เติมความรู
เมือ่ วันที่ 2 มีนาคมศกนี้ รายการชีช้ ดั จัดเต็มปฏิรปู ประเทศไทย ตอน “ทางออกสหกรณ....แกไขปญหาทุจริต...?” ไดออก
อากาศในชวงเวลา 5 ทุม ผานทีวชี อ ง 29 “สปริง นิวส” โดยมีแขกรับเชิญ 2 คน ไดแก ดร.วิทย ประทักษใจ อดีตผูอ าํ นวย
การสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และรศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอ าํ นวยการ สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และนักสหกรณแหงชาติ โดยพิธกี รในรายการ คุณศุภโชค โอภาสะคุณ ไดเกริน่ นําวา

สหกรณ์คอื กำรรวมตัวเพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันในหมูส่ มำชิก
มีทงั้ ในระบบและนอกระบบ นอกระบบอำจจะเรียกว่ำพึง่ พำตนเอง
คำดว่ำปัจจุบนั มีสมำชิกสหกรณ์ประมำณ 20 ล้ำนคน เป็นกลจักร
ส�ำคัญทำงเศรษฐกิจ ทำงตรงกันข้ำม ภำพใหญ่ของระบบสหกรณ์
ไทยยังไม่ได้รบั กำรพัฒนำเท่ำทีค่ วร และบ่อยครัง้ ยังมีกำรทุจริตเกิด
ขึน้ ด้วย ดังเช่น กรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด โดย
โยนค�ำถำมไปที่ รศ.จุฑำทิพย์ ภัทรำวำท ว่ำ “ระบบสหกรณ์ไทย
ยังมีควำมจ�ำเป็นไหม”
รศ.จุฑาทิพย์: มีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะจะเป็นกลไก
ของประชำชนในกำรช่วยกันแก้ปญั หำลดควำมเหลือ่ มล�ำ้ สร้ำงควำม
เป็นธรรมให้สงั คมค่ะ
พิธกี ร: มีควำมจ�ำเป็นขนำดไหนครับ
รศ.จุฑาทิพย์: ดิฉนั คิดว่ำโจทย์ใหญ่ของประเทศทีเ่ รำคิดเรือ่ ง
แนวทำงกำรปฏิรปู ประเทศไทย ประชำชนกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
จะต้องวำงต�ำแหน่งสหกรณ์ให้ดี ในฐำนะนักวิชำกำรสหกรณ์ ดิฉนั

มองภำพสหกรณ์วำ่ เป็นกลุม่ ทีส่ ำม หมำยควำมว่ำ ในวงกำรธุรกิจรูป
แบบต่ำงๆ ในเศรษฐกิจ เอกชนคงมีกำ� ไรเป็นสิง่ จูงใจช่วยกันพัฒนำ
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ภำครัฐจะเป็นนโยบำยทีจ่ ะเข้ำไปแทรกแซง
กลไกทำงกำรตลำดให้เกิดควำมเป็นธรรมในสังคม และดิฉนั ก็เชือ่
เหมือนนักวิชำกำรทำงสหกรณ์วำ่ รัฐทุกประเทศคงไม่สำมำรถหยิบ
ยืน่ ระบบภำษีเรือ่ งนโยบำยต่ำงๆ ไปสนับสนุนประชำชนได้ทงั้ หมด
ดังนัน้ สหกรณ์จงึ เป็นกลไกส�ำคัญทีป่ ระชำชน จะใช้อดุ มกำรณ์คำ่
นิยมและหลักสหกรณ์เข้ำมำเป็นเครือ่ งมือทีจ่ ะพึง่ พำร่วมมือกันและ
ก็แก้ไขปัญหำเศรษฐกิจและสังคม ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ มันจะเป็นกลไกที่
เข้ำไปช่วยกันลดปัญหำควำมเหลือ่ มล�ำ้ สร้ำงควำมเป็นธรรมได้ดยี งิ่
พิธกี ร: ถ้ำเทียบสหกรณ์ไทย กับธนำคำร กับอุตสำหกรรม
เรำถือว่ำเป็นกลจักรส�ำคัญขนำดไหน
ดร.วิทย์: ผมอยำกนิยำมใหม่ สหกรณ์กค็ อื บริษทั ธุรกิจของ
ประชำชน
พิธกี ร: เรียกอย่ำงนัน้ เลยเหรอครับ เรียกว่ำบริษทั เลยหรือครับ

รำยกำร ชีช้ ดั จัดเต็มปฏิรปู ประเทศไทย
ตอน ทำงออกสหกรณ์ แก้ปญ
 หำทุจริต (บำงตอน)
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ดร.วิทย์: อย่างนัน้ เลยครับ มีความใกล้เคียงกันมาก นิยาม
สหกรณ์เป็นหน่วยงานทีช่ ว่ ยเหลือซึง่ กันและกัน มารวมตัวกันมัน
เข้าใจยาก จริงๆ ก็ใช่ คือมารวมตัวเป็นคล้ายๆ บริษทั ก็คอื มีการ
ลงทุนของประชาชนแต่เป็นคนในระดับฐานล่างลงทุนได้ไม่มากแต่
อาศัยคนจ�ำนวนมากและด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถชี วี ติ ทีต่ วั
เองด�ำเนินการอยู่ เช่น ท�ำเรือ่ งเกษตร ท�ำเรือ่ งเกีย่ วกับการเงิน การ
ออมการลงทุน ท�ำเรือ่ งเกีย่ วกับการบริการอืน่ ๆ ก็เป็นการท�ำธุรกิจ
คือให้เข้าใจง่ายๆ คือการตัง้ บริษทั ทีม่ วี ตั ถุประสงค์คอ่ นข้างเฉพาะ
และมีขอ้ ก�ำหนดต่างๆ ถ้าเทียบกับธนาคารกับบริษทั ใหญ่ๆ ดูทงั้
ระบบสหกรณ์นใี้ หญ่มาก ในโลกมีการจัดอันดับ 300 สหกรณ์โลก
ในเอเชียก็ตดิ ไม่กแี่ ห่ง มีเกาหลี ญีป่ นุ่ ทีต่ ดิ ของเราไม่ตดิ อันดับเลย
ยังเล็กอยูม่ ากถ้าเทียบกันแล้ว ในปัจจุบนั นีส้ หกรณ์เรามีบทบาท
ค่อนข้างมากเพราะว่าเกีย่ วข้องกับคนระดับพืน้ ฐานทัว่ ประเทศ คน
ทุกอาชีพจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เกษตรกรมีเกินครึง่ ของสมาชิก
สหกรณ์ทมี่ อี ยู่ ข้าราชการแทบทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ให้ขา้ ราชการมีการออมและมีการลงทุนของสหกรณ์
สหกรณ์รา้ นค้าและสหกรณ์บริการ แม้กระทัง่ เครดิตยูเนีย่ นทีท่ ราบ
กันดี ในปัจจุบนั ก็เป็นสหกรณ์ของคนทีอ่ ยูใ่ นชุมชนก็เหมือนเป็น
ออมทรัพย์ของคนในชุมชนทีไ่ ม่มสี ถาบันสังกัด เป็นการส่งเสริมการ
ออมการประกอบอาชีพต่างๆ ในชุมชน
พิธกี ร: เป็นไงบ้างครับการพัฒนาทางการสหกรณ์ไทยมีความ
เข้มแข็งมากขึน้ ไหมครับ
ดร.วิทย์: ถ้าพูดในแง่ของการลงทุนยังมีปญ
ั หาอยู่ ถ้าพูดถึง
เรือ่ งผลกระทบด้านอืน่ ๆ ก็มปี ระโยชน์อย่างยิง่ สหกรณ์ไทยมีการ
ปรับปรุงปฏิรปู มาค่อนข้างน้อย เราก่อตัง้ สหกรณ์มาตัง้ แต่ปี 2459
สมัยรัชกาลที่ 6 เรายังไม่มกี ฎหมายสหกรณ์ เรามีกฎหมายสหกรณ์
ปี 2471 สมัยก่อนนัน้ สภาพสังคมต่างๆ ธุรกิจยังไม่ซบั ซ้อนเหมือน
ปัจจุบัน มาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอีกครั้งปี 2511 ก็ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาก โครงสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก มีการ
วิวฒ
ั นาการช้า พอมาอีกทีปี 2542 ก็มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ไม่มาก ปัญหาปัจจุบนั เป็นปัญหาเรือ่ งโครงสร้างของทัง้ ระบบสหกรณ์
ทัง้ ส่วนราชการทีก่ ำ� กับส่งเสริมดูแลสหกรณ์ ทัง้ ตัวกระบวนการ
สหกรณ์ทงั้ หมด ตัวสหกรณ์เองมีปญ
ั หาในตัวโครงสร้าง ท�ำให้มี
ปัญหาผลกระทบทีเ่ ดินค่อนข้างยาก มีปญั หาผลกระทบในเชิงธุรกิจ
ในเชิงการท�ำงานร่วมกันมีปญ
ั หาไปหมด
พิธกี ร: ตอนนีส้ ถานการณ์สหกรณ์มหี ลายพืน้ ทีไ่ หมครับ ที่
ยังดูคลอนแคลนสัน่ คลอนอยู่
รศ.จุฑาทิพย์: ถ้าข้อมูลการวิจยั ทีส่ ถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ได้ทำ� การวิจยั ต่อเนือ่ งมา 15 ปี เราเคยเก็บข้อมูลทัง้ ปฐมภูมแิ ละ
ข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงได้ เราพบว่า สมมติวา่ ถ้าสหกรณ์มรี อ้ ยแห่ง
มีสบิ แห่งทีม่ คี วามส�ำเร็จตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ คือ เป็นองค์การ
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ธุรกิจของประชาชนและก็นำ� ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาและยกระดับชีวติ
ทีเ่ ป็นอยูไ่ ด้อกี ประมาณ 60 แห่ง ยังส�ำเร็จเฉพาะด้านเศรษฐกิจ
ส่วนอีก 30 แห่ง ยังมีปญ
ั หาด้านการจัดการ ซึง่ เป็นธรรมชาติของ
องค์การธุรกิจทัว่ ๆไป
พิธกี ร: ดร.วิทย์ พูดถึงสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น ปัญหาคล้ายๆ
อย่างนีเ้ ป็นส่วนส�ำคัญไหมครับท�ำให้สหกรณ์เกิดปัญหาล้มลงไป
หรือไม่ใช่
รศ.จุฑาทิพย์: ถ้าเรามองอย่างที่ ดร.วิทย์ ว่าสหกรณ์เป็นองค์การ
ธุรกิจรูปแบบหนึง่ ทีป่ ระชาชนสมัครใจเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนา
ด�ำเนินงานในฐานะองค์การธุรกิจ ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถมีสว่ นรวม
ของสมาชิก คณะกรรมการบริหารไม่มคี วามเป็นมืออาชีพไม่มรี ะบบ
บริหารการจัดการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพอันนีเ้ ป็นสาเหตุให้เกิดปัญหา
ทุจริตได้
พิธกี ร: ขอยกเรือ่ งเคส ปัญหาเรือ่ งทุจริตในสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ นทีก่ ำ� ลังเป็นข่าวนัน้ ปัญหาเกิดขึน้ เพราะระบบราชการมี
ปัญหาหรือระบบสมาชิกไม่ตรวจสอบกันเอง เกิดขึน้ เพราะอะไร
ครับ
รศ.จุฑาทิพย์: อาจจะไม่ใช่ทรี่ ะบบราชการมีปญั หาอย่างเดียว
อาจจะเป็นสองส่วน ดิฉนั มองเชิงวิชาการว่าสหกรณ์เป็นองค์การ
ของสมาชิกนัน้ สมาชิกมีหน้าทีค่ วบคุม ถ้าแม้นว่าสมาชิกสหกรณ์
แห่งนัน้ ไม่สามารถเข้าไปควบคุมตามกลไกได้ จะเป็นจุดก�ำเนิดของ
ปัญหา และถ้าคณะกรรมการด�ำเนินการไม่สามารถท�ำหน้าทีใ่ นการ
อ�ำนวยการให้เกิดประสิทธิภาพ และถ้าผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ในสหกรณ์ไม่สามารถท�ำหน้าทีเ่ ป็นกลไกการควบคุมได้เป็นปัญหา
เกิดขึน้ แบบนีแ้ น่นอน
พิธกี ร: ปัญหาแบบนีก้ บั สหกรณ์ในประเทศไทยเยอะไหม
ครับ ปัญหาทุจริต คอรัปชัน่
รศ.จุฑาทิพย์: ดิฉนั คงไม่ตคี วามเป็นปัญหาทุจริต คอรัปชัน่
ถ้าผลไม่ได้ประเมินออกมา แต่มองว่ามีโอกาสเหมือนองค์การธุรกิจ
ทัว่ ๆ ไปประเภทเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าสหกรณ์มกี ารบริหาร
จัดการทีด่ ตี ามหลักการสหกรณ์สากลทัง้ 7 ประการ ดิฉนั รับรอง
ได้ไม่เกิดปัญหาทุจริตคอรัปชัน่ แต่เป็นเพราะว่าสมาชิกไม่สามารถ
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ทีจ่ ะเข้าไปควบคุมนโยบาย ไม่สามารถทีเ่ ลือกตัวแทนทีเ่ ข้าเป็น
กรรมการทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริตท�ำหน้าทีแ่ ทนสมาชิกได้ ถ้ามองปัจจัย
ภายนอกหน่วยงานรัฐ มีหน้าทีส่ ร้างกลไกเข้าสอดส่องดูแลไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนเข้ามาเป็นสมาชิกส่วนรวม
พิธกี ร: ถ้าเราจะอุดช่องโหว่ของปัญหาต้องแก้ตรงจุดไหนดี
รศ.จุฑาทิพย์: ถ้าถามดิฉนั ดิฉนั ว่าจะต้องแก้ทสี่ มาชิกให้
สมาชิกเข้าใจจริงๆว่าจะต้องมีหน้าทีใ่ นการควบคุม
พิธกี ร: แก้ทคี่ น คนทีเ่ ป็นสมาชิกเหรอครับ
รศ.จุฑาทิพย์: ใช่คะ่ ต้องให้ความรู้ ต้องมีหน้าทีใ่ นการควบคุม
อันดับแรกก็คือต้องเลือกกรรมการที่ไปเป็นตัวแทนกรรมการที่
ซือ่ สัตย์และเป็นมืออาชีพ หลังจากนัน้ จะต้องเข้าไปเลือกตัง้ ผูต้ รวจ
สอบกิจการทีเ่ ข้าไปสอดส่องดูแลและรายงานในทีป่ ระชุมใหญ่และ
ถ้ามีกลไกของรัฐเข้ามาช่วยอีกระดับหนึง่ ดิฉนั ว่าเป็นเรือ่ งทีไ่ ม่นา่
เกิดการทุจริตคอรัปชัน่ ขึน้ ค่ะ
พิธกี ร: กลไกของรัฐเข้มแข็งขึน้ หรือยัง เมือ่ กีก้ ถ็ ามไปทีแล้ว
อยากจะย�ำ้ อีกทีเหมือนกฎหมายเราจะเข้มแข็ง แต่ดอู กี ทีไม่ได้เข้ม
แข็งเท่าไรแล้ว
ดร.วิทย์: ผมคิดว่ามันมีปญ
ั หาเชิงโครงสร้าง โครงสร้างของ
ส่วนราชการที่ก�ำกับส่งเสริมดูแลสหกรณ์อันหนึ่ง อันที่สองคือ
โครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ทเี่ รียกขบวนการ
สหกรณ์อนั หนึง่ อันทีส่ ามคือ ตัวโครงสร้างของตัวสหกรณ์เอง ผม
ขออนุญาตเรานิดหนึง่ ในเชิงทฤษฎีตวั สหกรณ์เองตัวทฤษฎีของมัน
มีปญ
ั หาของตัวเองอยูแ่ ล้ว เราก็ศกึ ษาจากต่างประเทศในทฤษฎี ใน
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ สหกรณ์จะมีปญั หาสองอันในตัวทฤษฏี
นี้ อันทีห่ นึง่ เป็นปัญหาเรือ่ งทุน Investment related incentive
problem ปัญหาเกีย่ วกับการลงทุนสมาชิก ความเป็นเจ้าของ สมาชิก
ลงทุนหนึง่ หุน้ กับสมาชิกลงทุนร้อยหุน้ คุณมีคา่ เท่ากัน เพราะฉะนัน้
สมาชิกหนึง่ หุน้ อาจจะเพิกเฉยไม่มปี ญั หาก็ไม่อยากยุง่ เพราะไม่มผี ล
ประโยชน์มากมีแค่หนึง่ หุน้ อย่างนีน้ ะครับหรือสมาชิกหนึง่ หุน้ อาจ
จะเข้าไปตักตวงผลประโยชน์ มันเป็นปัญหาในเชิงทฤษฎีหรือหุน้ ที่
ถืออยู่ ผมถือหุน้ หุน้ ละสิบบาทเมือ่ สามสิบปีทแี่ ล้ว สมมติผมจะลา
ออกผมก็ได้แค่สบิ บาท ทัง้ ทีส่ หกรณ์ทำ� ธุรกิจพอกพูนเป็นพันล้าน
ผมก็ได้แค่สบิ บาท การลงทุนปัญหาในเรือ่ งทุนมีปญั หาอีกอันปัญหา
เรือ่ งการตัดสินใจของคนทีเ่ ป็นเจ้าของเพราะคนมีปญ
ั หา เพราะคน
จ�ำนวนมาก หรือสิทธิเ์ ข้าไปมีปากเสียงอะไรต่างๆคนหนึง่ หุน้ กับคน
ร้อยหุน้ พันหุน้ มันเท่ากัน เริม่ มีปญั หาในตัวของมันเองในต่างประเทศ
มีทางออกวิจยั ในงานต่างๆ แก้ไขปัญหาตรงนีม้ ี แต่ของเราไม่เคยพูด
ถึงเรือ่ งนีใ้ นบ้านเรา อีกอันหนึง่ เป็นปัญหาโครงสร้างเรือ่ งการปฏิบตั ิ
ส่วนราชการมีปญั หาในตัวของมันเอง มีสองกรมทีด่ แู ลอยูซ่ งึ่ บทบาท
อ�ำนาจหน้าทีก่ ย็ งั เหลือ่ มล�ำ้ ไม่มคี วามชัดเจน ในกรณีปญ
ั หาทีเ่ กิด
ขึน้ ในสหกรณ์ มีปญ
ั หาในสองส่วนงานทีจ่ ะเข้าไปและก็มปี ญ
ั หา

การเมืองเข้ามาอยูข่ า้ งบนด้วย มันท�ำให้การแก้ไขปัญหาค่อนข้างยาก
การปฏิรปู ต้องมานัง่ คุยโครงสร้างยังไงจะเป็นการเอือ้ อ�ำนวยหรือส่ง
เสริมสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าหรือโครงสร้างยังไงจะสามารถก�ำกับ
ดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล อย่างนีน้ ะครับ ตอนนีต้ วั
สหกรณ์เองก็มปี ญั หาเรือ่ งโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ มีระดับชุมนุม
ระดับสหกรณ์พนื้ ฐานสันนิบาตสหกรณ์มนั ไขว้กนั มัว่ ไปหมดมันก็
เลยท�ำให้ไม่มพี ลังไม่สามารถร่วมมือกันได้อย่างเต็มที่ ทีม่ ศี กั ยภาพ
มาก สหกรณ์พนื้ ฐานโครงสร้างมีปญ
ั หาอย่างเช่น กรณีทเี่ กิดขึน้ เป็น
ปัญหาโครงสร้างภายในก�ำกับดูแลหรือกรรมการทีเ่ ลือกตัง้ เข้ามา
และสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหมืน่ อิทธิพลของกรรมการบางคน สหกรณ์
ไม่วา่ สหกรณ์ไหนถ้าหากใช้อทิ ธิพลในทางทีไ่ ม่ดี สมาชิกเข้ามานัน้
ยาก ในโครงสร้างปัจจุบนั ผมคิดว่าโทษใครไม่ได้จะแก้ไขปัญหานีจ้ ะ
ต้องแก้ทโี่ ครงสร้างทัง้ หมด
พิธกี ร: วันนีโ้ ครงสร้างใหญ่ ภาคการเมืองใหญ่ มองเห็น
ความส�ำคัญ มองเห็นปัญหา มองเห็นช่องโหว่ของโครงสร้างนีบ้ า้ ง
หรือยังครับ
รศ.จุฑาทิพย์: ก็พดู กันเยอะนะคะว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง
แต่ตวั เองมองอย่างนีค้ ะ่ ว่า คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสหกรณ์จริงๆ ตอน
นีพ้ อจะปฏิรปู สหกรณ์นา่ จะมีการปรับปรุงอย่างที่ ดร.วิทย์ ว่า แต่
ดิฉนั อยากหยิบยกตัวอย่างอย่างนีค้ ะ่ สมมติเรามองปัญหาเรือ่ ง
สหกรณ์เป็นน�ำ้ เราจะบอกประชาชนว่าอย่าทานน�ำ้ หวานนะให้
ทานน�ำ้ เราอย่าบอกว่าให้ทานน�ำ้ แต่ไม่มเี หตุผลว่าเพราะอะไร เรา
ต้องบอกประชาชนว่าทานน�ำ้ แล้วจะไม่เป็นโรคหลายอย่าง แต่ถา้
ทานน�ำ้ หวานจะเป็นโรคหลายอย่างแล้วหยิบยกตัวอย่างทีด่ ใี ห้ดู
ประชาชนจะเข้าใจ ประเด็นทีเ่ ราจะพูดถึงการปฏิรปู สหกรณ์เรา
บอกว่าจะให้สหกรณ์ดตี อ้ งแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้างตรงนีด้ ฉิ นั ว่าไม่
ได้ ซึง่ นักวิชาการต้องบอกว่าต้องเติมเต็มเรือ่ งความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งสหกรณ์ให้ชดั เจนต้องรูว้ า่ น�ำ้ ดียงั ไง น�ำ้ หวานไม่ดยี งั ไง ถ้าไม่ดี
มันจะเกิดผลอะไร อย่างที่ ดร.วิทย์ ว่าการจะแก้ปญ
ั หาโครงสร้าง
ก็ตอ้ งท�ำให้คนทีจ่ ะมาแก้ปญั หาเรือ่ งโครงสร้างเข้าใจตัวแบบสหกรณ์
ให้ดี จริงๆว่า ตอนนีถ้ า้ สหกรณ์เหมาะสมจะพัฒนาการให้ดชี ว่ ยแก้
ปัญหาลดความเหลือ่ มล�ำ้ สร้างความเป็นธรรมให้ได้ ทุกส่วนทุกฝ่าย
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จะต้องเข้าใจจริงๆ ต้องเข้าใจว่าสหกรณ์ตอ้ งเป็นอิสระนะ รัฐจะเข้า
มาช่วยเหลือสนับสนุนต้องสร้างโครงสร้างให้ดี ดิฉนั มองว่าโครงสร้าง
ที่ ดร.วิทย์ ว่าจะเป็นโครงสร้างพืน้ ฐานซึง่ จะประกอบด้วยการปฏิรปู
กฎหมาย การยกระดับสมรรถนะในการด�ำเนินธุรกิจ ซึง่ จะเริม่ ต้น
อย่างไร ท�ำให้คนทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องเข้าใจจริงๆ เข้าใจอะไรบ้าง หนึง่
คือปรัชญา อุดมการณ์สหกรณ์ตอ้ งเป็นองค์การอิสระ แม้วา่ จะไป
รับการสนับสนุนเรือ่ งเงินจากธนาคารจากหน่วยงานรัฐ คุณจะต้อง
เป็นอิสระท�ำหน้าทีเ่ ป็นองค์การธุรกิจของสมาชิก ไม่ใช่ไปท�ำหน้าที่
เพือ่ ไปสนองนโยบายของรัฐ ไม่อย่างนัน้ ไม่จำ� เป็นต้องมีสหกรณ์
หรอกค่ะ ท�ำโครงการประชานิยมอะไรก็ได้ ประเด็นทีส่ องต้องปรับ
กระบวนทัศน์ อย่างที่เมื่อสักครู่คุณศุภโชค ถาม ดร.วิทย์ ว่ามี
พัฒนาการไปอย่างไร ดิฉนั มองว่าสหกรณ์ในประเทศไทยไม่มกี าร
พัฒนาเชิงกระบวนทัศน์มากนัก เราต้องยอมรับว่าโครงสร้างปัจจุบนั
เศรษฐกิจ สังคม การผลิต การตลาด มันเปลีย่ นไปสิน้ เชิง ระบบ
ธุรกิจเอกชนมีการจัดระบบห่วงโซ่อปุ ทาน มีการเชือ่ มโยงทางด้าน
อุปทานในเรือ่ งของผลผลิต ในเรือ่ งการลดต้นทุนการผลิต การเชือ่ ม
โยงพันธ์มติ รข้ามทวีปข้ามประเทศ ทีจ่ ะสรรหาวัตถุดบิ ลดต้นทุนต่อ
หน่วยได้ ทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ ความรูอ้ ะไรทีจ่ ะท�ำให้สมาชิก
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีอำ� นาจการต่อรอง รูเ้ ท่าทันธุรกิจ
เอกชนทีพ่ ฒ
ั นาไปไกล
พิธกี ร: จับต้นชนปลายอีกนิดหนึง่ จริงๆ แล้วสหกรณ์จะมี
การปฏิรปู ส�ำเร็จมากน้อยแค่ไหนครับ ดร.วิทย์
ดร.วิทย์: ผมคิดว่าอย่างทีผ่ มเรียนตัง้ แต่แรกวันนีต้ อ้ งเป็น
นโยบายรัฐบาลเท่านัน้ ไม่วา่ รัฐบาลคณะไหนจะเข้ามา ทีน่ รี้ ฐั บาลจะ
มีนโยบายได้ตอ้ งมีบคุ ลากรในรัฐบาลทีเ่ ข้าใจ หนึง่ คือเข้าใจทฤษฎี
ของสหกรณ์และสหกรณ์ทมี่ นั เกิดขึน้ ทัว่ โลกท�ำกันอย่างไร Know
how ต่างๆ ทีค่ นไม่คอ่ ยรู้ อันทีส่ องคือเรือ่ งจริงของสหกรณ์ทกุ วัน
นีม้ นั มีปญั หาทีห่ ลากหลายอย่างเช่น สหกรณ์ทมี่ สี มาชิกหนึง่ ร้อยคน
ก็อยูใ่ นชนบทไกลๆ กับสหกรณ์ทอี่ ยูใ่ นเมืองทีม่ ที นุ เป็นหมืน่ ล้านมี
ก�ำไรเป็นพันๆ ล้าน ต้องปฏิบตั เิ หมือนกันหมด ผิดไม่ได้ ถ้าผิดก็จะ
ผิดในข้อกฎหมาย พอเป็นอย่างนีก้ ม็ สี หกรณ์จำ� นวนมากทีป่ ล่อยไม่
ท�ำไรมาก ท�ำให้ลม้ หายตายจากไปค่อนข้างเยอะ อันเป็นปัญหาใน
หลายๆ เรือ่ งซึง่ ผมพยายามเน้นว่าถ้าจะแก้ตอ้ งแก้ทโี่ ครงสร้างทัง้ หมด
ทุกภาคส่วน ตัง้ แต่สว่ นราชการ ขบวนการสหกรณ์และตัวสหกรณ์
โครงสร้างนีแ้ ก้ได้ เรามาดูในระบบหรือวิธกี ารของสหกรณ์ วิธกี าร
ปฏิบตั ิ วิธกี ารบริหารมันไม่ยาก แล้วก็มาพัฒนาคน ซึง่ การพัฒนา
คนจะมีหลายรูปแบบ หน่วยงานของอาจารย์จฑุ าทิพย์ มหาวิทยาลัย
หรือจะตัง้ เป็นหน่วยงานของสหกรณ์ขนึ้ มาพัฒนาบุคลากรซึง่ มีความ
จ�ำเป็นมาก วันนีท้ สี่ หกรณ์เราแย่กเ็ พราะว่านอกจากตัวโครงสร้าง
และระบบแล้ว ตัวบุคลากรก็มกี ารเลือกตัง้ เปลีย่ นไปเปลีย่ นมา เรา
ไม่มีการพัฒนาบุคลากรมาทดแทน ยกตัวอย่างเช่น บริษัทใน
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ตลาดหลักทรัพย์ถอื เป็นบริษทั มหาชน ก็มวี ธิ ที จี่ ะก�ำกับดูแลบริษทั
ตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่รวู้ า่ ใครบ้างทีเ่ ป็นเจ้าของ
พิธกี ร: สรุปสัน้ ๆ ดูทศิ ดูทางแล้ว ดูความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ ดูขอ้ มูล
ต่างๆ แล้ว จะมีโอกาสปฏิรปู สหกรณ์ทำ� ได้หรือเปล่าครับ
ดร.วิทย์: ท�ำได้ครับแต่ ณ เวลานีอ้ าจจะใช้เวลานาน
พิธกี ร: คิดว่าท�ำส�ำเร็จไหม
ดร.วิทย์: อาจจะส�ำเร็จ แต่อาจจะใช้เวลานาน ต้องใช้ปจั จัย
หลายอย่าง ทัง้ เศรษฐกิจ การเมือง ตัวบุคคล อ�ำนาจต่างๆ ผมคิดว่า
ต้องใช้เวลานาน ค่อยๆไป มันเกีย่ วข้องกับอะไรหลายอย่างทัง้ เศรษฐกิจ
การเมือง ทัง้ ตัวบุคคล อ�ำนาจต่างๆ ผมคิดว่าต้องใช้เวลานาน
พิธกี ร: ค�ำถามเดียวกัน ผอ. ครับมีโอกาสจะส�ำเร็จไหมครับ
กับการปฏิรปู สหกรณ์ไทย
รศ.จุฑาทิพย์: ดิฉนั ไม่กล้าออกความเห็นแต่มฝี นั ว่ามันน่าจะ
ส�ำเร็จได้ถา้ รัฐท�ำหลายๆ เรือ่ งไปพร้อมๆ กัน ท�ำอย่างใดอย่างหนึง่
ไม่ได้ตอ้ งปรับปรุงโครงสร้าง ต้องพัฒนาคน ต้องพัฒนาองค์ความรู้
ต้องเอานวัตกรรมมาสร้างสรรค์ และทีส่ ำ� คัญมากทีส่ ดุ ถ้านโยบาย
ของรัฐชัดเจนและก็มเี อกภาพเดียวกัน ในหน่วยงานของรัฐและท�ำให้
ประชาชนตัง้ แต่เยาวชนเข้าใจว่า ถ้าเขาเป็นรายย่อย เป็นเกษตรกร
รายย่อย ประชาชนรายย่อย สหกรณ์จะช่วยยกระดับฐานะความ
เป็นอยูใ่ ห้ดขี นึ้ คิดว่าตรงนีน้ า่ จะเป็นจุดเริม่ ต้นทีด่ แี ละฝันก็คงจะ
ส�ำเร็จได้สกั วันหนึง่ แต่ตอ้ งใช้เวลา
พิธกี ร: สัน้ ๆ อีกสักหน่อย ปิดท้ายหน่อยว่าสหกรณ์จะเป็น
ความหวังจะปฏิรปู ได้มากน้อยแค่ไหนเป็นวาระแห่งชาติตอ้ งถึงขัน้
นัน้ ไหมครับ
ดร.วิทย์: ผมคิดว่าสหกรณ์ตอ้ งอยูค่ กู่ บั ประเทศไทยแน่นอน
แต่ทนี่ จี้ ะปฏิรปู อย่างทีผ่ มเรียนจะต้องเป็นนโยบายรัฐบาลเท่านัน้
ถ้าปล่อยให้เราพูดมาเองหลายสิบปีมาแล้ว มันเดินยาก เพราะต่าง
ฝ่ายต่างจะมองในมุมของตัวเอง แต่วา่ ประเด็นทีจ่ ะปฏิรปู ก็ไม่ได้ยาก
สามารถทีจ่ ะหาข้อมูลทีจ่ ะช่วยกันได้ ผมขอให้เป็นนโยบายของ
รัฐบาลทีจ่ ะฟันธง สหกรณ์จะค่อยๆปรับปรุงโน่นนี่ มันไม่ได้ ต้องรือ้
โครงสร้างต้องปฏิรปู เลยถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลผมเชือ่ ว่าจะส�ำเร็จ
พิธกี ร: ครับ นีค่ อื ทัศนะของแขกรับเชิญสองท่าน ขอบคุณที่
ให้เกียรติมาร่วมรายการ
ท่านผูอ้ า่ นสนใจติดตาม ดูวดี ที ศั น์ได้จาก สปริง นิวส์ และ
www.cai.ku.ac.th
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