล้ว ซึง่ เงินลงทุนระยะแรกดังกล่าว
จะถูกจ่ายคืนหลังจากทีส่ หกรณ์สามารถระดม
ทุนได้ครบ ตัวอย่างเช่น กรณีของสหกรณ์
บ้านผูส้ งู อายุทตี่ อ้ งจ่ายเงินมัดจำ�ค่าก่อสร้าง
โดยใช้เงินลงทุนระยะแรกไปก่อน ต่อมาเมือ่
ทุกยูนติ ถูกขายให้แก่ผอู้ าศัยจนครบจึงมีการ

จ่ายคืนเงินลงทุนนั้นคืน
• การลงทุนที่ปลอดการค้ำ�ประกัน
ในกรณีที่สหกรณ์สามารถระดมทุนได้แล้ว
เป็นส่วนใหญ่แต่ยังต้องการแหล่งเงินกูเ้ พือ่
จัดหาทุนส่วนที่เหลือ สหกรณ์ก็สามารถใช้
เงินทุนดังกล่าวเบือ้ งต้นไปก่อนได้หากธุรกิจ
สหกรณ์ยงั ไม่สามารถดำ�เนินงานได้ดแี ละเข้า
เกณฑ์มาตรฐานด้านความเสีย่ งของสถาบัน
การเงินทั่วไป
ตารางข้างล่างนีแ้ สดงให้เห็นตัวเลข
ประมาณการขัน้ ต่�ำ ของเงินทุนทีจ่ ะสามารถ
จัดหาได้ โดยจะมีกองทุนร่วมลงทุนจาก
รัฐบาลในอัตราส่วน 1 ต่อ 1

แม้จ�ำ นวนเงินกองทุนข้างต้นนีอ้ าจ
จำ�เป็นต้องสำ�รองไว้ แต่หากพิจารณาแล้ว
ว่าสามารถสร้างผลตอบแทน ได้จากการ
ลงทุน ธุรกิจก็อาจค่อย ๆ เพิ่มความเสี่ยง
ในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนได้
กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นกองทุนทีส่ ามารถดำ�เนินงานอยูไ่ ด้ดว้ ย
ตนเองโดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
และไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หลังจากระยะแรกอีก นอกจากนี้ เงินทุนนี้
ยังใช้ในการการันตี การลดหย่อนภาษีท้อง
ถิน่ และเงินหลังเกษียณดังทีจ่ ะกล่าวในส่วน
ถัดไป ประชาชนในอัลเบอต้า ยังสามารถ

เครดิตยูเนียน
สหกรณ์ที่มั่นคง (UFA, Credit Unions, Utility Co-operatives)
กองทุนร่วมลงทุนจากภาครัฐใน Alberta
รวมกองทุน

500,000
500,000
1,000,000
$2,000,000

ฅนสหกรณ์
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ลงทุนในกองทุนได้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ธุรกิจในท้องถิน่ ของตน ยังสามารถลงทุนใน
กองทุนได้เพือ่ เป็นการสนับสนุนธุรกิจในท้อง
ถิ่นของตน เมื่อกองทุนนี้มีความมั่นคงแล้ว
เงินทุนก็จะเติบโตได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
เมือ่ สหกรณ์ในอับเบอต้าส่งเสริมโอกาสการ
ลงทุนแก่สมาชิก

โนวา สก็อตเทีย นับว่าประสบความ
สำ�เร็จอย่างมากในการใช้นโยบายลดหย่อน
ภาษี 30% ร่วมกับโครงการพัฒนาสหกรณ์
โดย การลดหย่อนภาษีท�ำ ให้เกิดการลงทุนทัง้
ในบริษทั สหกรณ์ หรือองค์กรทีไ่ ม่แสวงหา
กำ�ไรต่าง ๆ (โดยมีการจำ�กัดยอดหุ้นปันผล
สำ�หรับกรณีการลงทุนในองค์กรทีไ่ ม่แสวงหา
กำ�ไร) สัดส่วนการลดหย่อนภาษีทสี่ งู ดังกล่าว
โครงการลดหย่อนภาษีเงินลงทุน
อาจเป็นผลโดยตรงจากการสนับสนุน การ
อัลเบอต้า เอ็น ดับบลิวที และนูเนวุท แนะนำ�และให้ค�ำ ปรึกษาของสมาคมสหกรณ์
เป็นเพียงสามเขตรัฐปัจจุบนั เท่านัน้ ในประเทศ โนวาสก็อตเทีย (NSCC)
แคนาดาที่ไม่มีโครงการลดหย่อนภาษีเงิน
ลงทุน ขณะที่รัฐอื่น ๆ บางรัฐให้ลดหย่อน กระบวนการจัดการเงินออมเพื่อ
สำ�หรับโครงการวิจัยและพัฒนา บางรัฐได้ ชีวิตหลังเกษียณสำ�หรับสหกรณ์ใน
ขยายขอบเขตการลงทุนให้กว้างขึ้น ใน บริ อัลเบอต้า
ทิช โคลัมเบีย มีนโยบายลดหย่อนภาษีให้ถงึ
ประมาณ 70% ของเงินลงทุน
30% เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ลงทุนลงทุนในธุรกิจ ทั้งหมดที่ตั้งโดยสมาคมสหกรณ์อัลเบอต้า
ขนาดเล็กของรัฐ ซึ่งจะทำ�ให้เศรษฐกิจของ เกิดขึ้นจากโปรแกรมการออมเงินเพื่อชีวิต
รัฐขยายตัวมากขึ้น
หลังเกษียณ (RRSP) เห็นได้ชัดเจนว่านัก

ลงทุนที่ลงทุนโครงการนี้เพราะเห็นว่า
เงินของตนจะได้ถูกนำ�ไปใช้สนับสนุนการ
ลงทุนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะนำ�ไปลงทุน
ในกองทุนของรัฐอืน่ ซึง่ ห่างไกลออกไป เช่น
กองทุนในนิวยอร์กและจากสถิติเรื่องการ
ยื่นภาษีของแคนาดาแสดงให้เห็นว่า ค่า
เฉลี่ยของเงินลงทุนที่ชาวอัลเบอต้า ลงใน
RRSPมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ลงในกองทุนอื่นๆ
กองทุนสำ�หรับการลงทุนเพือ่ พัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน (CEDIF)
กองทุนสำ�หรับการลงทุนเพือ่ พัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน (CEDIF) เป็นศูนย์กลางใน
การจัดหาเงินของสหกรณ์ตา่ ง ๆ ในอัลเบอต้า
เป็นทีร่ ะดมเงินทุนจากการขายหุน้ ในชุมชน
ซึง่ รวมทัง้ RRSP และการลดหย่อนภาษีไว้ใน
แพคเกจเดียวกัน ซึง่ ช่วยลดต้นทุนในการทำ�
ธุรกรรมทางธุรกิจของสหกรณ์ทตี่ งั้ ใหม่ เงิน
ทีไ่ ด้จะถูกนำ�ไปลงทุนในธุรกิจใหม่หรือธุรกิจ

สหกรณ์อัลเบอต้า
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เดิมในท้องถิน่ CEDIF จะทำ�ให้สหกรณ์และ
ธุรกิจในท้องถิ่นรายอื่นดึงดูดนักลงทุนได้
มากขึ้น นอกจากนี้ แพคเกจนี้ยังทำ�ให้เกิด
การจัดทำ�เอกสารหนังสือชีช้ วนในรูปแบบที่
ง่ายขึน้ (Simplified Offering Document:
SOD) โดย SOD จะทำ�ให้เกิดกรณีตัวอย่าง
และรูปแบบการดำ�เนินการทางกฎหมายที่
ชัดเจนให้ธุรกิจใหม่ในท้องถิ่น
CEDIF มักถูกริเริม่ และก่อตัง้ ในท้อง
ถิ่นที่ CEDIF นั้นจะดำ�เนินงาน การมีส่วน
ร่วมของกลุม่ หรือสมาชิกในท้องถิน่ ในวงกว้าง
นับเป็นส่วนสำ�คัญในกระบวนการและการ
มีส่วนร่วมของสาธารณะนั้นมีความจำ�เป็น
อย่างมากต่อความสำ�เร็จของ CEDIF หนึ่ง
ในขั้นตอนแรก ๆ ที่ผู้ที่สนใจใน CEDIF จะ
ต้องทำ� คือ การเตรียมกลยุทธ์ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชน กลยุทธ์ดงั กล่าวจะเป็น
แบบแผนสูก่ ารบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ
และวัตถุประสงค์ ต่าง ๆ ทีต่ งั้ ขึน้ โดยชุมชน

ทั้งยังนำ�ไปสู่แผนการดำ�เนินงานอย่างเป็น
ทางการทีเ่ รียกว่า Community Economic
Development Plan
SOD ซึ่งจัดทำ�โดยคณะกรรมการ
บริหารของ DECIF จะถูกนำ�ส่ง (พร้อม
กับแผนธุรกิจ งบการเงิน และเอกสารอื่น
ที่จำ�เป็น) ให้แก่ Alberta Finance and
Enterprise และหากเรียบร้อยจะถูกส่งต่อ
ให้กับ Alberta Securities Commission
เพือ่ ตรวจสอบและอนุมตั ติ อ่ ไป SOD ทีผ่ า่ น
ขัน้ ตอนดังกล่าวแล้วจะเปรียบเสมือนว่าธุรกิจ
ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้เข้าร่วมกับโปรแกรมการ
ออมหลังเกษียณ โดยอัตโนมัติแล้ว
เมือ่ การเสนอขายหุน้ ต่อสาธารณะ
ได้รบั การอนุมตั ิ ประชาชนในรัฐ อัลเบอต้า
ทีม่ อี ายุ 18 ปีขนึ้ ไปจะมีสทิ ธิล์ งทุนในกองทุน
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ใดก็ได้ในท้องถิ่น
ของตน

โครงการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
นอกจากเครื่องมือต่าง ๆ ทางการ
เงินสำ�หรับสหกรณ์ดังที่กล่าวข้างต้น ยังมี
ความจำ�เป็นที่จะต้องให้การสนับสนุนการ
พัฒนาสหกรณ์ด้วย ได้มีการตั้งกลุ่มผู้ให้คำ�
ปรึกษาในท้องถิ่นซึ่งทำ�งานภายใต้เงินช่วย
เหลือทีส่ หกรณ์ใหม่หรือสหกรณ์เดิมได้รบั มา
เงินทุนส่วนใหญ่มาจากโครงการกองทุนเพือ่
การพัฒนาอัลเบอต้าในชนบท และเงินช่วย
เหลือจากสมาคมพัฒนาสหกรณ์แคนาดาแม้
โครงการเหล่านี้จะได้สร้างประโยชน์อย่าง
มาก แต่ยังมีสหกรณ์ที่ไม่ได้สมัครขอรับ
ความช่วยเหลือ เนือ่ งจากขาดความสามารถ
หรือเส้นสายในการสมัคร หรือบางแห่งอาจ
ไม่มีความคิดริเริ่มซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาที่กำ�หนดโดยกองทุนฯ
โดยแรกเริ่มนั้น ทีมงานดังกล่าว
อาจประกอบด้วยนักพัฒนาซึง่ เป็นพนักงาน
ประจำ�จำ�นวน 1 คน และนักพัฒนาทีท่ �ำ งาน
ฅนสหกรณ์
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พาร์ทไทม์อีก 2-3 คนซึ่งรู้ลึกเกี่ยวกับท้อง
ถิ่นของตนหรือเกี่ยวกับภาคส่วนธุรกิจต่าง
ๆ บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนกลุ่มแรกที่ตอบ
สนองต่อการขอการสนับสนุนด้านการพัฒนา
สหกรณ์ งบประมาณเงินสนับสนุนโครงการ
เพื่อการพัฒนาอาจขอรับการสนับสนุน
ในช่วงแรก บทบาทหลักของทีมเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ คือ การช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในระดับองค์กรธุรกิจ
(enterprise level) และประสานงานกับ
เครือข่ายในเรื่องสำ�คัญต่างๆดังนี้
1) การช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ธุรกิจสหกรณ์ ซึง่ รวมถึงการศึกษาความเป็น
ไปได้ต่าง ๆ การช่วยเริ่มก่อตั้งธุรกิจ และ
การวางแผนธุรกิจ หน้าที่หลักจะเป็นการ
ช่วยสหกรณ์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนต่างๆ
2) การวิจัยและรวบรวมข้อมูล
สำ�หรับธุรกิจต่างๆทีจ่ ะดำ�เนินการจากกรณี
ศึกษาต่าง ๆ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จเช่น การ
วางแผนวงจรธุรกิจ สหกรณ์เพือ่ บ้านสำ�หรับ
ผู้สูงอายุ สหกรณ์พลังงานทดแทน เป็นต้น
3) บริการการให้คำ�ปรึกษาทาง
กฎหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
ช่วยในทีมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ จะ
ใช้กรณีทเี่ คยเกิดขึน้ ในอดีตเป็นตัวอย่าง และ

14
�������� 34.indd 14

ช่วยสหกรณ์รายใหม่หรือสหกรณ์ทตี่ อ้ งการ
ขยายธุรกิจในการจัดโครงสร้างทางกฎหมาย
พืน้ ฐานของตน ธุรกิจสหกรณ์ทมี่ คี วามเสีย่ ง
น้อยหรือที่ได้ปรับใช้รูปแบบสหกรณ์ตาม
กรณีศกึ ษาทีเ่ คยเกิดขึน้ แล้วนัน้ อาจไม่จ�ำ เป็น
หรือต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ ในอนาคต ส่วนสหกรณ์ทมี่ โี ครงสร้าง
ทางกฎหมายทีซ่ บั ซ้อนและมีความเสีย่ งทาง
ธุรกิจสูงจะได้รบั คำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางกฎหมายในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ
4) การให้บริการทางกฎหมายทัว่ ไป
ทีมเพือ่ การพัฒนาจะสร้างชุดข้อมูลของกรณี
ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งจะทำ�ให้สหกรณ์ต่าง
ๆ พัฒนารูปแบบความร่วมมือของตนตาม
หลักปฏิบตั ทิ ดี่ ี สหกรณ์ทดี่ �ำ เนินธุรกิจขนาด
เล็กใช้เงินทุนไม่มากและใช้กรณีศกึ ษาทีเ่ คย
เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างอาจต้องการคำ�ปรึกษา

ฅนสหกรณ์
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ทางกฎหมายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
สำ�หรับสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและ
มีเงินลงทุนที่มากขึ้นอาจยังจำ�เป็นต้องได้
รับคำ�แนะนำ�ทางกฎหมายอยู่
5) การบริหารโครงการการให้คำ�
ปรึกษาแก่สหกรณ์ โดยทีมเพื่อการพัฒนา
จะเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาทางธุรกิจ
เครือข่ายดังกล่าวจะประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทางธุรกิจซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูท้ เี่ กษียณหรือใกล้
เกษียณแล้วที่สามารถให้คำ�แนะนำ�หลักที่
เกีย่ วข้องตามความจำ�เป็นของสหกรณ์ประเภท
หนึ่ง ๆ ได้ โดยที่ปรึกษาจะสละเวลามาให้
คำ�ปรึกษาและได้ผลตอบแทนจาก Co-op
Development Services สำ�หรับค่าใช้จา่ ย
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี
สหกรณ์อาจเปลีย่ นสถานะของทีป่ รึกษาดัง
กล่าวเป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั ค่าปรึกษาหรือจ้าง
เป็นพนักงานประจำ�ของสหกรณ์ได้ ทัง้ นีข้ นึ้
อยูก่ บั ความเหมาะสมของความสัมพันธ์และ
ทุนที่สหกรณ์นั้น ๆ มีเครือข่ายที่ปรึกษานี้

สามารถตั้งขึ้นตามความต้องการที่ชัดเจน
อยู่แล้วของสหกรณ์ก็ได้ หรือในบางกรณี
ทีมพัฒนาอาจพยายามหาที่ปรึกษาเป็น
รายคนโดยเฉพาะที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของสหกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านธุรกิจรถไฟหรือผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมล็ดพันธุ์

6) การอบรม การสัมมนาและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน/การ
กำ�กับดูแลกิจการสหกรณ์ หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบเน้นที่ธุรกิจหนึ่ง ๆ โดย
เฉพาะตามหลักปฏิบตั ทิ เี่ ป็นแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
มิใช่เพียงแต่ทฤษฎี
7) การให้คำ�ปรึกษาเพื่อสนับสนุน
สหกรณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
ฅนสหกรณ์
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8) สร้างเครือข่ายเพือ่ การยกระดับ
วิชาชีพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน
โดยจัดการด้านการสื่อสาร ข้อมูล และ
การศึกษาที่ดี สมาชิกหลักของเครือข่าย
นี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ในโครงการฯ
แม้นกั พัฒนาทีเ่ ป็นพนักงานประจำ�
จะสามารถช่วยให้การพัฒนาสหกรณ์ใหม่
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น พวกเขายัง
คงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ได้ทั้งหมด ในความเป็นจริงแล้ว จากงาน
และการบูรณาการเครือ่ งมือทางการเงินทัง้
หลายทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น ทำ�ให้ความต้องการ
บริการต่าง ๆ เพือ่ การพัฒนาสหกรณ์มแี นว
โน้มทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เมือ่ ทีมพัฒนา
ประสบความสำ�เร็จและพิสจู น์ความสามารถ
ว่าเป็นองค์กรที่พึ่งตนเองได้ ก็จะสามารถ
เพิ่มจำ�นวนพนักงานในทีมพัฒนาได้

ต่าง ๆ ของอัลเบอต้าในชนบท และรัฐบาล
ของอัลเบอต้า ได้พยายามหากลยุทธ์ทหี่ ลาก
หลายเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำ�ในชนบท การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ของธุรกิจสำ�คัญและโครงสร้างเศรษฐกิจ
เป็นปรากฏการณ์ทวั่ ไปในชุมชนชนบททุกที่
การรวมบริการของธุรกิจในชนบท
เช่น การจัดการเมล็ดพันธุ์ บรรจุภัณฑ์เนื้อ
สัตว์ และบริการด้านรถไฟเข้าด้วยกันใน
ศูนย์ทมี่ ขี นาดใหญ่ขนึ้ นับเป็นการเพิม่ ต้นทุน
อย่างมากสำ�หรับธุรกิจหลายแห่งในชนบท
และบริการด้านรถไฟเข้าด้วยกันในศูนย์ทมี่ ี
ขนาดใหญ่ขึ้นนับเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่าง
มากสำ�หรับธุรกิจหลายแห่งในชนบท ซึ่ง
ทำ�ให้ความสามารถในการดำ�เนินงานลดลง
กรณีศกึ ษาบางกรณีแสดงให้เห็นว่าสมาชิก
ในชุมชนเต็มใจที่จะลงทุนก้อนโตเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและไม่หวังเพียงแค่จะหยุด
ปัญหา แต่ต้องการให้สถานการณ์ภาวะ
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เศรษฐกิจตกต่ำ�นั้นดีขึ้นด้วย
กับสหกรณ์
รูปแบบที่นำ�เสนอไปนั้นจำ�เป็น
การสูญเสียโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ต้องมีการเปลีย่ นแปลงนโยบายสาธารณะที่
ทีส่ �ำ คัญเป็นหนึง่ ในหายนะทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน สำ�คัญหลายประการ รวมถึงการสนับสนุน
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ทางการเงินรายย่อยที่ดำ�เนินอยู่ อย่างไร
ก็ตาม การเปลีย่ นแปลงเหล่านีส้ ามารถช่วย
ปล่อยเงินลงทุนจำ�นวนหลายล้านดอลลาร์
ของอัลเบอต้า สู่ธุรกิจที่มีฐานอยู่ในชุมชน
ได้ เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นทั้งสิ้น
91 ครั้งเหล่านี้ ถูกนำ�ไปลงทุนเพื่อบริหาร
สินทรัพย์จำ�นวนกว่า 32 ล้านดอลล่าร์ ซึ่ง
สามารถสนับสนุนความยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจ
ได้ โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งเป็นประเด็นที่
รัฐบาลพยายามอย่างหนักมาตลอดหลาย
ปีในการจัดการแก้ไขแต่ยังไม่สำ�เร็จเสียที
ด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์ที่กล่าว
แล้วในบทความฉบับนี้ รัฐบาลของอัลเบอต้า
จะช่วยพัฒนาด้านความสามารถในการ
แข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ ธุรกิจทีช่ มุ ชน
เป็นเจ้าของเอง และพึ่งตนเองได้
สำ�หรับเครดิตยูเนียน
เครดิตยูเนียนจะได้ประโยชน์จาก
รูปแบบนี้อย่างแน่นอน เพราะยิ่งความ
สำ�เร็จของการเติบโตของสหกรณ์ปัจจุบัน
และการตั้งธุรกิจใหม่มีมากเท่าไร เครดิต
ยูเนียนก็จะมีลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น ในโนวา
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ชัยชนะเบือ้ งต้นหรือความสำ�เร็จขัน้
แรกทีเ่ ราจะได้กอ่ นทีจ่ ะก้าวต่อไปข้างหน้าสู่
การสนับสนุนทีม่ ากยิง่ ขึน้ สำ�หรับการพัฒนา
สหกรณ์ในท้องถิ่นของเรานั้นคืออะไร?
สิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งคือความเต็มใจที่
จะปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่อให้เอื้อต่อ
รูปแบบเหล่านี้ โดยเฉพาะเรือ่ งการลดหย่อน
ภาษี คำ�ถามถัดไปคือ มีความต้องการที่
ก้าวต่อไป:
จะขยายด้านการให้ค�ำ ปรึกษาหลักไปยังผูม้ ี
รู ป แบบที่ นำ � เสนอในบทความ ส่วนได้เสียภายนอกภาคส่วนสหกรณ์ อืน่ ใด
ฉบับนี้มีความซับซ้อนและจำ�เป็นต้องมี อีกบ้างหรือไม่? หากมีความต้องการเช่นนัน้
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะบาง จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง?
ประการให้เหมาะสมก่อนดังที่กล่าวแล้ว
สำ�หรับสหกรณ์ที่มั่นคงแล้ว
สำ�หรับสหกรณ์ที่ดำ�เนินธุรกิจมา ข้างต้น คำ�ถามสำ�คัญ คือ
อย่างมั่นคงแล้ว โครงสร้างทุนที่เสนอใน
สก๊อตเทีย นอกจากเงินกู้จำ�นวน 43 ล้าน
ดอลลาร์ทเี่ ครดิตยูเนียนได้แล้ว ยังมีเครดิต
อีก 383 ราย เงินกู้อีก 228 รายการ ธุรกิจ
start ups ที่ต้องใช้เงินอีก 434 แห่ง และ
ธุรกิจที่จะขยายตัวอีก 177 แห่งเพิ่มเข้ามา
สหกรณ์ทไี่ ด้รบั การสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ
ตามทีไ่ ด้กล่าวแล้วในบทความนีย้ อ่ มต้องการ
ทำ�ธุรกรรมทางการเงินกับเครดิตยูเนียนที่
ใกล้ตนที่สุดแน่นอน รวมทั้งสหกรณ์ที่ได้
รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งกองทุนเพื่อ
ธุรกิจใหม่เช่นกัน

บทความนี้จะทำ�ให้สหกรณ์เหล่านี้เข้าถึง
นโยบายการลดหย่อนภาษีและเงินออมหลัง
เกษียณในฐานะนักลงทุนได้ เช่น สหกรณ์
ขายก๊าซสามารถโฆษณาให้ลกู ค้าทราบและ
มาลงทุนเพิ่มได้ สหกรณ์ผู้ค้าปลีกสามารถ
สนับสนุนการตัง้ ร้านขายฮาร์ดแวร์ การลงทุน
ในท้องถิน่ เช่นนีย้ อ่ มทำ�ให้เกิดความภาคภูมิ

ที่มารูปภาพ: https://cooptraveler.files.wordpress.com/2010/07/alberta-cheese.jpg
http://static.agcanada.com/wp-content/
http://alberta.coop
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�������� 34.indd 17

17
12/15/16 9:20 AM

ใ น แ ว ด ว ง ค น ส ห ก ร ณ

ร้อยคน ร้อยคุณค่า

อ.เชิญ บำรุงวงศ์

โครงสร้างของขบวนการสหกรณ์
ยังมีจุดอ่อน จะสังเกตได้ว่าสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย ยังไม่ได้ทำา
หน้าทีเ่ ป็นหัวขบวนใหญ่ของขบวนการ
สหกรณ์อย่างแท้จริงอีกทัง้ การกำาหนด
ประเภทของสหกรณ์ตามกฎหมายก็ยงั
ไม่ลงตัว เราไม่ได้ตั้งสหกรณ์ขึ้นตาม
เอกลักษณ์ของการเป็นสหกรณ์ของ
สมาชิกจริงๆ ซึ่งต้องปล่อยให้เป็นไป
ตามความต้องการใช้บริการของสมาชิก
การให้การศึกษาฝึกอบรมแก่บคุ ลากร
สหกรณ์ ผูบ้ ริหารสหกรณ์ และสมาชิก
สหกรณ์ที่เป็นอยู่ ยังหาจุดสมดุลไม่
ได้ ทำาให้ได้คนที่ไม่มีคุณภาพพอที่จะ
ทำาให้ขบวนการสหกรณ์เป็นขบวนการ
สหกรณ์ที่เป็นที่พึ่งตนเองของสมาชิก
อย่างแท้จริง
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อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์

ผมอยากเรียกร้องให้เรากลับ
มาเดิ น ในกรอบของหลั ก ปรั ช ญา
อุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง เราจะ
พบว่าสหกรณ์เป็นสถาบันที่ดีที่สุดใน
สังคมของประชาชนอย่างปราศจากข้อ
สงสัย และเพือ่ ให้สหกรณ์มเี สถียรภาพ
และยัง่ ยืน จึงควรดำาเนินการต่อไปนี้ 1)
จัดให้มีหลักเกณฑ์มาตรฐานสำาหรับ
ควบคุมคุณภาพของสหกรณ์ 2) เน้น
เรือ่ งธรรมาภิบาลทัง้ ของคนและองค์การ
ให้มีแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 3)
สมาชิกสหกรณ์ต้องเข้าใจในหลักการ
สหกรณ์ อุดมการณ์และเจตนารมณ์ใน
การจัดตั้งสหกรณ์ 4) ต้องให้สหกรณ์
จัดการสหกรณ์เอง คนทีไ่ ม่มสี ว่ นได้สว่ น
เสียอย่าเข้าไปสร้างความสับสนและ
เกิดความขัดแย้งในขบวนการสหกรณ์

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำสำนักน�ยก
รัฐมนตรีและสม�ชิกสภ�ขับเคลื่อนก�ร
ปฏิรูปประเทศ

ถ้าสหกรณ์ทำางานร่วมกันได้ก็
จะกลายเป็นเครือข่าย 8‚000 แห่งของ
สหกรณ์ทั่วประเทศ รับรองว่าธนาคาร
พาณิชย์มีสะเทือน ธนาคารไม่สามารถ
อยู่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีธนาคารไหน
จะใกล้ชิดกับประชาชนและจะเข้าใจ
ประชาชนถึง 8‚000 สาขาทั่วประเทศ
เรื่องของความมั่นคงทำาอย่างไรจึงจะมี
ความมั่นคงด้านการลงทุนไม่เกิดความ
เสียหายจากการตัดสินใจที่ทำาในเรื่อง
ยาก เราต้องยกระดับองค์กรกำากับ
สหกรณ์เพื่อให้องค์กรกำากับสหกรณ์
มีบุคลากรที่เหมาะสมสามารถช่วยได้
คิดว่าสหกรณ์ของเราต้องการผู้กำากับ
ที่ดีเพราะว่าสมาชิกต้องการ
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รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล:

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข:

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท:

ทำ�อย่างไรเราจะให้สหกรณ์เป็น
อิสระทางการเมือง ถ้าในการตัดสินใจ
ขึ้นอยู่กับการเมืองคิดว่าจะ ทำ�ให้เรา
มองภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ที่บิดเบือนและอาจจะมองข้ามเรื่อง
ของสมาชิก เพราะว่าการตัดสินใจเป็น
เงื่อนไขทางการเมือง ด้งนั้นจึงขึ้นอยู่ที่
เราเอง ถ้าเราตั้งเป้าได้ชัดเจนคิดว่าใน
ภาพอนาคตข้างหน้าไม่ว่าการเมืองจะ
เปลีย่ นแปลงไปอย่างไรอยูท่ สี่ หกรณ์ อยู่
ที่สมาชิก ถ้าสหกรณ์ยึดสมาชิกเป็นตัว
ตั้งจะเป็นมิคุ้มกันในระดับหนึ่งในการ
ทำ�งานของสหกรณ์

กรมฯ ได้กำ�หนดทิศทางการ
พัฒนาสหกรณ์ตามกรอบ 4S ประกอบ
ด้วย S1: Smart Coop ทำ�อย่างไรให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง แข็งแรง
มีการจัดการที่ดี สมาชิกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี S2: Smart Business การทำ�
ธุรกิจในธุรกิจที่สหกรณ์มีความถนัด
จะทำ�ให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง S3:
Smart Network ทำ�อย่างไรให้เครือข่าย
สหกรณ์เป็น network เดียวกัน S4:
Smart Officer การที่มีข้าราชการที่มี
มาตรฐานเดียวกัน เราตัง้ โรงเรียนผูต้ รวจ
การสหกรณ์ขึ้นเพื่อที่จะให้ข้าราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเรียนรู้ เพื่อ
ให้มีแนวปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน

ขบวนการสหกรณ์เป็นขบวนการ
ทางสังคมที่ต้องขับเคลื่อนด้วยคนที่มีใจ
รักสหกรณ์ ผู้นำ�และฝ่ายจัดการจึงต้อง
มีการเรียนรู้ ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดให้
ทันบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลง ข้อค้นพบ
จากการวิจยั ของสถาบันฯชีส้ ง่ิ ท้าทายของ
ขบวนการสหกรณ์ไทยที่สำ�คัญ ได้แก่
1. ทำ�อย่างไรเราจึงจะยกระดับ
ให้สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัตถุดิบที่ผลิตโดยสมาชิกไปเป็นอาหาร
ที่รับประทานได้
2 ทำ�อย่างไรจึงจะเกิดการเชื่อม
โยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ เพือ่ เกิดพลังใน
การสร้างสรรค์บริการที่ดีกว่าแก่สมาชิก
3. ทำ�อย่างไรจึงจะมีกฎหมาย
และมาตรการที่รัดกุม มากำ�กับดูแลให้
สหกรณ์เป็นธรรมาภิบาล ปฏิบัติตาม
หลักการสหกรณ์

รองผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ผูอ้ ำ�นวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง:

ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

พื้นฐานสำ�คัญของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ คือ การรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน เพือ่ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ แต่สมาชิกสหกรณ์ในบ้านเราจำ�นวนไม่นอ้ ยยัง
ขาดความเข้าใจในเรือ่ งนี้ เห็นว่าจะต้องร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาโดยทุกภาคส่วนเริม่ ตัง้ แต่
ทำ�ให้สมาชิกต้องปรับตัว มีวินัยทางการเงินให้มากขึ้น Prudential Standard ควร
ต้องเกิดขึ้นได้แล้วเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินตนเองได้ และสุดท้ายบรรดาผู้นำ�
สหกรณ์ต้องมีคุณธรรมและเรียนรู้ตลอดเวลา
ฅนสหกรณ์
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มุ ม ม อ ง จ า ก ค น แ ด น ไ ก ล
สว.สก.

สหกรณ์ :

แนวทางการปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ในคร�วที่ผู้เขียนได้มีโอก�สเข้�ประชุมนำเสนอบทคว�มในก�รประชุมก�รวิจัยของ ICA ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น
ระหว่�งง�นประชุม ICA-ภูมิภ�คเอเซียแปซิฟกที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในเวทีดังกล่�วได้มีมติสำหรับแนวท�ง
ปฏิบัติเพื่ออน�คตที่ยั่งยืน ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้
เกริ่นนำ:
สถานการณ์ปัญหาความยากจน ความหิวโหย ความไม่ยุติธรรมในสังคม และความไม่เท่าเทียมกันทั้งปวงที่เกิดขึ้นใน
ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา ได้นำามาซึ่งการตระหนักถึงปัญหาการไร้ความ
สามารถของมนุษย์ในการเข้าถึงและจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติโดยเปนไปเพือ่ หาประโยชน์สว่ นตนและมุง่ หากำาไรจากต้นทุน
ทางธรรมชาติของโลกที่เราอาศัย เพื่อให้บรรลุเปาหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals:
SDGs) ตามวาระแห่งป 2030 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยประชาคมนานาชาติในป 2015 และจากการพิจารณา
ปฏิญญาจากที่ประชุม the 3rd International Summit of Cooperatives ณ เมืองควิเบค ประเทศแคนาดา ทำาให้ ICA และ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกได้พิจารณาสำาหรับการนำาพิมพ์เขียวในการพัฒนาสหกรณ์ในทศวรรษ (ICA Blueprint for a
Co-operative Decade) ไปปฏิบัติใช้จริงในบริบทเพื่อ SDGs ด้วยตระหนักดีว่าความยั่งยืนจะช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศน์ได้นนั้ ย่อมมีแนวทางปฏิบตั ใิ นทางตรงข้ามกับการเติบโตทางเศรษฐกิจทีไ่ ม่มจี ริยธรรมทีไ่ ด้ทาำ ลายทรัพยากรธรรมชาติ
และมนุษย์ในทุกทาง

1

ถอดความจากทีป่ ระชุม the 9th International
Cooperative Alliance Asia Paciﬁc (ICA-AP)
Co-operative Forum โดย สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 34 ปที่ 9
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ผู้ร่วมประชุมใน the 9th AsiaPacific Co-operative Forum, ได้มารวม
ตัวกัน ณ หอประชุมที่ Hotel Ashok เมือง
นิวเดลี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และ
มีฉันทามติดังนี้:
1. สรางสันติภาพและความสามัคคี
ในประเทศดวยการดําเนินงานอยางแข็ง
ขันและการเผยแพรรปู แบบธุรกิจสหกรณ
ตามแถลงการณวาดวยเอกลักษณของ
การสหกรณ (The ICA Statement of
Cooperative Integrity)
2. ยกระดับนวัตกรรมในกิจการ
สหกรณดว ยการลงทุนในกิจกรรมดานการ
ศึกษา การอบรม และการวิจัยแกสมาชิก
และผูมีสวนไดเสียในสหกรณ
3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ของสหกรณในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1) ความมั่นคงด้านอาหารและ
อธิปไตย
2) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
3) พลังงานทดแทน
4) การบูรณาการประเด็นทางเพศ
สู่ความเท่าเทียมกัน
5) การรวมเยาวชนเข้าเป็นส่วนหนึง่
ในเรื่องความยั่งยืนระหว่างวัย
6) ช่วยเหลือรัฐบาล และหน่วยงาน
ทัง้ ระดับทวิภาคีและพหุภาคีในการแก้ปญั หา
ความยากจน และการรวมประเด็นเกี่ยว

กับผู้ยากไร้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
พัฒนาหลัก
7) ร่วมมือกับผูก้ าำ หนดนโยบายและ
นักกฎหมายเพือ่ สร้างและรักษาสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ อือ้ ต่อขบวนการสหกรณ์ทยี่ งั่ ยืนตามหลัก
ILO recommendation 193 และกลยุทธ์

เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของ ICA โดยรวม
8) ศึกษาและสร้างผลกระทบด้าน
ดีตอ่ ธุรกิจระดับโลกด้วยการเติบโตและการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ
9) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
แก่สมาชิกและชุมชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจาก

ฅนสหกรณ
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติและหายนะที่มนุษย์
สร้างขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาทั้งระดับบุคคล
และองค์กรให้สามารถจัดการกับปัญหาภัย
พิบตั ติ า่ ง ๆ ได้ มีการเตรียมตัวรับมือทีด่ ขี นึ้
และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
4. นําขอแนะนํา ของที่ประชุม
the 9th Co-operative Forum ไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดังนี้
1) ให้การสนับสนุนขบวนการ
สหกรณ์ระดับโลกเพื่อเพิ่มจำานวนสมาชิก
สหกรณ์จาก 1 พันล้านคน เป็น 2 พันล้าน
คนภายในปี 2030
2) สัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อให้บรรลุ
SDGs และจะรายงานความก้าวหน้าที่
www.coopsfor2030.coop
3) เพิม่ ขีดความสามารถของสหกรณ์
ผ่านการศึกษา วิจัย ควบคุม และประเมิน
ผลในด้านต่าง ๆ
4) ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
ขบวนการระดับประเทศและภูมิภาค กับ
รัฐบาลและสมาคมภูมิภาคของประเทศ
ต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับชุมชนและการ
พัฒนาในวงกว้าง
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5) กระตุ้นให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม
หลักการสหกรณ์เพื่อยกระดับธุรกิจ ทำาให้
เครือข่ายแน่นแฟ้น และขยายโอกาสด้าน
ต่าง ๆ โดยใช้แพลตฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์
6) ศึกษาและจัดการปัญหาด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการแลกเปลี่ยน
ความรู้และการอบรม โดยมีประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เช่น จำานวนเยาวชน
ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียใต้ และสังคมผู้สูงอายุใน
บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น
7) นำานโยบายของรัฐบาลด้านการ
พัฒนาทักษะและผู้ประกอบการมาใช้กับ
ขบวนการสหกรณ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากกลยุทธ์การพัฒนาและเงิน
สนับสนุนของประเทศ
8) ยอมรับ ปฏิบตั ติ าม และส่งเสริม
อัตลักษณ์สหกรณ์ (www.identity.coop)
ซึง่ เป็นสิง่ สำาคัญทีท่ าำ ให้สหกรณ์แตกต่างจาก
ธุรกิจประเภทอื่น
5. เพิม่ ความเชือ่ มัน่ แกประชาชน
ที่มีตอสหกรณวา เปนองคกรเพื่อการ
พัฒนาและเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ

โดยเพิม่ ความโปรงใส ความซือ่ สัตย และ
ความซื่อตรง และยึดถือคุณคาและหลัก
การสหกรณดวย
บทสรุป:
ในโลกที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีอำานาจ
โลกทีเ่ ศรษฐกิจถูกควบคุมด้วยกลุม่ คนเพียง
หยิบมือ โลกที่เงินถูกนำาไปใช้เพื่อหาเงินให้
มากขึน้ โดยทีไ่ ม่สนใจศักดิศ์ รีของคนและความ
อุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม การสหกรณ
ไดกอ ใหเกิดการเปลีย่ นกระบวนทัศนดว ย
พลังทีจ่ ะดําเนินงานเพือ่ อนาคตทีย่ งั่ ยืน เรา
เข้าใจดีวา่ หนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลและ
มีอปุ สรรคมากมายต้องฝ่าฟัน แต่เราจะต้อง
ไปถึงจุดหมายได้อย่างแน่นอนด้วยเอกภาพ
และความมุ่งมั่นของเรา เพราะเราเชื่อมั่น
วาดีเอ็นเอของการสหกรณ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีสมาชิกเป็นเจ้าของ ดำาเนินงานบนหลัก
การแห่งคุณค่าและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นได้
เติบโตเต็มที่แล้ว
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มุ ม ม อ ง จ า ก ค น แ ด น ไ ก ล
ณิธิช�

การปรับตัวของ

กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร

เกริ่นนำ
บทคว�มนี้อ�จ�รย์ณิธิช� ซึ่งกำลังศึกษ�ปริญญ�เอกที่ประเทศอังกฤษ ได้ให้เกียรติไปติดต�มสถ�นก�รณ์และ
หยิบยกประเด็นเรือ่ งก�รปรับตัวของ Co-op UK ม�ให้พวกเร�ช�วว�รส�รฅนสหกรณ์ได้รบั ทร�บเรือ่ งร�วทีน่ �่ สนใจ
ดังร�ยละเอียด
เมือ่ มีการรายงานผลประกอบการของกลุม่
สหกรณ์ในปี 2556 ว่าขาดทุนเป็นจำานวนถึง
2.5 พันล้านปอนด์ หรือประมาณหนึ่งแสน
สองหมืน่ ล้านบาท ซึง่ 2.1 พันล้านปอนด์มา
จากธุรกิจธนาคาร ดังทีว่ ารสารฅนสหกรณ์
ได้เคยนำาเรื่องราวดังกล่าวเสนอไว้ในวา
รสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 32 ปีที่ 8 หากท่าน
ผู้ใดสนใจโปรดติดตามได้ใน E-magazine
ในเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th
ผลการขาดทุนดังกล่าวเป็นครัง้ แรก
ในประวัตศิ าสตร์กว่าร้อยปีของการสหกรณ์
อังกฤษ ซึง่ มีสาเหตุมาจากภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ กอปรกับ
ภาวะความล้มเหลวในการจัดการ การขาด
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล
กลุ่ม Co-operative UK หรือ
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป
หลังการปรับตัวครัง้ ใหญ่ของ Co-op
UK ตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการรวมตัวกันเป็นก
ลุม่ สหกรณ์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในสหราชอาณาจักร
ภายใต้การรวมตัวของสหกรณ์ทมี่ บี ริการด้าน
ต่าง ๆ 9 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์สรรพาหาร
(The co-operative food) ธนาคารสหกรณ์
(The co-operative bank) สหกรณ์บริการ
งานศพ (The co-operative funeral care)
สหกรณ์ประกันภัย (The co-operative
insurance) สหกรณ์บริการด้านกฎหมาย
(The co-operative legal services) สหกรณ์
จัดการด้านพลังงาน (The co-operative

ทุนทางสังคมที่มีนับเป็นข่าวดี
ของ Co-op. UK
แม้วา่ สถานการณ์ขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ กับ
กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร แต่ข่าวดี
ก็คอื สหกรณ์ยงั เป็นทีต่ อ้ งการของประชาชน
เพือ่ ความอยูร่ อดและรุง่ เรือง ดังนัน้ แกนนำา
สหกรณ์กจ็ ะยังคงสูต้ อ่ ไป โดยซีอโี อของกลุม่
สหกรณ์ได้ประกาศความมุ่งหมายใหม่ที่ยงั
ทำไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
คงเน้นที่หลักการพื้นฐานของสหกรณ์ คือ
ครั้งยิ่งใหญ่ ในป 2557
“การให้ความช่วยเหลือในการทำาธุรกิจของ
ภายหลังการรวมตัวของกลุม่ สหกรณ์ คุณและชุมชนของคุณ : Championing a
อังกฤษ ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมในด้านต่าง ๆ better way of doing business for you
ที่หลากหลาย เป็นที่น่าสนใจอยู่พักใหญ่ and your communities”
และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น
energy) สหกรณ์บริการด้านการเดินทาง
(The co-operative travel) สหกรณ์บริการ
ด้านไฟฟ้า (The co-operative electrical)
และสหกรณ์บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ (The
co-operative estates) ซึง่ กลุม่ สหกรณ์ดงั
กล่าวมีการดำาเนินธุรกิจครอบคลุมถึง 80%
ของธุรกิจสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร

ฅนสหกรณ
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สื่อสร้างสรรค์ตามเปาประสงค์ใหม่
ในปี 2556 กลุ่มสหกรณ์ในสหราช
อาณาจักรได้เห็นชอบให้เปลีย่ นโลโก้จากเดิม
ที่ใช้ “The co-operative” เป็น Co-op
โดยบริษทั ทีร่ บั ออกแบบได้ให้เหตุผล
ในการให้อตั ลักษณ์ใหม่ของกลุม่ สหกรณ์ บน
พืน้ ฐานของประวัติ ความเป็นมาขององค์กร
โดยโลโก้ใหม่ได้แนวคิดมาจากการนำาโลโก้
แบบดั้งเดิมที่ใช้ในช่วงทศวรรษที่ 1960
(พ.ศ. 2503) กลับมาใช้ใหม่
โลโก้ใหม่ บริษทั ผูอ้ อกแบบต้องการ
ให้สอื่ ถึง ความน่าเชือ่ ถือ, ตราสินค้าทีส่ ร้าง
ความหลงใหล คลาสลิคแบบไร้กาลเวลา ซึง่
โลโก้เดิมที่ใช้ในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511)
ต้องการสื่อถึงการรวมธุรกิจภายใต้อัต
ลักษณ์เดียวกัน
นอกจากโลโก้ใหม่แล้ว Co-op ยังเพิม่
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก เช่น สหกรณ์รา้ น
อุปโภคบริโภค สมาชิกจะได้รบั ผลตอบแทน
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โลโก้เก่า

5% เมื่อซื้อสินค้าตรา Co-op และ 1% สู่
ชุมชนท้องถิน่ การสมัครสมาชิกโดยการซือ้
หุ้น 1 ปอนด์ (ประมาณ 47 บาท) จะได้รับ
บัตรสมาชิกส่งให้ถึงบ้าน

โลโก้ (เก่า) นำมาใช้ใหม่

นอกจากนี้ในร้านสหกรณ์จะเน้น
ขายสินค้า ดังนี้
เนื้ อ สั ต ว์ ส่ ว นใหญ่ ที่ ข าย
ในร้ า นสหกรณ์ ม าจากเกษตรกรใน
ประเทศอังกฤษมากกว่าจะมาจากบริษัท
ค้าปลีกขนาดใหญ่
ไข่ทขี่ ายในร้านเป็นการเลีย้ งแบบ
ปล่อย (Free range eggs)
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สหกรณ์เป็นผูน้ �ำ ในการเน้นการค้า ชั่นกับสินค้าผักและผลไม้
ที่เป็นธรรม (Fairtrade) เพื่อการสนับสนุน
ลดราคาสินค้าเนื้อสัตว์ลง
ชุมชนของผู้ผลิต เช่น การสร้างโรงเรียนใน
อาร์เจนตินา่ หรือ สร้างคลินกิ ในแอฟริกาใต้
โอกาสหน้าเราคงได้มโี อกาสติดตาม
ลดการใส่น�้ำ ตาลลง 30% ในส่วน สถานการณ์การปรับตัวของ Co-op UK
ผสมของสินค้าทีผ่ ลิตโดยสหกรณ์ เพือ่ การ มาให้พวกเราได้รับทราบต่อไป
โปรโมทสินค้าเพือ่ สุขภาพ พร้อมเพิม่ โปรโม
ฅนสหกรณ์
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เ ติ ม ค ว า ม รู
สมพร อิศวิล�นนท์

หลากหลายปัจจัยที่ทำให้

ข้าวหอมมะลิราคาตก
ประเทศไทยได้รบั การยกย่องว่าเป็น
แหล่งผลิตข้าวคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอม
มะลิหรือขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวที่ผู้
บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศต่าง
ชืน่ ชมในคุณสมบัตจิ าำ เพาะ ได้แก่ การมีกลิน่
หอมและมีค่าอมิโลสต่ำา ทำาให้ข้าวชนิดนี้มี
คุณสมบัติเด่นทั้งความหอมและความนุ่ม
เมื่อหุงสุกแล้วแตกต่างไปจากข้าวเจ้าชนิด
อื่นๆ โดยทั่วไป จึงไม่น่าแปลกใจว่าราคา
ข้าวหอมมะลิทงั้ ตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศจึงมีราคาสูงกว่าข้าวขาวทัว่ ไป
เกือบหนึง่ เท่าตัวและมีราคาสูงกว่าราคาข้าว
หอมเวียดนามกว่าร้อยละ 30 เป็นค่าพรีเมี่
ยมที่ตลาด และผู้บริโภคให้กับคุณสมบัติ
หอมและนุ่มซึ่งเป็นคุณสมบัติเด่นของข้าว
หอมมะลิไทย
ข้าวหอมมะลิมีแหล่งเพาะปลูก
ในภาคอีสานและภาคเหนือตอนบนเป็น
สำาคัญ เนื่องจากเป็นข้าวพันธุ์ไวแสงจึง
ปลูกได้ปีละครั้งและมีอุปทานของผลผลิต
ค่อนข้างจำากัดประมาณ 8 ล้านตันข้าว
เปลือกหรือประมาณ 4 ล้านตันข้าวสาร
ประเทศที่ปลูกข้าวหอมได้คล้ายหอมมะลิ
1

ของไทยได้แก่กัมพูชา และเวียดนาม โดย
มีผลผลิตโดยรวมในแหล่งเพาะปลูกทั้ง 3
ประเทศประมาณ 13 ล้านตันข้าวเปลือก
หรือ ประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ปริมาณ
ดังกล่าวเป็นผลผลิตจากไทยประมาณร้อย
ละ 69 รองลงมาได้แก่เวียดนามร้อยละ
23 และกัมพูชาร้อยละ 8 ผลผลิตข้าวหอม
มะลิทงั้ ไทยและกัมพูชามากกว่าร้อยละ 50
ใช้บริโภคภายในประเทศเป็นสำาคัญ และที่
เหลือเป็นสินค้าส่งออกไปยังตลาดข้าวพรีเมี่
ยมในต่างประเทศ
โดยปกติแล้วราคาข้าวหอมมะลิไทย
ในตลาดการค้าข้าวหอมโลกจะมีราคาอยูใ่ น
ระดับสูง โดยข้อมูลจากองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้
รายงานว่า ราคาเฉลีย่ ของข้าวสารหอมมะลิ
ไทยส่งออกในปี 2558 อยู่ที่ 1,008 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน และหากย้อนราคาไปก่อนหน้า
นั้นอีกหลายปีพบว่าราคาไม่แกว่งตัวมาก
นัก และมีราคาเฉลี่ยเกินกว่าระดับ 1,000
เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่นับจากช่วงปลายปี
2558 โดยเริ่มจากเดือนกันยายนของปีนั้น
เป็นต้นมา ระดับราคาข้าวสารหอมมะลิได้

นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติและผูป้ ระสานงานชุดโครงการ ”งานวิจยั เชิงนโยบายเกษตรและ
เสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)
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ลดลงมาเป็น 980 เหรียญสหรัฐ ซึ่งก็อาจ
จะเป็นผลมาจากว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยว
ราคาปรับลดลงเพราะอุปทานเข้าสู่ตลาด
มากในช่วงนั้น
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ราคา
ข้าวหอมมะลิไทยกลับตกลงอย่างต่อเนื่อง
นับตัง้ แต่ตน้ ปี 2559 เป็นต้นมา โดยเฉพาะ
นับจากเดือนกันยายนที่ผ่านมา ซึ่งราคา
ได้ตกต่ำาจาก 770 ดอลลาร์สหรัฐ มาอยู่ที่
725 ดอลลาร์สหรัฐ ในปลายเดือนตุลาคม
ซึ่งหากเทียบกับราคา ณ เดือนเดียวกันใน
ปี 2558 ราคาข้าวสารหอมมะลิสง่ ออกของ
ไทยได้ลดลงไปถึง 255 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ตัน หรือ ลดลงไปร้อยละ 26 ของราคา ณ
เดือนตุลาคมในปี 2558 และในต้นเดือน
พฤศจิกายนของปี 2559 นี้ ราคาส่งออก
ที่ผู้ส่งออกได้ไปทำาการซื้อขายล่วงหน้าไว้
ได้ลดลงเหลือเพียง 550 เหรียญสหรัฐต่อ
ตัน ซึ่งเป็นราคาที่ตกต่ำามากในรอบเก้าปีที่
ผ่านมาทีเดียว
ตลาดการค้าข้าวหอมมะลิและ
ข้าวหอมของโลกมีประมาณ 3.5 ล้านตัน
ข้าวสาร โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการค้า
ในตลาดส่งออกร้อยละ 60 เวียดนามร้อย
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ละ 37 ที่เหลือเป็นการถือครองตลาดของ
กัมพูชา สำ�หรับราคาข้าวหอมส่งออกของ
เวียดนามซึง่ เป็นคูแ่ ข่งทีส่ �ำ คัญจะมีราคาอยู่
ในช่วง 570 - 650 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ ต่�ำ กว่า
ข้าวไทยมาก ประกอบกับตลาดการค้าข้าว
หอมมะลิและข้าวหอมของโลกเป็นตลาด
ที่บาง (thin market) การเปลี่ยนแปลง
ในด้านอุปสงค์และอุปทานเพียงเล็กน้อย
ย่อมส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคา
อย่างมากตามมา ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการ
เปลีย่ นแปลงในอุปสงค์และอุปทานของข้าว

หอมมะลิและข้าวหอม มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อันนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านราคา ทั้งนี้
อาจจะมีสาเหตุมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้
1. เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวทั้งใน
ตลาด สหรัฐอเมริกา เอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นตลาดส่งออกของ
ข้าวหอมมะลิไทย ทำ�ให้ผู้บริโภคในตลาด
ดังกล่าวที่เคยนำ�เข้าข้าวหอมมะลิพรีเมียม
จากไทยที่มีราคาสูง เปลี่ยนไปสู่การนำ�เข้า
ข้าวหอมจากแหล่งอื่นที่มีระดับราคาต่ำ�
กว่าข้าวหอมมะลิของไทย และรวมถึงหัน
ไปบริโภคธัญพืชชนิดอื่นๆ ทดแทน ทำ�ให้
อุปสงค์การนำ�เข้าข้าวหอมมะลิจากไทยชะลอ
ตัวลง และทำ�ให้ราคาข้าวหอมมะลิส่งออก
ของไทยไม่สามารถยกระดับราคากลับคืนสู่
ราคาเดิมในระดับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐได้
อีกทัง้ ราคาข้าวหอมของเวียดนามทีม่ รี าคา
ต่ำ�กว่ามากได้เข้ามาแทนที่ตลาดข้าวหอม
มะลิของไทย มาหลายปีแล้ว
2. ผู้ส่งออกซึ่งมีบทบาทสำ�คัญใน
การหาตลาดส่งออกจะเป็นผู้ติดต่อเจรจา
ต่อรองกับผู้นำ�เข้าหรือผู้ซื้อในตลาดต่าง
ประเทศ การเสนอราคาที่ผู้ซื้อพึงพอใจจะ
ทำ�ให้ผู้ส่งออกได้รับคำ�สั่งซื้อจากผู้นำ�เข้า
และเมื่อได้รับคำ�สั่งซื้อแล้ว ก็จะใช้บริการ
ของหยงหรือนายหน้าทำ�การติดต่อกับโรง
สีเพื่อหาซื้อข้าวตามราคาที่ตนเองได้รับคำ�
สั่งซื้อมาทอนด้วยต้นทุนและกำ�ไรออก
ส่วนหนึ่ง ผู้ส่งออกส่วนใหญ่จะไม่เก็บข้าว
เพราะสามารถจัดหาซื้อได้จากโรงสีทั่วไป
ภายในประเทศ
3. โรงสีผมู้ บี ทบาทสำ�คัญในการสต็
อกข้าวเพือ่ การเก็งกำ�ไรและแปรรูปข้าว โดย
เฉพาะโรงสีในภาคอีสานและโรงสีบางส่วน
ในภาคกลาง ซึ่งในปีที่ผ่านมามีความเสี่ยง

“ข้าวหอมมะลิมีกลิ่นหอมในตัวเอง เป็นกลิ่นของธรรมชาติอันบริสุทธิ์
กลิ่นเหมือนใบเตยเวลาเคี้ยวเมล็ดข้าว จะนุ่มหอมอร่อยมากกว่าข้าวอื่น ๆ
ลักษณะของเมล็ดจะมีเมล็ดเรียวยาว สวยงาม สีขาวหรือสีครีมอ่อนๆ”
ฅนสหกรณ์
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ต่อความผันผวนของราคาข้าวในตลาดขาล
งอยูม่ าก เพราะต้นฤดูในปีทผี่ า่ นมาโรงสีซอื้
และตุนข้าวเปลือกไว้ในราคาทีส่ งู ประมาณ
ตันละ 13,000-14,000 บาท โดยเก็งว่า
ปลายฤดูราคาข้าวสารทีผ่ สู้ ง่ ออกจะซือ้ จาก
โรงสีจะราคาสูง ซึง่ โรงสีกจ็ ะได้ก�ำ ไรจากกา
รสต็อกข้าว แต่สถานการณ์กลับปรากฏว่า
ระดับราคาทีผ่ สู้ ง่ ออกอ้างอิงมายังโรงสีไม่ปรับ
เพิม่ ขึน้ แถมมีระดับราคาทีล่ ดลงมาต่อเนือ่ ง
ทำ�ให้โรงสีที่เก็บสต็อกข้าวประสบปัญหา
ภาวะขาดทุนจากการเก็งกำ�ไร นอกจาก
นี้ยังมีข้าวสต็อกเก่าตกค้างและโรงสียังไม่
สามารถระบายข้าวออกได้ทำ�ให้ไม่มีทุน
เพียงพอจะมาซื้อข้าวใหม่ อีกทั้งราคาข้าว
ทีผ่ ปู้ ระกอบการโรงสีขายให้ผสู้ ง่ ออกนัน้ โรง
สีไม่สามารถจะเป็นผูก้ �ำ หนดราคาขึน้ เองได้
แต่จะเป็นราคาทีห่ ยง ซึง่ เป็นนายหน้าของผู้
ส่งออก ส่งผ่านราคาทีผ่ สู้ ง่ ออกจะรับซือ้ มา
เป็นราคาตลาดให้โรงสีได้ทราบ เมื่อปลาย
ปีที่ผ่านมาราคาตลาดข้าวสารหอมมะลิที่
โรงสีเคยขายข้าวให้กบั ผูส้ ง่ ออกอยูใ่ นระดับ
ราคา กิโลกรัมละ 24 - 25 บาท กลับเกิด
ปรากฎการณ์ที่ราคาลดลงมาอยู่ที่กิโลกรัม
ละ15 - 17 บาทในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่าน
มา นับว่าเป็นระดับราคาทีต่ กต่�ำ มากทีผ่ สู้ ง่
ออกส่งสัญญาณมาในตลาดข้าวสารหอมมะลิ
4. เมือ่ ราคาทีผ่ สู้ ง่ ออกอ้างอิงมาที่
โรงสีในระดับทีล่ ดลงอย่างมากทำ�ให้โรงสีซงึ่
จะต้องเป็นผูซ้ อื้ ข้าวเปลือกมาสีเป็นข้าวสาร
ต้องทอนราคาส่งกลับไปทีต่ ลาดข้าวเปลือก
สำ�หรับวิธีการทอนราคานั้นสามารถตรวจ
สอบได้ไม่ยาก กล่าวคือหากราคาข้าวสาร
ที่ผู้ส่งออกรับซื้อในราคา 16.50 บาทต่อ
กิโลกรัม หรือ 16,500 บาทต่อตัน เมื่อโรง
สีรับทราบราคาจะหักต้นทุนในการสีและ
กำ�ไรทีต่ นเองจะได้ออกตันละประมาณ 500
บาท ราคาต้นทุนข้าวสารดังกล่าวจะเท่ากับ
16,000 บาท และเมื่อแปลงเป็นราคาข้าว
เปลือกที่โรงสีจะรับซื้อจะอยู่ที่ 9,920 บาท
ต่อตัน หรือ ในทีน่ ปี้ ระมาณให้ 10,000 บาท
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ต่อตัน ณ ระดับความชืน้ 15% (ข้าวเปลือก
1 ตันสีเป็นข้าวสารได้ประมาณ 620 กก.)
5. ในด้านอุปทานการผลิตข้าวหอม
มะลิซึ่งมีแหล่งพื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่ใน
ภาคอีสาน และภาคเหนือตอนบน สภาพ
ในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การผลิตในไร่นาอย่างมากโดยเฉพาะในภาค
อีสาน ซึ่งแต่เดิมใช้แรงงานคนในการเก็บ
เกี่ยว แต่ปัจจุบันแรงงานจ้างหายากและ
มีอัตราค้าจ้างแรงงานแพง ทำ�ให้เกษตรกร

ทีส่ งู กว่ามาตรฐานจะถูกหักค่าความชืน้ เป็น
ข้าว 15 กิโลกรัม จากปริมาณข้าว 1 ตัน
ข้าวเปลือก ดังนั้นหากข้าวมีความชื้นสูง
30 % ก็จะถูกหักค่าความชื้นไปทั้งหมด
225 กิโลกรัม (ยังไม่รวมสิ่งเจือปนที่ติดมา
กับข้าว) และหากราคาข้าวที่ซื้อขายกัน ณ
ระดับความชื้น 15 % อยู่ที่ 10,000 บาท
ต่อตัน ก็จะถูกหักความชืน้ ไปเป็นเงิน 2,250
บาท ดังนั้นเกษตรกรก็จะได้รับราคาข้าว
เพียง 7,750 บาทต่อตัน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยใช้รถเกี่ยวข้าวทำ�ให้ข้าวมีความชื้นสูง ส่งผลให้ราคาที่ขายได้ต่ำ�

ต้องหันไปจ้างรถเก็บเกี่ยวนวดข้าว การ
ใช้รถเกี่ยวนวดข้าวแม้จะทำ�ได้รวดเร็วแต่
ข้าวเปลือกทีเ่ กีย่ วและนวดได้จะมีความชืน้
สูง และหากก่อนหน้าเก็บเกี่ยวมีฝนตกลง
มาด้วยแล้ว ข้าวที่เกี่ยวได้จะมีความชื้นถึง
30 % ซึ่งสูงกว่าความชื้นมาตรฐานถึงหนึ่ง
เท่าตัว เมือ่ ผนวกเข้ากับตลาดข้าวเปลือกใน
ชนบทได้เปลีย่ นแปลงไปมาก อันเป็นผลจาก
นโยบายรับจำ�นำ�ข้าวในอดีตทำ�ให้ชาวนา
ไม่มีตลาดกลางและไม่มีลานตากเพื่อลด
ความชื้น เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวได้จึงต้องรีบนำ�
ข้าวที่มีความชื้นสูงไปส่งที่โรงสีทันที ข้าวที่
ไปถึงโรงสีหากมีความชืน้ เกิน 15% โรงสีจะ
หักลดน้�ำ หนักข้าวลง โดยใน 1 % ความชืน้

6. ระบบการทำ�นาข้าวหอมมะลิ
ที่เปลี่ยนไปสู่การใช้รถเก็บเกี่ยวและข้าว
มีความชื้นสูง ทำ�ให้โรงสีต้องใช้เครื่องอบ
ความชืน้ ให้ลดลง กระบวนการอบความชืน้ ที่
ผ่านการใช้เครือ่ งอบความชืน้ จะทำ�ให้ความ
ร้อนจากการอบไปสลายสารความหอม(สาร
2 AP) ในข้าวเปลือก ข้าวสารที่สีได้จาก
ข้าวเปลือกที่อบความร้อนลดความชื้นจะ
ลดความหอมลดลงหรือหมดความหอม จะ
เหลือเพียงคุณสมบัติความนุ่ม
7. ปัจจุบนั การหาพันธุข์ า้ วหอมมะลิ
แท้หรือพันธุ์บริสุทธิ์เพื่อการเพาะปลูกของ
เกษตรกรนับวันจะหายากขึ้นกว่าแต่ก่อน
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ด

ฅนสหกรณ์
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เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแท้ที่หายากขึ้นในปัจจุบันสาเหตุจากการปลอมปนข้าวที่ติดมากับ
รถเกี่ยวนวด

พันธุ์หลักก็ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ การ
เก็บพันธุไ์ ว้ใช้เองของเกษตรกร หรือ การหา
ซือ้ พันธุจ์ ากตลาดเมล็ดพันธุก์ ไ็ ม่ได้มาตรฐาน
อีกทั้งในพื้นที่เพาะปลูกก็มีข้าวพันธุ์อื่นๆ
ติดมากับรถเกี่ยวที่มาจากภาคกลางทำ�ให้
ความบริสุทธิ์ของข้าวในพื้นที่เพาะปลูกลด
ลง ติดมากับรถเกีย่ วทีม่ าจากภาคกลางทำ�ให้
ความบริสุทธิ์ของข้าวในพื้นที่เพาะปลูกลด
ลง และคุณภาพของข้าวเปลือกและข้าวสาร
ลดลงด้วยเช่นกัน
8. การคาดการณ์ข้อมูลการผลิตที่
แปรปรวนมาก ซึง่ มีการคาดการณ์จากหลาย
ฝ่ายทั้งพ่อค้าที่ออกไปสำ�รวจอย่างคร่าวๆ
หรือจากข้อมูลของทางการที่ไม่ชัดเจนใน
การประมาณการ แต่ทงั้ สองแหล่งข้อมูลได้
คาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าปริมาณ
ผลผลิตข้าวหอมมะลิจะเพิม่ ขึน้ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 10 ส่วนข้อมูลของภาครัฐก็ออก

ข้อมูลมาว่าผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นถึงสองล้าน
ตันเพราะได้ไปเอาข้าวหอมมะลิในจังหวัด
ภาคกลางที่มีคุณภาพและราคาต่ำ�กว่าข้าว
หอมมะลิในภาคอีสานและภาคเหนือ นำ�เข้า
มารวมไว้ด้วย ทำ�ให้เห็นว่าปริมาณอุปทาน
ผลผลิตของข้าวหอมมะลิขยายตัวเพิ่มจาก
แผนการกำ�หนดเป้าหมายการผลิตทีไ่ ด้เคย
กำ�หนดไว้กอ่ นฤดูกาลเพาะปลูก อุปทานที่
คาดการณ์วา่ จะเพิม่ ขึน้ มากทำ�ให้พอ่ ค้าผูส้ ง่
ออกรีบไปทำ�การขายล่วงหน้าในระดับราคา
ที่ลดลงเพราะเก็งราคาว่าราคาข้าวหอมจะ
ลดลง โรงสีเองเมื่อได้รับแจ้งราคาที่จะรับ
ซือ้ จากหยงและผู้สง่ ออกก็ตกใจเช่นเดีวกัน
พร้อมๆกับไปทอนราคาข้าวเปลือกทีต่ นเอง
จะรับซื้อจากเกษตรกรลง และอีกบางส่วน
ชะลอการรับซือ้ เพือ่ ขอดูทศิ ทางของราคาที่
ชัดเจน จึงทำ�ให้ระดับราคาที่ตกต่ำ�อยู่แล้ว
ตกต่ำ�ลงไปมากยิ่งขึ้น

9. หากรวมปัจจัยดังกล่าวนีเ้ ข้าด้วย
กันพอจะสรุปได้วา่ ทัง้ ด้านอุปสงค์และด้าน
อุปทานของข้าวหอมมะลิตา่ งก็เป็นปัจจัยที่
รุมเร้ากดดันต่อระดับราคาข้าวหอมในตลาด
รวมถึงปัจจัยด้านคุณภาพของความหอมที่
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปและไม่เหมือนเดิม
จึงมีผลทำ�ให้ตลาดส่งออกส่งสัญญาณทอน
ระดับราคาข้าวหอมมะลิทเี่ ป็นข้าวพรีเมียม
ของไทยลง และหากข้าวหอมมะลิไทยขาด
คุณสมบัตดิ า้ นความหอมจริงแล้ว ข้าวหอม
มะลิไทยก็จะไม่ตา่ งกับข้าวหอมจากเวียดนาม
ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้นำ�เข้าเรียกหาทดแทนได้
ในระดับราคาที่ต่ำ�กว่า ทำ�ให้เกิดปรากฎ
การณ์ทรี่ ะดับราคาข้าวหอมมะลิไทยหดตัว
ลดลงตกต่�ำ ลงมาโดยตลอดจากต้นปี 2559
เป็นต้นมา
ในภาวะที่ราคาข้าวหอมตกต่ำ�ลง
อย่างมากเช่นนี้ การมีนโยบายหรือมาตรการ
เพื่อการชะลออุปทานผลผลิตไม่ให้เข้าสู่
ตลาดมากจึงมีความจำ�เป็น การที่รัฐมีน
โยบายสนับสนุนสินเชื่อชะลอการขายให้
กับเกษตรกร การให้ความช่วยเหลือในเรือ่ ง
ค่าเก็บเกี่ยวและดูแลรักษาสภาพข้าว การ
ให้ค่าเช่ายุ้งฉางที่เกษตรกรนำ�ข้าวมาจำ�นำ�
ตลอดจนการให้สนิ เชือ่ กับสถาบันเกษตรกร
และรวมถึงโรงสีในอัตราดอกเบีย้ ต่�ำ รวมถึง
มีการใช้ชอ่ งทางการตลาดใหม่ทใี่ ห้ผผู้ ลิตได้
พบกับผูบ้ ริโภคโดยตรง ได้ชว่ ยให้ภาวะตกต่�ำ
ของราคาข้าวเปลือกหอมมะลิให้ปรับตัวสูง
ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หาก
ต้องการจะให้ราคาข้าวหอมมะลิได้รบั ราคา
พรีเมีย่ มได้ดงั เดิมอย่างในอดีตแล้ว การมีน
โยบายเพือ่ ยกระดับคุณภาพของกลิน่ ความ
หอมมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ซึง่ จำ�ต้องมีการ
ปฏิรูปกันทั้งห่วงโซ่อุปทานทีเดียว

อ้างอิงรูปภาพ:
http://gainesvillescene.com
ข้าวหอมจากเวียดนามเข้ามาตีตลาดข้าวหอมมะลิไทย หากไทยยังไม่สามารถรักษาคุณสมบัติ http://www.brrd.in.th
http://farmkaset.blogspot.com
ด้านความหอม
ฅนสหกรณ์
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เ ติ ม ค ว า ม รู
สว.สก.

เดินเครื่องยุทธศาสตร์

สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง
เกริ่นนำ:
เนื่องในว�ระป 2559 เปนปครบรอบหนึ่งศตวรรษของก�รสหกรณ์ไทย สถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์ และ
หน่วยง�นภ�คี ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนของสำนักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจยั ได้จดั ง�นเสวน�วิช�ก�รภ�ยใต้เรือ่ ง “เดิน
เครือ่ งยุทธศ�สตร์ สูก่ �รปฏิรปู สหกรณ์ไทยในศตวรรษทีส่ อง” โดยนำเอ�ประเด็นสำหรับเส�หลักยุทธศ�สตร์ก�รปฏิรปู
สหกรณ์ไทยที่จะใช้เปนกรอบทิศท�งก�รยกระดับก�รสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สองม�เปดประเด็นก�รเสวน�เพื่อก�ร
แลกเปลี่ยนคว�มคิดเห็นสู่ส�ธ�รณชน

รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อำานวยการสกว.

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ใครเป็นใครในเวทีเสวนา:
วิทยากรในเวทีเสวนามี 5 ท่าน ได้แก่
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจำา
สำานักนายกรัฐมนตรีและสมาชิกสภาขับ
เคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) ดร.วิณะ
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คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ผู้ดำาเนินรายการ

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ผช.รมต.
ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

ดร.กก ดอนสำาราญ
ประธานกรรมการสสท.

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท
ผู้อำานวยการสว.สก.

โรจน์ ทรัพย์สง่ สุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกลู รองผูอ้ าำ นวยการ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ดร.ก๊ก
ดอนสำาราญ ประธานกรรมการดำาเนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผูอ้ าำ นวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ ผูด้ าำ เนิน รายการโดย
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ ผู้ประกาศข่าวและ
พิธีกรสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ฅนสหกรณ
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คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ถ้าท่านผูม้ เี กียรติได้ตดิ ตามข่าวสาร
จะเห็นได้ว่าระบบการเงินการธนาคารใน
ปัจจุบนั กำ�ลังปรับตัวอย่างรุนแรง เรือ่ งของ
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากมีระบบการ
แลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย์หลายรูปแบบ อย่างบิทคอยน์ โลก
เปลีย่ นไปมีระบบการเงินแบบใหม่ทไี่ ม่ตอ้ ง
ผ่านธนาคาร หลายๆ คนมองว่าธนาคารจะ
ลดบทบาทลง ธนาคารพาณิชย์จะลดความ
สำ�คัญลง และมีระบบการทำ�ธุรกรรมทางการ
เงินในรูปแบบใหม่ เกิดคำ�ถามเพิม่ ขึน้ ว่าจะ
มีผลกระทบมาถึงสหกรณ์ที่พวกเราเป็น
สมาชิกหรือไม่ สหกรณ์ต้องเปลี่ยนไป ต้อง

ปรับตัวหรือทีร่ นุ แรงไปกว่านัน้ คือ สหกรณ์
ยังจะมีอยูห่ รือเปล่า อ้างอิงจากงานวิชาการ
อ้างอิงจากผูป้ ฏิบตั ิ อ้างอิงจากแนวนโยบาย
ของรัฐไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ทุกท่านได้
ทราบทิศทาง ก่อนที่เราจะขับเคลื่อนเดิน
เครือ่ งยุทธศาสตร์ สูก่ ารปฏิรปู สหกรณ์ไทย
ในศตวรรษที่สอง ควรจะเป็นอย่างไรต่อไป
เริม่ จากงานวิจยั ทีเ่ ราจะมาแสวงหาคำ�ตอบ
ด้วยกันในโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สถาบันทีเ่ รียกว่าสหกรณ์ ยังจำ�เป็นอยูห่ รือ
ไม่สำ�หรับสังคมไทย และสำ�หรับสังคมโลก
มาดูงานวิชาการกันว่าท่านผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และนักสหกรณ์
แห่งชาติ ท่านทำ�งานวิจยั ออกมาได้ผลออก

มาเป็นอย่างไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท:
จากคำ�ถามทีว่ า่ สหกรณ์ส�ำ คัญไหม
ทุกท่านทีอ่ ยูใ่ นทีน่ รี้ วมทัง้ ตัวดิฉนั เองคงตอบ
ได้เลยว่าสำ�คัญมาก ในศตวรรษที่ 21 โลกมี
อะไรเปลี่ยนไปเยอะ อย่างเช่น ความเสี่ยง
ของการโจรกรรมในระบบไอทีที่สถาบัน
การเงินหลายแห่งต้องเผชิญหน้าในฐานะ
นักวิชาการตั้งข้อสังเกตว่าในประเทศทุก
ประเทศ ประกอบด้วย ภาคส่วนธุรกิจ 3
ภาคส่วน คือ 1)ภาคเอกชน ที่มุ่งแสวงหา
กำ�ไรจาการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งถือว่า
เป็นสิ่งที่ดีในการพัฒนาการเติบโตทาง
ฅนสหกรณ์
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เศรษฐกิจ 2) ภาครัฐ ในทุกประเทศรัฐบาล
ห่วงใยประชาชน จึงมุ่งหวังที่จะช่วยสร้าง
สวัสดิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกร่าง
กฎหมายเพือ่ การคุม้ ครองประชาชนให้อยูด่ ี
มีสขุ และให้มกี ารกระจายรายได้ทเี่ ป็นธรรม
เพราะโลกปัจจุบนั มีความเหลือ่ มล้�ำ คนจน
ที่มีความอดอยากหิวโหย จากข้อมูลของ
FAO บอกว่ามีตัวเลขถึง 800 ล้านคน 3)
ภาคสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์
ทั่วโลก มีอยู่จำ�นวน 1,000 ล้านคน โดย
มีสัมพันธภาพสหกรณ์โลกเป็นแม่ข่าย ใน
ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540
เป็นต้นมา ประเทศทั่วโลกภายใต้ภาคีของ
องค์การสหประชาชาติเห็นพ้องต้องกันว่า
สหกรณ์ สามารถอยู่รอดจากวิกฤติได้ ดัง
นัน้ ประชาคมโลกจึงเริม่ หันมาสนใจและให้
ความสำ�คัญในตัวแบบธุรกิจทีช่ อื่ ว่าสหกรณ์
ทั้งนี้สหกรณ์เติบโตและพัฒนามากว่า 170
ปี ปัจจุบนั 127 ประเทศทีเ่ ป็นภาคีเครือข่าย
ของสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
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เรามี platform การขับเคลื่อนพัฒนา ทุก
วันนี้ทุกสหกรณ์ในโลกต้องขับเคลื่อนการ
พัฒนา มีเป้าหมายสุดท้าย ในปี พ.ศ. 2563
เราประกาศว่าสหกรณ์จะเป็นผูน้ �ำ การพัฒนา
ที่ยั่งยืนและสหกรณ์จะเป็นทางเลือกให้
ชุมชน โดยยึดมั่นในอุดมการณ์พื้นฐาน คือ
การประหยัดการส่งเสริมการออม การสร้าง
วินยั ทางการเงิน และใช้หลักการสหกรณ์ใน
การสร้างระบบบริหารจัดการการเชือ่ มโยง
ธุรกิจ คน เงินทุน สร้างระบบการบริหาร
จัดการ สร้างสรรค์นวัตกรรมเรื่องของงาน
วิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่ม ถ้าได้ติดตาม จะ
เห็นว่าองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
ย้ำ�ให้รัฐบาลทุกประเทศภายใต้เครือข่าย
องค์การสหประชาชาติปฏิบตั ติ ามคำ�แนะนำ�
ที่ 193 ที่เป็นข้อชี้บ่งสำ�หรับนโยบายรัฐ
ที่เหมาะสมที่จะสนับสนุนสหกรณ์ซึ่งเป็น
มาตรฐานสากล นอกจากนัน้ ปฏิญญาบาหลี
ซึ่งเป็นข้อตกลงในที่ประชุมรัฐมนตรีที่ดูแล
รับผิดชอบงานสหกรณ์ในประเทศแถบเอเชีย

แปซิฟิค ระบุให้รัฐบาลทุกประเทศควรจะ
เปิดโอกาสพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจให้ประชาชน
รายย่อยรวมทั้งภาคการเกษตรได้มีโอกาส
เป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตัวเอง
เมือ่ ย้อนกลับมาดูในประเทศไทย เป็น
โอกาสดีทแี่ ผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุง่ เน้น
เรือ่ งการพัฒนาทีม่ ปี ระชาชนเป็นศูนย์กลาง
และกำ�หนดเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งไปใน
เรื่องของการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โดยท่านนายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะนำ�
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นัก
สหกรณ์รสู้ กึ ดีใจกันอย่างมากเพราะท้ายทีส่ ดุ
แล้วแนวทางการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงก็คือเรื่องของสหกรณ์นั่นเอง
จากคำ�ถามทีว่ า่ ผูน้ �ำ การขับเคลือ่ น
ตาม platform ของสหกรณ์ที่เป็นสากล
ควรเป็ น ใคร ขอตอบว่ า ท่ า นประธาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพราะ
ว่ากระบวนการพัฒนาสหกรณ์ตอ้ งเริม่ จาก
คน คนต้องมีจติ วิญญาณทีจ่ ะพึง่ พาและร่วม

ฅนสหกรณ์
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มือกันทีม่ อี ยูใ่ นใจจากนัน้ ใจคนต้องพาให้กา้ ว
เดินไป การเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ เรียนรู้ให้มี
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนา
ให้สหกรณ์เป็นองค์การธุรกิจมีความแตก
ต่างกับเอกชนที่เน้นกำ�ไร แต่สหกรณ์มีเป้า
หมายแตกต่าง ตรงจุดนีถ้ อื เป็นกลไกสำ�คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
นักวิชาการมองขบวนการสหกรณ์เป็น
ขบวนการทางสังคม (social movement)
ทีต่ อ้ งขับเคลือ่ นด้วยคนทีม่ ใี จรักสหกรณ์ และ
มีขีดความสามารถในการจัดการ ตัวเองได้
มีโอกาสไปดูงานกลุม่ สหกรณ์มอนเดรกอน
ประเทศสเปน กลุ่มสหกรณ์มอนเดรกอน
มีธนาคารเป็นของตนเอง ธนาคารที่ว่าคือ
ธนาคารออมทรัพย์ มีมหาวิทยาลัย ร้านค้า
ปลีก กลุม่ โรงงานอุตสาหกรรมเป็นของตนเอง
กลุ่มธุรกิจนี้ทำ�ได้เพราะรัฐบาลเปิดโอกาส
ให้ทำ�เช่นเดียวกับเอกชนแต่กระบวนการ
พฤติกรรมเป็นแบบสหกรณ์ ซึง่ สหกรณ์ตอ้ ง
มีการเรียนรู้ ต้องปรับเปลีย่ นแนวคิด ต้องรู้
ว่าเราจะผลิตสินค้าที่บริโภคได้ ทุกวันนี้เรา

ยังคงขายแต่ยางพารา ขายผลไม้ ส่วนสินค้า
อุปโภคและบริโภคต้องไปซื้อของเอกชน
โจทย์ทที่ า้ ทาย คือ ในศตวรรษหน้า
จะเป็นไปได้ไหม ทีส่ หกรณ์ของเราจะเชือ่ ม
โยงวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่ม
สถาบันเกษตรกรทีจ่ ะพัฒนาสินค้าอาหารที่
มีมาตรฐานอาหารปลอดภัย (food safety)
และจะมีรา้ นสหกรณ์ทมี่ กี ารพัฒนาโซ่คณ
ุ ค่า
ที่มีพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้ธุรกิจ
และบริการมีประสิทธิภาพเข้าถึงสมาชิก
และชุมชนมากขึ้น
ข้อค้นพบจากการวิจยั ของสถาบันฯ
ชีใ้ ห้เห็นช่องว่างของขบวนการสหกรณ์ไทย
ที่สำ�คัญ ได้แก่
1. ทำ�อย่างไรเราจึงจะยกระดับให้
สหกรณ์มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและรับ
ประทานได้ ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์สหกรณ์
ยังเป็นวัตถุดิบ เช่น ข้าวเปลือก ยางพารา
มันเส้น ฯลฯ

2. คนวงในไม่เข้าใจสหกรณ์จริงๆ
คนวงในมีใครบ้าง ได้แก่ สมาชิก 10 กว่า
ล้านคน สมาชิกในครอบครัวๆ ละ 3 คน
รวมประมาณ 40 ล้านคน ผู้บริโภคจำ�นวน
40 ล้านคน สามารถทำ�อะไรได้หลายอย่าง
ถือว่าเป็นประเด็นท้าทายอยูใ่ นยุทธศาสตร์
ในศตวรรษที่ 2 ทำ�อย่างไรจะกระตุ้นให้
คนในสหกรณ์ 40 ล้านคนหันมาบริโภค
สินค้าสหกรณ์ที่ตนเองผลิตก่อน น่าจะเป็น
สิ่งที่ต้องเริ่ม
3. ประเด็นทีเ่ ป็นช่องว่างยุทธศาสตร์
อีกอันหนึ่งก็คือ หากใช้หลักสหกรณ์สากล
7 ประการ มาบริหารจัดการสหกรณ์แล้ว
ย่อมจะตอบโจทย์หลักธรรมาภิบาลได้เป็น
อย่างดี ดังนั้นโจทย์ท้าทาย คือ ทำ�อย่างไร
จึงจะให้สหกรณ์ไทยใช้หลักสหกรณ์มาบริ
หารจัดการ ซึ่งจำ�เป็นต้องมีกฎหมายและ
มาตรการทีร่ ดั กุมและสามารถบังคับใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม
เมือ่ ได้มโี อกาสกร่างแผนยุทธศาสตร์
ที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบ
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หมายสถาบันฯจึงได้ใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจัดทำ�กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
สหกรณ์ในศตวรรษที่สอง ซึ่งปัจจุบันผ่าน
ความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่ประจำ�ปี
ของสันนิบาตฯไปแล้ว ซึ่งที่สำ�คัญมี 4 เสา
หลักยุทธศาสตร์ ได้แก่
เสาหลักที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ต้องยก
ระดับการมีส่วนร่วมสหกรณ์
เสาหลักที่ 2 ยกระดับมูลค่าเพิ่ม
หลักการที่สำ�คัญ คือ ต้องยกระดับหน้าที่
ยกระดับกระบวนการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
สหกรณ์จงึ จะมีขดี ความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อให้บริการแก่สมาชิกตามที่คาดหวัง
เสาหลักที่ 3 พัฒนาระบบการเงิน
ที่เอื้อต่อการพึ่งพาและร่วมมือกัน หัวใจ
สำ�คัญคือทำ�อย่างไรทีเ่ ราจะมีระบบการเงิน
ที่เอื้อต่อการใช้เป็นทุนในการพัฒนาอาชีพ
และพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกและทำ�
อย่างไรสหกรณ์มีเงินเหลือจึงจะให้กู้ยืมแก่
สหกรณ์ทขี่ าดเงินทุนและไม่เสีย่ งจนเกินไป
เสาหลักที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุน
และสิง่ อำ�นวยความสะดวก ได้แก่ การปรับปรุง
กฎหมายและสร้างกลไกการจัดการเรียนรู้
ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาเพือ่ สร้างสรรค์
นวัตกรรมนำ�คุณค่าสหกรณ์
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
ขอสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ของท่ า น
รศ.จุฑาทิพย์ โดยเฉพาะที่ท่านบอกว่า
สหกรณ์ต้องผลิตของที่ทานได้และต้องยก
ระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าของสหกรณ์
เราจะเป็นประเทศทีเ่ น้นในเรือ่ งของอาหารให้
โด่งดังไปทัว่ โลก เพราะฉะนัน้ เชือ่ ว่าสหกรณ์
ของเรามีโอกาสทีจ่ ะเดินไปแนวทางนีไ้ ด้เช่น
กัน ผู้วิจัยศึกษามา 10 กว่าปีได้ผลออกมา
คือยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักเป็นแนวปฎิบัติ
ในส่วนของผู้ให้ทุนได้เห็นแผนยุทธศาสตร์
คิดว่าจะเดินหน้าและต่อยอดอย่างไร เรียน
เชิญท่านรศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
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รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล:
ถ้าพูดถึงสหกรณ์มีความคิดถึงการ
ต่อยอดอย่างที่ท่านรศ.จุฑาทิพย์ พูดถึง
เสาหลักที่ต้องทำ�ร่วมกัน คำ�ถามแรกๆที่
ถามเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ว่ามองอย่างไร มอง
ว่ามี 2 ส่วน คือ ส่วน1) ด้านอุดมการณ์ 2)
ด้าน business model ใหม่ๆ เพราะโลก
เปลี่ยนแปลงไป เรามีสหกรณ์หลากหลาย
แบบทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์‚สหกรณ์การ
ผลิต‚สหกรณ์บริการ‚สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ� ฯลฯ
คำ�ถามทีท่ า้ ทายมากคือ เราจะพัฒนาสหกรณ์
เหล่านี้ต่อไปข้างหน้าได้อย่างไรเพื่อให้ทัน
โลกที่เปลี่ยน อยากมองใน 2 ประเด็น คือ
อุดมการณ์และ business model แบบ
ใหม่ที่จะก้าวไปข้างหน้า ถามว่า market
share ของสหกรณ์จริงๆ เป็นเท่าไร ตอนนี้
เรามีสหกรณ์ผผู้ ลิตข้าวจำ�นวนมากแต่เราไม่
สามารถที่จะสร้าง market share ร่วมกัน
ได้ กลายเป็นว่าแบรนด์สหกรณ์ยงั แข่งด้วย
กันเอง เรามีศักยภาพสูงแต่การที่ไม่ได้มอง
ถึงการร่วมมือกันบางทีอาจกลายเป็นจุด
อ่อน ถ้ามองเป้าหมายร่วมกันแล้วฝากกรม
ส่งเสริมสหกรณ์อย่างเช่น ข้าวจากเครือข่าย

สหกรณ์ตอ้ งคลุมตลาด 40-50% ของตลาด
ข้าวในประเทศไทยซึ่งไม่ได้หมายความว่า
เป็นการผูกขาด แต่เรามีเป้าหมายร่วมกัน
อยากแชร์ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น
อย่างที่ญี่ปุ่นเค้าสร้างแบรนด์มีแค่แบรนด์
เดียวคือ JA สหกรณ์การเกษตรทีญ
่ ปี่ นุ่ เมือ่
ผูบ้ ริโภคเห็นแบรนด์ JA มันมีความหมายใน
เชิงคุณภาพและมีความหมายในเชิงคุณค่า
เครือข่ายที่มีแบรนด์ร่วมกันสามารถมีชื่อ
ได้ คำ�ถามคือใครจะทำ�งานตรงนี้ มองถึง
ชุมนุมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์ กรมส่ง
เสริมสหกรณ์
นอกจากเรื่ อ งของการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์แล้ว เรือ่ งทีส่ �ำ คัญอีกเรือ่ ง คือการ
เชื่อมโยง อย่างชุมนุมสหกรณ์ได้มองเรื่อง
โลจิสติกส์การขนส่งเป็นเรื่องที่สำ�คัญมาก
ถือว่าเป็นต้นทุนทางการตลาด ถ้าจัดการ
เรื่องต้นทุนส่วนนี้ได้การเชื่อมโยงการสร้าง
แบรนด์ของความเป็นสหกรณ์กถ็ อื ว่าเป็นไปได้
เป็นเรือ่ งของการเชือ่ มโยงสหกรณ์ในสินค้า
แต่จะมีนามสกุลย่อยสินค้าในแต่ละพืน้ ที่ ซึง่
คุณภาพนัน้ จะมีอยูส่ ว่ นของชือ่ ย่อยในแต่ละ
พืน้ ทีจ่ ะบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะเป็นการรวม
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เฉพาะหนึง่ product ถามว่ามีการเชือ่ มโยง
แบบอื่นได้ไหม อย่างที่รศ.จุฑาทิพย์พูดถึง
แบบที่สอง เครือข่าย value chain ห่วง
โซ่อุปทานถือว่าเป็นเครือข่ายอีกแบบหนึ่ง
เรามองการสร้างเครือข่ายเชิงคุณค่าตั้งแต่
ต้นน้�ำ กลางน้�ำ ปลายน้�ำ ไม่ใช่แค่ขา้ วอย่าง
เดียว ก่อนทีจ่ ะเป็นข้าวต้องเริม่ ตัง้ แต่ปจั จัย
การผลิต เทคนิคการผลิต การเเปรรูปจาก
โรงสี ขายและส่งออก การร่วมมือกันคือ
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่า รูปแบบที่
สามมองในภาคธุรกิจ ข่าวล่าสุด มอนเซน
โทรไปทำ� ความร่วมมือกับเบเยอร์ บริษัท
มอนเซนโทรขายพันธุ์การเกษตร บริษัทเบ
เยอร์ขายยา เรามองว่าธุรกิจต้องการกำ�ไร
สูงสุดแต่เขาสามารถร่วมมือกันได้ คำ�ถาม
คือ สหกรณ์กับสมาชิกร่วมมือกันได้ไหม
เป็นรูปแบบของของความร่วมมือเรียกว่า
การบูรณาการอาจไม่ใช่ห่วงโซ่ในเชิงธุรกิจ
อย่างเช่น เกษตรกรป่วยไข้ในขณะเดียวกัน
เกษตรกรก็ปลูกข้าวอินทรีย์ สามารถไปเชือ่ ม
โยงกับโรงพยาบาลได้ไหม คือลักษณะของ
การบริการภาคธุรกิจกับการร่วมมือ

ความท้าทายว่าเครือข่ายสหกรณ์ที่
เราทำ�กันอยูม่ คี า่ ขนส่งและการติดต่อสือ่ สาร
มีตน้ ทุนสูง ตอนนีม้ อี นิ เตอร์เน็ต แอบพลิเค
ชันต่างๆ คำ�ถามคือ เครือ่ งมือใหม่ๆจะเข้ามา
ช่วยเป็นเครือ่ งมือในการหล่อรวมขบวนการ
สหกรณ์ได้อย่างไร ตัวแปรที่สำ�คัญอย่างที่
รศ.จุฑาทิพย์ได้กล่าวถึงคือแผนยุทธศาสตร์
ระบบการเงิน หลายๆ พื้นที่มีธนาคารของ
หมูบ่ า้ นหรือขององค์กรกลุม่ แต่เป็นธนาคาร
เพือ่ ให้วสิ าหกิจอืน่ ๆ ในหมูบ่ า้ นทำ�งานต่อไป
ได้ ฉะนั้นกลุ่มองค์กรการเงินไม่ใช่แค่การกู้
ยืมเงินแต่ใช้อปุ กรณ์การเงินเป็นจุดหล่อลืน่
ธุรกิจหรือกลุม่ วิสาหกิจในชุมชนแทนเงินใน
ระบบที่ฉุกเฉินหรือเมื่อมีความต้องการเงิน
อย่างเร่งด่วน ธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนมีเงิน
หรือผลกำ�ไรก็เอามาฝากกับกลุม่ การเงิน รูป
แบบนีย้ งั คงมีอยูแ่ ต่อาจเริม่ จางหายไปหรือถูก
มองข้ามความสำ�คัญทางการเงินทีจ่ ะเข้าไป
เชื่อมโยงระบบธุรกิจสหกรณ์ เรามีสหกรณ์
ออมทรัพย์ใหญ่ๆมากมาย แต่สหกรณ์ออม
ทรัพย์ที่ไปเชื่อมโยงเป็นธนาคารของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มีมากน้อยแค่ไหน
และมีประสิทธิภาพแค่ไหน แต่ท้ายที่สุดไม่

ว่าจะเป็นรูปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์
เดี่ยวๆหรือสหกรณ์ที่เป็นเครือข่าย อยาก
ให้เราเรียนรูจ้ ากการดำ�เนินธุรกิจแบบสมัย
ใหม่ แต่เราไม่ค่อยได้พูดถึง คือการบริหาร
ความเสีย่ ง สหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามเสีย่ ง
อีกแบบหนึ่ง สหกรณ์ผู้บริโภคมีความเสี่ยง
อีกแบบหนึง่ สหกรณ์รา้ นค้ามีความเสีย่ งอีก
แบบหนึ่ง สหกรณ์การผลิตมีความเสี่ยงอีก
แบบหนึ่ง คำ�ถามคือพวกเราในขบวนการ
สหกรณ์รู้กันไหมว่าความเสี่ยงของเราคือ
อะไร กลับมาที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยังมีแนวคิดบางอย่างทีเ่ รายังตีโจทย์ไม่แตก
ตัวอย่างเช่น ความรู้คู่คุณธรรม อุดมการณ์
2 เงื่อนไขที่สำ�คัญมากและแทรกอยู่ในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับอุดมการณ์ความคิด ใน
ระดับผู้นำ�ก็ต้องการความรู้คู่คุณธรรม ใน
ระดับระบบการจัดการก็ต้องการความรู้คู่
คุณธรรม เรือ่ งของความพอประมาณ อย่าง
กลุม่ สหกรณ์ออมทรัพย์เราต้องการยอดเงิน
สูงทีส่ ดุ เงินฝากให้มากทีส่ ดุ และต้องการยอด
เงินกู้สูงสุดใช่หรือไม่ ความพอประมาณ
อยู่ที่เรากำ�หนดเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน
ความพอประมาณคือเป้าหมายที่ประกัน
ความเสีย่ งของธุรกิจ เป้าหมายคือความอยู่
รอดของธุรกิจในขณะเดียวกันสมาชิกอยูไ่ ด้
คุณธรรม คือ ความมีเหตุมผี ลและมีภมู คิ มุ้ กัน
ถือว่าเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงใน
เรื่องของการบริหารจัดการ เรามีสหกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพมากมายแต่ต้องการการ
ผนึกกำ�ลังและต้องการการเชือ่ มโยง คำ�ถาม
ก็คอื ว่าใครจะเป็นผูเ้ ชือ่ มโยง ภาควิชาการมี
บทบาทเป็นส่วนหนึง่ ในการเชือ่ มโยงสมาชิก
กับตลาด เชื่อมโยงประชาชนกับสหกรณ์
แต่ในระดับภาควิชาการอย่างเดียวคงยัง
ไม่พอและที่สำ�คัญเมื่อการวิจัยจบลงภาค
วิชาการถอยออกมา สมาชิกและสหกรณ์
จะอยูไ่ ด้ไหม ฉะนัน้ คิดว่ายังต้องการเครื่อง
มือต่างๆในการเชือ่ มโยงและให้ความสำ�คัญ
กับบทบาทของชุมนุมสหกรณ์‚บทบาทของ
สันนิบาตสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
ฅนสหกรณ์
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แต่ต้องมาวางเป้าหมายร่วมที่เป็นรูปธรรม
ส่วนภาควิชาการเองจะส่งเสริมในเรือ่ งการ
หารูปแบบ ท้ายสุดคิดว่าสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ
สหกรณ์ตอ้ งเป็นองค์กรการเรียนรูแ้ ละการ
จัดการร่วมกัน (adaptive management)
หมายถึง การปรับตัวโดยใช้ความรู้ ใช้ขอ้ มูล
และข้อมูลนั้นต้องถูกต้อง เมื่อพูดถึงการ
พัฒนาที่ยั่งยืน การลดปัญหาความยากจน
เราสามารถใช้ขบวนการสหกรณ์เข้าไปเป็น
ตัวช่วย อาจคิดว่าเป็นการคาดหวังขบวนการ
สหกรณ์ทค่ี อ่ นข้างสูงแต่จริงๆแล้วเป็นไปได้
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
จากการขยายความของรศ.ดร.ปัทมา
วดีว่าถ้าเราสามารถที่จะต่อยอด สหกรณ์
จะยิ่งใหญ่ มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิม
และจะเป็นเสาหลักการพัฒนาประชาชน
คนไทยในระดับรากหญ้าให้เข้มแข็ง ในมุม
มองของนักปฏิบตั ขิ องนักสหกรณ์ทที่ �ำ งาน
มายาวนานพบเจอสมาชิกรวมถึงผูน้ �ำ สหกรณ์
มากมายท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการ
กำ�หนดยุทธศาสตร์ทจี่ ะขับเคลือ่ นอย่างไรใน
อนาคต ท่านประธานกรรมการดำ�เนินการ
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดร.ก๊ก
ดอนสำ�ราญ
ดร.ก๊ก ดอนสำ�ราญ:
ผมถือว่าวันนี้คือวันประวัติศาสตร์
ของขบวนการสหกรณ์ไทย คำ�พูดของรัฐบาล
ทีพ่ ดู คำ�แรกคือปลูกพืชอย่างแม่นยำ�รวมถึง
การเลี้ยงสัตว์ให้พอดีกับการขาย คำ�ที่สอง
คือ เปิดช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แบบ
ใหม่จากนวัตกรรมงานวิจัย แต่ภาพที่เห็น
คือสหกรณ์ทงั้ 7 ประเภทอยูก่ นั แบบหลวม
ๆ อย่างเช่น สหกรณ์การเกษตรมี ธ.ก.ส.
ดูแล จ่ายเงิน 6 ล้านครอบครัวเป็นเงิน 1.3
ล้านล้านผ่านคน 4-5 ล้านคน ภาคเกษตร
ที่เป็นสหกรณ์มีหน้าที่รวบรวมผลผลิตไป
ขาย และนำ�สินค้ามาวางจำ�หน่าย เมื่อ 10
กว่าปีทแี่ ล้วสหกรณ์ยงั ไม่มกี ารแปรรูป จาก

36
�������� 34.indd 36

ตัวเลขทั้งระบบ 2.2 ล้านล้าน ภาคเกษตร
4‚000 รวมทั้งกรมประมง มีหน่วยจ่ายเงิน
คือธนาคารของรัฐบาล สหกรณ์มีหน้าที่
รวบรวมผลผลิตและจำ�หน่ายสินค้า สิง่ ทีข่ าด
คือความแม่นยำ�ในการผลิต ปัจจุบันชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด
เปิด E-Commerce ระบบดิจิทัล ตอนนี้
โลกมีการเปลีย่ นแปลงและมีการพัฒนา เช่น
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีการประกาศ
ว่าสามารถตรวจผลิตภัณฑ์การเกษตรไม่
ต่ำ�กว่า 500-700 ชนิดภายในเวลาไม่นาน
ถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องการในตอนนี้เรา
ต้องการสินค้าและอาหารปลอดภัย ขณะ
เดียวกันมูลค่าเพิ่มแค่ 23‚000 ล้าน จะ
ปลูกพืชอย่างไรให้ได้มาตรฐานและการหา
ช่องทางการตลาด งานวิจัย farmer shop
และศูนย์เรียนรูม้ ชี วี ติ 6 ศูนย์การเรียน และ
ทีร่ ฐั บาลเปิดอีก 882 ศูนย์ อำ�เภอละ 1 ศูนย์
เป็นนวัตกรรมที่มารองรับภาคเกษตรที่มี
เครือข่าย 3 แสน 3 หมื่นล้านธุรกิจบวกกับ
ธ.ก.ส. 1.2 ล้าน รวมแล้ว 1.7 เท่ากับนอก
ภาคการเกษตรที่มีปริมาณธุรกิจ 1.8 ล้าน
แต่ฝั่งหนึ่งปล่อยรายคนโดยที่ภาคสหกรณ์
ปล่อยบ้างตามสมควร เราพยายามท้วงให้
เห็นว่าวันนีค้ วามอยูอ่ ย่างหลวม ๆ ของพวก
เรา และปริมาณเงินล้น 100‚000 ล้าน มัน
ควรไหลกลับเข้าสู่ระบบ จากการคิดนอก
กรอบ วันนี้เราได้อานิสงค์จากรัฐ ภาษีทาง
อ้อมสิ่งที่รัฐควรให้คือ คืนสวัสดิการและ
พัฒนาคน คิดเป็นเปอร์เซ็นแค่ 0.4 หรือ
40 สตางค์จากคน12 ล้านคน
ปลูกจิตสำ�นึกเรือ่ งอุดมการณ์ หลัก
การ สิ่งที่เราต้องเดินหน้าก็คือการพึ่งพา
ตนเอง ต้องมีคนกำ�กับดูในเรือ่ งของคุณภาพ
ของคนและหลักการบริหาร การควบคุม
ภายใน การสอบทาน เป็นเครื่องชี้วัด ซึ่ง
เป็นเรื่องใหญ่ที่จะทั้งมีการจัดการระบบ
แผนกลยุทธ์ชใี้ ห้เห็นตรงกัน ฉะนัน้ เรือ่ งวินยั
ทางการเงินเราจะสร้างธรรมาภิบาลและความ
โปร่งใสให้เกิดขึน้ ซึง่ แนวคิดของสหกรณ์ทงั้

8‚000 กว่าแห่งจะไปพร้อมๆ กันภายใต้อตั
ลักษณ์ของแต่ละประเภท แต่ยงั มีโซ่รอ้ ยด้วย
อุดมการณ์และหลักการเดียวกัน เราเห็น
พ้องตรงกันหลายเรือ่ ง คือต้องปฏิรปู ตนเอง
เพือ่ ขับเคลือ่ นไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของกองทุน
เสถียรภาพหรือกองทุนพัฒนาคน สิง่ เหล่านี้
คือสิง่ ทีข่ บวนการสหกรณ์รบั มาแล้วพร้อมขับ
เคลื่อนเป็นนโยบายไปพร้อมกับรัฐ เราเห็น
ตัวเลข เห็นนโยบาย น้อมรับนโยบายรัฐบาล
ที่ออกมาเบื้องต้น และเดินไปพร้อม ๆ กัน
ตามแผนทีเ่ ราคิดโดยใช้ platform และงาน
วิจัยเป็นสี่เสาหลักในการพัฒนา
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
เป็นประเด็นที่น่าสนใจสอดรับกับ
งานวิจัยของท่าน รศ.จุฑาทิพย์ เรื่องของ
การระดมความช่วยเหลือ คือแบ่งปันความ
ช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ ดร.ก๊ก อาจนำ�
เงินทีม่ อี ยูไ่ ปกระจายช่วยเหลือภาคเกษตรที่
ต้องการลงทุนหรือผูป้ ระกอบการอะไรใหม่
ๆ ถ้าทำ�ได้จะแก้ปัญหา ได้สมั ภาษณ์ผู้แทน
ของธนาคารกสิกรไทยบอกว่ามีธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรม 1‚000 แห่ง ธนาคารทัว่ ไปจะ
ปล่อยสินเชือ่ ด้วยความระมัดระวังเรียกได้วา่
จะไม่คอ่ ยปล่อยสินเชือ่ ให้เกษตรกรหรือผูท้ ี่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพราะว่าราคา
พืชผลเกษตรราคาไม่นิ่ง ฉะนั้นจึงปล่อย
กู้ด้วยความระมัดระวังมากขึ้น ทางเลือก
เรายังมีสหกรณ์ แต่ว่าอย่างที่ ดร.ก๊กกล่าว
ไว้ คือเราต้องมีกองทุน ต้องมีการประกัน
ความเสี่ยงจึงจะสามารถขับเคลื่อนไปได้
อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดคุย
กับภาคฝ่ายผูป้ ฎิบตั กิ ารจริงทัง้ งานวิชาการ
งานของสมาชิกของสหกรณ์เอง นโยบายภาค
รัฐทางยุทธศาสตร์เรือ่ งของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี รัฐบาลเองก็มองเรื่องของสหกรณ์ไม่
น้อยเหมือนกันมาฟังการขยายความการ
ตีความของทางรัฐบาลตัวแทนของผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ ท่าน
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ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล:
ในวาระครบรอบ 100 ปีของสหกรณ์
จะขอพูดทั้งหมดสามประเด็น ประเด็น
ที่หนึ่ง ในเรื่องของความจำ�เป็นในการมี
สหกรณ์ ประเด็นที่สอง เรื่องของแนวทาง
การพัฒนาว่าเราจะพัฒนากันอย่างไรและ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีแนวโยบายในการ
จัดการอย่างไรบ้าง และประเด็นที่สาม พูด
ในเรื่องของแนวทางการเดินหน้าเพื่อการ
ก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ที่รออยู่
ประเด็นที่หนึ่ง เรื่องของความ
จำ�เป็นในการมีสหกรณ์ทมี่ กี ารพูดถึงในช่วง
แรก ขอตอบอย่างชัดเจนว่า อย่างไรก็ต้อง
มีสหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์อื่น เพราะว่าธนาคาร
จะไม่ไปต่างจังหวัด ยิ่งเป็นชนบทด้วยแล้ว

ธนาคารคิดเหมือนธุรกิจทั่วไปถ้าธุรกิจไม่
มากไปตั้งสาขาแล้วไม่สามารถทำ�ธุรกรรม
ต่างๆ ได้ตามที่ตั้งใจไว้มันเป็นต้นทุนทำ�ให้
ไม่คุ้มทุน ซึ่งพอไม่คุ้มทุนก็หมายความว่า
ประชาชนก็ต้องดูแลตนเองเราต้องอาศัย
อุดมการณ์การร่วมมือช่วยกันและก็ดูแล
ตนเอง ในขณะทีธ่ นาคารไม่มา ในความเป็น
จริงการทีธ่ นาคารไม่มาเป็นสิง่ ทีด่ ี เพราะคำ�
ตอบอยูท่ เี่ ราไม่ใช่ทธี่ นาคาร อยูท่ เี่ ราจะร่วม
มือกันได้ดมี ากน้อยแค่ไหน ถ้าธนาคารไปก็
จะปล่อยสินเชือ่ แบบนายธนาคารคือว่าต้อง
มีหลักประกัน เครื่องค้ำ�ประกัน มีเครดิต
หรือไม่ ธนาคารจะไม่สนใจว่าเป็นคนดี หรือ
ตั้งใจทำ�งาน ทำ�มาหากินเพราะไม่ใช่เกณฑ์
ของธนาคาร แต่ถ้าเป็นสหกรณ์จะถามเข้า
ประชุมทุกครัง้ ไหม ตัง้ ใจทำ�งานหรือเปล่า มี
คนในชุมชนรับรองหรือไม่ พวกนี้เอามาใช้
กับสหกรณ์ได้ แต่นำ�มาใช้กับธนาคารไม่ได้

ถึงแม้วา่ ธนาคารจะพยายามแค่ไหนธนาคาร
ไม่มีทางที่จะเข้าไปทำ�หน้าที่ได้เหมือนกับ
สถาบันการเงินของเราเอง เราจะร่วมมือ
กันสร้างธนาคารของตนเองด้วยเงินของเรา
เองและร่วมกันพิจารณาสินเชื่อด้วยกันเอง
นีค่ อื หัวใจทีจ่ ะเป็นกำ�ลังสำ�คัญทีไ่ ม่มใี ครจะ
มาทดแทนเราได้ อำ�นาจอยูใ่ นมือของเรา ใน
ส่วนนี้การพัฒนาตอบรับกับโจทย์รัฐบาลที่
ตัง้ ใจไว้หลายเรือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ หนึง่ ใน
ยุทธศาสตร์ชาติทมี่ ี 6 ด้าน ด้านหนึง่ ทีส่ �ำ คัญ
ก็คอื เรือ่ งของความเท่าเทียม และการสร้าง
ความเข้มแข็งบนฐานราก ฐานรากจะเข้มแข็ง
ได้ต้องเริ่มจากการอยู่ร่วมกัน การอยู่ร่วม
กันมันเกิดพลัง เมื่อเกิดพลังแล้วสามารถ
ทำ�อะไรหลายอย่างทีท่ �ำ เพือ่ ตัวเองได้ ไม่วา่
จะเป็นสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ดา้ นการ
เงิน ตัวอย่างสหกรณ์หนองสาหร่าย จังหวัด
กาญจนบุรี สหกรณ์จะมีการพูดคุยกัน ผล
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สรุปในที่ประชุมต้องการใช้เงินถ้าเป็นเมื่อ
ก่อนประชุมเสร็จก็ตอ้ งรอรัฐบาล รัฐบาลจะ
ให้เงินก็ตอ้ งรอต่อไปแต่ทนี่ มี่ เี งินของสหกรณ์
เองทีเ่ กิดจากการรวมตัว อุดมการณ์สหกรณ์
การร่วมมือกันของสหกรณ์ คือคำ�ตอบที่ไม่
ว่าอะไรก็ไม่สามารถมาทดแทนได้
ประเด็นทีส่ อง ทำ�อย่างไรสหกรณ์จงึ
จะเป็นพลังของเราอย่างแท้จริง ทำ�อย่างไร
สหกรณ์จึงจะมีความมั่นคงเพราะสหกรณ์
หลายแห่งมีปัญหา ทำ�อย่างไรกับสหกรณ์
ที่เรามีอยู่ 100 ปี เพื่อยกระดับอีกขั้นเพื่อ
สหกรณ์จะเป็นพลังของตนเองได้อย่าง
แท้จริง ต้องกลับไปคิดเรื่องทำ�ไมสหกรณ์
ต้องแยกกันอยู่ สิง่ สำ�คัญคือกองทุนการออม
รวมถึงสถาบันการเงินชุมชน ต้องมีระบบที่
สามารถทำ�ธุรกรรมต่างๆได้ อย่างที่ตลาด
พิชยั จังหวัดนนทบุรี มีสถาบันการเงินชุมชน
ที่มี click call banking ซึ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สามารถฝากถอนเหมือนกับ
ธนาคารทั่วไป ทำ�ไมสหกรณ์ 8‚000 แห่ง
ไม่ทำ�ซอร์ฟแวร์ที่สามารถทำ�ระบบบัญชี
รายงานติดตามผลรูท้ กุ อย่างตามระยะเวลา
ทีต่ อ้ งการ ถ้าสหกรณ์ท�ำ งานร่วมกันได้กจ็ ะ
กลายเป็นเครือข่าย 8‚000 แห่งของสหกรณ์
ทัว่ ประเทศ ถ้าสหกรณ์สามารถลุกขึน้ มายืน
ด้วยกัน รับรองว่าธนาคารพาณิชย์มสี ะเทือน
ธนาคารไม่สามารถอยู่ได้เป็นเพราะว่าไม่มี
ธนาคารไหนจะใกล้ชดิ กับประชาชนและจะ
เข้าใจประชาชนถึง 8‚000 สาขาทัว่ ประเทศ
ธนาคารทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ มีแค่ 1‚000 สาขา เรือ่ ง
ของความมัน่ คงทำ�อย่างไรจึงจะมีความมัน่ คง
ด้านการลงทุน สหกรณ์หลายแห่งมีปัญหา
เรือ่ งของการลงทุน คือไปลงทุนในสิง่ ทีย่ าก
สิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจ สุดท้ายเกิดความเสียหาย จาก
ทีไ่ ด้คยุ ในสภาปฏิรปู คิดว่าเราต้องยกระดับ
องค์กรกำ�กับสหกรณ์เพื่อให้องค์กรกำ�กับ
สหกรณ์มบี คุ ลากรทีเ่ หมาะสมสามารถช่วย
ได้ คิดว่าสหกรณ์ของเราต้องการผู้กำ�กับ
ที่ดีเพราะว่าสมาชิกต้องการ หัวใจสำ�คัญ
ก็คือว่าเราต้องหาคนกลางเข้ามาดูให้เรา
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ว่าเป็นไปได้หรือไม่ คำ�ถามที่ถามว่าเรา
จะพัฒนาไปได้อย่างไร หลายคนอยากได้
สหกรณ์อเนกประสงค์ มีคำ�ถามว่าทำ�ไม
ต้องเป็นสหกรณ์การเกษตร‚สหกรณ์ประมง
‚สหกรณ์นิคม‚สหกรณ์ร้านค้า‚สหกรณ์
บริการ‚สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน ทำ�ไมทำ�สหกรณ์การเกษตร
แล้วจะไปค้าขายต้องไปเปิดสหกรณ์รา้ นค้า
ทำ�ไมถึงเป็นสหกรณ์เดียวทำ�ทุกอย่างไม่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ทเี่ ข้มแข็งทำ�ไมไม่รวมตัว
เป็นธนาคารสหกรณ์ อย่างยุโรปก้าวไปไกล
กว่าเรามากเพราะเขารูว้ า่ ถ้าเกิดต่างคนต่างอยู่
ไม่สามารถเป็นธนาคารทีเ่ ข้มแข็งได้ เราควร
มีธนาคารเป็นของเราเอง ธนาคารพาณิชย์ไม่
ได้คดิ อย่างสหกรณ์ ธนาคารพาณิชย์ตอ้ งการ
กำ�ไรแต่ถา้ สหกรณ์มธี นาคารของสหกรณ์เอง
บนพืน้ ฐานหลักการและอุดมการณ์รว่ มกัน
ธนาคารแห่งนี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ แล้ว
นโยบายนี้ท่านนายกก็เห็นด้วยท่านนายก
บอกว่าอยากจะตั้งธนาคารสหกรณ์ให้เกิด
ขึน้ อยากจะปฏิรปู กฎหมายสหกรณ์ อยาก
กำ�กับดูแลสหกรณ์ให้ดีขึ้น
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
ได้ฟงั แนวคิดใหม่หลายๆ แนวคิดที่
ทำ�ให้เห็นว่า ยุทธศาสตร์กา้ วต่อไปสูศ่ ตวรรษ
ทีส่ องของสหกรณ์มโี อกาสทีจ่ ะเติบโตมัน่ คง
และจะเป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิก
สหกรณ์ทั่วประเทศที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น
แนวทางที่จะรับนโยบายและนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติ คนที่จะเข้าไปช่วยในการร่างเพื่อ
การแก้ไขกฎหมายก็คือกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพราะฉะนัน้ วันนีเ้ รามีตวั แทน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทจี่ ะมาเล่า
เรือ่ งให้ฟงั ว่าสามารถสนองนโยบายรัฐบาล
ต่อไปหรือไม่อย่างไร ท่านอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข:
สหกรณ์เป็นกลไกสำ�คัญทีส่ ดุ ในการ

ลดความเหลือ่ มล้�ำ ในสังคมทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม เป็นกลไกที่มีศักยภาพเกิด
จากความร่วมมือของทุก ๆ คนที่มีความ
ปรารถนาเดียวกัน มีความประสงค์เดียวกัน
มีความต้องการเดียวกันที่มารวมตัวในการ
ทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งกับมวลสมาชิกของ
ตัวเองในภารกิจที่ตัวเองต้องการ สิ่งหนึ่งที่
อยากฝากเป็นคำ�ถามก่อนจะเริ่มก็คือตอน
ทีท่ า่ นรวมตัวกันวันแรกกับการทีท่ า่ นอยูใ่ น
วันนีท้ า่ นยังเหมือนเดิมหรือไม่ สิง่ ทีไ่ ด้รบั ฟัง
จากวิทยากรในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์
เองอยากจะกราบเรียนเลยว่าวันนีก้ ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เรามีแผนพัฒนาสหกรณ์
แผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ทเี่ ราดำ�เนิน
การมาในระยะเวลาสองปี พ.ศ 2559 จนถึง
พ.ศ. 2560 สหกรณ์ทเี่ ราตัง้ เป็นฐานในการ
พัฒนาก็คือ 8‚230 แห่ง ทั้ง 7 ประเภท เรา
มีแผนและแนวทางที่ชัดเจนรวมทั้งเรื่อง
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในปัจจุบันเราได้
วางแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์จากนี้
ไป 20 ปี ข้างหน้า ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2579
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชุมและ
มีการกำ�หนดแนวทางอีก 20 ปี ในการ
วางเป้าหมายไว้ว่าเราต้องการให้สหกรณ์มี
ความเข้มแข็ง เป็นกลไกและเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในฐานรากอย่างยั่งยืนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าสหกรณ์
เกิดขึ้นมา เราทำ�ตามแนวทางของในหลวง
มาตลอด การพึง่ ตนเอง การอยูร่ ว่ มกันด้วย
ความรักความสามัคคี การใช้เหตุผลร่วมกัน
ในการทำ�งาน มีระบบประชาธิปไตยที่เข้ม
แข็ง ฐานรากประชาธิปไตยของสังคมเกิด
จากสหกรณ์หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียงไม่ว่าคน
นั้นจะมีหุ้น 1 ล้านหรือมีหุ้น 1,000 บาท ก็
สามารถออกเสียงได้เท่ากัน ถือว่าสหกรณ์
เป็นฐานรากที่สำ�คัญของประชาธิปไตย
ฐานรากของความปรองดอง ฐานรากของ
ความซือ่ สัตย์สจุ ริตในสังคม เพราะฉะนัน้ ไม่
ต้องตอบคำ�ถามเลยว่าทำ�ไมสหกรณ์ยงั ต้อง
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อยู่หรือเปล่า เชื่อว่าสหกรณ์ยังยืนหยัดอยู่
กับประเทศไทยและจะเป็นกลไกสำ�คัญใน
การที่จะสร้างบ้านเมืองของเราให้มีความ
เข้มแข็ง สังคมสหกรณ์ ความเป็นสหกรณ์
ถือเป็นเป้าหมายสำ�คัญมาก ๆ ในการขับ
เคลื่อนที่เราต้องการ สหกรณ์ที่เราเขียนไว้
ในกฎกระทรวง 7 ประเภทเป็นแค่การแบ่ง
แยกตามวัตถุประสงค์ แต่ไม่ได้แบ่งแยกให้
ออกจากกัน
ได้ทราบมาว่าสถาบันการศึกษาและ
รัฐบาลให้ความสำ�คัญต่อขบวนการสหกรณ์
ต้องการให้สหกรณ์เป็นหน่วยงานในการขับ
เคลื่อนความมั่นคงทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะ
เป็นภาคเกษตรหรือว่าภาคสังคม สุดท้าย
ขบวนการสหกรณ์จะเป็นส่วนที่ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่นั้น
เป็นหน่วยงานในการสร้างการประสาน
งานการช่วยเหลือเรื่องของกระบวนการใน

การดำ�เนินการ เรือ่ งกระบวนการขับเคลือ่ น
ของคนในอนาคต การวางเป้าหมายในการ
เดินทาง คือ 4S
S1: Smart Coop ทำ�อย่างไรให้
สหกรณ์มีความเข้มแข็ง มั่นคง แข็งแรง มี
การจัดการที่ดี สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การดูแลตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ทแี่ ท้จริง
S2: Smart Business การเชือ่ มโยง
เครือข่ายสหกรณ์ การทำ�ธุรกิจในธุรกิจที่
สหกรณ์มคี วามถนัด ไม่ปรารถนาให้สหกรณ์
ใดสหกรณ์หนึง่ ต้องทำ�ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ถึงปลาย
น้�ำ แต่ปรารถนาให้สหกรณ์ทมี่ คี วามถนัดใน
แต่ละเรือ่ งทำ�ในสิง่ ทีต่ วั เองถนัด โดยนำ�เครือ
ข่ายของสหกรณ์มาประกบกับสหกรณ์ท่ีมี
ความถนัดแล้วต่อ chainให้ครบทุก chain
จะทำ�ให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็ง
S3: Smart Network ทำ�อย่างไรให้
เครือข่ายสหกรณ์กลับมารวมตัวไม่ใช่ตา่ งคน

ต่างไป ต้องกลับมาเป็น network เดียวกัน
การสร้างชุมชนร่วมกัน การนำ�งานวิจัยดี
ๆ ที่ได้นำ�มาจากการนำ�ประสบการณ์ของ
สหกรณ์ที่สำ�เร็จเป็นเรื่องของการเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน ทำ�ยังไงที่จะมีชุมชนของการ
เรียนรู้ที่จะสร้างขึ้น กรมส่งเสริมสหกรณ์
ขอรับเป็นเจ้าภาพว่าจะสร้างชุมชนของการ
เรียนรูใ้ นขบวนการสหกรณ์ และจะต้องเป็น
learning organization
S4: Smart Officer การทีม่ ขี า้ ราชการ
ทีม่ มี าตรฐานเดียวกัน รับฟังจากสหกรณ์หลาย
ๆ ที่ว่าเจ้าหน้าที่ของเรายังไม่มีมาตรฐาน
ในการคิด และกำ�กับดูแลที่เป็นมาตรฐาน
เดียว ตอนนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายาม
ที่จะสร้าง smart officer เราตั้งโรงเรียนผู้
ตรวจการสหกรณ์ขนึ้ เพือ่ ทีจ่ ะให้ขา้ ราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ามาเรียนรู้ และทำ�
คู่มือนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งตอนนี้ให้งบ
ฅนสหกรณ์
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ประมาณไปพิมพ์คู่มือเพื่อแจกให้สหกรณ์
จังหวัดทุกจังหวัด สำ�นักงานตรวจบัญชีทุก
จังหวัด สหกรณ์ทกุ สหกรณ์ในประเทศไทย
จะได้รบั คูม่ อื นี้ ซึง่ อยูใ่ นระหว่างดำ�เนินการ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนหน้า เพือ่ ที่
จะได้มองในทิศทางเดียวกัน
นอกเหนือจากการวางแผนในการ
พัฒนาสหกรณ์การวางยุทธศาสตร์ 20 ปี
ซึ่งใช้ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นเครื่องมือใน
การกำ�หนดทิศทางในการดำ�เนินการพัฒนา
สหกรณ์ พยายามทำ�ในเรื่องของการกำ�กับ
ดูแลให้อยูใ่ นกฎหมายเพือ่ ให้มกี ระบวนการ
ในการใช้กฎหมายที่มีความชัดเจนมากขึ้น
ไม่มกี ารดำ�เนินการนอกกรอบทีเ่ ราคิดว่าไม่
เหมาะสมแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือ ทำ�อย่างไร
ที่จะทำ�ให้ทุกคนมีกรอบแนวคิดในทาง
เดียวกัน มีกระบวนการคิดและการพัฒนา
ไปในทิศทางเดียวกัน มีธรรมาภิบาลในการ
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ดูแลสหกรณ์รว่ มกันเป็นการบูรณาการในการ
ทำ�งานที่มีประโยชน์สำ�หรับวงการสหกรณ์
การกำ�กับดูแลสหกรณ์ เป็นการสร้างความ
เข้มแข็งความมัน่ คงให้กบั สมาชิก การกำ�กับ
ดูแลเอาคนที่เขามีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
นึกถึงประโยชน์ส�ำ คัญต่อขบวนการสหกรณ์
ในอนาคต

ดันของสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านเพื่อจะขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์นี้เดินหน้าและเป็นจริง
ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลแล้วเพราะรัฐบาล
สนับสนุนเต็มที่ นักวิชาการทำ�งานอย่างเต็ม
ที่ ภาคราชการก็เตรียมความพร้อม แต่การ
เดินหน้ายุทธศาสตร์ต้องมีปัญหาอุปสรรค
สำ�คัญคือว่าเราจะมองขึ้นไปข้างหน้า คาด
การณ์ ประเมินสถานการณ์ ถ้ามีอุปสรรค
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
จะแก้อย่างไร เราต้องการนักเศรษฐศาสตร์
สี่เสาหลักตามยุทธศาสตร์ที่มีการ อย่าง ดร.กอบศักดิ์ มาช่วยชี้แจงให้เห็นถ้า
วิจยั ถึงการเดินหน้าแนวนโยบายของรัฐบาล มีปัญหาอุปสรรคท่านมองอย่างไร และจะ
ทั้งผู้ที่ได้รับช่วงเพื่อการปฏิบัติรวมถึงภาค แก้ไขอย่างไรได้บ้าง
ปฏิบตั จิ ริง ๆ ไปในแนวทางเดียวกัน ต้องการ
คนให้ความรู้ ต้องการคนที่เป็นคนกลางที่ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล:
จะสร้างเครื่องมือใหม่ ๆ เรื่องของพัฒนา
เห็นภาพตรงกันว่าจะเปลีย่ นสหกรณ์
ทักษะด้านไอที เทคโนโลยี ระบบการ เป็นอย่างไรนัน้ คือเราจะทำ�ให้มนั เกิดขึน้ ได้
เงิน การแก้กฎหมาย ลงไปสู่นโยบายและ อย่างไร นีค่ อื สิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาของประเทศไทย
การปฏิบัติ ฉะนั้นตอนนี้ต้องการแรงผลัก ในรอบหลายหลายปีที่ผ่านมาเรามีความ
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ปรารถนา มีแผนแต่เราไม่ทำ� เรานั่งบ่นกัน
ว่ามันไม่ดี แต่เราต้องลุกขึ้นมาทำ� สิ่งที่คือ
หัวใจทีส่ �ำ คัญ อุปสรรคสำ�คัญของการปฏิรปู
คือความทีไ่ ม่อยากเปลีย่ นแปลง ณ วันนีถ้ งึ
เวลาต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท่านที่เป็นนัก
สหกรณ์บอกไปดูสหกรณ์ในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็รู้สึกเสียดาย เราก็
เริม่ ต้นมาพร้อมกับเขา แต่เขาพัฒนาไปไกล
แล้วทำ�ไมเรายังไม่กา้ วไกลเท่าเขา เราไม่ได้
มีศักยภาพด้อยกว่า อยากจะบอกว่าหนึ่ง
ปีครึ่งเป็นเวลาที่สำ�คัญมันจะยากขึ้นเรื่อย
ๆ พอหนึ่งปีครึ่งแล้วจะมีการเลือกตั้ง เกิด
ปัญหาความต่อเนื่องอยากให้สหกรณ์รวม
ตัวกันเรียกร้องให้ชดั เจนว่าอยากได้อะไร ที่
สำ�คัญอุปสรรคอยูท่ วี่ า่ มันจะมีความต่อเนือ่ ง
หรือเปล่า มันอยูท่ วี่ า่ คนทีเ่ ข้ามาจะสนใจมาก

น้อยแค่ไหนรัฐบาลหลายรัฐบาลสนใจแค่วา่
GDP ขึน้ เท่าไหร่ จะมีการลงทุนมากน้อยแค่
ไหน แต่พอเป็นเรือ่ งของปากท้องประชาชน
ความเข้มแข็งของฐานรากมองไม่เห็น เรา
คือกลไกสำ�คัญในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริง ถ้าสมาชิก
ของสหกรณ์ 30 ล้านคนเข้มแข็ง ประเทศ
ก็เข้มแข็งด้วย หลายอย่างที่เป็นปัญหาใน
ประเทศไทยมันเริ่มต้นจากคนข้างล่างไม่
สามารถบริหารจัดการตนเองได้ ไม่สามารถ
ออมเงินได้ถ้าคน 30 ล้านคนบริหารตัวเอง
ไม่ได้ ออมไม่ได้ แล้วประเทศไทยจะเข้ม
แข็งได้อย่างไร แต่คนที่จะตอบคำ�ถามนี้ได้
ดีที่สุดก็คือตัวสหกรณ์เอง จะทำ�ให้สมาชิก
บริหารจัดการตัวเองได้อย่างไร ถ้าเกิดเรา
ทำ�ได้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญที่สุด

เกิดขึ้นในประเทศไทย
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
เริ่มต้นจากงานวิจัยเราจบด้วยการ
ปฏิบตั ขิ องภาครัฐ ตอนนีเ้ ริม่ จากมุมมองของ
ภาครัฐบอกว่าจะมีปญ
ั หาอุปสรรคอะไร เอา
โจทย์ปญั หาอุปสรรคมาตัง้ แล้วให้นกั วิชาการ
กับภาคสหกรณ์บอกว่าจะแก้ปญั หานีอ้ ย่างไร
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท:
ถ้าจะเปลี่ยนในศตวรรษที่สอง
หากประเทศเราอยากจะยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันเราอยากลดความ
เหลือ่ มล้�ำ หมายความว่าอยากให้เกษตรกร
และประชาชนรายย่อยยกระดับขึน้ มาเป็นผู้
ประกอบการ ท่านผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีบอกว่าถ้า
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กฎหมายไม่เอือ้ แก้ให้เป็นอเนกประสงค์ ท่าน
อธิบดีทา่ นย้�ำ การเป็นองค์การธุรกิจทีเ่ ราได้
งานวิจยั ของ สกว. ลงไปเรียนรูก้ บั ประชาชน
เริม่ ต้นท่านประธานสันนิบาตสหกรณ์ตอ้ งชัด
ก่อนว่าท่านไป register เป็นองค์กรธุรกิจที่
มีวตั ถุประสงค์อะไร เมือ่ ใดก็ตามทีก่ ฎหมาย
อนุญาตประธานต้องมาแถลงนโยบายว่าจะ
ทำ�อะไรให้สมาชิก เพราะผู้นำ�สหกรณ์ได้
รับปากสมาชิกว่าจะมาทำ�อะไร แต่โจทย์
ของเราไม่ได้ทำ�กำ�ไรแต่เรามาบริการ เรา
มายกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก
ดิฉันเคยถูกตั้งคำ�ถามจากนักวิจัย ADB ว่า
ในยุคปัจจุบันที่เรามีข้อโต้แย้งกันเรื่องจะ
ย้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ไปสังกัดกระทรวง
การคลังว่า ชุมนุมสหกรณ์ทำ�อะไร ดิฉันได้
พยายามชีแ้ จงว่า ชุมนุมสหกรณ์ในประเทศ
เราก็มีหน้าที่เฉกเช่นที่ขบวนการสหกรณ์
โลกเขาทำ�กันในฐานะเป็นหัวขบวนของ
เครือข่าย ซึง่ ในประเด็นดังกล่าว ดิฉนั ยังคง
เชื่อมั่นว่าในฐานะที่ขบวนการสหกรณ์เป็น
ขบวนการทางสังคมทีย่ ดึ มัน่ ในคุณค่า-หลัก
การสหกรณ์ ก็ควรจะอยูใ่ นบรรยากาศทีเ่ อือ้
ต่อการดำ�เนินงานและมีเครือข่ายความร่วม
มือเพื่อบรรลุเป้าหมาย “การเป็นองค์การ
ธุรกิจของประชาชน จึงอยากฝากประเด็น
ข้อคิดไว้ในเวที
ว่าหัวขบวนทำ�อะไร ขบวนการ
สหกรณ์โลกมีเครือข่าย คำ�ว่าเครือข่ายที่
ผ่านมาอาจจะเชย เพราะเป็น bottom up
และอาจไม่ได้เชื่อมโยงกัน เพราะฉะนั้นขอ
platform การกำ�กับดูแลทีด่ ี ขอ platform
ระบบการบริหารจัดการทีด่ ี และนวัตกรรม
สร้างสรรค์เป็นสิ่งสำ�คัญ
รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล:
ประเด็นแรก ในเรื่องของเครือข่าย
ที่สำ�คัญมากอีกอย่างหนึ่งคือ เครือข่าย
พันธมิตรนอกขบวนการสหกรณ์ จำ�เป็น
มากเพราะต้องเสริมความเข้มแข็งในหลายๆ
มิติ เครือข่ายวิชาการเป็นเพียงแค่สว่ นหนึง่
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเรามีหน่วยงานกำ�กับ
ดูแล องค์กรกำ�กับดูแลต้องเป็นกัลยานิมิต
ในการกำ�กับดูแลการบริหารจัดการไปด้วย
กัน หน่วยงานกำ�กับดูแลไม่ควรทำ�หน้าทีเ่ ป็น
หน่วยงานทีต่ รวจสอบแค่ถกู ผิดเพราะจะไม่
เกิดประโยชน์แก่ขบวนการพัฒนาและต้อง
มององค์กรกำ�กับดูแลเป็นหนึ่งในพันธมิตร
ประเด็นทีส่ อง ในเรือ่ งของข้อจำ�กัด
ของการเรียนรูแ้ ต่การเรียนรูต้ อ้ งตีโจทย์ให้แตก
ว่า อะไรบ้างทีเ่ ราเรียนรู้ เรียนรูใ้ นเรือ่ งธุรกิจ
อย่างเดียวไม่พอต้องเป็นธุรกิจทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คำ�
ว่าคุณภาพเป็นหัวใจสำ�คัญของความสำ�เร็จ
ของสหกรณ์หลาย ๆ ที่เป็นต้นแบบ เรื่อง
ของการเรียนรูก้ ารบริหารความเสีย่ ง ขอย้�ำ
ว่าถ้าทางกรมส่งเสริมสหกรณ์มใี นเรือ่ งของ
academy การบริหารความเสีย่ งเป็นหัวใจ
ผูบ้ ริหารหรือผูบ้ ริหารธนาคารในระดับสูงต้อง
ไปเรียนเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง ทำ�ไมไม่
จัดหลักสูตรไปให้ผบู้ ริหารสหกรณ์ ประเด็น
ทีเ่ ป็นการเรียนรูค้ ดิ ว่าการเรียนรูค้ อื เครือข่าย
ในเรื่องไอที เรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเป็นส่วน
สำ�คัญ การเรียนรูม้ คี วามเชือ่ ว่าการเรียนรูจ้ ะ
ทำ�ให้เราเปลี่ยนความคิด การเปลี่ยนความ
คิดสามารถเปลี่ยนคนได้ บทเรียนเป็นเรื่อง
สำ�คัญทีจ่ ะปรับเป็นเครือข่ายด้วย อยากยก
ตัวอย่างเครือข่ายการตรวจสอบจากชาวบ้าน
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มนี้สามารถตรวจ
สอบเองโดยไม่ต้องรอกรมส่งเสริมสหกรณ์
เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้คิดว่าเกิด
การเรียนรู้ได้
ประเด็นทีส่ าม ความสำ�คัญในเรือ่ ง
การแก้ปญั หาความคิดของเราเอง ทำ�อย่างไร
เราจะให้สหกรณ์เป็นอิสระทางการเมืองจาก
การตัดสินใจ แต่ถ้าในการตัดสินใจขึ้นอยู่
กับการเมือง คิดว่าทำ�ให้เรามองภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์ที่บิดเบือนและอาจ
จะมองข้ามเรื่องของสมาชิกเพราะว่าการ
ตัดสินใจเป็นเงื่อนไขทางการเมือง คิดว่า
เป็นความคิดที่สำ�คัญอย่างที่ ดร.กอบศักดิ์
พูดถึง ว่าอยูท่ เี่ ราเองถ้าเราตัง้ เป้าได้ชดั เจน

คิดว่าในภาพอนาคตข้างหน้าไม่วา่ การเมือง
จะเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรอยูท่ สี่ หกรณ์ อยู่
ทีส่ มาชิก ถ้าสหกรณ์ยดึ สมาชิกเป็นตัวตัง้ จะ
เป็นภูมิคุ้มกันในระดับหนึ่งในการทำ�งาน
ของสหกรณ์
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข:
ในขบวนการสหกรณ์มหี วั ขบวนทัง้
7 ประเภทครบและมัน่ ใจว่าเป็นหัวขบวนทีม่ ี
ความเข้มแข็งและยืนยันในเรือ่ งของเครือข่าย
และจะขอรับแนวคิด และมุมมองของท่าน
วิทยากรไปเป็นแนวทางในการดำ�เนินงาน
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้ขบวนการ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
ขอปิดท้ายด้วยคนสหกรณ์ คงจะ
สื่อสารกับคนสหกรณ์ด้วยว่าเราควรจะ
มองด้วยกันเป็นอย่างไรจะเดินหน้าด้วยกัน
อย่างไรเพื่อชาวสหกรณ์
ดร.ก๊ก ดอนสำ�ราญ:
กิจกรรมทีจ่ ะพูดต่อไปนีข้ อเรียกว่า
กิจกรรมสามเส้าในโรงเรียนตชด. เนือ่ งจาก
เด็ก ป.1 ถึง ม.3 มาฝากเงินจากการเก็บออม
ออมเสร็จแล้วรวมกลุม่ กันไปเลีย้ งเป็ดเลีย้ ง
ไก่ทำ�กิจกรรมกันในภาคการเกษตร เหลือ
เท่าไหร่ก็นำ�มาเป็นร้านค้าหมุนเวียนสาม
เส้า วิถีชีวิตของชาวบ้านกับวิถีชีวิตที่เรา
เฝ้าสอนในโรงเรียน คือวิถีชีวิตแบบอย่าง
ในวันนี้ เราเห็นแล้วว่าประเภทไม่ได้แบ่ง
แยก แต่อย่าลืมว่าใครจะอยู่ต้นน้ำ� กลาง
น้ำ� หรือปลายน้ำ� หรือทั้งระบบสูงสุด 18
กิจกรรมอเนกประสงค์ซึ่งสามารถเกิดขึ้น
และยืนยันว่ากิจกรรมสามเส้าเป็นวิถชี วี ติ ที่
จะพัฒนา จุดบกพร่องทีต่ อ้ งได้รบั การแก้ไข
อย่างเร็วภายใต้เครื่องมือของรัฐทีต่ ้องออก
กฎหมายอาจเป็นฉบับ 100 ปี ที่เราเฝ้ารอ
ภายใต้การเชื่อมโยงระบบด้วยอุดมการณ์
และหลักการในแบบโครงสร้างทีค่ วรจะเป็น
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ไม่ว่าการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และ
การบริการ การเชือ่ มโยงเครือข่าย เชือ่ มโยง
วิชาการกับการนำ�องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
พืน้ ฐานมาพัฒนา ก็อยากฝากท่านผูเ้ กีย่ วข้อง
ไว้ในเวทีแห่งนี้เช่นเดียวกัน
คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์:
ได้เห็นภาพชัดทั้งในส่วนของภาค
รัฐบาล ภาคราชการ ภาควิชาการ และ
พวกเราชาวสหกรณ์ ขออนุญาตใช้คำ�ที่
ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรียกขึ้นมาเป็นประเด็น

ของอุปสรรค ถ้าแก้ปัญหาอุปสรรคได้ เรา
ผนึกกำ�ลังสร้างเครือข่ายได้ เรายอมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ เรารีบดำ�เนินการได้ และ
เราทำ�อย่างต่อเนื่องได้ สหกรณ์ของเราจะ
เข้มแข็งมั่นคงและสามารถที่จะก้าวเข้าสู่
ศตวรรษที่สองได้แน่นอน

ฅนสหกรณ์
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ติ ด ต า ม ค ว า ม เ ค ลื่ อ น ไ ห ว จ า ก แ ผ น พ ัฒ น า
สว.สก.

ตัวชี้วัดความสำเร็จสหกรณ์:

อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่

ก�รจัดเวทีเสวน� “ตัวชี้วัดคว�มสำเร็จสหกรณ์: อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่” เนื่องในว�ระครบ 100 ปก�รสหกรณ์
ไทย เมื่อ 16 กันย�ยน 2559 โดยสถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์และภ�คีเครือข่�ย โดยมีจุดมุ่งหม�ยเปดเวทีให้ผู้นำ
ขบวนก�รสหกรณ์(ดังในภ�พ)ได้ม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และมุมมองซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สำหรับก�รนำไปสู่
ก�รปฏิบัติที่ดีในก�รพัฒน�สหกรณ์ต่อไป

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
อาจารย์ประจำาภาควิชาสหกรณ์

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์
ประธานชสอ.

คุณศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานชสท.

คุณสุภาพ จันทร์ภิรมย์
ประธานชสค.

คุณวินัย เมฆดำา
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่และยุวเกษตรกร

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์
(ผู้ดำาเนินการเสวนา)
สำาหรับในเวทีภาคบ่ายมีเรื่องน่า
สนใจมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านโดย
เฉพาะอย่างยิง่ ประเด็นเสนอว่าสหกรณ์แบบ
ใดเป็นสหกรณ์ที่ดีและสหกรณ์แบบใดเป็น
สหกรณ์ทไี่ ม่ดี ดูได้อย่างไร ดูทสี่ มาชิก ผลผลิต
สินทรัพย์ ซึ่งมีการวัดอย่างไร ประเด็นที่
หลายฝ่ายหลายท่านติดใจกันมาตลอด ทาง
สถาบันฯได้นาำ ประเด็นนีม้ านำาเสนอและเชิญ
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นักวิชาการมาร่วมในเวทีว่า ในมุมมองของ
แต่ละท่านมีความคิดเห็นอย่างไร อะไรบ้าง
ทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ ดั ว่าสิง่ นีด้ ี สิง่ นีไ้ ม่ดี สิง่ นีเ้ ด่น
สิ่งนี้ด้อย ดูกันตรงไหน และข้อสำาคัญท่าน
จะได้รับแนวคิดมุมมองต่าง ๆ ที่จะนำาไป
ใช้เป็นการปรับปรุงคุณภาพ เสริมแนวคิด
และแนวทางปฏิบัติในสหกรณ์ของท่านต่อ
ไป ลำาดับแรกเรียนเชิญ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์
ไกร ได้นำาเสนอมุมมองของท่าน

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร:
หากมองในมุมวิชาการของตนมอง
ว่า ณ ปัจจุบนั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการชีว้ ดั เป็น
เครื่องมือที่จะวัดตัวองค์กรสหกรณ์ แต่ยัง
ขาดกลุ่มตัวชี้วัดบางกลุ่มที่มีความสำาคัญ
และมีความจำาเป็น ทั้งนี้เพราะจุดหมาย
ของสหกรณ์มี 2 เรื่อง คือทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม
ในอดีตคนเปรียบเทียบสหกรณ์
เหมือนต้นสน 2 ต้นหรือสนคู่ สนต้นนีเ้ จริญ
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เติบโตดำ�รงจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจเพื่อ
ให้มวลสมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
ปรมาจารย์ทางสหกรณ์ใช้ค�ำ ว่าเพือ่ การกิน
ดีอยูด่ ี จริงๆแล้วตัวชีว้ ดั การกินดี อยูด่ ี อาจ
จะวัดยาก อย่างน้อยฐานะทางเศรษฐกิจและ
การเข้าถึงโอกาสที่มวลสมาชิกเป็นเจ้าของ
เป็นผูใ้ ช้บริการ และเป็นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์
จากการบริการขององค์กรสหกรณ์นนั้ เป็นก
ลุ่มคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้นจะบอกได้ว่าองค์กร
สหกรณ์เป็นบริบทขององค์กรทีเ่ รียกว่า การ
ลดความเหลือ่ มล้�ำ การกระจายความมัง่ คัง่
ในแต่ละประเทศใช้สหกรณ์เป็นเครือ่ งมือใน
การทีเ่ ป็นกลไกในระบบเศรษฐกิจทำ�ให้คน
ธรรมดามีโอกาสเป็นเจ้าขององค์กรเพือ่ แก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้

สำ�หรับวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม
มุ่งไปที่ การทำ�ให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ดีขนึ้ การให้ความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและ
ประชาชนธรรมดา และในเรื่องอื่นๆไม่ว่า
จะเป็นความรู้หรือแม้กระทั่งสวัสดิการที่
เหมาะสม
ดังนั้นเมื่อมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 2
เรือ่ ง ตัวชีว้ ดั กลุม่ แรก ส่วนใหญ่วดั ทีส่ หกรณ์
ประเมินทีส่ หกรณ์ ตัวชีว้ ดั ความสามารถทำ�
กำ�ไรในตัวสหกรณ์ เช่น ROE ROA ตัวชี้วัด
เหล่านี้ถูกตั้งเป็นตัวชี้วัด แต่ความเหมาะ
สมเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะองค์กรสหกรณ์
ไม่ใช่องค์กรที่แสวงหากำ�ไรสูงสุด แต่เป็น
องค์กรทีต่ อ้ งมีประสิทธิภาพในการทำ�กำ�ไร
อย่างเหมาะสม

องค์กรสหกรณ์ตั้งแต่เดิมจะไม่
ต้องการใช้คำ�ศัพท์ในสมัยเดิม เช่น คำ�ว่า
การกินแรง ชนชั้นที่ได้เปรียบ ชนชั้นที่เสีย
เปรียบ (exploitation) แต่ปัจจุบันองค์กร
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ที่มีความเหมาะสม
สังเกตได้จากกำ�ไร เช่น สินเชือ่ สหกรณ์เป็น
เชิงสวัสดิการและมีความเหมาะสม อัตราการ
คิดดอกเบีย้ สหกรณ์ไม่ได้คดิ อย่างมหาโหด ถ้า
เกิดคิดดอกเบีย้ มหาโหดจะสังเกตว่าสหกรณ์
มีก�ำ ไรสูงมากซึง่ ไม่ได้หมายความว่าสหกรณ์
นัน้ ดีหรือประสบความสำ�เร็จ จึงไม่สามารถ
ชี้วัดทางเดียวได้ จึงทำ�ให้มีเรื่องของอัตรา
ความเหมาะสม ดังนั้นการใช้ประสิทธิภาพ
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรจะต้องมีเกณฑ์
อย่างเหมาะสมหรือประสิทธิภาพในการ
ฅนสหกรณ์
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บริหารจัดการ แม้กระทั่งเรื่องของสหกรณ์
ต้องมีการชี้วัดองค์กร เช่น เรื่องธรรมาภิ
บาล ค่านิยมสหกรณ์หรือคุณค่าสหกรณ์ที่
เรียกว่าการเปิดเผยหรือความโปร่งใส เพื่อ
คุ้มครองมวลสมาชิก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
ได้ฝากผีฝากไข้ ฝากเงินออมให้กับองค์กร
สหกรณ์ทสี่ มาชิกมีความเชือ่ มัน่ แต่อนาคต
ต้องมีการปรับปรุงเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพเกีย่ ว
กับเรือ่ งการบริหารความเสีย่ ง เรือ่ งธรรมาภิ
บาล ระบบการควบคุมภายใน ทัง้ หมดนีเ้ ป็น
ตัวชีว้ ดั ทีม่ งุ่ ไปสูต่ วั องค์กรสหกรณ์เป็นหลัก
ทั้งนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ยังขาดไปหลาย
ส่วน ตนขอเรียกตัวชี้วัดส่วนนี้ว่าเป็นตัวชี้
วัดความดีและความมีประโยชน์ของสหกรณ์
ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนเศรษฐกิจและสังคม
หลายสหกรณ์พบว่าสามารถที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวติ สร้างโอกาสในการสร้างอาชีพ
ให้กับสมาชิกโดยไม่ได้คำ�นึงถึงกำ�ไร เช่น
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สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำ�ให้เกษตรกร
มีทางเลือกที่ดี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ของสหกรณ์ ส่วนความดีที่สหกรณ์จะเดิน
ด้วยความเหมาะสมที่ตนบอกตั้งแต่ต้น คือ
กำ�ไรของสหกรณ์ต้องเป็นกำ�ไรที่เหมาะสม
เป็นกำ�ไรที่ไม่ชอบเรื่องของการเอารัดเอา
เปรียบ ดังนั้นเป็นอะไรที่เราต้องบอกให้
ครบ บอกให้หมด บอกความจริงทุกเรื่อง
จะต่างกับองค์กรทั่วไปที่บอกไม่หมด บอก
บางส่วน ไม่บอกข้อเท็จจริงหลายส่วน เช่น
ดอกเบีย้ 0% แท้ทจี่ ริงไม่เป็นศูนย์เปอร์เซ็น
ค่าธรรมเนียมฟรีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้คิด
รายครั้งแต่คิดแบบเหมาจ่าย เราจะพบว่า
ระบบสหกรณ์จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มี
ธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในตัวเอง
เพียงแต่วา่ ความสามารถในเรือ่ งการควบคุม
ภายในองค์กรต้องให้เป็นระบบคุม้ ครองกับ
ประชาชนมากขึน้ ดังนัน้ ถ้าพูดถึงเรือ่ งสินเชือ่

โอกาสในเรือ่ งสินเชือ่ ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจสิน
เชื่อเป็นตัวทำ�กำ�ไร แต่ในระบบสหกรณ์คำ�
ว่าสินเชื่อคือ สินเชื่อเชิงสวัสดิการ สินเชื่อ
เหล่านี้ไม่ได้มองสมาชิกผู้กู้เป็นลูกค้าที่จะ
ต้องเอากำ�ไรอย่างมโหฬาร ดังนั้นสหกรณ์
จะควบคุมอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสมเข้ามา
เกี่ยวข้อง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะมี
การคืนให้ตามสัดส่วนทีส่ มาชิกทำ�ธุรกิจกับ
สหกรณ์ ลักษณะดังกล่าว ผูใ้ ดก็ตาม ชุมชน
ใดก็ตาม ทีม่ โี อกาสเข้าถึงสินเชือ่ ของสหกรณ์
จะมีทางเลือกการเข้าถึงสินเชือ่ นัน่ คือทีม่ า
ว่าทำ�ไมสมัยก่อน สหกรณ์ประเภทการ
เงิน เช่น สหกรณ์เครดิต ตั้งชื่อว่า Credit
Cooperative เป็นสหกรณ์ที่สร้างเครดิต
ให้กับคนธรรมดา ซึ่งสถาบันการเงินอื่นไม่
สามารถให้ได้ เพราะมีกฎเกณฑ์ กติกา ระบบ
สหกรณ์คิดมาตรฐานตามแบบสหกรณ์ซึ่ง
มีความเป็นเจ้าขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง
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แล้วใช้ระบบสร้างเครดิตในการการันตีซึ่ง
กันและกัน จะสังเกตได้จากในสัญญาเงิน
กูส้ ามัญจะใช้มวลสมาชิกด้วยกันค้�ำ ประกัน
และโอกาสเข้าถึงสินเชือ่ มีลกั ษณะเฉพาะตัว
นอกจากนีส้ งั เกตสหกรณ์การเงินในปัจจุบนั
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ในระบบราชการและ
รัฐวิสาหกิจค่อนข้างชัดเจน และเริม่ ขยายตัว
ไปยังสถานประกอบการภาคเอกชน ซึง่ ยังมี
ช่องว่างจำ�นวนมากทีส่ ถานประกอบการจะ
สร้างทางเลือกการเข้าถึงสินเชือ่ อย่างเหมาะ
สมให้กับผู้คน ดังนั้น ดัชนีที่มีประโยชน์วัด
ได้จากระบบสวัสดิการทีจ่ ดั ขึน้ ของสหกรณ์
ซึ่งส่วนใหญ่นำ�ไปจัดสรรผลกำ�ไร ยกเว้น
บางสหกรณ์สว่ นหนึง่ นำ�ไปเป็นค่าใช้จา่ ยใน
การดำ�เนินงาน แต่สหกรณ์สว่ นใหญ่จดั สรร
กำ�ไรสร้างเป็นกองทุนต่าง ๆ แล้วนำ�ไปจัด
สวัสดิการในหลายรูปแบบ บางคนบอกว่า
เป็นสวัสดิการเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต

ต ามรูปแบบกำ�ไรที่เหมาะสม ถ้าเป็นรูป
แบบนี้แสดงว่าสหกรณ์มีการดำ�เนินงาน
อย่างเหมาะสม
ส่วนภาคความเข้มแข็งต้องทำ�ให้คน
รู้ เข้าใจ ในอดีตสหกรณ์แห่งแรกของโลก
คือสหกรณ์รอชเดลจะมีช่วงเวลาให้ความ
รู้แก่สมาชิก ความเข้าใจที่จะดำ�รงอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ผู้ที่มีความรู้จะ
มีการแนะนำ�เพื่อน รูปแบบนีเ้ ป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งกับวิถชี วี ติ คน ทำ�ให้เกิดจุดมุง่
หมายหลักทางเศรษฐกิจ คือทำ�ให้ฐานะทาง
เศรษฐกิจดีขนึ้ จุดมุง่ หมายหลักทางสังคมคือ
ทำ�ให้คณ
ุ ภาพชีวติ ดีขนึ้ แต่ยงั มีสหกรณ์บาง
แห่งอาจจะลืมจุดมุง่ หมายทางสังคมโดยให้
ความสำ�คัญกับธุรกิจเป็นหลัก ทำ�ให้ความ
ดีของสหกรณ์ลดลงไปบ้างและหากมอง
สหกรณ์ ส่วนใหญ่ยังคงดำ�รงวัตถุประสงค์
ทัง้ เศรษฐกิจและสังคมอยู่ ดังนัน้ สหกรณ์โดย

ภาพรวมแล้วส่วนใหญ่เป็นองค์กรทีม่ คี วาม
ดีและมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับมวลสมาชิก
ชุมชน สังคม และประเทศชาตินั่นเอง
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ จากทีท่ า่ น
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ได้กล่าวถึงในเรื่อง
ของสหกรณ์เปรียบเสมือนกับเป็นต้นสนคู่
ในต้นสนต้นแรกหรือด้านหนึ่งนั้นเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคมคือ การกระ
จายรายได้ การกระจายความกินดีอยู่ดี
อีกด้านหนึง่ เป็นการทำ�ให้องค์กรอยูไ่ ด้และ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้มแข็ง
ให้กับการดำ�รงชีวิตของสมาชิกด้วย
สำ�หรับในเรื่องของตัวชี้วัดความ
สามารถวัดได้หลายตัว เช่น Return on
Equity (ROE) Return on Asset (ROA)
เป็นต้น อย่างไรก็ตามให้ค�ำ นึงถึงในเรือ่ งการ
บริหารความเสีย่ งเป็นหลัก ไม่เอากำ�ไรเป็น
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ตัวตั้งสูงสุด แต่ต้องทำ�กำ�ไรเพื่อนำ�มาสร้าง
ความเข้มแข็ง และจัดสรรเป็นสวัสดิการแก่
สมาชิกอย่างเหมาะสม
สิง่ สำ�คัญทีส่ หกรณ์มคี วามแตกต่าง
กับองค์กรอืน่ คือเรือ่ งธรรมาภิบาล สหกรณ์
ไม่มีระบบการคิดดอกเบี้ยแบบมหาโหด ที่
เรียกว่าดอกเบีย้ เงินกูน้ อกระบบ (Roll shark)
ซึ่งเป็นตัวเด่นของสหกรณ์ อาจมีบ้างบาง
สหกรณ์ที่ออกนอกลู่นอกทางแต่เป็นส่วน
น้อย สหกรณ์ของเรายังคงเป็นสหกรณ์ท่ี
มีคุณภาพและยังรักษาวิธีการในการบำ�รุง
ดูแลสมาชิกให้เป็นประโยชน์
ต่อไปขอเรียนเชิญคุณวินัย เมฆ
ดำ� ผู้อำ�นวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และยุวเกษตรกร เราจะพบอยู่เสมอ
ว่าการทำ�กินของประชาชนมีปญ
ั หา เพราะ
ฉะนั้นต้องหาทางจัดสรรที่ทำ�กินให้กับผู้ที่
ขาดแคลนที่ดิน การดำ�เนินงานดังกล่าวมี
อะไรที่เป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าสิ่งนั้นดีแล้ว
ถูกต้องแล้ว
คุณวินัย เมฆดำ� จริงๆ แล้วตนอยู่
นอกโครงการ ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และทำ�งานกับเกษตรกรทั้งรักและชอบกับ
ระบบสหกรณ์ ตนมีความกังวลหลายเรื่อง
ที่เราบอกว่าระบบสหกรณ์ดีหรือไม่ ตนขอ
สะท้อนจากการที่ได้สัมผัสและทำ�งานเชิง
พื้นที่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นคุณค่า
ระบบการจัดการสหกรณ์ทสี่ ามารถเชือ่ มโยง
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ซึง่ จริง ๆ ในส่วนส.ป.ก.ไม่ได้
มีบทบาทหน้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงกับสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์เพือ่ หาทางออก แต่เป็น
หน่วยงานเดียวทีม่ กี ฎหมายคุม้ ครองในเรือ่ ง
การจัดที่ดิน แล้วให้เฉพาะสิทธิ กรรมสิทธิ์
ยังเป็นของ ส.ป.ก. นั่นเป็นภาระผูกพันที่
จะทำ�อย่างไรให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้
กับที่ดินของ ส.ป.ก.ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน
จะเห็นข่าวค่อนข้างมากในเรื่องที่ดินของ
ส.ป.ก. อนาคตจะเป็นอย่างไร กฎหมาย
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มาตรา 44 เกิดขึ้นมาเพราะอะไร เมื่อช่วง
เช้าวิทยากรได้กล่าวว่าการจัดสรรทีด่ นิ ภายใต้
มาตรา 44 ต้องจัดแบบใด หน่วยงานส.ป.ก.
พยายามออกกระบวนการ กฎ กติกา เพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถดำ�รงอยู่ได้ในพื้นที่ที่
เราจัดให้ แต่แน่นอนตัวชี้วัดในมุมมองของ
ตน ไม่ได้วัดที่ตัวสหกรณ์ อย่างไรก็แล้วแต่
ตัวสถาบันยังมีความสำ�คัญ สุดท้ายต้องไปดู
ทีต่ วั สมาชิกทีจ่ ะสามารถคุม้ ครองทีด่ นิ ของ
ส.ป.ก.ได้หรือไม่
ตนขอสะท้ อ นในส่ ว นของ
ส.ป.ก.เนื่องจากเป็นคนอยู่ในวงการและมี
บทบาทหน้าทีใ่ นความรับผิดชอบ ณ ปัจจุบนั
ที่ดินส.ป.ก.มีประมาณ 37 ล้านไร่ กลุ่ม
เป้าหมาย 2.4 ล้านครอบครัว มีสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ประมาณ 150
กว่าสหกรณ์ ถ้าประเมินตัวชี้วัด หากวัดที่
ตัวสหกรณ์ตนไม่แน่ใจว่าวัดได้หรือไม่ ถ้า
วัดที่ตัวสมาชิกยิ่งยาก เนื่องจากเกิดจาก
การเปลีย่ นมือเปลีย่ นสิทธิทมี่ นี ายทุนเข้าไป
เกีย่ วข้องแทน สิง่ นีต้ นคิดว่าเป็นตัวชีว้ ดั ของ
สหกรณ์นั่นเอง
สำ � หรั บ บทบาทหน้ า ที่ ข องเจ้ า
หน้าที่ส.ป.ก.อีกอันหนึ่งคือการปล่อยสิน
เชื่อแก่เกษตรกร ซึ่งทางส.ป.ก. มีสินเชื่อ
กองทุนปฏิรูปที่ดินที่จะต้องปล่อยให้กับ
กลุ่มสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้แผน
งานและโครงการที่วิเคราะห์อย่างตกผลึก
แต่สุดท้ายถูกนโยบายกำ�กับ เช่น ปีนี้ต้อง
ปล่อยให้ได้ 100 ล้านบาท หรือ 500 ล้าน
บาท คำ�ถามว่าเจ้าหน้าที่จะทำ�อย่างไรใน
เมื่อมีตัวชี้วัดกำ�กับไว้ เจ้าหน้าที่ต้องบังคับ
ให้สหกรณ์เขียนโครงการเพื่อจะขอเงินกู้
คือตัวชีว้ ดั ทีห่ นึง่ ตัวชีว้ ดั ทีส่ อง การเก็บเงิน
กู้ เป็นตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จของเจ้าหน้าที่ ถาม
ว่าจริง ๆ ใช่หรือไม่ ตนขอไม่ตอบแต่เห็นได้
อย่างชัดเจน ซึง่ สะท้อนปัญหาดังกล่าวได้วา่
ตกลงสหกรณ์จะเดินกันอย่างไร
เรื่องที่วิทยากรกล่าวในช่วงเช้าที่
สำ�คัญอีกเรือ่ ง คือช่องว่างและนโยบายทีจ่ ะ

ไปสูเ่ กษตรกร มีความเป็นไปไม่ได้ถา้ ไม่มเี จ้า
หน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั ผิดชอบ หลายเรือ่ งเจ้าหน้าที่
ไม่สามารถแปลงสาร แปลงนโยบายเข้าสูก่ าร
ปฏิบัติได้ บางเรื่องเกิดจากนโยบาย ระยะ
เวลากำ�กับ ตนได้เคยกล่าวหลายครัง้ ในหลาย
เวทีว่าการเร่งรัดการใช้เงิน บางเรื่องเร่งรัด
ได้ บางเรื่องไม่จำ�เป็นต้องเร่ง โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดชุดความรู้ไปสู่พื้นที่
ไตรมาสแรกต้องดำ�เนินการให้เสร็จโดยใช้
เงินทัง้ 100 % ถามว่าเกษตรกรได้อะไรจาก
ไตรมาสแรกหรือไม่ พอถึงไตรมาส 2 และ
3 ไม่สามารถดำ�เนินการต่อได้เนือ่ งจากเงิน
ถูกใช้ไปแล้ว
สิง่ ทีต่ วั โครงการหรือจากการทำ�งาน
มีความกังวลเป็นอย่างมาก ข้อค้นพบจากทาง
ผูบ้ ริหารมองว่าถ้าเป็นอย่างนีแ้ ล้วกระบวน
การจัดการทีจ่ ะนำ�ความรูม้ าสูเ่ กษตรกรจริงๆ
ควรมีอะไรบ้าง ทีจ่ ะเป็นเครือ่ งมือหรือกลไก
ซึง่ จากการทำ�วิจยั ร่วมกับสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้
ความร่วมมือ ทำ�ให้ได้เห็นว่าตัวชุดความรูท้ ี่
สถาบันฯทำ�มา ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการ
ค้าที่เป็นธรรมและอื่น ๆ อีกหลายเรื่องใน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ตนได้เข้า
มาศึกษาเริ่มเห็นคุณค่าของสหกรณ์ จริงๆ
ตัวสหกรณ์ตนมองว่าไม่จำ�เป็นต้องจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์ เพราะกฎหมายยากมาก จาก
ทีต่ นได้ท�ำ โครงการเกษตรกรรุน่ ใหม่ทงั้ หมด
13 รุ่น จำ�นวน 1,000 กว่าคน ไม่สามารถ
ตั้งสหกรณ์ได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วอยาก
จัดตั้งสหกรณ์ แต่ขบวนการสหกรณ์มีข้อ
จำ�กัด ต้องรวมคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป การ
รวมกลุ่มเกษตรกรคิดร่วมกันเป็นสิ่งที่ยาก
มาก แต่เป็นภารกิจหนึ่งที่จะทำ�ให้การขับ
เคลื่อนให้สำ�เร็จ ถ้าวัดที่การจัดตั้งนั้นตน
คิดว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าวัดความสำ�เร็จของ
คนที่เป็นสมาชิกนั้นยาก
การทำ�วิจยั ร่วมกับสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือนั้น ทาง

ฅนสหกรณ์

12/15/16 9:21 AM

ส.ป.ก.ได้ชุดความรู้ ชุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือ
ถ้าจะทำ�สหกรณ์ในเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ให้เจริญ
เติบโต มัง่ คงต้องพัฒนาทีต่ วั เจ้าหน้าทีก่ อ่ น
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถตัวนโยบาย
ลงไปจะมีปญ
ั หา นอกจากนัน้ แล้วการเร่งรัด
เวลาและเงินเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ �ำ คัญเช่นกัน ดัง
นั้นต้องมีการพัฒนา smart officer จาก
ที่ทำ�มาตลอด 1 ปี ได้เริ่มเห็นตัวหลักสูตร
กระบวนการทำ�งาน เป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจาก
การที่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ได้ดำ�เนินการระยะ
เวลาหนึง่ แต่สดุ ท้ายยังไม่บรรลุเป้าหมายถึง
แม้จะมี smart officers ก็ตาม เนื่องจาก
ตัวเจ้าหน้าที่ยังทำ�งานไม่ได้ เมื่อไม่เห็น
ตัวแบบในเชิงพื้นที่ เราจึงต้องกำ�หนดเป้า
หมายว่ายังไม่ต้องตั้งสหกรณ์แต่ใช้รูปแบบ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอย่างครบ
กระบวนการตัง้ แต่ตน้ น้�ำ กลางน้�ำ ปลายน้�ำ

วันนี้ทำ�ให้เกิด สจล.โมเดล ที่เห็นภาพชัด
ว่า การพัฒนาจริงๆ ตัวเจ้าหน้าทีต่ อ้ งเข้าใจ
ตั้งแต่คิด วิเคราะห์ วางแผน และจัดการ
จากการที่ ส.ป.ก.มีการแก้กฎหมาย
มาตรา 44 ซึ่งปกติ ส.ป.ก.ไม่เคยจัดที่ดิน
ในรูปแบบสหกรณ์ เมื่อมีการแก้กฎหมาย
สามารถจัดที่ดินให้กับสหกรณ์ได้ ตนมี
ความกังวลว่าถ้าสหกรณ์ไม่ได้เกิดจากจิต
วิญญาณของสมาชิกอย่างแท้จริง แต่เกิด
จากความอยากได้ที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ จาก
ที่วิทยากรเสวนาช่วงเช้าได้กล่าวถึงการส่ง
เสริมสหกรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้ามีเป้าหมาย
ที่อยากได้ที่ดินไม่ได้อยากได้อาชีพ ตนเคย
พูดกับเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ออมทรัพย์สปก.
ว่า ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีแล้วแสดงว่า
สมาชิกเจริญแล้ว เพราะว่าสมาชิกไม่ตอ้ งกู้
สหกรณ์ไม่จำ�เป็นต้องพึ่งสหกรณ์ เชื่อหรือ
ไม่วา่ สหกรณ์ออมทรัพย์ทกุ ที่ ผูท้ ใี่ ช้บริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่คนกู้ แต่เป็นผู้เอา
เงินไปฝากแล้วได้เงินปันผล
จริง ๆ ตนขอขอบคุณสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ จากหัวข้อเวทีเสวนา
ช่วงเช้า “เดินเครือ่ งยุทธศาสตร์ สูก่ ารปฏิรปู
สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” ตรงกับสิ่ง
ที่ได้ทำ�มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
ซึ่งวิทยากรช่วงเช้าได้กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรฯสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นรูป
ธรรมได้ หลังจากได้ทำ�งานช่วงหนึ่ง ทาง
ผู้บริหารได้เห็นงานที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และสกว.ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน ณ
วันนี้ไม่เพียงพอหากทำ�แค่กระบวนการ
ต้นน้ำ� กลางน้ำ�ไม่สำ�เร็จ ถ้าผลิตได้ขายไม่
เป็นก็จบ แต่ขายที่ไหนเป็นเรื่องที่เราต้อง
วางแผน และได้ขอ้ ค้นพบว่าหากจะทำ�งาน
ด้านการพัฒนาด้านการสหกรณ์ ตัวชีว้ ดั ทีด่ ี
ทีส่ ดุ คือตัวสมาชิก หากเป็นส่วนของส.ป.ก.
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เมือ่ ไหร่ทเี่ กษตรกรไม่ขายทีด่ นิ มีความยัง่ ยืน
ในทีด่ นิ ของส.ป.ก. มีรายได้ มีความพอเพียง
มีเรื่องของคุณธรรม มีเรื่องธุรกิจฐานสังคม
ที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตนถือว่างาน
สหกรณ์เป็นไปได้
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ จากที่
คุณวินัย เมฆดำ� ได้กล่าวถึง สิ่งสำ�คัญที่
สุดของส.ป.ก.คือไม่ใช่ทำ�เรื่องของสหกรณ์
และไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดตั้งสหกรณ์ แต่
เห็นประโยชน์ในการที่จะมีสหกรณ์ช่วยให้
มีการทำ�งานร่วมกันที่ดี แรก ๆ พยายามที่
จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ แต่ดูรวม ๆ แล้ว
เป็นไปด้วยความลำ�บาก อย่างไรก็ตามได้
พยายามทีจ่ ะให้มตี วั ชีว้ ดั ต่าง ๆ เกิดขึน้ เพือ่
ทีจ่ ะทำ�ให้เกิดความต้องการในการทีจ่ ะรวม
ตัวกันทำ�ประโยชน์ร่วมกัน
สำ�หรับตัวชี้วัดคืออะไร เป็นสิ่ง
สำ�คัญทีส่ ดุ ทีเ่ กิดความสำ�เร็จในการทีจ่ ะทำ�
เงินได้ และที่สำ�คัญต้องมีบุคลากร smart
officer ในการที่จะทำ�ให้งานเดินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ดำ�เนินการใน
ขณะนี้คือพยายามทำ�ให้คนที่ไปใช้ที่ดินใน
กรรมสิทธิ์ของส.ป.ก. ต้องทำ�ให้ที่ดินเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการฝึกอบรม ให้
ความรู้ เพื่อที่จะให้ผู้ที่ได้ที่ดินไปใช้ประโย
ชน์จริงๆ และไม่ได้ไปขายต่อหรือทำ�ผล
ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากนี้ได้อบรมใน
เรื่องคุณธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน
สิง่ นีเ้ ป็นสิง่ ทีท่ าง ส.ป.ก.จะจัดทำ�ขึน้ ในส่วน
ที่เกี่ยวกับสมาชิกของส.ป.ก.
ในลำ�ดับต่อไปขอเรียนเชิญประธาน
กรรมการดำ�เนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำ�กัด คุณศิรชิ ยั ออสุวรรณ
มีความคิดเห็นอย่างไร
คุณศิริชัย ออสุวรรณ สำ�หรับตัวชี้
วัดความสำ�เร็จของสหกรณ์อะไรที่ใช่ อะไร
ที่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่มีการ
กล่าวถึง สหกรณ์แบบใดที่ใช่ สหกรณ์แบบ
ใดที่ไม่ใช่ ในปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูล
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สหกรณ์ได้มากขึ้นจากสื่อต่าง ๆ (social
media) ทำ�ให้เรามีข้อมูลข่าวสาร ความรู้
ความเข้าใจและนำ�มาปฏิบตั ิ แก้ไข หรือมาส
ร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั สหกรณ์ และเริม่ มีค�ำ พูด
ว่า “สหกรณ์แท้” และ “สหกรณ์เทียม”
สาเหตุสำ�คัญที่เกิดสหกรณ์ในโลก
มี 2 ประการ คือ
1. เกิดจากการถูกเอาเปรียบ
2. เกิดจากการขาดแหล่งเงินทุน
หลังจากที่มีการพัฒนาสหกรณ์ขึ้น
มากำ�กับแล้ว จะเห็นว่าสหกรณ์มวี วิ ฒ
ั นาการ
ในประเภทต่าง ๆมากขึน้ เช่น สหกรณ์ออม
ทรัพย์ทเี่ รามองเห็นภาพชัดในเรือ่ งเงินลงทุน
ดอกเบี้ยต่ำ� แต่ยังสามารถสร้างกำ�ไรจาก
การดำ�เนินงานเป็นจำ�นวนมาก เป็นเหตุให้
ธนาคารพาณิชย์สนใจ ถ้าหากไม่มีสหกรณ์
ออมทรัพย์ กำ�ไรส่วนเกินนี้ต้องเป็นของ
ธนาคารอย่างแน่นอน และเมื่อมองในแง่
เงินฝากทำ�ให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ที่สูง
ขึ้นและมั่นคง นอกจากนี้ต้องให้ความรู้ใน
เรื่องวินัยทางการเงินด้วย ซึ่งผู้ได้รับรางวัล
ส่วนมากเป็นผู้ทใี่ ห้ความสำ�คัญในเรื่องของ
วินยั ทางการเงินควบคูก่ บั เรือ่ งสหกรณ์ภาค
การเงินด้วย
ส่วนสหกรณ์การเกษตรหลาย ๆ
แห่งมีทุนดำ�เนินงานค่อนข้างน้อย เพราะ
สหกรณ์การเกษตรต้องเริ่มจากคนยาก
คนจน เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ที่มีการรวม
ทุน มีหุ้นน้อย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่
สหกรณ์จะเริ่มมีกำ�ไร มีเงินหุ้นสะสมที่เก็บ
ไว้ในสหกรณ์เอง เพราะฉะนั้นการโตอย่าง
ช้า ๆ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ทำ�แบบถูกต้อง
สหกรณ์ไม่ควรทำ�อะไรทีเ่ กินกำ�ลัง แต่อย่าง
น้อยสหกรณ์สามารถดูแลสมาชิกให้ประโยชน์
เกิดแก่สมาชิก สามารถต่อรองหรือลดการ
เอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาชั่งต้องเป็น
เส้นตรง ไม่หลอกลวง จริง ๆ แล้วการเกิด
สหกรณ์รอชเดลแห่งแรกของโลก เกิดจาก
การโกงน้ำ�หนักของตราชั่ง จะเห็นได้จาก
สัญลักษณ์ในสหกรณ์รอชเดลจะมีการโชว์

ตราชั่งที่อยู่บนโต๊ะ ฉะนั้นเรื่องการถูกเอา
เปรียบ เรือ่ งของการตัดเงินดอกเบีย้ ต่�ำ เป็น
ที่มาของสหกรณ์ สหกรณ์แต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกันโดยเฉพาะภาคการเงิน
และภาคการเกษตร
ตนคิดว่าตัวชีว้ ดั ของสหกรณ์อาจมี
ส่วนคล้ายกับในส่วนภาคราชการ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการ
ตรวจงาน ตรวจชัน้ สหกรณ์หรือมีการประเมิน
สหกรณ์ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำ�หนดไว้ ตัวชี้
วัดด้านต่าง ๆ มีหลายด้าน เช่น ตัวชีว้ ดั ด้าน
การทำ�กิจกรรมของสหกรณ์ การควบคุม
ภายในของสหกรณ์ การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก และเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ทีม่ กี ารตรวจสอบให้คะแนนเป็นประจำ�ทุก
ปี ตนเชื่อว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินของ
หน่วยงานรัฐค่อนข้างที่จะมีระดับและเป็น
มาตรฐานที่ถือว่าใช้ในการวางแผนในปีต่อ
ไปของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้
นอกจากนั้นแล้ว หากมองผลการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์การเกษตรในแต่ละ
ปีจะเห็นว่า ณ วันนี้ อยู่ในระดับที่น่าภูมิใจ
ระดับหนึง่ ในเรือ่ งของกำ�ไรสุทธิ ซึง่ สหกรณ์
การเกษตรทั่วประเทศมีกำ�ไรสุทธิอยู่ที่
ประมาณ 4,500 ล้านบาท ปีก่อน 5,000
ล้านบาท กำ�ไรลดลงร้อยละ10 เนื่องจาก
เกิดจากผลกระทบทางภาวะเศรษฐกิจ การ
ส่งออก ฝน ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติต่างๆ แต่
ถ้าหากมองสหกรณ์การเกษตรที่มีผลกำ�ไร
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีประมาณร้อย
ละ 80 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่
ยังมีสหกรณ์ที่ขาดทุนสะสมอีกร้อยละ 20
ที่น่าเป็นห่วงพอควร สหกรณ์ที่มีกำ�ไรเกิน
5 ล้านบาทอยูใ่ นภาคการเกษตรมีประมาณ
200 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ
600 กว่าแห่ง สหกรณ์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มนำ�
จะทำ�อย่างไรให้กลุ่มนำ�มาช่วยกลุ่มระดับ
กลางและกลุ่มระดับล่างได้ เป็นสิ่งที่ต้อง
คิดต่อไป ตนอยากบอกว่านี้เป็นตัวชี้วัดที่
ดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกปีในส่วนราชการ
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หากมองตัวชี้วัดที่สมาชิกสหกรณ์
ต้องการ อันไหนเป็นสิ่งที่ใช่ วัดได้จาก
ความสุขของสมาชิก ตนได้มโี อกาสไปเยีย่ ม
สหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง แต่ละแห่งที่
ไปพยายามเก็บข้อมูล นำ�ไปศึกษาความแตก
ต่างของสมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่ง คุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิกมีความแตกต่างกันอย่างไร
และส่วนที่ประสบความสำ�เร็จและในส่วน
ที่ยังไม่ประสบความสำ�เร็จมันขาดอะไรซึ่ง
สามารถมองได้หลายมุม หากมองเรือ่ งใหญ่ๆ
มองได้ 4 เรื่อง คือ
• เรื่องแรก มองเรื่ององค์ความรู้
สหกรณ์มสี มาชิกทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สมาชิก
มีความสุข ส่วนใหญ่สหกรณ์ให้ความสำ�คัญ
กับการให้องค์ความรูก้ บั สมาชิก รวมถึงเรือ่ ง
การใช้ เทคโนโลยี มีข้อมูลข่าวสาร มีการ
ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิก

ของสหกรณ์ประเภทนี้จะมีองค์ความรู้ใน
เรื่องการผลิตเหนือกว่าสหกรณ์อื่นๆ และ
ไม่ทำ�พืชเชิงเดี่ยว คือไม่ได้ปลูกข้าวอย่าง
เดียว มีการปลูกพืชอื่นเสริม มีการปลูกพืช
ระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ผัก พริก ถั่ว กล้วย
มะเขือเทศ หัวไชเท้า เป็นการสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกรสูงมาก เกษตรกรบางคนได้
เงินเป็นล้าน องค์ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้
ที่ผู้นำ�สหกรณ์หรือนักปราชญ์เกษตรมีอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้นสหกรณ์เองต้องให้ความ
รูก้ ารสร้างวินยั ทางการเงินด้วยการส่งเสริม
การออม รู้จักคุณค่าการใช้เงิน เป็นเรื่องที่
สหกรณ์ต้องลงลึกให้กับสมาชิก
• เรื่องที่สอง มองเรื่องการบริหาร
จัดการสหกรณ์ ตนมองว่าสหกรณ์การเกษตร
ยังมีปัญหาอยู่ ตนอยากให้มีสถาบันดีๆ ฝึก
อบรมให้ความรู้กับผู้นำ�สหกรณ์ คือสร้าง

ผู้นำ�สหกรณ์และฝ่ายการจัดการสหกรณ์
ตนคิดว่าในอนาคตประเทศไทยอยากให้มี
มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยด้านสหกรณ์ แม้
กระทั่งในแต่ละชุมนุมสหกรณ์เริม่ มีการคิด
เรือ่ งแบบนีน้ อกจากฝึกอบรมประจำ�ปี หรือ
อาจมีการจัดตัง้ สถาบันฝึกอบรมขึน้ มาของ
ตนเองได้ และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่
ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย
• เรื่องที่สาม มองเรื่องของการ
ตลาด เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำ�ไปสู่ความสุข
ของสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์
ประเภทเดียวที่มีตลาดกลาง ตนเคยเสนอ
เรื่องตลาดกลางเพื่อการขายส่งสำ�หรับ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อที่สามารถเชื่อม
โยงการผลิตไปสูผ่ บู้ ริโภค การผลิตต้องตอบ
สนองต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องให้
ความเป็นธรรมในเรือ่ งของราคา เมือ่ มีตลาด
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กลางทำ�ให้งานสหกรณ์นั้นเกิดประโยชน์
ย้อนกลับไปยังสมาชิก ตอนนี้ได้ทำ�เรื่อง
ช่องทางตลาดใหม่เป็นตลาดอีเล็กทรอนิค
(E-commerce) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ของชสท. เป็นโครงการที่ค่อนข้าง
ภูมิใจที่ประสบผลสำ�เร็จ
• เรื่องสุดท้าย เรื่องจัดสวัสดิการ
สมาชิก มุมมองทีส่ มาชิกมีการเปรียบเทียบ
กับสหกรณ์อนื่ ในเรือ่ งสวัสดิการมีความแตก
ต่างอย่างไร บางแห่งทำ�เหมือนกัน บางแห่ง
มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ การ
ทำ�งานของสหกรณ์อย่ากังวลเรื่องการจ่าย
เงินเป็นสวัสดิการให้สมาชิก เพราะว่าเป้า
หมายของเราเป็นตัวสมาชิก เพราะฉะนั้น
เวลามีกำ�ไรควรจัดสรรกำ�ไรสุทธิมุ่งเน้นไป
ทีก่ ารให้สวัสดิการสมาชิกมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
ทำ�ได้ การตั้งเงินกองทุนต่าง ๆ เป็นอำ�นาจ
ของสหกรณ์สามารถทำ�ได้โดยเฉพาะเงิน
กองทุนทีท่ �ำ ในเรือ่ งสวัสดิการให้แก่สมาชิก
รวมทั้งสวัสดิการของพนักงานด้วย ดังนั้น
ตนมองว่าเรื่องสวัสดิการเป็นจุดหนึ่งที่มี
ความสำ�คัญในการมองของสมาชิก การทำ�
โครงการข้าวแกงสหกรณ์ จานละ 10 บาท
คนงงว่าทำ�ทำ�ไม ตนบอกว่าเป็นหน้าที่ของ
สหกรณ์ ในยุคข้าวยากหมากแพง ค่าครอง
ชีพกลางวันเป็นเรือ่ งทีส่ มาชิกทุกคนเจอหมด
ถ้าหากสหกรณ์ท�ำ โครงการสวัสดิการในเรือ่ ง
อาหารที่ต้องกินทุกวัน เป็นเรื่องที่สมาชิก
ทุกคนตอบรับและมีความพึงพอใจ ตอนนี้
มีอยู่ 100 กว่าสาขา ตนรู้สึกได้ว่าสหกรณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานได้รับประทาน
ของถูก สมาชิกรู้สึกมีที่พึ่ง จากที่ได้มีการ
ประเมินของสมาชิกจากตัวชีว้ ดั ทำ�อย่างไร
ให้สมาชิกมีความสุขกับสหกรณ์ จะเห็นได้
ชัดเจนในช่วงการประชุมใหญ่ ดูจากรอย
ยิ้มของสมาชิก หากสมาชิกไม่สดใสแสดง
ว่าสหกรณ์ไม่สดใส ตัวชี้วัดที่ตนกล่าวถึง
ทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชสท.ทำ�อยู่ทั้งแง่
มุมลายลักษณ์อกั ษรจากหน่วยงานราชการ
และตัวชี้วัดในมุมมองของสมาชิกที่สมาชิก
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ต้องการ
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ประธาน
กรรมการดำ�เนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จำ�กัด มีความเห็นว่า เรือ่ ง
ของการดำ�เนินงานของสหกรณ์มที งั้ สหกรณ์
แท้และสหกรณ์เทียม ซึ่งในขณะนี้สหกรณ์
บางแห่งได้กลายพันธ์เป็นสหกรณ์เทียม ดัง
นัน้ การจะดูเรือ่ งสหกรณ์ตอ้ งเกิดจาก 2 อย่าง
คือ
1. เกิดจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ
2. การขาดแคลนเงินทุนที่จะนำ�
เงินไปทำ�ธุรกิจ
ปัญหาของสหกรณ์การเกษตร คือมี
ทุนดำ�เนินงานค่อนข้างน้อย ข้อเท็จจริงเรา
จะพบว่าสหกรณ์การเกษตรกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์จะมีความแตกต่างกันเพราะว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์จะมีการเก็บเงินหุน้ ทุกเดือน แต่
สหกรณ์การเกษตรไม่มี เป็นข้อแตกต่างเรือ่ ง
ทุนดำ�เนินงานอย่างชัดเจน ข้อสำ�คัญในการ
ดำ�เนินการของสหกรณ์การเกษตรต้องการ
ทีจ่ ะให้มกี ารประเมินผลทีม่ ปี ระสิทธิภาพไม่
ว่าจะเป็นในด้านธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดเรื่อง
การกินดีอยูด่ ขี องสมาชิก ในเรือ่ งของการให้
ความรู้ การวางแผน สิทธิประโยชน์ เป็นต้น
ข้อสำ�คัญทีส่ ดุ ในเรือ่ งของการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์การเกษตรน่าสนใจตรงทีว่ า่ ยังมีจดุ
ทีข่ าดทุนอยูม่ าก จำ�เป็นต้องหาทางปรับปรุง
แก้ไข ต้องให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้
ต่างๆ เทคโนโลยี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การ
ส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการปลูกพืช และ
อยากเห็นการเกิดของสถาบันให้ความรู้แก่
ผูค้ ณะกรรมการ ผูป้ ฏิบตั งิ านในสหกรณ์ จะ
เป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยก็ได้แต่อยาก
ให้เป็น learning organization ให้ได้
ข้อสำ�คัญจะต้องให้สมาชิกมีความ
กินดีอยูด่ เี ป็นประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย ผูบ้ ริโภค
และผู้ผลิต ชสท.ได้ประสบความสำ�เร็จ
จากการเอาอิเล็กทรอนิกส์มาทำ�ด้านการ
ตลาด e-market สมกับยุคสมัยดิจิตอลที่
มี กระทรวงดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ดัง

นั้นการที่มี e-market ในส่วนของสหกรณ์
เป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้
พยายามทำ�ให้มีสวัสดิการช่วยค่าครองชีพ
เช่น โครงการข้าวแกงราคา 10 บาท
สำ�หรับตัวชี้วัดของสหกรณ์ใดเด่น
ดี ไม่ดี อย่างไร ดูได้จากเวลาประชุมใหญ่
หน้าตาของสมาชิกมีความรูส้ กึ อย่างไร หาก
เป็นหน้าตาเศร้า แสดงว่าสหกรณ์มีปัญหา
ถ้าการประชุมนั้นมีบรรยากาศที่ดี สมาชิก
หน้าตาแจ่มใส ยิ้มแย้ม มีเสียงหัวเราะ เป็น
สิ่งที่บ่งบอกตัวชี้วัดที่สำ�เร็จ สหกรณ์นั้น
บรรลุผลในการดำ�เนินงาน นี้เป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจนเห็นได้ง่ายจากสภาพที่ปรากฏให้
ตามความเป็นจริง
ต่อไปเรียนเชิญคุณสุภาพ จันทร์
ภิรมย์ ประธานกรรมการดำ�เนินการชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในส่วนเครดิตยูเนี่ยนซึ่งเป็นสหกรณ์ชุมชน
สถาบันการเงินของชุมชน เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน มีการดำ�เนินงานอย่างไร และมี
ตัวชี้วัดอย่างไร
คุณ สุภ าพ จันทร์ภริ มย์ จากประเด็น
เสวนาตัวชีว้ ดั ความสำ�เร็จสหกรณ์อะไรทีใ่ ช่
อะไรที่ไม่ใช่ ตนขอเรียนว่าตนมีความรู้ใน
เรื่องสหกรณ์ไม่มากนัก แต่ที่ถูกเลือกเป็น
ประธาน ชสค.เนื่องจากเห็นความจริงใจ
ต่อระบบสหกรณ์ ชสค.รูส้ กึ โชคดีทมี่ คี ณะที่
ปรึกษา 10 กว่าท่านคอยช่วยเหลือและให้
คำ�ปรึกษาด้วยดีตลอดมา จึงทำ�ให้สหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นอยูใ่ นสังคมได้อย่างเข้มแข็ง ถึง
แม้จะเจอสถานการณ์ทที่ �ำ ให้ภาพลักษณ์ของ
เครดิตยูเนี่ยนลดต่ำ�ลงแต่สามารถฝ่าวิกฤติ
ตรงนั้นได้
จากทีค่ ณ
ุ ศิรบิ รู ณ์ ณัฐพันธ์ ได้กล่าว
ถึงว่าในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ระบบการเงินใหม่ๆเข้ามาแทนที่และ
ขบวนการสหกรณ์จะมีทยี่ นื ได้ในสังคมหรือ
ไม่อย่างไร คนจะหนีตามระบบใหม่และทิ้ง
ระบบเดิมหรือไม่ ในส่วนตนจากทีไ่ ด้เข้ามา
สัมผัสในสหกรณ์ ตนมั่นใจและเชื่อมั่นว่า
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ระบบสหกรณ์จะยังอยูใ่ นสังคมไทยและจะ
เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างมัน่ คง ซึง่ ดูได้จาก
ในปัจจุบนั วิทยาการมีความก้าวหน้า ระบบ
การเงินก้าวหน้าพัฒนาไปไกลมาก ประเทศ
ใหญ่ ๆ ในโลกนี้เกิดวิกฤติทางการเงินเมื่อ
3-5 ปีทแี่ ล้ว แม้แต่ในประเทศไทยทีม่ วี กิ ฤติ
ทางการเงินเมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2540-2542
สถาบันการเงินที่อยู่ได้ดีที่สุดคือ สหกรณ์
และธนาคารออมสินที่มีความมั่นคงและมี
ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ เพราะฉะนัน้ เมือ่ ระบบ
การเงินเดินไปถึงความสูงสุดของความเจริญ
ก้าวหน้าทำ�ให้ถงึ ทางตัน ในทีส่ ดุ จะกลับมา
สูว่ ถิ เี ดิม คือ วิถสี หกรณ์ วิถกี ารพึง่ พาตนเอง
ในระบบสหกรณ์เราจะก้าวไปได้
อย่างรวดเร็วมากน้อยขนาดไหน อุปสรรค
สำ�คัญคือระบบการเมืองทีเ่ ป็นตัวฉุดรัง้ ระบบ
สหกรณ์มากทีส่ ดุ จริงๆแล้วรัฐบาลทีม่ าจาก
การเลือกตั้ง ถ้าต้องการส่งเสริมให้ผู้คนใน

สังคมไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถพึ่งพา
ตนเองได้และแบ่งเบาภาระของรัฐได้ดที สี่ ดุ
คือ ระบบสหกรณ์ ถ้ารัฐเชื่อมั่นให้สหกรณ์
เครดิตยูเนียนพัฒนาคนในประเทศนีไ้ ด้ เรา
มีกระบวนการสูตรสำ�เร็จในการพัฒนา มีวธิ ี
การในการให้ความรู้ มีวธิ กี ารในการให้การ
ศึกษาคนในระบบ สร้างวินยั ทางการเงิน แต่
ว่ารัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ไม่เห็นความ
สำ�คัญ เพราะว่าวิธีการนี้ช้าไม่ทันใจ ระบบ
การเงินต้องการกำ�หนดนโยบายในวันนีเ้ กิด
ผลสำ�เร็จในวันพรุ่งนี้ ทำ�ให้เกิดเหตุต้องมี
เงินกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทลงไปใน
พื้นที่ทั่วประเทศให้คนได้จับต้องเงินและ
เกิดความศรัทธาต่อนโยบายของการเมือง
ในที่สุดคนวิ่งทางการเมือง ตนได้มีโอกาส
อยู่ในเวทีสมาชิกสภาจังหวัดตลอด 25 ปี
ตนรู้ดีว่าเป็นอย่างไร ถามว่าเงินจำ�นวนดัง
กล่าววัดความสำ�เร็จได้หรือไม่ ความสำ�เร็จที่

วัดได้อนั หนึง่ คือประชาชนมีหน้าทีค่ าดหวัง
และคอยรับเงิน รัฐมีหน้าทีต่ อ้ งให้อย่างเดียว
ความพึ่งพาตนเองไม่มี จนถึงขณะนี้ยังไม่
สามารถวัดความสำ�เร็จแท้จริงดังกล่าวได้
เพราะฉะนัน้ อุปสรรคการพัฒนาสหกรณ์คอื
นโยบายของรัฐและระบบการศึกษา ถึงแม้
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะมีผลงานวิจัยดี
เด่นที่ชี้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่สร้างความเข้ม
แข็งคือวิธกี ารสหกรณ์ ถ้าการเมืองไม่น�ำ ผล
วิจัยนี้ไปใช้ต่อ ก็จบแค่ในมหาวิทยาลัย สิ่ง
หนึง่ ทีอ่ ยากมีสว่ นร่วม ทำ�ไมระบบสหกรณ์
100 ปีมาแล้ว ความสำ�เร็จยังมีไม่มากตาม
ที่เราคาดหวัง นี้คืออุปสรรค
ถ้าระบบสหกรณ์จะเปลี่ยนแปลง
ตนอยากเรียกปฏิรูประบบสหกรณ์หรือ
ปฏิวัติระบบสหกรณ์ ในโอกาสนี้ขบวนการ
สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยจะต้องมีการปรับ
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เปลี่ยนระบบทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวไปสู่อีก
ก้าวหนึ่ง ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงจะ
สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตัวชีว้ ดั ทีต่ นอยากชี้
ลงไปว่าในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำ�เร็จของ
สหกรณ์ทำ�อย่างไร
• ประการที่หนึ่ง ดูจากรายงาน
ผลการดำ�เนินงานทีแ่ สดงถึงผลการปฏิบตั ิ
งานในรอบ 1 ปีทผี่ า่ นมา ถ้าคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานสามารถเสนอผลการดำ�เนินงาน
เป็นที่พอใจต่อมวลสมาชิกของสหกรณ์ สิ่ง
นี้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าความสำ�เร็จ
แต่ละสหกรณ์หรือชุมนุมเป็นเช่นไร อยู่ที่
ผลประกอบการในแต่ละแห่ง
• ประการที่สอง สหกรณ์มีความ
มัน่ คงและปลอดภัย คือ สมาชิกทีจ่ ะเอาเงิน
มาลงหุ้น มาฝาก รับสวัสดิการกับสหกรณ์
มีความมั่นใจ เพราะสหกรณ์มีความมั่นคง
เข้มแข็ง ปลอดภัยทำ�ให้สมาชิกเชื่อได้ว่า
สหกรณ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง
• ประการที่สาม เรื่องความศรัทธา
และความเชื่อมั่นต่อมวลสมาชิกและต่อ
สาธารณชน นั่นเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ชี้ให้
เห็นถึงความสำ�เร็จในการบริหารจัดการต่อ
ระบบสหกรณ์และสหกรณ์
• ประการทีส่ ี่ เรือ่ งระบบการควบคุม
ตรวจสอบภายในที่จะทำ�ให้เกิดตัวชี้วัดได้
ความมีวินัยทางการเงิน สหกรณ์
เครดิตยูเนียนไม่เหมือนสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนียนมีสมาชิกหลากหลาย
ส่วนใหญ่สมาชิกอยูใ่ นภาคการเกษตร อยูใ่ น
ชุมชน อยูใ่ นชนบท ไม่สามารถหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ได้ เพราะสมาชิกไม่ใช่ผทู้ มี่ รี ายได้ประจำ� บาง
คนอยู่ห่างจากตัวสหกรณ์ออกไปประมาณ
10-15 กิโลเมตร พอถึงสิ้นเดือนสมาชิก
ที่จะเอาเงินมาออม ลงหุ้น ฝาก ชำ�ระหนี้
ต้องขับมอเตอร์ไซค์ ขี่จักรยาน หรือเดิน
มาที่สหกรณ์ นี้เป็นตัวชี้วัดที่มีวินัยทางการ
เงินของสมาชิก
นอกจากนัน้ ระบบการบริการจัดการ
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ของผู้บริหารสหกรณ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะ
ทำ�ให้เกิดความศรัทธาต่อมวลสมาชิกเพราะ
การบริหารจัดการต้องมีความน่าเชื่อถือ มี
ความเหมาะสม เป็นตัวชี้วัดที่ทำ�ให้เราเชื่อ
ได้วา่ ความสำ�เร็จของสหกรณ์ตา่ งๆ สำ�หรับ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนใช้หลักการข้างต้น
วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของสหกรณ์
เป็นเช่นไร
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ท่าน
ประธานชสค.ได้ให้ข้อคิดว่า ความเป็นจริง
แล้วสหกรณ์เครดิต ยูเนียนได้รบั ผลกระทบ
จากปัญหารอบด้านแต่สามารถอยูร่ อดตลอด
รอดฝัง่ มาได้เพราะคุณค่าในตัวสหกรณ์ แต่
อย่างไรก็ตาม ท่านมองว่าระบบการเมือง
เป็นส่วนหนึง่ และมีอทิ ธิพลอย่างมากต่อการ
พัฒนาและเจริญเติบโต การก้าวหน้าตาม
หลักการและอุดมการณ์ของเครดิตยูเนียน
ซึ่งสมมติว่าหากรัฐบาลนำ�เงินหนึ่งแสนหก
หมื่นล้านบาทที่ให้กับกองทุนหมู่บ้านมา
ให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนมาบริหารจัดการ
แทนจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและ
ประชากรที่กระจายอยู่ตามชุมชนเล็ก ๆ
ทั่วไปได้มาก สิ่งสำ�คัญที่ตอบโจทย์ได้คือ
เราจะเห็นว่าเมื่อรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวมาก จึง
เป็นตัวตอบได้ว่าสหกรณ์ ผ่านมา 100 ปี
ไม่สามารถเจริญเติบโตไปได้ไกล เห็นควร
ที่จะต้องปฏิรูปสหกรณ์ใหม่อย่างรวดเร็ว
ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดมีตัวชี้วัด
ที่ชัดเจนหลายตัว คือ
1. การรายงานผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ เราจะเห็นได้จากการรายงาน
ผลการดำ�เนินงานในที่ประชุมใหญ่ว่าใน
ปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีผลการดำ�เนินงานใน
ลักษณะใด
2. ความมั่ น คง ความเข้ ม แข็ ง
เสถียรภาพของสหกรณ์ในการดำ�เนินงาน
ทำ�ให้สมาชิกมีความศรัทธาแค่ไหนจึงกล้า
นำ�เงินมาเพิ่มหุ้น กล้านำ�เงินมาฝากไว้ใน
สหกรณ์

3. ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของ
สมาชิกที่มีต่อเครดิตยูเนียนรวมทั้งความ
ศรัทธา เชือ่ มัน่ ต่อสาธารณชนทีม่ ตี อ่ สหกรณ์
เครดิตยูเนียน
4. ระบบการควบคุมและการตรวจ
สอบภายในของสหกรณ์เครดิตยูเนียนมีระบบ
ที่ดี รัดกุมและเป็นที่ไว้วางใจ
5. ความซื่อตรงของสมาชิกเพราะ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนไม่มกี ารหัก ณ ทีจ่ า่ ย
เพราะฉะนัน้ ใครเป็นหนีต้ อ้ งมาชำ�ระคืนเอง
ใครอยากเอาเงินมาถือหุน้ ก็เอาเงินมาถือหุน้
เอง ใครอยากฝากเงินมาฝากเอง
6. ตัวบริหารจัดการ ต้องมีการ
บริหารจัดการโปร่งใส มีระบบ มีระเบียบ
ทำ�ให้สมาชิกมีความเชือ่ ถือ มีความมัน่ ใจว่า
มีการบริหารงานและดำ�เนินงานทีด่ ี เพราะ
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นตัวชีว้ ดั ทีจ่ ะทำ�ให้เรามัน่ ใจได้
ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนียนมีเสถียรภาพ มัน่ คง
เจริญเติบโต เข้มแข็งพอทีจ่ ะทำ�ให้สมาชิกมี
ความเชื่อถือได้
ต่อไปเรียนเชิญ พลโท ดร.วีระ วงศ์
สวรรค์ ประธานกรรมการดำ�เนินการชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
ในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์มีตัวชี้วัดอะไร
บ้างที่เป็นจุดเด่นที่วัดให้เห็นชัดเจนเป็นที่
ประจักษ์มีผลการดำ�เนินงานอย่างไร
พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ อย่างไร
ก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์คล้ายๆกับสหกรณ์
อืน่ คือ ต้องมีอดุ มการณ์ มีหลักการสหกรณ์
แต่มีจุดเด่นในเรื่องการเงิน สำ�หรับจุดด้อย
บางคนมองภาพสหกรณ์ออมทรัพย์เทียบกับ
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจริง ๆ แล้วต่างกันมาก
และทีก่ ระทรวงการคลังมองว่าสหกรณ์ออม
ทรัพย์คล้ายกับธนาคารพาณิชย์เพราะฉะนัน้
ต้องไปรวมกับประเภท nonbank แต่ในทาง
กลับกัน ผูบ้ ริหารเป็นผูบ้ ริหารทางการเงินมี
แนวคิดธุรกิจทัง้ หมด เช่น ปลัดกระทรวงการ
คลัง เลขาธิการกระทรวงการคลัง สำ�นักงาน
ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ ถ้าหากมา
คุมสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิต
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ยูเนียนจะทำ�ให้สหกรณ์ทงั้ สองประเภทเป็น
ธุรกิจแนวธนาคารอย่างแน่นอน หัวธุรกิจ
มาคุมสหกรณ์ เราจึงไม่เห็นด้วย พวกเรา
ชาวสหกรณ์ไม่ได้มีสิทธิมาบริหารสหกรณ์
ผลสุดท้ายเราต้องไม่ยอม อยากให้พวกเรา
สบายใจ เราจะต้องช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
อยูด่ ว้ ยกันทัง้ 7 ประเภท โดยเฉพาะสหกรณ์
ออมทรัพย์ทมี่ จี ดุ เด่นหลายประการเพราะมี
เงินมากกว่าประเภทอื่น และมีความมั่นคง
ไม่แพ้ธนาคารพาณิชย์ เพราะฉะนั้นจงเชื่อ
มัน่ ต่อระบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อเท็จ
จริงอันหนึง่ ของผูท้ เี่ ป็นสมาชิกออมทรัพย์จะ
ต้องเป็นผู้ที่มีเงินเดือน ปัจจุบันมีกฎหมาย
บัญญัตติ อ้ งหักเงินเดือนให้สหกรณ์เป็นลำ�ดับ
แรกหลังจากหักกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้
วัดทีย่ งิ่ เสริมความมัน่ คงและสามารถเป็นที่

หนึ่งในเรื่องการเงินได้
ต่อไปในยุคของสหกรณ์กา้ วสูป่ ที 1ี่ 01
เราต้องคิดใหม่ ทำ�ใหม่ ต้องมีการปฏิรปู จะ
ทำ�อย่างไรก็ตามต้องยึดหลักการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ 1,400 แห่ง
ทำ�อย่างไรเงินส่วนนีจ้ ะไปช่วยเหลือสหกรณ์
ต่างๆ เราต้องร่วมมือกันทุกสหกรณ์ ยืนหยัด
ทีจ่ ะอยูด่ ว้ ยกันแต่ผลสุดท้ายผลจะออกมาเป็น
เช่นไรไม่สามารถตอบได้ แต่ ณ วันนี้เราจะ
จับมืออย่างเหนียวแน่น ใจยังอยูท่ กี่ ระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ เพราะฉะนั้นยุค
ใหม่เราต้องช่วยกันพัฒนาตนเอง เชื่อมั่น
ในเรื่องเงินมาฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินรวมทั้ง 7 ประเภท แต่เมื่อไหร่

ที่ชุมนุมต่าง ๆ เข้มแข็ง สามารถนำ�มาไว้ที่
ชุมนุมของตนเองต่อไปได้ แต่ถ้าหากเรามี
ศูนย์รวมทางการเงินไว้เป็นทีเ่ ดียวกันจะทำ�ให้
สหกรณ์มคี วามมัน่ คง สามารถช่วยเหลือแบบ
ทันท่วงทีอย่าง ATM (real time) คือ การ
บริหารงานสหกรณ์อาจมีโอกาสเกิดข้อผิด
พลาด เราสามารถขอยืมเงินจากกองทุนกลาง
เพือ่ แก้ปญ
ั หาให้สหกรณ์อยูร่ อดได้ สำ�หรับ
วิธกี ารทีจ่ ะทำ�ให้เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
เราต้องช่วยกันคิด ออกแบบ จะทำ�อย่างไร
ตรงนีเ้ ป็นหัวใจสำ�คัญทีจ่ ะสร้างความมัน่ คง
สูงสุดและเป็นจุดเด่นของสหกรณ์
อีกประการหนึง่ ในอดีตทำ�ไมสหกรณ์
มีการพัฒนาไปช้า มีตัวอะไรบ้างที่เป็น
อุปสรรค อันดับแรกคนสหกรณ์เป็นอุปสรรค
เนื่องจากคนสหกรณ์มีหลายประเภท สอง
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของทาง
ราชการที่ล้าสมัย สุดท้าย ภาครัฐ แต่ยุค
ใหม่แล้วเราต้องพัฒนากลุ่มเหล่านี้ ตนได้
นั่งคิดมาตลอด สหกรณ์มีการเรียกสมาชิก
มาอบรมแม้กระทั่งกรรมการ แต่เราก็ยัง
ไม่ซงึ้ ในความเป็นสหกรณ์ยกเว้นคนทีจ่ ติ ใจ
รักเป็นนักสหกรณ์ อันนีถ้ อื ว่ามีจติ วิญญาณ
สหกรณ์ แต่สมาชิกที่มีเป็นพันเป็นหมื่นคน
รวมหลายสหกรณ์เป็นแสนคน การเป็น
สมาชิกสหกรณ์เป็นด้วยอะไร ด้วยความ
สมัครใจหรือถูกให้เป็นสมาชิก เพราะเห็น
ประโยชน์ของสหกรณ์ในการกูเ้ งิน ฝากเงิน
แต่ไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งสหกรณ์ จะทำ�อย่างไรให้
สมาชิกมีจติ วิญญาณสหกรณ์ตนคิดว่าต้องมี
อยู่ในหลักสูตร โรงเรียนสอนตั้งแต่เด็กให้มี
ความรูเ้ ปรียบเสมือนการเข้าใจบวก ลบ คูณ
หาร ตนขอชืน่ ชมสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีไ่ ด้
ทำ�ตำ�ราเรือ่ งสหกรณ์ และได้มโี อกาสมีสว่ น
ร่วมทำ�ตำ�ราเรียนด้วย ตำ�รามีตงั้ แต่ ป.1-ป.
6 และมัธยม แต่ว่าทุกวันนี้เป็นเพียงวิชา
เลือกเท่านัน้ ทำ�ให้นกั เรียนในโรงเรียนส่วน
ใหญ่ไม่ได้เรียนเรื่องสหกรณ์ ถ้าหากท่านมี
โอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการ อยากให้ชว่ ยเอาระบบ
สหกรณ์ใส่ในรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายการ
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ศึกษา โรงเรียนต้องให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนตัง้ แต่
ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย เชื่อว่า
ทุกคนจะมีจิตวิญญาณเป็นนักสหกรณ์ ซึ่ง
ตอนนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้การ
พัฒนาสหกรณ์เป็นไปด้วยความอย่างลำ�บาก
เพราะไม่ทราบว่าสหกรณ์คอื อะไร ตรงนีเ้ ป็น
หัวใจสำ�คัญเพราะคนสำ�คัญที่สุด
วันนี้ขอฝากว่าตนในฐานะมาเป็น
หัวหน้าขบวนการสหกรณ์ได้มีโอกาสใน
เรื่องการบริหารงานและพวกเราที่เป็น
กรรมการสหกรณ์ที่ทำ�ให้การดำ�เนินงาน
ล่าช้าส่งผลเป็นอุปสรรคตัวหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากการเลือกตั้งสมาชิกมาบริหารสหกรณ์
โดยที่เน้นเลือกคนดี มีความซื่อสัตย์แต่มี
ความรู้เรื่องสหกรณ์ไม่มากนักเมื่อได้เรียน
รู้จนเข้าใจก็หมดวาระ ยังไม่ทันได้พัฒนา
สหกรณ์ ทำ�ให้พฒ
ั นาสหกรณ์เป็นไปได้ยาก
แต่เมื่อเลือกคนรู้มาบริหารสหกรณ์บางคน
เข้าไปคิดแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตน จึง
ทำ�ให้พวกเราหลายท่านคิดว่าไม่ตอ้ งพัฒนา
สหกรณ์มาก แต่ยึดหลักการสหกรณ์เข้าไว้
เพือ่ ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ทำ�อย่างไรให้
สมาชิกร่ำ�รวย อยู่ดี กินดี
การบริหารสหกรณ์ให้สำ�เร็จต้องดู
ทีส่ มาชิกเป็นหลัก การกูม้ ากกูน้ อ้ ยไม่ส�ำ คัญ

การกูน้ อ้ ยบางครัง้ เป็นผลเสีย การกูม้ ากเพือ่
ทำ�ธุรกิจเป็นหลักเป็นฐานสักวันหนึง่ สมาชิก
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นหลัก
การสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขนึ้ ต้องช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว นักบริหาร
สหกรณ์ต้องมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ� (ผู้นำ�
แบบผูร้ บั ใช้) เพราะสมาชิกเป็นเจ้าของ เพราะ
ฉะนั้นการเป็นผู้รับใช้เราต้องเป็นผู้มีความ
รู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ�ดูแลสมาชิก
ได้ ตนเองในฐานะเป็นประธานชสอ.เมือ่ ไป
ทำ�หน้าทีต่ า่ งๆ ประธานในความหมายของ
ตนคือผูร้ บั ใช้เบอร์หนึง่ รับใช้ดว้ ยความเสีย
สละ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมให้การ
ตรวจสอบ การบริหารสหกรณ์อย่างนี้เป็น
จุดเด่นเช่นกัน
ขอยกตัวอย่างสหกรณ์หลายแห่ง
ที่ตนเคยไปบรรยาย มีโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกหลายโครงการ สหกรณ์มีโครงการ
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ คิดใหม่ทำ�ใหม่ อย่าง
เช่น โครงการปลดหนีน้ อกระบบของสมาชิก
มีสมาชิกรายหนึง่ มีอาชีพเป็นคนขับรถ ราย
ได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท ได้เล่า
ในสิ่งที่ภูมิใจว่า ได้ไปกู้เงินนอกระบบ 4-5
แสนบาท ก่อนทีจ่ ะเข้าโครงการกับสหกรณ์
เงินเดือนทัง้ หมดต้องนำ�ไปจ่ายดอกเบีย้ แต่
หลังจากเข้าร่วมโครงการทำ�ให้มีเงินเหลือ
เก็บฝากไว้กับสหกรณ์เป็นเงินจำ�นวนหนึ่ง
เนื่องจากสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อย
ละ 50-60 สตางค์ แตกต่างจากดอกเบี้ย
เงินกู้นอกระบบต้องจ่ายร้อยละ 10-20 นี่
คือเป็นตัวชี้วัดความสำ�เร็จที่ทำ�ให้คุณภาพ
ชีวติ ของสมาชิกดีขนึ้ เราจะบริหารสหกรณ์
อย่างไรให้เกิดผลสำ�เร็จกับสมาชิกได้อย่างที่
ยกตัวอย่างแม้แต่คนเดียวก็ตาม
ขอฝากท่านไว้ว่าชสอ. พร้อมที่จะ
ร่วมมือกับทุกท่าน ตนยังเป็นห่วงสหกรณ์
ที่ยังไม่มั่นคงอีกหลายแห่ง เราในฐานะผู้
บริหารต้องไปจัดระบบให้ดแี ล้วบริหารด้วย
ความจริงใจภายใต้ระบบธรรมาภิบาล แล้ว
เรือ่ งกรณีศกึ ษาอย่างสหกรณ์เครดิตยูเนียน
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คลองจั่นจะไม่เกิดขึ้น
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ประธาน
ชสอ.กล่าวว่า ความจริงแล้วสหกรณ์ของเรา
มีจุดด้อยทำ�ให้คนอื่นบางคนเข้าใจว่าเรา
คล้าย ๆ กับธนาคาร ทำ�ให้กระทรวงการ
คลังคิดจะนำ�สหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทมาอยู่
ในกระทรวงการคลัง จัดในกลุม่ nonbank
แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยงั ยืนหยัดว่าเราไม่ใช่
ธนาคารและไม่ใช่สถาบันการเงินประเภท
nonbank ด้วย เราจะดูแลคนของพวกเรา
เองอยูใ่ นแวดวงของคนในขบวนการสหกรณ์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในยุค 100 ปีที่ผ่านมาควรเป็นยุค
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ปรับปรุง ส่วนใหญ่ยดึ
หลักสหกรณ์เป็นตัวหลักในการดำ�เนินงาน
เมือ่ เราอยูใ่ นสหกรณ์เราต้องตระหนักในเรือ่ ง
ของคุณค่าต้องถือหลัก ยามมีมาฝาก ยาม
ยากมาถอน เดือดร้อนมากู้ สหกรณ์พร้อม
อย่างยิง่ ทีจ่ ะให้บริการในเรือ่ งนี้ โดยเฉพาะ
ที่ท่านประธานชสอ.ได้ปวารณาตนว่าทาง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินให้กับ
เราเพราะว่าตัวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
มีความมั่นคงทางการเงิน เชื่อใจได้ และ
สามารถเป็นที่พึ่งได้
ทำ�ไมสหกรณ์ร้อยปีแล้วถึงพัฒนา
ช้า ซึ่งมีอุปสรรค 3 เรื่อง คือ
1. คน คุณภาพของคนในสหกรณ์
2. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ไม่ทันสมัย
3. ภาครัฐมาแทรก ชี้นำ� ทำ�ให้เกิด
ปัญหาในการดำ�เนินงานของสหกรณ์
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ไทยยุคใหม่
ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว สมาชิกสหกรณ์
ต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นสหกรณ์และ
เข้าใจความหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง
และได้กล่าวถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนทีไ่ ด้มี
การทำ�หลักสูตรเรือ่ งสหกรณ์ในระดับประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา แต่น่าเสียดายเป็นวิชา
เลือกเท่านัน้ ถ้าหากพวกเราในทีน่ มี้ โี อกาส

เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
ศึกษาธิการคนต่อไป ขอให้ช่วยพิจารณา
ให้เป็นภาคบังคับว่าการศึกษาอบรมในเรือ่ ง
สหกรณ์จะต้องมีอยูใ่ นภาคการศึกษาตัง้ แต่
เล็ก ให้มีความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์
สำ�หรับตัวชี้วัดความสำ�เร็จของ
สหกรณ์มีอะไรบ้าง จริง ๆ ดูได้จากการ
บริการของสหกรณ์ การให้สมาชิกได้กู้ยืม
เงินแล้วสามารถเอาเงินที่กู้จากสหกรณ์ไป
ทำ�ประโยชน์ได้หรือไม่ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้
หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาผู้บริหาร
สหกรณ์ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ�ซึ่ง
ผู้นำ�มีหลายแบบต้องเป็นผู้นำ�แบบผู้รับใช้
ไม่ใช่แบบใช้อ�ำ นาจ ต้องทำ�ให้สมาชิกมีการ
กินดี อยู่ดี ได้รับผลประโยชน์ มีความสุขที่
จะอยูก่ บั สหกรณ์ นอกจากนีก้ ารดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ตอ้ งโปร่งใส พร้อมตรวจสอบได้
ข้อสำ�คัญทีส่ ดุ ทีเ่ น้นอยูเ่ สมอในการ
ดำ�เนินงานและการบริหารงานสหกรณ์ที่
จะรู้ว่ามีตัวชี้วัดที่ดีหรือไม่อย่างไร ถ้าหาก
สหกรณ์นั้นมีธรรมมาภิบาลแล้ว ทุกสิ่งทุก
อย่างจะไปด้วยดี

บทส่งท้าย:
คุณสุภาพ จันทร์ภริ มย์ แนวทางที่
จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทย
ไปสู่ความมั่นคงและความอยู่ดี กินดี ของ
มวลสมาชิกทีค่ าดการณ์ในขณะนีม้ ปี ระมาณ
30 ล้านคน จะทำ�อย่างไรให้กลุม่ คนเหล่านี้
มีความเข้มแข็ง เราเชือ่ มัน่ ในระบบสหกรณ์
ระบบธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ต้องยอมรับ
ว่าผู้คนในสังคมนี้ปฏิเสธการเมืองไม่ได้
ตัวการเมืองเป็นผู้กำ�หนดนโยบายไปสู่พี่
น้องประชาชนในระดับล่าง ถ้าเห็นว่าระบบ
สหกรณ์เป็นระบบทีจ่ ะสร้างความเข้มแข็งให้
กับประเทศได้ อยากให้มกี ารเขียนกฎหมาย
ให้ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ ตั้งแต่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมต่าง ๆ
ประเภทละ 1คน ไปทำ�หน้าที่แทนสมาชิก
ในรัฐสภาด้วย ถ้าผูแ้ ทนของสหกรณ์มโี อกาส
อยู่ในรัฐสภา ตนเชื่อว่าขบวนการสหกรณ์
เข้มแข็ง เนื่องจากเป็นผู้แทนสมาชิกที่ผ่าน
กระบวนการในการกลั่นกรองการทำ�งาน
หลายปี และอีกอย่างหนึ่งจิตใจถูกฝังลึก
กับระบบสหกรณ์ที่เป็นระบบแบ่งปัน ช่วย
เหลือซึง่ กันและกันไม่เหมือนระบบทุนนิยม
ตนมั่นใจว่าระบบสหกรณ์เจริญก้าวหน้า
เพราะการเมืองเป็นผู้กำ�หนดนโยบายที่จะ
ฅนสหกรณ์
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ส่งผลกระทบต่อมวลสมาชิกทั้งประเทศ
คุณวินัย เมฆดำ� วันนี้ต้องบอกว่า
ตัวขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่าถือว่าเป็น
เรื่องสำ�คัญ ในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้
เราอาจจะต้องได้เห็นสหกรณ์เกิดขึ้น โดย
เฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่จะเกิดขึ้นอีก
ไม่ต่ำ�กว่า 20-30 สหกรณ์ในเร็วๆนี้ นั้น
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หมายความว่าการเกิดขึ้นของสหกรณ์ ตัว
สมาชิกหรือตัวคนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจในการ
ทำ�ให้สหกรณ์มคี ณ
ุ ค่าเกิดขึน้ ให้ได้ เรามัน่ ใจ
ว่าในส่วนที่ ส.ป.ก.ทำ�ไปแล้ว การทำ�งาน
เชิงระบบที่เอามาวิจัย ณ วันนี้เรามี smart
officers มีหลักสูตร smart farmer มี
ต้นแบบ ภารกิจที่ใหญ่ต่อไปนี้คือการจัด

คนในรูปแบบที่กฎหมาย ส.ป.ก.ได้ออกไป
แล้วในเรื่องของการจัดในรูปแบบของกลุ่ม
หรือสหกรณ์ที่จะเข้าสู่ที่ดินที่กำ�ลังจะเกิด
ขึน้ เพราะฉะนัน้ คนทีจ่ ะเข้าสูท่ ดี่ นิ ส.ป.ก.ต่อ
ไปนีอ้ กี ประมาณ 200,000-300,000 ไร่ จะ
ต้องเข้ามาในรูปแบบสหกรณ์ และจัดที่ดิน
ทำ�กินโดยรูปแบบสหกรณ์ ตรงนีเ้ ป็นภารกิจ
อีกประมาณ 5 เดือนกว่าๆ ที่จะได้เห็น
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เข้ามามีสว่ นร่วมผลักดันรูปแบบสหกรณ์ใน
พื้นที่ส.ป.ก.ต่อไป
คุณศิริชัย ออสุวรรณ ขอเปิด เพลง
ตะเกียงทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงสห
กรณ์ที่ชสท. ได้จัดทำ�ขึ้นในโอกาส 100
ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระรา
ชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระ
บิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนือ้ เพลงตะเกียง
ทอง มีเนื้อร้องว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม อาชีพเกษตรกรเป็นมรดกที่
บรรพบุรษุ มอบให้ลกู หลาน สำ�หรับสหกรณ์
นั้นเปรียบเสมือนตะเกียงที่ต้องไปส่องแสง
สว่างให้การเกษตรในท้องทุ่งนั้นให้มีความ
สว่างไสว มีความเจริญก้าวหน้าในทางอาชีพ
เกษตรกร สำ�หรับพวกเราที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์นั้นก็เปรียบเสมือนน้ำ�มันที่จะเติม
ตะเกียงดวงนี้ เพือ่ ให้สามารถส่องแสงสว่าง
ได้อย่างยัง่ ยืนเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ลูกหลานใน
อนาคต ขอโอกาสนี้เป็นกำ�ลังใจให้กับผู้นำ�
สหกรณ์ทุกท่านทำ�งานด้วยความเสียสละ
ด้วยหัวใจ พวกเราเป็นสมาชิกสหกรณ์ช่วย
กันเติมน้�ำ มันให้กบั ตะเกียงสหกรณ์ของเรา
ให้แสงสว่างนี้มีความสว่างไสวตลอดไป

กระบวนการทำ�งานและจะใช้ในเรื่องของ
บทเรียน กระบวนการทำ�งานที่มีตัวแบบ มี
กระบวนการ มีหลักสูตรทีค่ อ่ นข้างจะพร้อม
และได้รบั ภารกิจจากผูบ้ ริหารดำ�เนินการใน
ส่วนของกลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะลงไป ซึง่ ปรากฏ
ว่ากลุม่ เป้าหมายมาจากต่างถิน่ ต่างอำ�เภอ
ต่างพืน้ ที่ ไม่แน่ใจว่าจะหล่อหลอม รวมจิตใจ
กันเพื่อจะขยับขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจนี้

อย่างไร ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพราะต้องการ
ที่ดิน แต่ถ้าต้องการอาชีพ ขยับขับเคลื่อน
โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ ตรง
นี้ทางกระทรวงเกษตรและส.ป.ก.พร้อมให้
ความช่วยเหลือ เรามีความร่วมมือ มีสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มีสำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย มีเครือข่าย ที่จะเข้ามา
ทำ�งานร่วมกัน ฝากติดตามเรื่องนี้เผื่อจะได้

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ถ้าอยาก
จะพูดบางเรื่องในเรื่องของตัวชี้วัด บางตัว
เหมือนเราไม่ได้วัด อย่างเช่น เรื่องสินเชื่อ
สหกรณ์คนจะสะดุดเอาง่ายๆว่าสหกรณ์
ปล่อยสินเชื่อจริงๆหรือไม่ สมาชิกสหกรณ์
หนึ่งรวมเงินออม คำ�ว่า เงินออมในระบบ
สหกรณ์ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและเงิน
ฝาก บางทีรวมแล้วอาจน้อยกว่าเงินกู้ก็ได้
แต่จริงๆแล้วตรงนีข้ าดตัวทีจ่ ะไปชีว้ ดั ความ
ดี ความมีประโยชน์ที่ตนบอก เพราะว่าคำ�
ว่าหนี้มีสองเรื่องคือหนี้ที่เกิดประโยชน์กับ
หนีท้ เี่ กิดโทษ คนทีเ่ ป็นสมาชิกสหกรณ์ทไี่ ด้
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ดๆี จะ
พบว่าสามารถสร้างเนือ้ สร้างตัว ได้ที่ ได้ทนุ
ทำ�กิน ได้ขยายฟาร์ม ขยายอาชีพเกษตรกรรม
ฅนสหกรณ์
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ทำ�ให้เกิดอาชีพทีม่ นั่ คง จากทีต่ นได้ดสู มาชิก
สหกรณ์การเกษตร โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ์
โคนม ปัจจุบันครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
โคนมเช่นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผลจาก
การวิจยั ของนิสติ ปริญญาโทพบว่า ค่าเฉลีย่
ของรายได้ของสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นขนาดกลางขึ้นไป รายได้เฉลี่ยหลังหัก
ค่าใช้จา่ ยตกเดือนละแสนกว่าบาท แสดงว่า
ครอบครัวเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดู
ลูกหลานได้ดเี พราะเค้ามีวนิ ยั ใช้หนีเ้ ป็นดอก
เงิน ในต่างประเทศขบวนการสหกรณ์เน้น
ที่ income generating roll หนี้ที่ไปสร้าง
เงินใหม่ ถ้าเกิดหนี้ที่เรามีตัวชี้วัดไประบุว่า
สามารถติดตามวัตถุประสงค์ได้ว่าหนี้นั้น
ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ใดบ้าง ได้ทุนทำ�
กิน ได้สมรส กู้เรียน สำ�หรับหนี้ที่เกิดโทษ
มักเกิดจากสิ่งที่เป็นอบายมุข สิ่งมึนเมา ถ้า
เป็นอย่างนัน้ สิง่ ทีส่ หกรณ์ในฐานะเป็นองค์กร
ทางสังคมการเงินพัฒนาคุณภาพ ดังนัน้ ต้อง
มีตวั ชีว้ ดั ในเรือ่ งการพัฒนาคุณภาพชีวติ การ
พัฒนาคุณภาพสมาชิก และในแต่ละตัวชีว้ ดั
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มีเกณฑ์ชวี้ ดั ทีจ่ ะเป็นตัวชีว้ า่ อะไรดี ไม่ดี คือ
เกณฑ์ความพอเหมาะพอดี เหมาะสม โดยไม่
ได้เน้นกำ�ไรสูงสุด เช่น จำ�นวนสินเชื่ออย่าง
เหมาะสม การควบคุมความเสีย่ งในระดับที่
เหมาะสม การบริหารจัดการต่างๆ สุดท้าย
ทำ�อย่างไรองค์กรทางสหกรณ์จะเดินได้เต็ม
ทีไ่ ม่ใช่เพียงสถาบันการเงิน ไม่ใช่องค์กรทีท่ �ำ
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เป็นองค์กร
ทางสังคมต้องพัฒนาคุณภาพชีวติ ต้องส่งเสริม
ให้ความรูใ้ ห้ความเข้มแข็ง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาช่วยได้ ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะ
พบว่าสมาชิกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเส้น
ทางของสหกรณ์เป็นแนวทางทีด่ สี อดคล้อง
กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ่ายเพิม่ รายได้ ทำ�อย่างไรให้สมาชิกสหกรณ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ในนามผู้
ดำ�เนินอภิปรายขอขอบพระคุณท่านวิทยากร
และทุกท่านได้มาให้ขอ้ คิดมุมมองทีด่ ที เี่ ป็น
ประโยชน์ ขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทุก
ท่านทีไ่ ด้อยู่ ณ ทีน่ ที้ ใี่ ห้ความสนใจเอาใจใส่
เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์อย่างสูงทีจ่ ดั ให้มวี นั นีโ้ ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำ�นวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์) ที่ทำ�ให้พวกเรามีวัน
ที่สำ�คัญในวันนี้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ สำ�หรับ
วันนี้ที่เป็นเรื่องเดินเครื่องยุทธศาสตร์ เพื่อ
ปฏิรปู สหกรณ์ไทย ขอฝากไว้วา่ เราก้าวเข้า
สู่ 100 ปีที่หนึ่ง ขอให้พวกเราทุกสหกรณ์
ลองกลับไปดูสหกรณ์ตนเองว่าต่อไปควร
ทำ�อะไรใหม่ อย่างน้อยเพื่อเป็นการลดราย
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นานาสาระ
วรเทพ ไวทย�วิโรจน์
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มีประธานสหกรณ์แห่งหนึ่งได้นำา
เงินสหกรณ์ตนไปฝากไว้กับสหกรณ์เล็กๆ
แห่งหนึ่งนับพันล้านบาท และจากผลของ
การนำาเงินไปฝากไว้ในสหกรณ์ขนาดเล็ก
แห่งนั้นเป็นเหตุให้สหกรณ์เล็ก ๆ เจ้านั้น
มีงบการเงินสำาแดงว่ามีหนี้สินเหนือทุน

ซึ่งปรากฏการณ์เช่นนี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อ
สหกรณ์นนั้ อย่างแน่นอน เพราะกลายเป็นว่า
สหกรณ์อยูใ่ นฐานะทีม่ คี วามเสีย่ งสูง (HIGH
RISK) ครัน้ เมือ่ เรือ่ งไปปรากฏแก่สมาชิกของ
สหกรณ์ตนก็กลายเป็นเรื่องวิพากย์วิจารณ์
แบบแพร่กระจาย (TALK OF THE TOWN)

ออกไปอย่างกว้างขวาง ทำานองว่าเหตุใดผู้
บริหารสหกรณ์จงึ ใจใหญ่ใจกล้าขนาดนัน้ ที่
นำาเงินก้อนโตไปฝากกับสหกรณ์ทมี่ ขี นาดเล็ก
และมีผลการดำาเนินการทีไ่ ม่สจู้ ะโดดเด่นนัก
อย่างไรก็ดเี มือ่ เรือ่ งราวชักจะกระจาย
ออกไปในทำานองที่ไม่เป็นผลดีต่อคณะ
กรรมการบริหาร ก็จงึ ตกเป็นหน้าทีข่ องท่าน
ผูน้ าำ คือประธานกรรมการต้องออกมาชีแ้ จง
แก้ไขข่าวที่ส่งผลในทางลบต่อสหกรณ์ อีก
ทัง้ จะได้ระงับยับยัง้ มิให้สมาชิกสหกรณ์ตอ้ ง
แตกตื่นตกใจกับข่าวอันไม่สู้ดีนั้น
ท่านประธานได้แถลงให้สมาชิก
สหกรณ์ ได้เข้าใจว่าเป็นความจริงทีส่ หกรณ์
ได้นาำ เงินไปฝากไว้กบั สหกรณ์ขนาดเล็กนัน้
จริง แต่กม็ ไิ ด้มกี ารกระทำาไปโดยปราศจาก
ความรับผิดชอบ หรือประมาทเลินเล่อแต่
ประการใด เพราะตนเองก็รู้อยู่แล้วว่าการ
เอาเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์ขนาดเล็กย่อม
ฅนสหกรณ
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มีความเสี่ยง(RISK)เป็นธรรมดา แต่ว่าท่าน
ก็ได้หาทางป้องกันความเสี่ยงโดยมีการ
จัดการความเสี่ยง(RISK MANAGEMENT)
อย่างรอบคอบ เพื่อลดความเสี่ยงให้เกิด
ขึ้นน้อยที่สุดโดยมีกรรมวิธีในการจัดการ
ที่แปลกแหวกแนวไป จากวิธีการแบบเก่า
ที่เคยทำ�กันมาโดยท่านได้อธิบายว่า ที่นำ�
เงินไปฝากกับสหกรณ์ขนาดเล็กแห่งนั้นก็
เพราะมีเหตุผลว่า
1. ต้องการช่วยสหกรณ์ขนาดเล็ก
ให้มคี วามสามารถในการดำ�เนินงานทีเ่ จริญ
เติบโตต่อไปได้
2. เป็นการร่วมมือ ช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกันในระหว่างสหกรณ์อันเป็นไป
ตามหลักการและปรัชญาสหกรณ์
3. สหกรณ์ขนาดเล็กแห่งนัน้ มีแผน
งานการดำ�เนินงานทีน่ า่ เชือ่ ถือได้วา่ จะเป็น
ไปได้สงู ในการสร้างรายได้ให้สงู ขึน้ และจะมี
ผลกำ�ไรมากขึ้น
4. ได้มกี ารป้องกันและจัดการความ
เสีย่ งอย่างรอบคอบด้วยการให้สหกรณ์ทรี่ บั
ฝากเงินจัดหาหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกัน
ความเสี่ยง
5. การใช้หลักทรัพย์ประกันเงินฝาก
ไม่มใี ครทีไ่ หนเขาทำ�กัน แต่ผม(ประธาน) ไม่
ประมาท จึงได้หาทางป้องกันความเสีย่ งโดย
มีหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันด้วย
6. การฝากเงินนีจ้ ะได้ผลตอบแทน
ในอัตราทีส่ งู กว่าการนำ�เงินไปหาประโยชน์
อย่างอื่น ซึ่งในปัจจุบันการนำ�เงินไปหา
ผลประโยชน์ก็ยากนักที่จะมีผลประโยชน์
ตอบแทนในอัตราสูงเช่นที่ได้รับนี้
7. การฝากเงินกับสหกรณ์ดงั กล่าว
ก็มขี อ้ ตกลงร่วมกันว่าจะเป็นการฝากเงินใน
ระยะสัน้ เท่านัน้ เพราะเข้าใจแล้วว่าสมาชิก
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คงจะไม่สบายใจ และไม่ต้องการให้นำ�เงิน
ของสหกรณ์ไปเสีย่ งมากจนเกินความจำ�เป็น
จากข้อแท้จริงดังกล่าวก็พอจะ
ประมวลประเด็นที่น่าศึกษาหรือน่าสังเกต
ออกได้เป็น 4 ประการ คือ
1.สหกรณ์มคี วามเสีย่ งต่�ำ เพราะฝาก
เงินโดยมีหลักทรัพย์มาค้ำ�ประกันเงินฝาก
2.เป็นการช่วยเหลือกันระหว่าง
สหกรณ์
3.เป็นการฝากเงินโดยมีเงือ่ นไขตกลง
กันแล้วว่าเป็นการฝากระยะสั้น
4.ผลประโยชน์ทไี่ ด้รบั ก็คมุ้ กับความ
เสีย่ ง(ทีม่ หี ลักประกัน)อยูแ่ ล้ว และระยะนีก้ ็
ไม่มีการหาผลตอบแทนในวิธีอื่นใดที่ดีกว่า
หรือมีผลตอบแทนที่ดีกว่านี้
พิเคราะห์ดจู ากเหตุผลทีท่ า่ นประธาน
สหกรณ์แถลงมานัน้ ก็นา่ รับฟังได้วา่ มีเหตุผล
พอสมควร หากทว่าถ้าจะคิดกันในอีกแง่มมุ
หนึ่งก็น่าคิดว่า
ก. การบริหารสหกรณ์นั้นสมาชิก
มอบหมายให้ด�ำ เนินงานภายใต้เงือ่ นไขของ
ความเสี่ยงที่ต่ำ�ที่สุด
ข. โดยที่สมาชิกกังวลกับความ
เสีย่ ง สมาชิกจึงมิได้มเี จตนาทีจ่ ะให้สหกรณ์
(ประธาน)ต้อ งเสี่ย งโดย		
ไปหา
ผลตอบแทนสูงสุด
ค. จริงอยูก่ ารช่วยเหลือกันในระหว่าง
สหกรณ์เป็นเจตนารมณ์ที่ดีหากแต่ก็ต้อง
คำ�นึงถึงว่าการไป ช่วยเหลือใครนั้นตนก็
จะต้องมี“ภูมิคุ้มกัน”ที่ดีพอสมควร
ง. การฝากเงินโดยมีหลักประกันนัน้
ฟังดูกน็ า่ จะอุน่ ใจได้ในแง่ของความปลอดภัย
แต่ในอีกแง่หนึ่งก็ต้องคิดว่าถ้าสหกรณ์ดี มี
เสถียรภาพก็ไม่จ�ำ เป็นจะต้องมีหลักประกัน
เงินฝากแต่ประกันใด

จ. จริงอยูก่ ารฝากเงินทีม่ หี ลักประกัน
ไม่มใี ครเขาทำ�กันมาก่อนทัง้ นีก้ เ็ พราะทุกแห่ง
ทีเ่ ขาฝากเงินกันเขาก็เลือกฝากกับผูร้ บั ฝาก
เงินทีม่ คี วามมัน่ คง มีกจิ การหรือการดำ�เนิน
งานทีเ่ ป็นระบบ มีระเบียบ มีความเรียบร้อย
ในการดำ�เนินงาน
ฉ. หลักทรัพย์ที่มีมาค้ำ�ประกัน
นั้นก็ต้องคำ�นึงถึงว่ามีความเสี่ยงในตัวเอง
เหมือนกันมิใช่ถือว่าเมื่อมีหลักทรัพย์มา
ค้ำ�ประกันและประเมินราคาแล้วว่าคุ้มค่า
ก็พอใจ ทั้งนี้เนื่องจากว่าจะต้องตระหนัก
อยู่เสมอว่าทรัพย์สินนั้นมันมีความเสี่ยงใน
ด้านของการด้อยค่าหรือเสื่อมค่าลงไปได้
เสมอจะวางใจแต่เพียงความคุ้มค่าแค่การ
มีผลประเมินมิได้เพราะมูลค่าการประเมิน
จะรับรองเฉพาะในเวลาประเมินเท่านัน้ มิได้
มีการประกันมูลค่าในอนาคต
อย่างไรก็ดกี รณีทยี่ กขึน้ มาจารนัยให้
เห็นประเด็นดังว่าก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ อภิปรายกัน
ต่อไปในอนาคตว่าถ้าสหกรณ์จะมีการดำ�เนิน
งานโดยอ้างหลักสหกรณ์แต่มคี วามเสีย่ งใน
การเข้าไปให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์อนื่
โดยมีหลักทรัพย์ในการค้�ำ ประกันนัน้ ถือว่า
เป็นการปฏิบตั งิ านทีร่ อบคอบอย่างทีก่ ล่าว
อ้างแล้วละหรือยิ่งมีข้ออ้างอีกว่าเป็นการ
ฝากเงินในระยะสัน้ เพราะมีขอ้ ตกลงกันเป็น
ทีเ่ ข้าใจกันแล้วในแง่นกี้ ม็ มี มุ มองในอีกด้าน
หนึง่ ว่าถ้าสหกรณ์นนั้ เป็นสหกรณ์ทนี่ า่ จะให้
ความช่วยเหลือเพราะมีกจิ การทีม่ แี ผนการ
ดำ�เนินงานในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตอีกทั้งยังอ้างว่ามีผลประโยชน์กลับ
มาในอัตราทีส่ งู (HIGH RATE OF RETURN
ON INVESTMENT) ดังทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ เช่น
นัน้ ก็ไม่ควรรีบไปถอนเงินหรือฝากในระยะ
สัน้ เพราะเมือ่ จะช่วยใครก็ควรช่วยให้ตลอด
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รอดฝัง่ อย่าช่วยเพียงครึง่ ๆกลางๆในกรณีนี้
จะเห็นได้วา่ เหตุผลไม่คอ่ ยรับกันเท่าไหร่นกั
เพราะเมือ่ ช่วยให้เขามีเงินไปดำ�เนินงานทีม่ ี
ผลตอบแทนดี ก็ควรช่วยให้เขาสามารถมีทนุ
ไปเดินงานในระยะยาวให้เงินสามารถทำ�ได้
เต็มที่ แต่การณ์กลับไปอ้างว่าเขามีแผนงาน
ดีแต่เราก็จะฝากเงินเขาระยะสั้นเท่านั้น
ผมจึงมีความเห็นว่าในแง่ของตรรก
ทางการเงินนัน้ (FINANCIAL LOGIC) ดูแล้ว
เหตุไม่สมผลดูจะเป็นการช่วยอย่างที่เรียก
ว่า“กลัวๆกล้าๆ”มากกว่าจึงต้องมีเงื่อนไข
ว่าจะนำ�เงินไปฝากก็ต้องมีหลักทรัพย์มา
ค้ำ�ประกัน ซึ่งรับว่าเป็นของแปลก เป็น

ปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนในวงการ
เงินและเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจไม่น้อย
แต่หากจะมองในแง่ของการป้องกันความ
เสี่ยง และในแง่ของการบริหารการเงินที่
จะต้องพยายามให้ได้รับผลตอบแทนมาก
ตามสมควรโดยมีความเสี่ยงต่ำ� ผมก็คิดว่า
พอจะกล้อมแกล้มดำ�น้ำ�ไปได้ มีเหตุผลพอ
รับได้ฟังได้ครับ
				
ผมว่าอย่างงี้
ท่านว่ายังไง
ครับ		
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