ในแวดวงฅนสหกรณ
สว.สก.

เวทีรับฟงควำมคิดเห็น

กำรพัฒนำระบบสนับสนุน
ทำงด้ำนกำรเงินและกฎหมำยสหกรณ์
การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นภายใตหัวเรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนทางดานการเงินและกฎหมาย
สหกรณ : สําหรับกาวเขาสูศตวรรษ ที่สองการสหกรณไทย” ในครั้งนี้เปนไปภายใตภารกิจของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ในฐานะหนวยงานที่เปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการของขบวนการสหกรณ อีกทั้งสานตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่ใหความสําคัญเรื่องสหกรณมาโดยตลอด
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กำรจัดเวทีในครั้งนี้ สถำบันฯ
ได้เชิญนักสหกรณ์แห่งชำติ ผูท้ รงคุณวุฒิ
และนักสหกรณ์ทมี่ คี วำมเชีย่ วชำญเฉพำะ
ทำงด้ำนกำรเงินและกฎหมำย โดยทุก
ท่ำนล้วนมีผลงำนกำรขับเคลือ่ นสหกรณ์
ในระดับชำติทงั้ ด้ำนกำรยกร่ำงกฎหมำย
กำรก�ำหนดยุทธศำสตร์ นโยบำยสหกรณ์
ตลอดจนกำรน�ำองค์กรในระดับชำติ ที่
เป็นแบบอย่ำงที่ดี
ข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรอภิปรำย
ในเวที เริ่มต้นจำกยกประเด็นท้ำทำย ที่
ให้ทกุ ท่ำนใช้ประสบกำรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับ
สหกรณ์ มำมองภำพใหญ่ของขบวนกำร
สหกรณ์ในศตวรรษหน้ำ (หลังปี พ.ศ.
2559) แล้วอภิปรำยในประเด็นโครงสร้ำง
พื้นฐำนและสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่
จ�ำเป็นในด้ำนระบบกำรเงิน กฎหมำย
และอื่น ๆ ซึ่งมีข้อสรุปที่น่ำสนใจ ดังนี้
ประเด็นภำพอนำคต (Scenario)
ของขบวนกำรสหกรณ์ มีข้อสรุปเป็น 2
ภำพใหญ่ คือ ภำพแรก ให้สหกรณ์ดำ� เนิน
งำนในรูป อเนกประสงค์ (multi-purpose
co-ops) เพือ่ ให้บริกำรสมำชิกครบวงจร
และเชื่อมโยงธุรกิจกันในรูปของระบบ
ธุรกิจสหกรณ์ ภำพทีส่ อง บำงท่ำนยังคง
ให้สหกรณ์แต่ละประเภทยึดขอบเขตของ
กำรด�ำเนินงำนตำมทีจ่ ดทะเบียนประเภท
สหกรณ์ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นก็ให้ทำ�
เรือ่ งกำรเงิน และให้มกี ลไกกำรเชือ่ มโยง
ธุรกิจเป็นระบบสหกรณ์ทเี่ อือ้ ประโยชน์
ต่อกำรด�ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์กำรเป็น

องค์กำรธุรกิจของประชำชน
กำรพัฒนำระบบกำรเงินสหกรณ์
ควรมองไปทีเ่ จตนำรมณ์สำ� คัญของระบบ
กำรเงินสหกรณ์ทมี่ กี ำรเชือ่ มโยงกำรระดม
ทุนจำกแหล่งทุน (ที่ส�ำคัญคือ ทุนของ
สหกรณ์ ทุนสะสมจำกกำรท�ำธุรกิจและ
ทุนจำกกำรจัดหำตำมแผนธุรกิจสหกรณ์)
และกำรจัดสรรเงินทุนไปใช้ประโยชน์ (ให้กู้
แก่สมำชิกตำมควำมจ�ำเป็น และกำรลงทุน
เพือ่ เพิม่ สมรรถนะเชิงธุรกิจ บริกำร และ
สวัสดิกำร) ซึง่ เคยมีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรเงินไว้แล้ว ทั้ง
ในระดับชุมนุมสหกรณ์ระดับชำติ แผน
พัฒนำกำรสหกรณ์ฉบับที่ 2 แต่คณะ
กรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติยงั
มิได้น�ำมำขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้เป็น
รูปธรรม โดยทีป่ ระชุมไม่เห็นด้วยในกำร
จัดตั้งธนำคำรสหกรณ์ เพรำะปัจจุบันมี

ธนำคำรเฉพำะกิจทีด่ ำ� เนินกำรในส่วนนี้
อยู่แล้ว อีกทั้งกำรเชื่อมโยงธุรกรรมกำร
เงินในบริบทสำกล ก็มีธนำคำรพำณิชย์
เป็นกลไกในเรือ่ ง กำรบริกำรสภำพคล่อง
และกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่เป็น
มำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว
โดยเห็นว่ำ ควรให้ควำมส�ำคัญกับกำรยก
ระดับสมรรถนะของชุมนุมสหกรณ์ต่ำง
ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นไปตำมแนวทำงของ
กำรพัฒนำสหกรณ์อย่ำงแท้จริง
กำรปรับปรุงกฎหมำยสหกรณ์
ทีป่ ระชุมมีควำมเห็นตรงกันว่ำ กฎหมำย
สหกรณ์มีไว้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้
เติบโตตำมอัตลักษณ์สหกรณ์ในกำรเป็น
องค์กำรธุรกิจฐำนสังคม (ที่มีประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในองค์กำรธุรกิจที่เขำ
เป็นเจ้ำของ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม
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กัน) โดยที่รัฐไม่ควรเข้ำมำก้ำวก่ำยมำก
จนเกินไป แต่บทบำทหน้ำของรัฐ คือ
กำรก�ำกับดูแลมิให้สหกรณ์สร้ำงควำม
เสียหำยแก่ประชำชน โดยกำรปรับปรุง
กฎหมำยสหกรณ์ ควรให้ควำมส�ำคัญเรือ่ ง
ควำมเป็นนิตบิ คุ คลของสหกรณ์และกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน อัตลักษณ์ใน
ควำมเป็นองค์กำรธุรกิจฐำนสังคม ทั้งนี้
สหกรณ์แต่ละแห่งยังมีขอ้ บังคับสหกรณ์
ทีส่ มำชิกผูเ้ ป็นเจ้ำของมีอำ� นำจหน้ำทีใ่ น
กำรก�ำหนดถือใช้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่
กำรต่อกำรด�ำเนินงำนและสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ กฎหมำยสหกรณ์ ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
กำรส่งเสริมสหกรณ์ในแนว
นโยบำยแห่งรัฐ ควรได้พจิ ำรณำให้ควำม
ส�ำคัญในมิติต่ำง ๆ ได้แก่
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- กำรก�ำหนดทิศทำงกำรขับ
เคลื่อนขบวนกำรสหกรณ์ในภำพใหญ่
มีพิมพ์เขียวที่ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมทั้งนัก
วิชำกำร ผูท้ รงคุณวุฒิ และนักสหกรณ์ ที่
เข้ำใจอัตลักษณ์กำรสหกรณ์อย่ำงแท้จริง
- กำรก�ำหนดทิศทำงกำรก�ำกับ-ส่ง
เสริมกำรสหกรณ์ทสี่ ำ� คัญ คือ รัฐธรรมนูญ
กฎหมำยสหกรณ์ ค�ำสั่งนำยทะเบียน
สหกรณ์ ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ เป็นต้น
- กำรสร้ำงกลไกกำรยกระดับ
สมรรถนะระบบสหกรณ์ไปในทิศทำงใน
กำรสร้ำงสมรรถนะกำรแข่งขัน มำตรฐำน
สำกล และกำรมีธรรมำภิบำลซึง่ จะช่วยให้
เกิดควำมเชือ่ มัน่ ไว้วำงใจจำกประชำชน
ให้เข้ำมำมีสว่ นร่วม และเชือ่ มโยงธุรกิจสู่
สำกล ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ

อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในกำรดังกล่ำว
ควรมีกลไกของระบบกำรวิจัย อำทิเช่น
ระบบวิจัยชุดโครงกำร กำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำกำรสหกรณ์และกำรค้ำทีเ่ ป็น
ธรรมของสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์ภำย
ใต้กำรสนับสนุนของส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ซึ่งระบบกำร
วิจยั และพัฒนำควรด�ำเนินกำรอย่ำงเป็น
อิสระ เป็นไปเพื่อกำรสร้ำงสรรค์ควำม
รู้/นวัตกรรมอย่ำงแท้จริง มิใช่เพื่อใช้งบ
ประมำณแต่อย่ำงเดียว
- กำรจัดกำรควำมรู้ ข้อค้นพบ
จำกกำรวิจัยของสถำบันวิชำกำรด้ำน
สหกรณ์และหน่วยงำนภำคี อำทิ ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด ชี้ให้เห็นว่ำ จุดอ่อน
และช่องว่ำงในกำรยกระดับกำรพัฒนำ
สมรรถนะสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ประเด็น
ส�ำคัญประกำรหนึ่งมำจำกบุคลำกรที่
เกีย่ วข้องส่วนใหญ่ขำดควำมรูค้ วำมเข้ำใจ
ในบริบทกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ จึง
เห็นควรให้มกี ำรวำงระบบ/กลไกกำรยก
ระดับสมรรถนะของบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้อง
(อ่ำนรำยละเอียดในรำยงำนวิจัยชุด
โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์และกำรค้ำที่เป็นธรรม ระยะ
ที่ 7. ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย, 2558)
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงขบวนกำร
สหกรณ์ ที่ประชุมกล่ำวถึง กำรก�ำหนด
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ประเภทสหกรณ์ ซึง่ เกีย่ วข้องกับกฎหมำย
สหกรณ์ กฎกระทรวง ข้อบังคับสหกรณ์
ทั้งนี้เห็นตรงกันว่ำ ขบวนกำรสหกรณ์
ควรมีโครงสร้ำง องคำพยพที่ไม่แข่งขัน
กันและกันอย่ำงทีเ่ ป็นอยู่ ทัง้ นีก้ ลไกของ
กำรวำงกรอบยุทธศำสตร์ และพิมพ์เขียว
ในกำรขับเคลือ่ นกำรด�ำเนินงำนของระบบ
ธุรกิจสหกรณ์ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้อง
ยกระดับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน โดยระบบธุรกิจสหกรณ์
จะแตกต่ำงจำกระบบธุรกิจเอกชน เพรำะ
ระบบธุรกิจสหกรณ์เป็นระบบธุรกิจทำง
เลือกที่ประชำชนใช้กลไกสหกรณ์เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำตนเอง ให้เข้ำมำ
มีสว่ นร่วมในกำรจัดตัง้ องค์กำรธุรกิจของ
พวกเขำ ให้ได้มีโอกำสน�ำผลผลิตของ
เกษตรกร ผูป้ ระกอบกำรรำยย่อย กระจำย
ผลผลิตไปสูผ่ บู้ ริโภค โดยหวังว่ำ “สหกรณ์”
จะเป็นองค์กำรธุรกิจทีพ่ งึ่ ทีช่ ว่ ยลดควำม
เหลื่อมล�้ำ และสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่
พวกเขำตำมที่คำดหวัง
ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิชำกำร
ด้ำนสหกรณ์กล่ำวรำยงำนว่ำ สถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์ในฐำนะหน่วยงำน
ในคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ มีภำรกิจส�ำคัญในกำร
เป็นหน่วยงำนวิชำกำรสนับสนุนด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร เชื่อมโยงเครือข่ำย
และกำรท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ทำงด้ำนสหกรณ์ ซึ่งในทุกปีจะได้
มีกำรจัดเวทีเสวนำประจ�ำปีเพือ่ เผยแพร่
องค์ควำมรู้ใหม่ และนวัตกรรมกำรวิจัย

เนือ่ งจำกขบวนกำรสหกรณ์กำ้ ว
ย่ำงเข้ำสู่ศตวรรษที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559
ดังนั้น กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นใน
ครั้งนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมำยที่ดีที่จะได้
ริเริม่ กำรอภิปรำยแลกเปลีย่ นข้อคิดควำม
เห็นเกี่ยวกับแนวคิดกำรพัฒนำสหกรณ์
ในศตวรรษที่ 2 ซึ่งสถำบันวิชำกำรด้ำน
สหกรณ์จะได้น�ำไปใช้เป็นแนวคิดและ
แนวทำงขับเคลื่อนกำรวิจัยและพัฒนำ
ร่วมกับภำคีตอ่ ไป อีกทัง้ เป็นกำรสำนต่อ
นโยบำยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ทีใ่ ห้ควำมส�ำคัญเรือ่ งกำรสหกรณ์ ด้วยใน
โอกำสนีจ้ งึ ใคร่ขอเรียนเชิญคณบดีกล่ำว
เปิดกำรประชุมค่ะ

ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง
ขอขอบคุณผูอ้ ำ� นวยกำรสถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์ ขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิ
ทุกท่ำนที่ให้เกียรติเข้ำร่วมเวทีในวันนี้
โดยที่ ส ภำมหำวิ ท ยำลั ย
เกษตรศำสตร์ได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่อง
สหกรณ์มำโดยตลอด ดังนั้นกำรจัดเวที

รับฟังควำมคิดเห็นในวันนี้ โดยเฉพำะใน
ประเด็นเรือ่ งกำรพัฒนำระบบสนับสนุน
ด้ำนกำรเงินและกฎหมำยสหกรณ์ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อหลำยฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง และใคร่ขอขอบคุณผู้อ�ำนวย
กำรสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์และ
ผูท้ รงคุณวุฒทิ กุ ๆ ท่ำน .ในโอกำสนีด้ ฉิ นั
ใคร่ขอเปิดกำรประชุม

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ดังที่ได้กล่ำวในเบื้องต้นแล้วว่ำ
ขบวนกำรสหกรณ์ไทยก�ำลังจะก้ำวย่ำง
สูศ่ ตวรรษที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 นี้ อย่ำงไร
ก็ตำมประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญและยังมี
ข้อถกเถียงกันอยู่ที่ส�ำคัญเป็นเรื่องเกี่ยว
กับกฎหมำยสหกรณ์และแนวทำงกำร
พัฒนำระบบกำรเงิน โครงสร้ำงขบวนกำร
สหกรณ์ รูปแบบของหน่วยงำนก�ำกับ
ดูแล และทีเ่ ป็นประเด็นร้อนซึง่ สร้ำงผลก
ระทบอย่ำงกว้ำงขวำง คือ ปัญหำเรื่อง
คอรัปชั่นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จ�ำกัด ดิฉนั จึงใคร่ขอเปิดอภิปรำย
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รับฟังควำมเห็นจำกทุกท่ำนที่เป็นผู้คร�่ำ
อ.เชิญ บำรุงวงศ
หวอดในขบวนกำรสหกรณ์ โดยขอให้ทำ่
รูส้ กึ ดีใจทีไ่ ด้รบั เชิญมำอภิปรำยใน
นมองภำพใหญ่ และภำพรวมของกำร หัวข้อเกีย่ วกับระบบกำรเงินและกฎหมำย
สหกรณ์ไทย ซึ่งจะขอให้ทุกท่ำนใช้ เกีย่ วกับสหกรณ์ซงึ่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญ ตนมี
ประสบกำรณ์ของท่ำนให้ข้อคิดเห็นซึ่ง ข้อสังเกตในเรื่องที่ควรต้องแก้ไข
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์จะได้สรุป
และน�ำไปใช้ขบั เคลือ่ นภำรกิจของสหกรณ์
ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ไป ก่อนอืน่ ใคร่ขอให้แต่ละ
ท่ำนโปรดแนะน�ำตัวเองและให้ขอ้ คิดกำร
อภิปรำยในวันนี้ ขอบคุณค่ะ

คุณมนัส ชูผกา
ควำมมุง่ หวังในวันนี้ ในฐำนะที่
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำวหงส์
ทอง จ�ำกัด ซึง่ เป็นสหกรณ์ในภำคเอกชน
มองเห็นว่ำระบบสหกรณ์สำมำรถช่วย
เหลือในภำคเอกชนได้เป็นอย่ำงดี ดังนัน้
วันนี้มีควำมคิดอะไรก็จะน�ำมำเสนอ

10

คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
ตนเห็นว่ำถ้ำสหกรณ์ไม่มบี ริบท
ทำงกฎหมำยคงก้ำวไปอย่ำงยำกล�ำบำก
จึงได้ท�ำกำรศึกษำว่ำ ถ้ำต้องกำรให้มี
กฎหมำยด้ำนสหกรณ์ควรคิดอย่ำงไร ท�ำ
อย่ำงไร จนได้มีโอกำสยกร่ำงกฎหมำย
สหกรณ์ในปี พ.ศ. 2542
คำดหวังว่ำจะพัฒนำกฎหมำย
ไปอย่ำงไรที่จะสร้ำงควำมเข้มแข็งให้
สหกรณ์เป็นสหกรณ์จริง ๆ ไม่ใช่ระบบ
ทุนนิยม

คุณอนันต ชาตรูประชีวิน
ได้มีโอกำสเห็นข้อเด่นของ
สหกรณ์ในประเภทต่ำง ๆ อะไรที่ดี ๆ
ก็อยำกให้ประเทศไทยมีด้วย และเชื่อ
ว่ำสหกรณ์เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท
ตัง้ ใจว่ำจะมำแบ่งปันประสบกำรณ์
ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์
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รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
อยำกให้ท่ำนมองภำพอนำคต
(Scenario) ของขบวนกำรสหกรณ์ที่
ท่ำนอยำกให้เป็นในศตวรรษหน้ำ
จำกภำพดังกล่ำวขบวนกำร
สหกรณ์ควรมีโครงสร้ำง องคำพยพ
อย่ำงไร ระบบกำรเงินแบบไหน สำระ
ส�ำคัญของกฎหมำยแบบที่สนับสนุนให้
สหกรณ์พัฒนำสู่อัตลักษณ์ของกำรเป็น
สหกรณ์ที่แท้จริง

อ.เชิญ บำรุงวงศ
ภำพของขบวนกำรสหกรณ์ ขณะ
นีม้ กี ำรพัฒนำอย่ำงไม่รำบรืน่ โดยเฉพำะ
ขบวนกำรสหกรณ์ซึ่งหมำยถึงสหกรณ์
ทุกประเภท ทุกระดับ มีสลับซับซ้อนเกิน
ไป ไม่เป็นระบบอย่ำงที่ควรจะเป็น เช่น
ประเภทสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จะเห็น
ว่ำประเภทสหกรณ์ทมี่ วี ตั ถุประสงค์ดำ� เนิน
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีควำมซับซ้อน

จนท�ำให้หำสถิติทำงกำรเงินได้ล�ำบำก
อย่ำงเช่น กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
จำกที่ควรเป็นสหกรณ์กำรเงินก็กลำย
เป็นสหกรณ์เอนกประสงค์ หำกสหกรณ์
ดังกล่ำวด�ำเนินงำนในต่ำงจังหวัดก็จะ
เป็นกำรซ�้ำซ้อนกับสหกรณ์กำรเกษตร
สหกรณ์กำรเกษตรเป็นที่ยอมรับแล้วว่ำ
ต้องเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ เพือ่ บริกำร
สมำชิกอย่ำงครบวงจร ส่วนสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นทีท่ ำ� ธุรกิจหลำกหลำย กรณี
เช่นนีเ้ ห็นว่ำ น่ำจะแปรสภำพหรือเปลีย่ น
ประเภทเป็นสหกรณ์กำรเกษตร แต่หำก
สหกรณ์ดงั กล่ำวด�ำเนินงำนในเมือง กรณี
นี้ก็อำจจัดเป็นอีกประเภท เรียกว่ำเป็น
สหกรณ์เอนกประสงค์
กำรที่ประเภทสหกรณ์ไม่เป็น
ระบบเดียวกัน มีผลต่อเรื่องอื่น ๆ เช่น
สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์จะท�ำได้
ยำกล�ำบำก ยิ่งในขณะนี้ นำยทะเบียน
สหกรณ์ตอ้ งท�ำรำยงำนตำมแยกประเภท
ของสหกรณ์
โครงสร้ำงสหกรณ์ท�ำให้กำร
รวมตัวในรูปของชุมชนสหกรณ์แทนทีจ่ ะ
เป็นรูปแบบของสหกรณ์ทมี่ วี ตั ถุประสงค์
อย่ำงเดียวกันมำรวมตัวกันกลำยเป็นแบบ
อเนกประสงค์
ด้ำนกฎหมำย คณะกรรมกำร
พัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) เป็น
ทั้งหน่วยงำนบริหำรและหน่วยงำนด้ำน
นโยบำยทั้ง ๆ ที่ควรจะเป็นหน่วยงำน

ระดับนโยบำย เป็นองค์กรที่เสนอแนะ
ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐบำลในเรื่องนโยบำย
เกี่ยวกับสหกรณ์
อ�ำนำจกระท�ำกำรของสหกรณ์
ตำมมำตรำ 46 มำกมำยเกินไปควรบัญญัติ
ว่ำ “ให้มสี ทิ ธิหน้ำตำมทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ
บังคับ” และ “อ�ำนำจด�ำเนินคดี”

คุณสุรจิตต แกวชิงดวง
อยำกให้สหกรณ์ประสบควำม
ส�ำเร็จ 2 ด้ำน คือ 1) ด้ำนควำมเป็นธุรกิจ
และ 2) ด้ำนควำมเป็นสหกรณ์
ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จทั้งสองด้ำน
บำงอย่ำงเป็นรูปธรรม บำงอย่ำงเป็น
นำมธรรม เช่น ควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจ มี
อัตรำส่วนทำงกำรเงินมำกมำยมำวัด แต่
กรณีควำมส�ำเร็จทำงด้ำนสหกรณ์ยงั เป็น
ปัญหำ อำจแก้ไขได้โดยกฎหมำย เช่น กำร
จ�ำกัดระยะเวลำให้เงินกูส้ มำชิก ก�ำหนด
ขอบเขตกำรกูร้ ะยะสัน้ ระยะกลำง ระยะ
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ยำว ควำมสำมำรถในกำรก่อหนีก้ บั บุคคล เครื่องมือแก่เขำ และจะท�ำได้โดยผ่ำน
ภำยนอกโอยกำรก�ำหนดวงเงินกูย้ มื ของ กฎหมำย
 ตอนนี้เรำมีธนำคำรเพื่อ
สหกรณ์ รวมทั้งคุณสมบัติของบุคคลผู้
สมัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมกำรด�ำเนินกำร กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรซึง่ ก็มี
บทบำทหน้ำทีใ่ นกำรท�ำธุรกิจกับสหกรณ์
(ให้เงินกู้) อยู่แล้ว สถำบันวิชำกำรด้ำน
คุณอนันต ชาตรูประชีวิน
จะขอมองภำพของขบวนกำร สหกรณ์ก็เคยจัดเวทีวิจัยและมีแนวทำง
ทีใ่ ห้สหกรณ์ถอื หุน้ แล้วแต่สหกรณ์ไม่ได้
สหกรณ์ ควรพิจำรณำใน 4 มิติ ดังนี้
กำรก�ำหนดทิศทำง กำรก�ำกับ ถือ เพรำะปันผลต่�ำ ยังไม่เห็นว่ำเรำไม่มี
ดูแล ตอนนีม้ อี งค์กรแล้ว แต่อยำกให้เกิด ธนำคำรสหกรณ์อย่ำงไร
Center Finance Facility แต่ละ
ประสิทธิภำพ หรือเรือ่ งกำรก�ำหนดทิศทำง
เรำมีสนั นิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ ประเภทสหกรณ์มีชุมนุมแล้ว ทำงด้ำน
เป็นเวทีตวั แทนควำมต้องกำรของสมำชิก กำรประกันภัยก็มีแล้ว แต่จะท�ำอย่ำงไร
มำสู่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์ ให้ร่วมมือทำงกำรเงินระหว่ำงกันได้
 ระบบควำมมัน่ คง สหกรณ์
แห่งชำติซงึ่ จ�ำเป็นต่อกำรก�ำหนดทิศทำง
นโยบำย แต่เอำเรือ่ งกำรวินจิ ฉัยข้อพิพำท ไทยอ่อนแอ น่ำเป็นห่วง เพรำะถ้ำปัญหำ
ไปให้หน่วยงำนอื่นด�ำเนินกำร และกำร เกิดกับสหกรณ์ใดแล้วกระทบไปตลอด
ถกประเด็นในเวทีระดับชำติตอ้ งผ่ำนกำร ขบวนกำรสหกรณ์ เรือ่ งนีเ้ องเป็นปัจจัย
ศึกษำวิจัยปัญหำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจเกิดขึน้
กำรระดับภำคมำก่อน แล้วจึงมำเวทีระดับ ได้ยำก ทัง้ ๆ ทีม่ คี วำมร่วมมือทำงวิชำกำร
เกิดขึน้ บ่อยครัง้ มำตรฐำนทีส่ หกรณ์จะ
ชำติ จำกนั้นจึงไปสู่ระดับนโยบำย
นำยทะเบียนสหกรณ์ในฐำนะ ต้องปฏิบตั ยิ งั กระจัดกระจำยกัน ไม่ได้มี
ผูก้ ำ� กับดูแลทีอ่ ำจพูดว่ำไม่คอ่ ยมีอำ� นำจ ผลบังคับชัดเจน ต่ำงมำตรฐำนของสถำบัน
จึงน่ำไปศึกษำกำรก�ำกับดูแลของภำค กำรเงิน หรือเรือ่ งกำรประกันภัย
กองทุนรักษำเสถียรภำพ/กำร
สถำบันกำรเงิน แบงก์ชำติเป็นอย่ำงไร
ประกันเงินฝำก ส�ำหรับกองทุนรักษำ
แล้วน�ำมำประยุกต์ใช้ให้รัดกุม
เรือ่ งควำมเป็นอิสระของสหกรณ์ เสถียรภำพจะดูแลกิจกำรไม่ให้กิจกำร
ขอบเขตคือขนำดไหน อิสระจนกระทบ บริหำรล้มเหลว ดูแลไม่ให้สหกรณ์
กระเทือนถึงควำมปลอดภัยในทรัพย์สนิ บริหำรงำนแย่ ส่วนกำรประกันเงินฝำก
ของสมำชิก ประชำชน ได้หรือไม่ ซึง่ ไม่ใช่ เป็นกำรประกันเงินของประชำชนทีฝ่ ำก
จึงย่อมต้องมีผู้ก�ำกับดูแล และก็ต้องให้ ไว้ในสหกรณ์ ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ำ
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ถำมว่ำเป็นเรื่องใหม่หรือไม่ ค�ำตอบคือ
ไม่ และถ้ำสร้ำงขึ้นได้ ควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนต่อระบบสหกรณ์จะมีมำกขึน้
เงินทุนจะเข้ำมำ
เรือ่ งนีค้ งเป็นบทบำทของกรมส่ง
เสริมสหกรณ์ คือ เข้ำไปสร้ำงมำตรฐำน
แล้วปล่อยคณะบุคคลที่เหมำะสมเป็นผู้
ดูแลต่อ
 กำรบูรณำกำรเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย
เทคโนโลยี และสำรสนเทศซึ่งทั้งสอง
เรื่องมีรำยละเอียดในงำนวิจัยที่สถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์และภำคีได้เคย
ก�ำหนดไว้ในแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ฉบับ
ที่ 2 เป็นยุทธศำสตร์แล้ว แต่น่ำเสียดำย
ที่ไม่ได้น�ำไปปฏิบัติ
คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
เรื่องนี้เป็นเรื่องยำก หำกมอง
ในประเด็นปัญหำ จริง ๆ ไม่มีใครเข้ำไป
แก้ไข สังคมของเรำยึดติดกับทุนนิยมมำก
เกินไปหรือไม่
สหกรณ์ คือ องค์กรทีม่ เี อกลักษณ์
เฉพำะ กำรตัง้ สหกรณ์มำจำกรำกฐำนกำร
แก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของคนด้อย
โอกำส กำรแก้ไขปัญหำต้องยึดหลักกำร
ช่วยเหลือตนเอง และ กำรช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน
ปัจจุบัน หลำยคนมองสหกรณ์
ที่ไม่ใช่สหกรณ์ เป็นธุรกิจที่หำก�ำไร
สหกรณ์ที่ล้มลงไป เพรำะคนมุ่งหำก�ำไร
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หรือประโยชน์ ให้เกิดกำรจัดสรรรำยได้ที่
เรียกว่ำก�ำไรมำแบ่งปันกัน พอมุง่ ก�ำไรแล้ว
แต่คนสหกรณ์ไม่ได้รำ่� เรียนมำทำงธุรกิจ
อย่ำงลึกซึง้ ก็ทำ� ให้ธรุ กิจขำดทุน นอกจำก
นี้เรำมีเรื่องคอรัปชั่น สหกรณ์มีค่อนข้ำง
เยอะ แต่เรำไม่เคยตีแผ่วำ่ ใหญ่ขนำดไหน
ตรงนีแ้ ก้ไขด้วยกฎหมำยไม่ได้ถำ้ คนยังติด
ยึดว่ำสหกรณ์ต้องท�ำธุรกิจ ต้องหำก�ำไร
ต้องใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหำก�ำไร
ปัญหำทำงกฎหมำยที่มี เรำไม่
ใช้กฎหมำยตำมเจตนำรมณ์ที่กฎหมำย
เขียนเอำไว้ เช่น
คณะกรรมกำรพั ฒ นำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) ในทัศนะที่ตน
เขียนมำตรำนีข้ นึ้ มำ ตำมเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยต้องกำรให้ก�ำหนดทิศทำงของ
สหกรณ์ว่ำ จะก้ำวไปอย่ำงไรในทุก ๆ 4
ปี โดยให้คณะกรรมกำรฯ ก�ำหนดแผน
ท�ำแบบคล้ำย ๆ กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ จึงเขียนกฎหมำยล้อ
กันมำ เขียนแผนแล้วต้องคอยดูแลแก้ไข
ให้เดินตำมแผน แต่เขียนมำ 3 แผน เรำ
ไม่เคยท�ำตำมแผนพัฒนำกำรสหกรณ์
อย่ำงไรก็ตำมยังเห็นว่ำ ควรมี คพช.ต่อ
ไป แต่ตอ้ งชัดเจนว่ำแผนนีต้ อ้ งท�ำ ต้องให้
ฝ่ำยรัฐ ฝ่ำยสภำยอมรับตำมแผนนี้ ใครไม่
ท�ำตำมนี้ต้องมีมำตรกำร มีสภำพบังคับ
กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.)
ท�ำตัวเหมือนนำยทุนให้กู้โดยคำดหวัง
ว่ำเงินที่ให้กู้ไปจะต้องกลับคืนมำ แต่
เจตนำจริง ๆ มีไว้สำ� หรับสหกรณ์ทเี่ พิง่ ก่อ

ตั้ง ยังขำดแคลน ไม่สำมำรถไปขอกู้กับ
หน่วยงำนอื่น ๆ ได้ เพรำะยังไม่มีควำม
มั่นคง ยังไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ ช่วงเวลำ
สั้น ๆ ไม่ใช่ส�ำหรับสหกรณ์ขนำดใหญ่ที่
มีควำมมั่นคงแล้วใช้เงินก้อนนี้
กำรก�ำกับดูแล เรำอ่อนในกำร
บังคับใช้ พวกนี้เป็นปัญหำเรื้อรัง นำย
ทะเบียนสหกรณ์มอี ำ� นำจไม่กมี่ ำตรำ แต่
เพียงพอแล้ว ไม่ตอ้ งเพิม่ แต่ขอให้บงั คับ
ใช้อย่ำงตรงไปตรงมำ
ในศตวรรษหน้ำ สหกรณ์ที่จะ
พัฒนำไปยังยึดหลักสหกรณ์วำ่ ต้องช่วย
เหลือผูเ้ ดือดร้อน คือ คนในชุมชน ผูผ้ ลิตที่
เป็นเกษตรกร ไม่มรี ำยได้แน่นอน จึงอยำก
แบ่งสหกรณ์ออกเป็นสองพวก คือ กลุ่ม
สหกรณ์กำรเงิน และกลุม่ สหกรณ์ผผู้ ลิต
เพรำะขณะนีส้ หกรณ์ทำ� กิจกรรมอยูส่ อง
กิจกรรมชัด ๆ คือ กิจกรรมภำคกำรเงิน
และกิจกรรมในภำคกำรผลิต-ภำคตลำด
คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท
ในฐำนะเป็นผู้น�ำนโยบำยไป
ปฏิบัติ
 กฎกระทรวงก�ำหนดประเภท
สหกรณ์บอกแต่ว่ำสหกรณ์มีประเภท
อะไรบ้ำง แต่ไม่บอกขอบเขต ไม่บอก
อ�ำนำจหน้ำทีใ่ ห้ชดั เจน ท�ำให้เกิดปัญหำ
เช่น สหกรณ์กำรเกษตรสำมำรถก่อสร้ำง
คอนโดมิเนียมได้หรือไม่ โดยสหกรณ์อำ้ ง
ว่ำท�ำได้ตำม พ.ร.บ. สหกรณ์ มำตรำ 46

 เรำต้องกำรให้สหกรณ์เข้ม
แข็ง ต้องมี 2 ด้ำน คือ ด้ำนธุรกิจ และ
ด้ำนควำมสุข อยำกให้มหำวิทยำลัยถอด
บทเรียนเพื่อน�ำมำใช้กับสหกรณ์
 โครงสร้ำงดีอยู่แล้ว
 ธนำคำรสหกรณ์ ไม่เห็น
ด้วย เรำใช้องค์กรที่มีอยู่ เช่น ชุมนุม ให้
เป็นสถำบันกำรเงินส�ำหรับสหกรณ์แต่ละ
ประเภท ต้องแก้กฎหมำย แยกหน้ำที่
ระหว่ำงสหกรณ์ขั้นพื้นฐำนกับชุมนุม
เพรำะปัจจุบนั นีส้ หกรณ์ขนั้ ปฐมกับระดับ
ชุมนุมมีกำรท�ำธุรกิจแข่งกัน ได้แก่ กำร
รับฝำกเงิน เช่นให้สหกรณ์ขั้นปฐมรับ
ฝำกเงินระหว่ำงกันเอง
 สหกรณ์ไม่รู้จักสมำชิกของ
ตน เห็นด้วยกับโครงสร้ำงสมัยก่อน คือ มี
สหกรณ์ทคี่ อยฝกกลุม่ ทีจ่ ะมำเป็นสหกรณ์
เช่น ให้ชมุ นุมสหกรณ์เป็นพีเ่ ลีย้ งแนะน�ำ
เรือ่ งต่ำง ๆ ก่อนกลุม่ ใหม่จะจดทะเบียน
เป็นสหกรณ์
คุณมนัส ชูผกา
ขอเรียนว่ำในกำรพิจำรณำกลุม่
บุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้องกับสหกรณ์ อำจแบ่ง
เป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
เกษตรกร เอกชน และอำชีพรับจ้ำงอิสระ
ทัง้ 4 กลุม่ มีควำมเดือดร้อนทำงเศรษฐกิจ
เหมือนกัน จะสังเกตได้ว่ำ ในหน่วยงำน
ใด ๆ ก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์
จำกนั้นมำดูโครงสร้ำงสหกรณ์
ตนเคยเป็นผูจ้ ดั กำรร้ำนสหกรณ์ผปู้ ฏิบตั ิ
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งำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด และปัจจุบนั เป็นผูจ้ ดั กำรสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้ำวหงส์ทอง จ�ำกัด มองเห็น
ว่ำสหกรณ์ทั้งสองไม่ต่ำงกัน เพรำะร้ำน
สหกรณ์ให้เช่ำซือ้ ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กู้เงิน สหกรณ์บริกำร สหกรณ์แท็กซี่
ก็ให้กู้เงินไปลงทุน แสดงให้เห็นว่ำท�ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินเหมือนกัน
พระรำชบัญญัตสิ หกรณ์มคี วำม
ชัดเจน คือ กันคนเข้ำมำลงทุนกับช่วย
เหลือสมำชิก
กำรรวมกลุ่ม มีทั้งชุมนุม ชมรม
โครงสร้ำงพวกนี้มันเยอะเกินไป ท�ำให้
ชัดเจน เช่น ระดับพื้นที่ ระดับอ�ำเภอ
ระดับจังหวัด บริหำรจัดกำรก็ง่ำย เช่น
นี้ ในที่สุดธนำคำรสหกรณ์ก็คือสหกรณ์
ออมทรัพย์ แต่ไม่เกีย่ วกับธนำคำรสหกรณ์
ควรให้แยกจำกกัน
คนต้องรู้จักสหกรณ์ เสนอให้
เรียนสหกรณ์ตั้งแต่ยังเล็ก จนถึงระดับ
มหำวิทยำลัยโดยให้เป็นวิชำบังคับ
ในประเด็นกฎหมำย อยำก
เสนอว่ำ พวกสมำชิกแย่มำก ๆ ก็มีบ้ำง
ถึงขนำดไปฟ้องแพ่ง ผลคือท�ำอะไรไม่
ได้มำก ตำมกระบวนกำรกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง ศำลก็พิพำกษำให้
ใช้หนี้ ด�ำเนินกำรบังคับคดีตำมระบบ
ก็มกั ไม่ได้อะไร ในขณะเดียวกัน สมำชิก
เห็นกำรทีโ่ กงสหกรณ์ไปท�ำไมไม่สำมำรถ
จับเข้ำคุกได้ แต่ในควำมเป็นจริงสหกรณ์
เป็นมหำชน เพรำะเงินทีก่ ไู้ ปเป็นเงินของ
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สมำชิก ดังนัน้ ถ้ำกูเ้ งินสหกรณ์ไปแล้วไม่
ใช้คืน ควรมีโทษทำงอำญำ
ต้นเหตุของควำมเสียหำยคือ
ควำมรู้และควำมเข้ำใจของสมำชิก กำร
อยูอ่ ย่ำงเศรษฐกิจพอเพียง ชีวติ จะดี ดัง
นัน้ ต้องวำดภำพให้สมำชิกเห็นว่ำ ถ้ำเข้ำ
มำในสหกรณ์แล้วชีวติ จะเป็นอย่ำงไร จะ
หมดหนี้เมื่อไร ปีไหน อย่ำงไร ดังนั้น จึง
ควรเน้นเรื่องกำรให้ควำมรู้ด้ำนสหกรณ์

คุณดาบชัย ใจสูศึก
เห็นด้วยอย่ำงยิง่ ว่ำ สหกรณ์ใน
อนำคตควรจะเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์
กระบวนกำรได้ ส หกรณ์ ม ำ
ปัจจุบันเรำมองสหกรณ์ในเรื่องกำรจด
ทะเบียนเพียงอย่ำงเดียว แต่ในควำมเป็น
จริง สหกรณ์มีมิติพฤตินัยด้วย เครดิต ยู
เนี่ยนท�ำมำนำนแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2508
จนถึงปัจจุบันถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่
ดีมำก ๆ

พระรำชบัญญัติก�ำหนดกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อเตรียมเป็นสหกรณ์ แต่
เรำไม่ทำ� อะไร ไม่ได้ให้ควำมส�ำคัญ พวก
เขำเองก็ไม่ได้มกี ำรปรับปรุงให้กลำยเป็น
สหกรณ์ โดยเฉพำะสหกรณ์กำรเกษตร
กำรจัดตัง้ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นมี
กำรด�ำเนินกำรใน 3 ส่วน เริ่มตั้งแต่จัด
ตั้งเป็นกลุ่มสะสมฯ เป็นขั้นทดลองแล้ว
จึงพัฒนำไปเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เป็นสหกรณ์ชมุ ชน เพรำะในชุมชนมีควำม
หลำกหลำย แต่สหกรณ์ในประเทศไทย
มีกำรปิดกั้นตำมอำชีพ อย่ำงเกษตรกร
ก็ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร
ถ้ำเกษตรกรไม่เข้มแข็ง พอมำรวมกัน
บำงทีก็เป็นเตี้ยอุ้มค่อม จึงต้องเตรียม
คนให้พร้อมเสียก่อน เตรียมกลุ่มเตรียม
สหกรณ์ให้พร้อม ให้องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ
ที่จ�ำเป็น แล้วให้มีองค์กรกลำงในระดับ
ชำติเป็นชุมนุมสหกรณ์ฯ เพือ่ กำรร่วมมือ
กันในขบวนกำรสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นให้
เป็นปกแผ่น
ปัจจุบันผู้ก�ำกับดูแล คือ ส�ำนัก
นำยทะเบียนสหกรณ์ มี 2 บทบำท คือ
เป็นทั้งผู้ก�ำกับดูแลตำมกฎหมำย และ
ผู้ส่งเสริม แล้วพอเกิดปัญหำหนึ่ง ๆ ใน
ฐำนะผู้ส่งเสริม กับฐำนะผู้ก�ำกับดูแล
ย่อมมีบทบำทกำรด�ำเนินกำรแตกต่ำง
กัน หน้ำทีข่ ดั แย้งกันเอง ต้องท�ำให้ชดั เจน
โครงสร้ำง สหกรณ์เป็นขบวนกำร
จึงต้องไปในทิศทำงเดียวกัน แต่โครงสร้ำง
สหกรณ์ไทยยังไม่ชัดเจน ต่ำงคนต่ำง
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ไป พอเกิดปัญหำก็ท�ำไป แก้ปัญหำไป
ปัจจุบันโครงสร้ำงสหกรณ์แต่ละระดับ
แข่งขันระหว่ำงสหกรณ์ขั้นปฐมและ
ชุมนุมสหกรณ์ เรำต้องสร้ำงสมดุล กำร
ก�ำกับดูแลระหว่ำงสหกรณ์แต่ละระดับ
ถ้ำชุมชนมีควำมชัดเจน สหกรณ์แต่ละ
ประเภทท�ำอะไรได้บ้ำง
ควรจัดให้มเี ครือ่ งมือทำงกำรเงิน
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น กองทุน
รักษำเสถียรภำพฯ กฎหมำยก�ำหนดไม่
ให้เอำทุนส�ำรองไปใช้ แต่ทนุ ส�ำรองมีอยู่
แค่ในทำงบัญชี ควำมเป็นจริงไม่มี ท�ำ
อย่ำงไรจะก�ำหนดทุนส�ำรองไม่ให้เอำไป
ใช้ หรือให้เอำไปฝำกใดที่ใดที่หนึ่ง ด้วย
มำตรกำรทำงกฎหมำย
ประเภทสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์มองแค่ในภำคกำรเกษตร กับ
นอกภำคกำรเกษตร ส่วนตัวเห็นว่ำมี 3
ภำค โดยเพิ่มอเนกประสงค์เข้ำไป หรือ
อเนกประสงค์แบบเดียวไปเลย
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
สหกรณ์นนั้ ดีเพรำะยืนหยัดได้
ในวิกฤตเศรษฐกิจ ควำมโดดเด่นคือ หลัก
กำรสหกรณ์ และอุดมกำรณ์สหกรณ์ ถ้ำ
เรำดูขบวนกำรสหกรณ์ในประเทศไทย
 ภำพรวมสหกรณ์ยงั ขำดกำร
ด�ำเนินกำรทั้งต้นน้�ำ กลำงน้�ำ ปลำยน้�ำ
จะท�ำอย่ำงไร

 ธนำคำรสหกรณ์ กำรจด
ทะเบียนธนำคำร ถ้ำเงื่อนไขครบก็จด
ได้ แต่ถ้ำสหกรณ์จะไปจดทะเบียนเป็น
ธนำคำรจะเข้ำกันได้หรือไม่ ธนำคำรกับ
สหกรณ์ขดั แย้งกันอยูต่ อ้ งท�ำควำมเข้ำใจ
ก่อนว่ำเพื่ออะไร
 ผูบ้ ริหำรไม่รจู้ กั สมำชิก ต้อง
อบรม
 ชุมนุมฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผศ.ดร.ณรงค กูเจริญประสิทธิ์
ต้องส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือให้
 ระบบควบคุม เรำมีพระรำช สหกรณ์เอำไปสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
บัญญัติ ถ้ำไม่พอ ก็สำมำรถออกเป็นกฎ แข่งขัน
กระทรวง
 ควรน�ำข้อดีของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนตอนจัดตั้งมำใช้ นั่นคือ
กำรฝกอบรม
 กองทุนประกันเงินฝำก ท�ำได้
แต่ถำ้ จะตัง้ ต้องมีคำ่ ธรรมเนียมให้กองทุน
เหล่ำนี้ คล้ำยกับกำรไปซือ้ ประกันภัย จะ
ท�ำอย่ำงไร แต่ถ้ำยึดสหกรณ์ พวกนี้อำจ
ไม่จำ� เป็น ข้อส�ำคัญต้องปลูกฝังหลักกำร
และอุดมกำรณ์สหกรณ์
 กำรใช้กฎหมำย คงไม่สำมำรถ
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
ออกกฎหมำยให้ครอบคลุมได้ กรณีถำ้ ไม่
พอ กฎไม่พอ ก็อำจใช้เป็นประกำศกฎ
คนกับระบบอยูค่ กู่ นั ส่งผลถึงกัน
กระทรวงฯ แต่กำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ และกัน ปัญหำหลัก ๆ ในประเทศไทย
ต้องใช้เวลำ
คือ คน และขอแยกประเด็น ดังนี้ รัฐ
เรือ่ งควำมสุขก็มคี นท�ำแล้ว ก็ไม่ กฎหมำย โครงสร้ำง และคน
พ้นหลักกำรช่วยตนเอง ช่วยเหลือซึง่ กัน
 รัฐ ต้องยอมรับว่ำสหกรณ์
และกัน ถ้ำยึดหลักกำรสหกรณ์ สมำชิก ไม่ได้เป็นควำมส�ำคัญล�ำดับแรก เคยมี
ย่อมมีควำมสุข อย่ำทุนนิยมมำกไป
กระทรวงสหกรณ์กถ็ กู ลดระดับเป็นกรม
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เคยมีธนำคำรสหกรณ์กก็ ลำยสภำพเป็น
ธ.ก.ส.
กรรมกำร คพช. โดยต�ำแหน่ง
มักส่งตัวแทนมำประชุมซึ่งไม่รู้เรื่อง เอำ
ประเด็นย่อยมำคุยในที่ประชุม คพช.
รัฐมนตรีมักไม่มำทั้ง ๆ ที่เป็นประธำน
โดยต�ำแหน่ง และกฎหมำยไม่ได้ระบุให้
ใครท�ำหน้ำทีน่ แี้ ทนรัฐมนตรีได้ ไม่รหู้ น้ำที่
ไม่มเี จ้ำภำพด�ำเนินกำรตำมมติ
ของ คพช. กรมส่งเสริมสหกรณ์เองก็เจอ
ปัญหำกำรไม่ปล่อยให้สหกรณ์เป็นอิสระ
ในทำงปฏิบัติ สหกรณ์จังหวัดเองต่ำงก็
ให้ค�ำตอบเรื่องเดียวกันไปกันคนละทิศ
คนละทำง
 กฎหมำยที่ไม่ได้บังคับใช้
หรือถูกสหกรณ์ต่อต้ำน เพรำะขัดผล
ประโยชน์สหกรณ์
 โครงสร้ำง สันนิบำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยมีองค์ประชุมไม่มำก
พอทีจ่ ะเป็นทีร่ วมควำมคิดของขบวนกำร
สหกรณ์ โครงสร้ำงต้องมีกำรเปลีย่ นแปลง
แบ่งใหม่ อำจเป็นชัน้ ๆ เช่น จังหวัด ภำค
ระดับประเทศ
 คน ปัญหำคือ คนส�ำคัญ
กว่ำระบบและหลักกำรสหกรณ์ทมี่ ปี ญั หำ
เพรำะเชื่อถือตัวบุคคลมำกเกินไป
จึงเสนอว่ำ
 ให้มีสหกรณ์อเนกประสงค์
เพียงประเภทเดียว
 วงจรกำรเงิน พระรำชบัญญัติ
พ.ศ. 2511 ดีแล้วในเรื่องประเภทของ
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สหกรณ์ ถ้ำเรำท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นทุนให้
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็นผู้ผลิต ให้
สหกรณ์บริกำรเป็นผู้ขน และสหกรณ์
ร้ำนค้ำเป็นผูข้ ำย เงินจะหมุนในขบวนกำร
สหกรณ์ได้ดี
 กองทุนรักษำเสถียรภำพ เห็น
ด้วย แต่ตอ้ งท�ำให้ตลอด จะระดมเงินมำ
จำกไหน เมือ่ เงินมีดอกเบีย้ เรำจะรับผิด
ชอบกันอย่ำงไร
 จับคู่ระหว่ำงสหกรณ์ที่เข้ม
แข็งให้เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์ที่เพิ่งเกิดใหม่
แล้วประคองให้รอด
 ภำควิชำสหกรณ์ผลิตบุคลำกร
แต่สหกรณ์ไม่ได้ใช้ จะเห็นปรำกฏกำรณ์
ว่ำ ไม่มกี ำรประกำศรับเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
ที่จบเศรษฐศำสตร์สหกรณ์

 สหกรณ์พฒ
ั นำคนให้มคี ณุ ภำพ
 ใช้ cooperative circle ไม่

ใช้ network circle นีเ้ ป็นวงจร สหกรณ์
ภำคเกษตรผลิต สหกรณ์บริกำรขน ร้ำน
สหกรณ์ขำย สหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตยูเนี่ยนเป็นแหล่งทุนสนับสนุน
กำรผลิตและกำรตลำด เป็นวงจรแบบนี้
 กำรแบ่งประเภทสหกรณ์แบ่ง
ตำมอำชีพเท่ำนัน้ เอง ไม่ได้มเี จตนำพิเศษ
หำกจะเปลี่ยนเป็นแบบอเนกประสงค์ก็
จะมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น
 กำรก้ำวก่ำย เรำพูดก�ำกับ
ดูแล และทำงรำชกำรก็เข้ำใจเป็นเรื่อง
กำรควบคุม แท้ทจี่ ริงแค่กนั ไม่ให้สหกรณ์
ออกนอกลูน่ อกทำง ท�ำเท่ำทีว่ ตั ถุประสงค์
จะท�ำได้ ไม่ใช่จะท�ำอะไรต้องถำมผูก้ ำ� กับ
ดูแลก่อนซึง่ ท�ำให้สหกรณ์พฒ
ั นำล�ำบำก
จำกนี้ ต้องผนึกก�ำลังกัน ไม่ตอ้ ง
พึ่งพำกฎหมำยมำกเกินไป
 ระบบกำรเงิน เรำพึ่งตนเอง
พึ่งพิงกัน ก็คือช่วยเหลือกันระหว่ำง
สหกรณ์แต่ให้เป็น circle

คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร
ได้เห็นปัญหำเวลำยกร่ำงกฎหมำย
สหกรณ์ก็จะมีกลุ่มอิทธิพล กำรยกร่ำง
กฎหมำยต้องไม่ทำ� ให้สหกรณ์ไม่ผดิ รูปผิด
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
รอย ผิดรูปผิดทำง ผมเคยท�ำวิทยำนิพนธ์
ผมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
เรือ่ งกฎหมำยสหกรณ์ ข้อสรุปออกมำเป็น
 ระบบสหกรณ์เป็นระบบปิด ข้อสรุปคนละเรื่องกับข้อสรุปที่สัมมนำ
ต่ำงกับระบบอื่น ๆ
กัน จึงมีข้อสังเกตในเรื่องกระบวนกำร
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คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร
จัดสัมมนำของขบวนกำรสหกรณ์ ซึง่ ควร
ให้เป็นกลำงจริง ๆ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
 ประเทศไทยมีกรรมกำร
สหกรณ์กที่ ำ่ นทีเ่ ข้ำใจสหกรณ์ หรือหน่วย
งำนของรัฐเข้ำใจสหกรณ์มำกน้อยแค่ไหน
กระจ่ำงหรือไม่ ตลอดจนผูผ้ ลักดันให้เกิด
สหกรณ์เข้ำใจจริงหรือไม่
 ปัญหำสองมำตรฐำน เช่น
กำรออกระเบียบ สหกรณ์ในต่ำงพื้นที่
กัน ออกระเบียบอย่ำงเดียวกัน พื้นที่
หนึ่งใช้ได้ อีกพื้นที่หนึ่งใช้ไม่ได้ โดยให้
เหตุผลว่ำนโยบำยต่ำงกัน
 โครงสร้ำงขบวนกำรสหกรณ์
ต่อไปก็เห็นว่ำควรเป็นอเนกประสงค์
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
ประเทศไทยจะมี ส หกรณ์ กี่
ประเภทขึ้นอยู่กับบริบทควำมเหมำะ
สมของกำรจัดตั้ง เช่น ต้องกำรสหกรณ์
สถำบันกำรเงิน บริบทของสหกรณ์สถำบัน
กำรเงินคือมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เหมำะ
สม แต่ถ้ำต้องกำรแบบอเนกประสงค์

สหกรณ์อเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์ที่
เปิดกว้ำงเพื่อลดข้อจ�ำกัด เพรำะสมัย
ก่อนเกิดกับชุมชน พอสหกรณ์ใดเข้มแข็ง
ก็ขยำยวัตถุประสงค์ เกิดเป็นแนวคิดของ
สหกรณ์อเนกประสงค์ และโดยธรรมชำติ
สหกรณ์อเนกประสงค์มักเกิดกับชุมชน
เกษตร แต่ถำ้ จะเป็นลักษณะของโรงงำน
อุตสำหกรรมมีเทคโนโลยีขนั้ สูง ก็จำ� เป็น
ต้องสหกรณ์เฉพำะอย่ำง
กำรเปลี่ยนจำกสหกรณ์เฉพำะ
ทำงไปเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์มีข้อ
จ�ำกัด และอำจกลำยเป็นจุดอ่อนเสียเอง
ในต่ำงประเทศ สหกรณ์แต่ละ
แบบ เช่น สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์
ประกันภัย เขำก็จะมีมำตรฐำนเฉพำะ
ซึ่งสูงมำก
ดังนั้น ค�ำนึงถึง 2 เรื่อง คือ ดู
วัตถุประสงค์กอ่ นถ้ำต้องกำรท�ำกับชุมชน
กรณีเช่นนี้ก็เหมำะสมที่จะตั้งสหกรณ์
อเนกประสงค์ แต่เรำต้องกำรองค์กร
เฉพำะทำง ก็ตงั้ แบบนัน้ และใช้มำตรฐำน
เช่นนัน้ เช่นสหกรณ์ในฐำนะสถำบันกำร
เงิน ไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยกำรคุ้มครอง
เงินฝำก ระบบกำรเงินของเรำไม่ได้รับ
กำรคุ้มครอง
องค์กรปิดมีทงั้ ข้อดี ข้อเสีย ท�ำให้
เกิดจุดแข็งซึง่ เป็นเอกลักษณ์ เช่น หักเงิน
เดือน เรื่องนี้ ท�ำให้ NPL น้อยกว่ำ
กำรช่วยเหลือเกื้อกูล บำงทีก็
เป็นกำรลดมำตรฐำนที่ต้องรักษำ

กำรแก้กฎหมำย มี 3 ค�ำ self
help, mutual help, government
help กำรแก้กฎหมำยจะต้องเน้น 2
help แรก
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ขอเปิดเวทีรอบสองว่ำเรำจะ
สรุปกันอย่ำงไรดี พันธมิตรอะไรที่จะให้
สหกรณ์ยงั คงอยูเ่ ป็นธุรกิจทีม่ อี ตั ลักษณ์
เป็นของเรำเอง
คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท
 บทบำทของสหกรณ์ประถม
มัธยมต้องแตกต่ำงกัน
 เกณฑ์กำรวัดทำงธุรกิจและ
สังคม เกณฑ์ทำงธุรกิจใช้อยู่แล้ว ดังนั้น
มองเรื่องเกณฑ์วัดควำมสุข เรำก็มีแล้ว
ทีนจี้ งึ ต้องพิจำรณำว่ำเหมำะกับสหกรณ์
หรือไม่ อย่ำงไร
 อยำกให้ภำคสหกรณ์เป็นนำย
ทะเบียนสหกรณ์แทนภำครัฐ เพรำะถึง
เวลำที่สหกรณ์ควรพึ่งตนเอง เพียงแต่
ภำครำชกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญมำช่วยกัน
คิดมำตรกำรต่ำง ๆ
คุณเกียรติรัตน เล็กอุดากร
 กฎหมำยสหกรณ์ต้องมีงำน
วิจัยสนับสนุน
 รัฐ มีนโยบำยชัดเจน ท�ำให้
สหกรณ์เป็นสหกรณ์
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ในสหกรณ์ ท� ำ ให้ ค ณะ
กรรมกำรด�ำเนินกำรเข้ำใจสหกรณ์ หรือวิธี
พัฒนำให้คนทีต่ อ้ งกำรเป็นคณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรเข้ำใจสหกรณ์กอ่ นเริม่ ท�ำงำน
 องค์กรสนับสนุน ไม่ว่ำจะ
เป็นองค์กรใด กฎหมำยต้องครอบคลุม
ทั้งหมด


คุณอนันต ชาตรูประชีวิน
ระบบเข้ำมำส่งเสริมสหกรณ์ คือ
กองทุนรักษำเสถียรภำพ กำรประกันเงิน
ฝำก กำรบริหำรจัดกำรที่ดี และควำม
ปลอดภัย ส่วนตัวเห็นว่ำควรมีกฎ เพื่อ
บอกกับสังคมบ้ำงว่ำอะไรท�ำได้ อะไร
ท�ำไม่ได้ให้ชดั เจน ป้องกันผลกระทบต่อ
ประชำชน
ต้องกำรให้เกิดควำมร่วมมือทัง้
ทำงวิชำกำรและทำงธุรกิจ
กองทุนรักษำเสถียรภำพต้อง
ให้ผู้เกี่ยวข้องมำช่วยกัน เป็นกำรลงทุน
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง ทุกคนจึงต้องช่วย
สนับสนุน แต่ไม่ใช่เอำเงินส�ำรองของ
สหกรณ์มำใช้ กำรลงทุนนีต้ อ้ งพร้อมเอำ
มำใช้งำน ไม่ได้เน้นผลก�ำไร จะต้องอำศัย
มำตรกำรทำงกฎหมำยเข้ำช่วย

ภำคกำรผลิตผลิตสินค้ำ ให้สหกรณ์กำร
ตลำดน�ำไปกระจำยแก่ผบู้ ริโภค ภำคกำร
ผลิตเองน่ำจะรวมตัวกันเพื่อรองรับกำร
ผลิตและกำรตลำด ถ้ำแบ่งเป็น 2 พวก
จะสะดวกในกำรพัฒนำต่อไป
 กำรกฎหมำยเรือ
่ งสินทรัพย์
สภำพคล่อง ถ้ำเอำมำรวมกันแล้วหำผู้
มำบริหำรดี ๆ เพือ่ ประโยชน์ของสหกรณ์
ถ้ำมีสหกรณ์ภำคกำรเงิน สหกรณ์กลุม่ นี้
ก็เอำเงินไปบริหำรเพือ่ อุดหนุนสหกรณ์ที่
ก�ำลังเดือดร้อน
 กฎหมำยเรือ
่ งเงินส�ำรอง แก้
เป็น เก็บไว้กบั สหกรณ์สว่ นหนึง่ และเอำ
ไปให้กองทุนอีกส่วนหนึ่ง
คุณสุรจิตต แกวชิงดวง
สังคมไทยต้องมีกฎหมำยให้
ชัดเจนในบำงเรือ่ ง ตัวอย่ำงเช่น แต่กอ่ น
มีพระรำชบัญญัตเิ งินทุนหลักทรัพย์แยก
ประเภทเงินกู้เป็น 3 ประเภท คือ ให้กู้
ระยะสัน้ ระยะปำนกลำง และระยะยำว
เป็นแนวทำงของผู้บริหำร แต่ในภำค
สหกรณ์ไม่เคยก�ำหนดเลย พอเรำจะท�ำ
ก็ถูกฟ้องและโดนศำลปกครองเพิกถอน
ด้วยเหตุวำ่ รำชกำรไม่มอี ำ� นำจก�ำกับดูแล

มำรวมกันเป็นสหกรณ์อย่ำงนัน้ ๆ ขึน้ มำ
กรณีสหกรณ์กำรเงินไม่ควรท�ำ
ธุรกิจอื่น เพรำะมีกฎเกณฑ์ที่พิเศษ
กรณีสหกรณ์บริกำร เนือ่ งจำกมี
บริกำรมำกมำย จึงอำจแยกประเภทออก
ไปเฉพำะ เช่น แยกเป็นสหกรณ์กำรขนส่ง
สหกรณ์เคหะสถำน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
รวมอยูใ่ นประเภทสหกรณ์ “บริกำร” แต่
ของเรำรวมกันหมด ทัง้ ๆ ทีว่ ตั ถุประสงค์
สหกรณ์บริกำรคือ ให้บริกำรสมำชิก แต่
ของเรำบริกำรออกไปไกล
 กฎหมำย บำงประเทศไม่มี
กฎหมำยสหกรณ์ ส�ำหรับประเทศก�ำลัง
พัฒนำ กฎหมำยยังมีควำมจ�ำเป็น และ
ต้องสนับสนุนกำรพัฒนำสหกรณ์ให้เป็น
องค์กำรช่วยตนเองทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของสมำชิกได้จริง และเป็นอิสระ
จำกกำรควบคุมของรัฐ แต่รฐั ยังมีอำ� นำจ
เข้ำก�ำกับดูแลไม่ให้สหกรณ์ออกนอกลู่
นอกทำง ดังนัน้ กฎหมำยส�ำหรับประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนำจึงเริ่มต้นจำกสหกรณ์ที่
สนับสนุนโดยรัฐ ท�ำให้รฐั เข้ำไปสนับสนุน
มำก แล้วรัฐค่อย ๆ ลดบทบำทลงไปเรือ่ ย
ๆ เหลือเป็นเพียงผู้ก�ำกับดูแล ไม่ต้องส่ง
เสริมอีกต่อไป

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน
คุณสุรศักดิ์ นาคสวัสดิ์
อ.เชิญ บำรุงวงศ
 สหกรณ์เน้นพัฒนำคน
 แบ่งเป็นภำคกำรเงิน อำจรวม
 โครงสร้ำงยังต้องแบ่งประเภท
 สหกรณ์คอื องค์กรเพือ่ ควำม
เป็นชุมนุมทำงกำรเงิน เพือ่ จัดกำรกำรเงิน สหกรณ์ เพรำะสมำชิกมีควำมต้องกำร มั่นคง ไม่ใช่เพื่อควำมมั่งคั่ง
ของขบวนกำรสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์ ทำงเศรษฐกิจเฉพำะอย่ำงเดียวกัน จึง
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ท�ำเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อ ทำงเศรษฐกิจและคุณภำพชีวติ ของสมำชิก
ซึง่ ขยำยไปถึงระดับครอบครัว ชุมชน จึง
ส่วนตัว
 ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ไม่ใช่ ท�ำให้เกิดกำรค�ำนึงถึงคนอื่น ค�ำนึงถึง
ชุมชน บำงทีเรำวัดแค่กำรเงิน ไม่ได้วัด
ตัวใครตัวมัน ต้องมีกำรพึ่งพำ
 กำรก�ำกับดูแล แนะน�ำ แต่ ควำมดี ควำมมีประโยชน์ เพรำะสหกรณ์
เป็นองค์กำรทีค่ ำ� นึงถึงประโยชน์สว่ นตัว
ไม่ใช่บังคับ ควบคุม
 ให้มีระบบ circle ไม่ใช่ สหกรณ์บำงแห่งอำจมีหัวใจเป็นบริษัท
นึกถึงประโยชน์ส่วนตน จึงมีปัญหำ
network
 ผูร้ บ
ั จดทะเบียน ผูก้ ำ� กับดูแล
 รัฐห้ำมแทรกแซง อย่ำให้
นักกำรเมืองน�ำสหกรณ์ไปเป็นเครือ่ งมือ ต้องไปด้วยกัน และต้องท�ำให้เกิดกำรก�ำกับ
่ ลไกธรรมำภิบำลให้ได้
 ก�ำ หนดคุ ณสมบั ติ ของผู้ ให้เข้ำสูก
 กองทุนรักษำเสถียรภำพ
ท�ำงำนต่ำง ๆ ในสหกรณ์ทุกระดับ โดย
ต้องใช้กฎหมำยบังคับ ถ้ำไม่มีคงเกิดได้
เฉพำะกรรมกำรด�ำเนินกำร
ิิ
 ใช้หลักธรรมำภิบำล ไม่ใช่ ยำก เพรำะกองทุนรักษำเสถียรภำพมีมต
ทำงกฎหมำยแฝงอยู่ (Legal reserve)
หลักกำรท�ำมำหำกิน
 รัฐสนับสนุนให้สหกรณ์เป็น สถำบันกำรเงิน เช่น แบงก์
อิสระ
 Cooperative bank
ประเทศไทยยั ง ไม่ มี แต่ ใ นอนำคต
ของประเทศอื่นจะลำมเข้ำมำ เพรำะ
cooperative bank ไม่มีแดนด�ำเนิน
งำนที่ชัดเจน ในประเทศไทยน่ำจะเป็น
bank for coop ซึ่งต้องเป็นธนำคำร
ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนของธนำคำร
วัตถุประสงค์อำจจะผิดเพี้ยนไป ดังนั้น
จะเอำชุมนุมมำปรับปรุงและด�ำเนินกำร
แทนได้ไหม
 เครดิตบูโร มีทั้งข้อดีข้อเสีย
ดร.ปรีชา สิทธิกรณไกร
เหมำะส�ำหรับองค์กรเปิด แต่สหกรณ์
 วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เป็นองค์กรปิด ถ้ำสหกรณ์มีมำตรฐำนดี
คือ มุง่ แก้ปญ
ั หำทำงเศรษฐกิจและมุง่ แก้ อำจไม่ตอ้ งเข้ำสูร่ ะบบนีก้ ไ็ ด้ ดังนัน้ คงไม่
ปัญหำสังคม หรือหมำยถึง สภำพฐำนะ เหมำะที่จะเข้ำไป


คุณดาบชัย ใจสูศึก
 ก�ำหนดกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรเตรียมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ รวม
ทั้งกำรพัฒนำคนให้มีควำมพร้อม
 กฎหมำยเป็นเครือ่ งมือในกำร
ด�ำเนินงำน ไม่ใช่อปุ สรรค ดังนัน้ บทบำท
ของนำยทะเบียนระหว่ำงผูส้ ง่ เสริมกับผู้
ก�ำกับดูแลต้องมีควำมชัดเจน
 กำรคุ้มครองระบบสหกรณ์
เพรำะสหกรณ์เป็นภำคประชำชน เป็น
มหำชน ควรได้รับกำรคุ้มครองให้มำก
ขึ้น เพรำะพอเกิดเรื่อง เกิดปัญหำ มัน
ไม่ใช่เอกชน
 สหกรณ์ไม่ใช่ธนำคำร ใน
เรือ่ งสถำบันกำรเงินต้องเป็นรูปแบบของ
สหกรณ์
นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร
 เสนอเรือ่ งใหญ่ในรัฐธรรมนูญ
คือ นโยบำยของรัฐ กฎหมำยต้องเป็น
มำตรกำรเฉพำะ โครงสร้ำงโดยเฉพำะ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
 สหกรณ์เป็นภำคปฏิบต
ั กิ ำร
ต้องแยก
 กองทุน

สุรศักดิ์

คุณมนัส ชูผกา
 สนับสนุนควำมคิดของคุณ
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 คุณสมบัติของกรรมกำร ให้

มีควำมชัดเจน
 กำรก�ำกับดูแล
 กำรวัดควำมสุขของสมำชิก
สำมำรถท�ำได้
 กำรศึกษำ วิชำกำรในระดับ
ประถม วิจัยในระดับอุดมศึกษำ

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ในช่วงท้ำยนี้มีเวลำจ�ำกัด ดิฉัน
คิดว่ำเวทีของเรำในวันนี้ ทุกท่ำนได้
ให้ประเด็นซึ่งมีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง ทั้งที่
เกี่ยวข้องกับภำพใหญ่ของขบวนกำร
สหกรณ์ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็น ไม่

20

ว่ำจะเป็นเรือ่ งกำรให้ควำมรู้ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ต้องเข้ำใจสหกรณ์อย่ำงแท้จริง กลไกกำร
ส่งเสริมสหกรณ์และกำรก�ำกับดูแล ต้อง
แยกส่วนให้ชัดเจน
ประเภทของสหกรณ์ทที่ งิ้ น้ำ� หนัก
ไปที่กำรให้เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์
หรือท�ำให้ขบวนกำรสหกรณ์มคี วำมเชือ่ ม
โยงกันในกำรท�ำธุรกิจทีเ่ ป็นปกแผ่นเกิด
ประโยชน์ตอ่ สมำชิกปัจเจกบุคคล กำรมี
กฎหมำยสหกรณ์ที่เอื้อต่อสหกรณ์ให้มี
ควำมมั่นคงและเป็นสำกล อีกทั้งหลำย
ท่ำนยังชี้ว่ำ อันที่จริง แผนพัฒนำกำร
สหกรณ์ได้เคยก�ำหนดยุทธศำสตร์ไว้
อย่ำงชัดเจนแล้ว ทั้งเรื่องกำรให้ควำมรู้

กฎหมำย ระบบกำรเงิน และควำมเชือ่ ม
โยงธุรกิจของสหกรณ์ แต่เรำยังไม่ได้ท�ำ
ซึ่งอำจสืบเนื่องมำจำกกลไกที่มีอยู่ใน
ปัจจุบนั จึงควรต้องพัฒนำ ทัง้ นีป้ ระเด็น
ต่ำง ๆ ทีพ่ ดู ถึงในวันนีม้ คี วำมสอดรับกับ
ข้อค้นพบจำกงำนวิจยั ทีส่ ถำบันวิชำกำร
ด้ำนสหกรณ์และภำคีได้ด�ำเนินกำร จึง
จะได้จดั ท�ำเป็นข้อสรุป เพือ่ ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดและกรอบแนวทำงกำรขับเคลือ่ น
งำนวิจยั และบริกำรวิชำกำรตำมปณิธำน
ของสถำบันฯ ต่อไป ใคร่ขอขอบคุณทุก
ท่ำนและขอปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น
ณ บัดนี้ค่ะ

ฅนสหกรณ
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