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เล่าสู่กันฟังจากงานวิจัย...................................................................................

โดยเริ่มจากผู้ด�าเนินรายการ 

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทรวาท ได้เปิดประเด็น

ด้วยการน�าเสนอข้อมูลสภาวการณ์ใน

ภาพรวมของสหกรณ์ไทย แล้ววกมาที่

ประเด็นเสวนา 3 หัวข้อส�าคัญได้แก่

1.ปัญหาและข้อจ�ากดัทีเ่กีย่วข้อง

กับการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ มีอะไรบ้างที่

ต้องเร่งแก้ไข

2.ระบบการเรยีนรูค้วรมีโครงสร้าง

และองค์ประกอบอย่างไร จงึจะสามารถ

เข้าถงึคนในสงัคมในการสร้างความรู ้ความ

เข้าใจ เรื่องคุณค่าและหลักการสหกรณ์ 

เพื่อการน�าไปใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่าง

มีความสุขถ้วนหน้า 

3.ตัวแบบ และแนวปฏิบัติที่ดี

ของระบบการเรยีนรู ้ทีส่ามารถยกระดบั

สมรรถนะของสหกรณ์ ไปสู่การเป็น

องค์การพึง่พาตนเอง  มคีวามสามารถใน

การท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกการแก้ปัญหาการ

ประกอบอาชพีและการยกระดบัคณุภาพ

ชวีติของสมาชกิและชมุชน และเป็นผูน้�า

ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ.เชิญ  บ�ารุงวงศ์   กล่าวว่า

การเรยีนรูสู้ก่ารปฏิรปูระบบการ

สหกรณ์ทีด่ ีเราจะต้องถอืเอาตวัสหกรณ์

เป็นเป้าหมายในการเรยีนรูก้นัวนันี ้ไม่ใช่

การสหกรณ์ เพราะการสหกรณ์เป็น

นามธรรม แต่ตวัสหกรณ์เป็นเรือ่งรปูธรรม

ในการปฏิรูป ความรู้เรื่องการ

สหกรณ์ต้องมาก่อน เพราะครอบคลมุไป

ทุกเรื่อง ทั้งหลักการ วิธีการ อุดมการณ์ 

สว.สก.

สรุปเวทีอภิปรายระดมความคิด
“การเรียนรู้สู่การปฏิรูปการสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง”

 เวทีเสวนา ณ ห้องก�าพล อดุลวิทย์  ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ และสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และส.ป.ก.ได้ร่วมกันจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ในวันนั้น คึกคักเป็นพิเศษ
แม้ว่าจะเป็นช่วงบ่าย ซึ่งโดยทั่วไป เวทีเสวนามักจะบางตาหากแต่วันนั้นเป็นวันพิเศษ ที่คนในแวดวงการวิจัย 
ภายใต้เครือข่ายของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ได้วางแผนเอาไว้ว่า จะร่วมกันถอดบทเรียนจากการเรียน
รู้สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยให้มีสมรรถนะสูง

อ.เชิญ บ�ารุงวงศ์
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ความรูค้วามเข้าใจของสมาชกิและประชาชน 

การสหกรณ์ต้องรวมการให้การศกึษาและ

ฝึกอบรม สิ่งที่รวมเรียกว่าการสหกรณ์

จะเป็นสิ่งที่มุ่งเป้าให้สหกรณ์มีลักษณะ

เป็นสหกรณ์ที่แท้จริง นอกจากนั้น ต้อง

ท�าความเข้าใจต่อไปด้วยว่าขบวนการ

สหกรณ์กเ็ป็นเป้าหมายส�าคัญอีกประการ

หนึ่ง สหกรณ์ต้องแข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน 

ขบวนการสหกรณ์เองก็มีความเป็นรูป

ธรรม เพราะประกอบด้วยสหกรณ์ทุก

ประเภท ทุกชนดิ สหกรณ์ที่แท้จริงไมไ่ด้

เจริญก้าวหน้าเป็นรายสหกรณ์ แต่ต้อง

ทั้งขบวนการ

มาถึงประเภทสหกรณ์ เดี๋ยวนี้มี

ความคลี่คลายไปมาก ในต่างประเทศมี

ค�าว่า สหกรณ์แบบลูกผสม  แต่ผมยัง

ยึดว่าประเภทสหกรณ์ยังต้องมีลักษณะ

เฉพาะ เช่น สหกรณ์การเกษตรเป็น

สหกรณ์เอนกประสงค์ครบวงจร เพราะ

ความต้องการของเกษตรกรมหีลายอย่าง 

ถ้าหากเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้อง

รักษารูปแบบสหกรณ์การเงินเอาไว้ ไม่

ควรท�าธุรกิจการซื้อการขาย หรือจะมี

สหกรณ์รูปพิเศษ เช่นในต่างประเทศมี

สหกรณ์การตลาด กรณีสหกรณ์บริการ

เองก็ส�าคัญ ก็ต้องเป็นบริการที่เป็นของ

สมาชิก หากเป็นบริการส�าคัญ ก็แยก

ประเภทต่างหาก เพ่ือสะดวกแก่การส่ง

เสริม เช่น ไฟฟ้า ประปา

คุณศศิธร  วิเศษ
ทกุคนก�าลงัท�าสหกรณ์เพือ่เจ้าของ 

คือสมาชิก จิตวิญญาณของนักสหกรณ์ 

คือ อยากให้ชุมชนมีการพึ่งพาตนเอง 

อยากสร้างให้เกษตรกรเข้มแข็ง พึง่ตนเอง

มากกว่าแบมือขอการสนับสนุนจากใคร 

มีสังคมในการแบ่งปัน เช่น ชุดความรู้ มี

การเรียนรู้สม�่าเสมอ 

ประเทศญี่ปุ่นใช้เกษตรกรรมน�า

ประเทศ และสนับสนุนสหกรณ์อย่างแท้จรงิ 

สหกรณ์การเกษตรท�าธรุกจิเอนกประสงค์ 

วางแผนการผลิตให้กับเกษตรกรตลอด

ทั่วประเทศ เดือนนี้จะได้กินอะไร เท่าไร 

จากจังหวัดไหนในญ่ีปุ่น สหกรณ์เพาะ

พันธุ์ให้เกษตรกรน�าไปปลูกและมีการ

จดบันทึก 

แล้วท�าไมเครอืข่ายผลไม้จันทบรุี

จึงเกิดขึ้น จริง ๆ  แล้วเกิดจากปัญหา จะ

ท�าเกษตรอย่างไรทีค่นเกษตรจะไม่หนไีป

จากแปลงการผลิต

อ.เชิญ กล่าวถึงการแบ่งประเภท 

แต่วันนี้โลกเปลี่ยนไป คงต้องกลับมาคิด

กัน เราต้องตอบสนองคุณภาพชีวิตของ

สมาชกิ จะมีกิจกรรมใดให้ชมุชนเข้มแขง็ 

ท�าให้ต้องมองต่างมมุ ฉกีกฎออกไป เพือ่

ตอบความต้องการของสมาชิก ผลจึงมี

ท้ังบวกและลบ ผลลบท่ีเกิดข้ึนก็เพราะ

คนไม่มีจิตวิญญาณสหกรณ์

คุณวิจิตร จะโรจร 
หวัหน้าสถาบนัพทิยาลงกรณ์ สนันบิาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย

ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยในฐานะผูด้แูลฝึกอบรม

บคุลากรสหกรณ์ทกุประเภท ทัว่ประเทศ

มีปัญหา และข้อจ�ากัดดังนี้

1) งบประมาณในการฝึกอบรมยงั

มน้ีอย ไม่เพยีงพอ ไม่ครอบคลมุสหกรณ์

ทุกพื้นที่ ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

2) ส่วนการพัฒนา สถาบันฯ 

ยังขาดองค์ความรู ้ประจ�าองค์กร 

ต ้องอาศัยระบบ out source 

เป็นหลัก เพราะในตัวขององค์กร เรายัง

ไม่พร้อมที่จะด�าเนินการทุกเรื่องด้วยตัว

ของเราเอง อย่างเช่นกรณีของเวทีน้ี ที่

จะได้รู้สมรรถนะผู้น�าที่สมรรถนะสูง จะ

มีอะไร ท�าใหเ้ราอยากปรับปรุงหลักสูตร

3) ระดับผู ้น�าองค์กร โดย

เฉพาะระดับชาติ ระดับชุมนุม จะ

ท�าอย่างไรให ้เขามีสมรรถนะสูง 

พร้อมเป็นตัวขับเคลื่อน 

4) ระบบการเรียนรู้จ�ากัด ทักษะ

อะไรพอเรียนรู้ได้ แต่ขาดการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง

คุณศศิธร  วิเศษ

�������� 26.indd   45 12/16/2557 BE   3:11 AM



46 ฅนสหกรณ�

ผศ.ดร.ณรงค์  กูเ้จรญิประสทิธ์   
หวัหน้าภาควชิาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ได้หยบิยกข้อมูลของกรมส่งเสรมิ

สหกรณ์ เก่ียวกับระดับการศึกษาของ

ผู้จัดการสหกรณ์ประมาณ 63% ที่จบ

ปริญญาตรี (จากการเก็บสหกรณ์ 51% 

ของสหกรณ์ทั้งหมด) แต่ถ้าในกรณีของ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ จากการ

เกบ็ข้อมลู 70% ของสหกรณ์ท้ังหมด การ

ศึกษาต�่ากว่าระดับปริญญาตรี 72.3% 

ตอนนีเ้ราจะเหน็ว่าถ้าเราสามารถยกระดบั

การศึกษาและฝึกอบรมให้แก่กรรมการ

ด�าเนินการได้ จะเป็นการเพิ่มสมรรถนะ

ให้แก่ขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม โดย

เฉพาะในขบวนการสหกรณ์ ไม่ใช่หน้าที่

ผู้ใดเพียงผู้เดียว ต้องช่วยกันเพื่อให้ตรง

ความต้องการ

สาระการเรียนรู้ของขบวนการ

สหกรณ์ขึ้นกับการท�าธุรกิจของสหกรณ์

ว่าสหกรณ์แต่ละประเภทท�าธุรกิจอะไร 

ตลาดต้องการ คุณภาพ มาตรฐาน บรรจุ

ภัณฑ์ และคุณค่าอย่างไร สหกรณ์ไหน 

กลุม่ใดขาดเรือ่งอะไรกไ็ปเพิม่พนูตรงนัน้

นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร   
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

เราตัง้ประเดน็แรกว่า ปัญหาและ

ข้อจ�ากัดทีเ่ก่ียวกับการเรียนรู้คอือะไรบ้าง 

เราอยากรูอ้ะไร ค�าถามคอื เราอยากรูท้�าไม 

เราต้องรู้ก่อนว่าสหกรณ์มีประโยชน์ทั้ง

ต่อตน และต่อส่วนรวม เศรษฐกจิ สงัคม

ตอนนี้ คนท่ัวไปรู้แค่ว่าสหกรณ์

มีประโยชน์ส่วนตัว คือ ปันผล มีเฉลี่ย

คนื  ดอกเบีย้เงนิฝากสงู ดอกเบีย้เงนิกูต้�า่ 

แล้วไม่รู้อะไรอีกเลย ดังนั้น ค�าถาม คือ 

ท�าอย่างไรให้คนรูว่้าสหกรณ์มปีระโยชน์

ต่อสังคมโดยรวม ถ้าไม่มีเขาไม่รู้สึกเช่น

นั้น ท�าอย่างไร ป้อนอย่างไร ก็ไม่เกิดผล 

และเมือ่สงัคมโดยรวมได้ประโยชน์ กจ็ะ

ฉุดปัจเจกชนให้ดีขึ้นไปด้วย

จะบรรลุตรงนั้นได้ ประเด็นคือ

อะไร เริ่มที่นโยบายรัฐ รัฐในอดีตคิดว่า

สหกรณ์ คือ คอมมิวนิสต์รูปแบบหนึ่ง ก็

เลยกลวั ปรบักระทรวงสหกรณ์เป็นกรม

ส่งเสรมิสหกรณ์ ประเทศทีส่หกรณ์เจรญิ 

เพราะรัฐให้ความส�าคัญ และประชาชน

รู ้และเหน็ความส�าคญั จงึร่วมมอื เพราะ

รู้ว่าตนเป็นเจ้าของ แตกต่างจากสมาชิก

สังคมไทย

องค์กรกลางอย่างสนันบิาตสหกรณ์

ควรเป็นกระทรวงพาณิชย์ให้ขบวนการ

สหกรณ์ แหล่งวัตถุดิบ ข้อมูลการผลิต 

ข้อมูลการตลาด การประกันคุณภาพ 

โลจิสติกส์

คุณกัญจนา  ภัทรวนาคุปต์   
ส�านักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยสีหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ในส่วนของกระบวนการเรียนรู้ 

สหกรณ์เป็นองค์กรทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคม สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งและต้องอยู่

กับชุมชน ท�าอย่างไรให้คนในชุมชนเห็น

คณุค่าสหกรณ์ด้วยกระบวนการเรยีนรู ้ใน

มติเิรยีนรูแ้ค่ถ่ายทอดคงไม่พอทีจ่ะน�าไป

สู่การปฏิบัติ ต้องมีกิจกรรมเสริมให้เห็น

การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนด้วย

ท�าอย่างไรจะให้สังคม ชมุชนเห็น

ประโยชน์สหกรณ์ เรามองว่าในชุมชนมี

องค์ประกอบหลายประการ เช่น บ้าน 

วัด โรงเรียน องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ 

ในชุมชน ถ้าสหกรณ์น�าการเรียนรู้และ

กจิกรรมเข้าสูชุ่มชน ขบัเคล่ือนให้เกดิขึน้ 

เช่น ในโรงเรียน ถ้าเราส่งเสริมการเรียน

รู้ กิจกรรมสหกรณ์ ส่งเสริมการออม ให้

เกิดขึ้น ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ  ในวัดซึ่งเป็นส่วน
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หนึง่ของชุมชน อาจมาให้ความรู้แก่พระ

สงฆ์เพื่อท่านสามารถถ่ายทอดต่อไปได้ 

ถ้ามกีารส่งเสรมิกจิกรรมสหกรณ์ 

คนในชุมชนเหน็คณุค่าระบบสหกรณ์ เชือ่

มั่น เชื่อถือ ศรัทธาสหกรณ์ ก็จะย้อน

กลับมาที่ตัวสหกรณ์ คนจะเข้ามาร่วม

กับสหกรณ์ และส่งผลต่อการพัฒนา 

ขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณวินัย  เมฆด�า 
ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

เริ่มว่าส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้ามาร่วม 

เพราะกฎหมายให้บทบาทในการพฒันา

อาชพีด้วย เนือ่งจากทีด่นิทีจ่ดัให้ไม่ได้ให้

กรรมสทิธิ ์จงึมบีทบาทพฒันาให้เกษตรกร

สามารถอยูก่บัทีด่นิได้ ดงันัน้ การพฒันา

อาชีพส�าคัญที่ทาง ส.ป.ก. เล็งเห็น การ

ท�าสหกรณ์ในเขตปฏริปูทีด่นิกเ็ป็นภารกจิ

หลักอีกประการ

ปัญหาหลกัวนันี ้คอื การตัง้สหกรณ์

เกิดจากภาครัฐ ไม่ใช่เกษตรกร 

ถ้าจะขบัเคลือ่นสหกรณ์ ภาครฐัก็

ต้องพดูถงึเจ้าหน้าที ่ต้องพดูถงึสมรรถนะ

ของเจ้าหน้าที่ ส�าหรับ ส.ป.ก. จะมีเจ้า

หน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ซึง่ขณะนีต้้องการยกระดับสมรรถนะเจ้า

หน้าที่เหล่านี้

คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง
ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

 ต้องท�าควบคู่กันไป ทั้ง 2 ส่วน 

ตวัผูส่้งเสรมิและสมาชกิสหกรณ์ต้องเข้าใจ

สหกรณ์อย่างแท้จริง

อาจารย์พรทิพย์ ตันติวงศ์   
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในฐานะครู ความรู้เรื่องสหกรณ์

น้อยมาก จนกระทั่งได้มาร่วมงานกับ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ถ้าเราให้

ความรู้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา ปลูกฝัง

ความคิดต่าง ๆ จิตส�านึก การสหกรณ์

จะขับเคลื่อน

ส่วนงานวิจัยที่ท�าอยู่ คือ ท�า

อย่างไรให้นกัศกึษามแีนวคดิในการท�าให้

งานเกษตรยังคงอยู่ จะพยายามสร้าง

ทัศนคติ หรือ จินตนาการ ให้เห็นว่างาน

เกษตรยังเป็นไปได้

ส่วนเหตทุีต้่องพัฒนาอาจารย์ก่อน

กค็งคล้ายๆ กรณขีองส�านกังานปฏริปูทีด่นิ

เพื่อเกษตรกรรม ถ้าครูผู้สอนตระหนัก

ความส�าคัญ สอดแทรกสหกรณ์ในการ

สอน คงจะช่วยในเรือ่งการสร้างจติส�านกึ

ให้เด็ก ๆ จะได้พัฒนา

คุณอรุษ นวราช
กรรมการผูจ้ดัการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์

เราต้องการคนมาช่วยเสมอ ส่ิง

ส�าคัญ คือ ผู้นั้นต้องเข้าใจเป้าหมายของ

โครงการอย่างชัดเจน ที่มาจากโครงการ

เองนัน่แหละต้องชดัเจน ถ้าเหน็อดุมการณ์ 

ก็จะรู้สึกว่าโครงการตอบโจทย์ชีวิตของ

เขา สามพรานโมเดลท�าในสิ่งที่ไม่มีใคร

ท�ามาก่อน เช่น การวางแผนปลูกผักกับ

เกษตรกร การบูรณาการกับหน่วยงาน

ภาครัฐ เราต้องท�าให้คนที่เข้ามาช่วยเรา

เหน็คุณค่าทีม่ากกว่าเงนิ และทกุภาครีวม

ทั้งผู้บริโภคต้องมีความเชื่อด้วย

ทุกคนเองก็มีโจทย์ต่างกัน เมื่อ

มาร่วมเพือ่บรรลุเป้าหมายอย่างเดยีวกนั 

ท�าอย่างไรจะตอบทั้งโจทย์ส่วนตัว และ

โจทย์ส่วนรวม

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
สามารถสรุปได้ไหมว่า ในเรื่อง

ปัญหา ข้อจ�ากัด และช่องว่างในการยก

ระดับสมรรถนะสหกรณ์ให้สามารถเป็น
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องค์กรที่เราคาดหวัง เห็นว่าต้องสร้าง

คน แต่พอจะสร้างคนแล้วสาระในการ

สร้างคนคืออะไร ขอเชิญคุณภาสพงศ์

คุณภาสพงศ์  บุรีภักดี 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จ�ากัด

การเรยีนรูใ้นทางธรรมะคอื ปรยิตัิ 

ต้องควบคูไ่ปกับปฏบิตั ิถ้ามคีวามรู ้มกีาร

ปฏบิตั ิกจ็ะมปีฏเิวธ ถ้าสมาชกิเรยีนรูแ้ละ

มรีะเบยีบวนิยั มคีวามซือ่สตัย์ซึง่เป็นเรือ่ง

ส�าคญั ถ้าเรามี ความเลวจะไม่เกดิ ถ้าเรา

รวมตัวให้เป็นหนึง่เดยีว สร้างระบบเครอื

ข่าย ส่วนระบบโครงสร้างประเทศ เรา

ไม่มีตัวแทนในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติเลย น่ันท�าให้

เราเป็นแค่ผู้ปฏิบัติ ไม่มีสิทธิ ไม่มีเสียง

ในส่วนภาครัฐส่งเสริมเราแค่ไหน 

ภาคสหกรณ์เองมีการจับมือ ท�าธุรกิจ

ร่วมกันแค่ไหน

คุณยุวลี  โสภาการ
เกษตรกรเครือข่ายของ สปก. 
อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เราได้รับการสนับสนุนจากเจ้า

หน้าที่ สปก. เรื่องความรู้นั้น ถ้าเป็น

เกษตรกร็ูอ้ยูแ่ล้ว และมาศกึษาเรือ่งการ

ปลกูผกัปลอดสารเพิม่ ปัญหาน่าจะเป็น

เรื่องหน้าฝน และท�าเกษตรประณีต

เรามีการรวมกลุ่มเพื่อประกัน

ราคา ป้องกันพ่อค้าคนกลางมากดราคา

พวกเราก็เป็นสหกรณ์อยู่แล้ว 

นอกจากนีย้งัส่งผกัให้บรษัิทท่ีเข้ามาร่วม

ในเรื่องท�าห้องเย็นให้ ส่วนความรู้ต้อง

เก็บเกี่ยวตลอดเวลา ฝึกวินัยและนิสัย

รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน   
กรรมการประจ�าสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์

ในทางวชิาการ การเพิม่สมรรถนะ 

ใช้ปัจจัยการผลิตเท่ากัน ได้ผลผลิตมาก

ขึน้ หรอืต้นทนุลดลง ท�าได้ด้วยเทคโนโลยี

เท่านัน้เอง แบ่งเป็นเทคโนโลยทีีจ่บัต้อง

ได้ และจับต้องไม่ได้

กรณีเกษตรกร คือ รู้กรรมวิธี 

วทิยาศาสตร์ ผลติอะไร อย่างไร จะใช้ต้น

กล้าอย่างไรจงึจะด ีจะใส่ปุยอะไร เมือ่ไร 

เป็นต้น แล้วกต้็องรูเ้รือ่งการจัดการ การ

บรหิารธรุกจิ ตลาดต้องการอะไร แค่ไหน 

อย่างไร ท�าแล้วจะไปขายท่ีไหน อย่างไร 

กรณคีณุอรษุทีท่�าอยูค่อืเรือ่งการจดัการ

กรณีสหกรณ์ ต้องเพ่ิมการพ่ึงพา

ตนเองและช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั อย่า

ไปหวงัรฐั การพึง่พาซึง่กนัและกนัจะช่วย

ท�าให้เกดิสหกรณ์ขึน้มา จะเอาของมาขาย

ในกรุงเทพฯ คนเดียวมต้ีนทนุสงู ท�าได้ไม่

ทั่วถึง จึงต้องช่วยเหลือกัน ต้องหาเครือ

ข่าย นอกจากนีท่้านต้องท�าสหกรณ์ให้มี

ก�าไร แต่ไม่ใช่ก�าไรสงูสดุ เพราะว่าลกูค้า

ก็คือสมาชิก

แล้วเราจะท�าอย่างไรให้เรียนรู้

วทิยาศาสตร์ เรยีนรูเ้รือ่งการจดัการอย่าง

เพยีงพอต่อการประกอบการของเรา นัน่

คอื จะท�าอย่างไรเป็นการกระตุน้ให้เรยีน 

กก็ระตุน้โดยชีเ้ห็นประโยชน์ กระตุน้โดย

ท�าให้สนใจ ให้เปลี่ยน ถ้าส�าเร็จเขาจะ

มาเรียนรู้เอง

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน
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 การกระตุน้คนต้องแบ่งกลุม่คน

ให้ถูก แบ่งกลุ่ม นั่นคือ เรื่องบัว 4 เหล่า 

เราตัดพวกใต้น�้ากับใต้โคลนตมออกไป 

เราเลือกพวกบัวเหนือน�้าก่อน แล้วจึง

ตามมาด้วยบัวปริ่มน�้า จะท�าอย่างไร

ก็ได้ มีการก�าหนดหลักเกณฑ์ให้มั่นใจ

ว่าได้พวกเหนือน�้าเข้ามา จากนั้นเรียนรู้

วทิยาศาสตร์ การจดัการ การบรหิารธรุกจิ 

หาเครือข่ายที่ไว้ใจได้ ผมคิดว่าตรงนี้น่า

จะเป็นจุดหลักๆ และเราต้องท�ากันเอง

อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์   
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

เมื่อมาพูดถึงเรื่องเรียนรู ้ ก็

หมายความว่าเพือ่รู ้แต่เรือ่งน้ีมข้ีอจ�ากดั คือ 

1) คนที่เกี่ยวข้อง คนในสหกรณ์

เราไม่สามารถน�าคนคุณภาพมาใช้ใน

สหกรณ์ เราจึงเห็นผู้บริหารสหกรณ์

หลาย ๆ คนท�าสหกรณ์หรือน�าสหกรณ์

เข้ารกเข้าพง เช่นกรณีสหกรณ์เครดิตยู

เนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด

2) วิชาการ เรามีมาก แต่ใช้ไม่

เป็น ใช้ไม่เหมาะ เมื่อไรควรจะใช้ PQC 

เมื่อไรใช้ PQM เมื่อไรใช้ SWOT 

3) ทรัพยากร ก็เช่นเรื่องเงิน 

สนันบิาตจะจดัอบรมแต่กม็เีงนิไม่เพียงพอ

ส่วนส�าคัญที่อยากจะเรียน คือ 

เราควรกลับไปสู่สามัญ นั่นคือ สมาชิก 

สหกรณ์เป็นองค์กรทีต่ัง้ขึน้มาของสมาชกิ 

โดยสมาชิก และเพื่อสมาชิก ต้องท�าให้

สมาชิกมคีณุภาพ นัน่คอืเรียน รู้ และเข้าใจ 

เข้าใจว่าอะไรบ้างเอาไปใช้ได้ ท�าเมื่อไร 

ท�ากรณีไหน และต้องท�าเป็น การเรียน

รูใ้นสหกรณ์ต้องครบวงจร เรือ่งน้ีส�าคญั

ข้อต่อมา คือ ปัญหาการแย่งกัน

เป็นกรรมการ แต่ไม่มีความรับผิดชอบ 

กล่าวคือ เรามี responsibility แต่ไม่มี 

accountability ดงัน้ันเราต้องท�าให้เกดิ

ขึ้นในวงการสหกรณ์

คุณอนุสรา  แสงค�า   
เกษตรกรเครือข่ายของ สปก. 
อ�าเภอวังน�้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ทุกคนจะตัง้ค�าถามว่า เกษตรกร

รุ่นใหม่เรียนจบปริญญาตรีมา แต่ไม่

ได้หันหน้าเข้าสู่วงการเกษตร ส�าหรับ

พวกตน ที่ทราบมานั้นหลักสูตรใหม่

ของจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (หลกัสตูร

ศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาการบรหิาร

จัดการทรัพยากรการเกษตร) เล็งเห็น

ว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่น่าสนใจ

ส�าหรับคนรุ่นใหม่ ขอโยงเรื่องการเรียน

รู้ว่า การเข้าหาระบบสหกรณ์เริ่มจาก

สร้างคน สิ่งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สร้างพวกตนมาคอืองค์ความรูท่ี้ให้น่ันคอื

อุดมการณ์ แนวคิด จริยธรรมที่ถูกปลูก

ฝังให้มีความคิดกลับพัฒนาการเกษตร 

องค์ความรู้ด้านการเกษตร หันกลับไป

ช่วยชุมชนการเกษตรให้มีการพัฒนาไป

แนวทางที่ดีขึ้น 

ส่ิงท่ีพวกตนเห็นว่าส�าคัญต่อ

การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของคน

รุ่นใหม่ คือ การเรียนรู้ที่มีกิจกรรม

วพิทุธยิาจารย์อาสา เป็นการน�าเอาบคุคล

ตั้งแต่ระดับปราชญ์ชาวบ้านไปจนสูงผู้

บรหิารระดบัสงูขององค์กรมใีห้อดุมการณ์ 

และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการเกษตร ให้

เห็นว่าเกษตรกรเป็นทางเลือกและทาง

รอดที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ ไม่จ�าเป็น

ต้องท�างานบรษิทัหรอืรบัราชการเท่านัน้

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร 
กรรมการประจ�าสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์

ไม่มใีครคิด ท�า แล้วส�าเร็จเลย บดิา

การสหกรณ์เองตัง้สหกรณ์กล่็ม แต่กไ็ด้บท

เรยีนให้คนเรยีนรู ้เช่นระบบสนิเชือ่ทีต้่อง

ช่วยสร้างคน เลยเกิดเป็นเครดิตยูเนี่ยน 

ทกุอย่างเกดิจากการกระบวนการเรยีนรู้ 

แล้วปรับปรุง ปรับตัว แก้ไขสิ่งบกพร่อง

ชุมชนของท่านท�าเกษตรเป็น

เกษตรอินทรีย์ ถ้าท�าผักสลัดก็เกิด

ค�าถามว่า ผักเหล่านี้ขายในพื้นที่ได้หรอื

ไม่ ชาวบ้านกนิหรอืไม่ ตลาดเหล่าน้ีเป็น

ตลาดเฉพาะ อย่างนั้นจ�าเป็นต้องอาศัย

ความรู ้ประสบการณ์ของผู้เชีย่วชาญ ถ้า

จ�าเป็นต้องพึ่งใคร ก็ต้องท�า 
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ความส�า เร็จของสหกรณ ์ 

สหกรณ์ต้องเติบโต แต่เติบโตอย่าง

เหมาะสม สหกรณ์ต ้องมีก�าไร 

แต่ก�าไรอย่างเหมาะสม การวัดความ

ส�าเรจ็ของสหกรณ์ให้ดทูีม่วลมหาสมาชกิ

ทีไ่ด้รับประโยชน์ สร้างเนือ้สร้างตวั กนิดี

อยูด่ ีมฐีานะทางเศรษฐกจิดขีึน้ สหกรณ์

ช่วยให้สมาชิกมีความมั่นคง ชุมชนดีขึ้น 

เป็นสงัคมทีย่ัง่ยนื น่ันคือความส�าเรจ็และ

ประโยชน์ของสหกรณ์ เช่น ชมุชนหนองโพ 

เกษตรกรประมาณ 2,000 กว่าครวัเรอืน 

มอีาชพีม่ันคง เลีย้งครอบครวั ได้ประโยชน์ 

นั่นคือประโยชน์ของสหกรณ์ 

ถ้าตามสมรรถนะของสหกรณ์ ก็

ประกอบไปด้วย ตัวสหกรณ์เป็นองค์กร

ทีต่ัง้มาภายใต้แนวคดิ คดิด ีท�าด ีมุง่แก้ปัญหา

เศรษฐกิจ มุ่งแก้ปัญหาสังคม แต่จะท�าดี

จริงหรือไม่ อยู่ที่ผลของการกระท�า ตัว

สหกรณ์ต้องพฒันาสมรรถนะของบคุลคล

ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ฝ่าย

จัดการ ให้ความรู้มวลสมาชิก สินเชื่อ

สหกรณ์ต้องก่อประโยชน์ ได้ทรัพย์ ได้

ต่อยอดอาชีพ

สดุท้าย ท�างานสหกรณ์ สหกรณ์

ต้องคดิเพือ่คนส่วนใหญ่ คดิเพือ่คนส่วน

รวม อย่าคิดเพื่อส่วนตน ถ้าคิดเพื่อส่วน

ตนมาเป็นตัวตั้ง จะเกิดความเห็นแก่ตัว

 
รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

ท่านอาจารย์ปรชีาบอกว่าสหกรณ์ท่ี

มสีมรรถนะสงู ทนีีส้หกรณ์จะมสีมรรถนะ

สูงต้องพึ่งตนเอง ไม่มีงบประมาณจาก

รัฐก็อยู่ได้อย่างยั่งยืน และมีการบริหาร

จัดการอย่างธรรมาภิบาลจึงจะสร้าง

ศรัทธาจากสมาชิกต่อเนื่อง

เวทีนี้เราเชื่อว่าสหกรณ์เป็น

กลไกในการปฏริปูประเทศไทย สหกรณ์

สมรรถนะสงู กล่าวคอืเป็นทีพ่ึง่ของมวล

สมาชกิและชมุชนในการยกระดบัอาชพี

และชีวิต เราจะมองเป็นเรื่องปลายทาง 

เป็นสิ่งที่อยากได้ แล้วระบบการเรียนรู้

จะท�าอย่างไร ขอแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ 

ระดับไมโคร สหกรณ์แต่ละสหกรณ์จะ

เชือ่มโยงอย่างไรทีจ่ะยกระดบัอาชพีของ

สมาชกิและชมุชนทีต่นตัง้อยู ่แต่สถาบนั

วิชาการด้านสหกรณ์ค้นพบว่าสมัยนี้ไม่

ง่ายเลย สหกรณ์ต้องมีชุดความรู้ ด้าน

การจัดการโซ่อุปทานในธุรกิจสหกรณ์ 

ไม่ใช่เฉพาะธุรกิจสินเชื่อเท่านั้น ต้องต่อ

กัน สหกรณ์แต่ละแห่งต้องมีภาคีธุรกิจ 

และเลือกมาอย่างเหมาะสม

ระดับไมโคร สหกรณ์เองอยาก

จะมีเอกลักษณ์ของตัวเอง แล้วความรู้

อะไรจะท�าให้ผู้น�าคิดจะพึ่งพาและร่วม

มอืกนัจรงิ ๆ  ทีจ่ะเสรมิพลงัให้กนั สิง่น้ีใช่

หรอืไม่ทีท่�าให้ขบวนการสหกรณ์แข่งขนั

กับเอกชนไม่ได้แล้วตัวแบบ แนวปฏิบัติ

ที่ดีของระบบการเรียนรู้อย่างไรที่จะยก

ระดับสมรรถนะได้จริง ๆ  

นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร   
ส�าหรับในเชิงจุลภาค

1) แต่ละสหกรณ์ให้ความ

ส�าคัญกับความรู ้ เท ่า ๆ กับเงิน 

ทุกวันน้ีเรื่องเงินใช้พื้นที่มากไปถึง

80-90% ทัง้ผู้บรรยาย ผูบ้รหิารสหกรณ์ 

สมาชกิ ให้ความส�าคญักับความรูน้้อยมาก

2) การส่งคนไปสมัมนานอกสถาน

ที่ ควรเป็นสมาชิกไป

3) สหกรณ์ในหน่วยงานจะ

ต้องประสานกับหน่วยงานที่ตน

อยู ่ โดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงาน 

(ถ้ากรณีหัวหน้าหน่วยงานไม่ได้เป็น

ประธานสหกรณ์) กับ ประธานสหกรณ์ 

ให้ความส�าคัญกับสหกรณ์ว่าเป็นตัวขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างส�าคัญ

4) สหกรณ์ที่ใกล้เคียงกันเชิง

ภูมิศาสตร์ บางแห่งไม่ได้สัมผัสหรือ

สัมพันธ์กันเท่าไร สหกรณ์เหล่านี้ควร

จะสัมผัสและสัมพันธ์กัน เพื่อลดต้นทุน

การท�างาน

5) เรามีการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สหกรณ์ แต่ไม่มีประกาศรับสมัครเจ้า

หน้าท่ีสหกรณ์ท่ีจบทางด้านนีโ้ดยตรงเลย 

แปลวา่เราผลิตบัณฑิตออกไปไมต่รงกับ

ความต้องการของตลาดใช่หรือไม่ หรือ

ตลาดมุ่งแต่เรื่องเงินจนไม่สนใจสหกรณ์ 

เราต้องเปลีย่นหลกัสตูรทีต่ลาดต้องการ

แต่ไม่เพีย้นอดุมการณ์สหกรณ์ได้หรอืไม่ 

6) ควรเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ทีม่คีวาม

รูด้ ีทีจ่บด้านสหกรณ์มาโดยตรง จะเป็นผู้

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร
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บรรยายให้สมาชิกแทนกรรมการซึง่อาจ

ไม่ใช่ผูท้ีร่�า่เรยีนมาทางนีโ้ดยตรง ดหีรอืไม่

7) ให้กรรมการท�าเพื่อสมาชิก 

ไม่ใช่เพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไป

คุณสุรพงษ์ แว่นแก้ว
ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน 
เครดิตยูเนี่ยนไทย

เรารวมตวัและมกีารจดัอบรมกนั

เองเรื่อยๆ ออกค่าใช้จ่ายกันเอง หาก

หน่วยงานอ่ืนจัดการอบรม เราก็ส่งคน

ไป ถ้าเขาไม่จัด แต่เราต้องการ เราก็จัด

กนัเอง การส่งเสรมิการศึกษาทีด่ทีีสุ่ด คือ 

ท�าอย่างไรให้เขาช่วยสอน ช่วยดู ช่วยเรยีน

รู ้ช่วยส่งเสรมิ โดยไม่ต้องรอกรมส่งเสริม

สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ หรือสันนิบาต

สหกรณ์ พวกเราเองกเ็ป็นวทิยากรอาสา

สมัครโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ 

คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์  
ประธานกลุ่มผู้ปลูกผลไม้คุณภาพ 
สหกรณ์การเกษตรเขาคิชกูฎ จ�ากัด

ให้เขาเรยีนก่อน แต่วันนีน้กัศึกษา

ส่วนใหญ่ไม่อยากเรียน ผมเน้นเรื่องกับ

อาจารย์ที่จะพานักศึกษามาเรียนรู้ ใน

สหกรณ์ของเราให้ผู้เรียนต้องการเรียน 

วิธีการท�าให้เค้าเรียน 

 วธิกีารทีใ่ช้กบันกัส่งเสรมิ ต้องมี

จิตวิญญาณการส่งเสรมิ กรมต้องส่งเสรมิ

อย่างต่อเน่ือง เลือกสหกรณ์ทีด่ก่ีอนเป็น

ตัวแบบ

 สหกรณ์ต้องเดนิ 3 เรือ่ง พร้อม 

ๆ กัน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แล้ว

ส่งต่อไปสู่ทายาท

 ความต่อเน่ืองให้เกิด และให้นัก

ส่งเสริมมีจิตวิญญาณส่งเสริมเข้าไป

อาจารย์เชิญ  บ�ารุงวงศ์   
อยากให้ข้อสงัเกตว่า ในเรือ่งการ

ให้ความรู้หรือการเรียนรู้ มอีงค์ประกอบ

อยู่ คือ  1) ตัวความรู้ 2) ทักษะ ในทาง

วิชาการ การให้การศึกษาเท่ากบัให้ความ

ความรู ้ส่วนการฝึกอบรมเท่ากบัให้ทกัษะ 

แต่ทั้ง 2 อย่างนี้ต้องไปควบคู่กัน

ระดับไมโคร ในสหกรณ์เดี่ยว ๆ 

ส�าหรับตัวสมาชิก จะต้องเน้นให้ความ

รู้ และการให้ความรู้ จะต้องให้โดย

สมาชิกมีความส�านึกว่ามาเรียนรู้ซึ่งกัน

และกัน ไม่ใช่มาเรียนรู้จากคนภายนอก

คนภายนอกอย่างเจ้าหน้าทีส่่งเสรมิเป็น

เพียงผู้อ�านวยความสะดวก 

ในระดับมาโคร ขยับสูงขึ้นไป 

การให้การศึกษาระดับสูง เป็นหน้าที่

ระดับชุมนุมระดับภาค ประเทศ ที่มี

ทรัพยากรมากพอส�าหรับจัดการอบรม

ให้แก่สหกรณ์เล็ก ๆ

เรื่องทักษะ จะเน้นที่ฝ่ายบริหาร

หรือฝ่ายจัดการเป็นหลัก แต่สมาชิกก็

เรยีนรูเ้พือ่เตรยีมพร้อมเขา้มาบริหารได้

นายแพทย์สมเกียรติ  ธาตรีธร   
อยากให้ภาควชิาสหกรณ์เพิม่วชิา

ครูเข้าไปในเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ด้วย

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
 ในช่วงสุดท้าย ขอสรปุในเบือ้งต้น

ว่าเรือ่งนีม้คีณุค่าทีจ่ะสานต่อปณธิาน “มุง่

สร้างคนให้สะท้อนคุณค่า เพือ่พฒันาการ

สหกรณ์” เรามีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 

เอกชน เกษตรกร ภาควิชาการ 

เรามีความเห็นตรงกัน เราไม่ได้

ท�างานโดดเดี่ยวในการพัฒนาสหกรณ์ 

แต่คนในสงัคมอาจจะมองเรือ่งนีแ้ตกต่าง 

ต่างมมุกนัไป ส�าหรบัตนกย็งัเชือ่เช่นเดยีว

กับองค์การสัมพนัธภาพสหกรณ์ระหว่าง

ประเทศที่ประกาศทศวรรษแห่งการ

สหกรณ์ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563 

โดยได้เชญิชวนว่าการเรยีนรูส้�าคญัทีส่ดุ 

แต่วันนี้การเรียนรู้ที่ส�าคัญท่ีสุด คือ 

learning for all หลายคนพูดตรงกัน

ว่า เราคงต้องมีระบบการเรียนรู้เพื่อจุด

ประสงค์นี ้หลายคนวนันีบ้อกว่าไม่ต้องรอ

รัฐ ดังนั้น ทุกสหกรณ์ต้องท�าหน้าที่ ใคร

ท่ีเข้ามาและสนใจกท็�าหน้าที ่วนันีเ้ราจงึ

เห็นกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ

และไม่ยึดติดกับกรอบ

คุณวิชัย  ประกอบทรัพย์
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มกีารประชมุมหาวทิยาลยัทัว่โลก

ทีเ่ปร ูพดูถงึเรือ่งสหกรณ์ว่าเป็นผูน้�าการ

พัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมุ่งเป้าหมายหลัก 

3 ประการ คือ เศรษฐกิจมีการกระจาย

รายได้อย่างเป็นธรรม ทุกคนเท่าเทียม 

สงัคมต้องอยูร่่วมกันอย่างสนัตสิขุบนการ

พึ่งพาและร่วมมือกัน และสิ่งแวดล้อม

ดี พอเราเอาตัวชี้วัดแบบนี้ไป จะพบว่า

คนสหกรณ์มีเพื่อนร่วมทางจ�านวนมาก

ที่เค้าตระหนักในการพัฒนาที่ยั่งยืน ทุก

คนมุ่งว่าสหกรณ์ดีที่สุด สหกรณ์ดีที่สุด

นั้นจะต้องมีธรรมาภิบาล 

 วันนีค้งต้องสรุปว่า ถ้าจะพดูถึง

เรื่องระบบการเรียนรู้ เราต้องช่วยกันน�า

เรื่องคุณค่าและหลักการสหกรณ์เข้าถึง

ชมุชนทีส่หกรณ์ของพวกเราตัง้อยู ่จะอยู่

ทีใ่ดกต็าม ถ้าทกุคนต่างคนต่างท�า ระบบ

การเรียนรู้เร่ืองสหกรณ์คงไปถงึฝันเร็วขึน้ 

อันนี้ คือ learning for all 

.................................................................................

แต่ระบบเรียนรู ้อีกเรื่อง คือ 

การเรียนรู้เฉพาะทาง ที่หลาย ๆ ท่าน

กล่าวว่าตอนแรกต้องท�าให้คิดแบบนัก

วิทยาศาสตร์ คิดแบบมีเหตุผล จากนั้น

การเรียนรู้ที่จะต้องมีการจัดการที่ดี ฝึก

ทกัษะ มมีาตรฐานสินค้า มกีารเจรจาต่อ

รอง คงต้องให้ทกุคนช่วยกัน เอาตวัแบบ

แนวปฏบิตัทิีป่ระสบความส�าเรจ็มาสร้าง

เป็นขบวนการทางสังคมทีจ่ะมเีครอืข่าย

การเรียนรู้ร่วมกัน 

 

ผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาวิชาการการเรียนรู้สู่การยกระดับสมรรถนะสหกรณ์ร่วมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก
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