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ในปนีย้งัคงไดรบัการตอบรบัจากเพือ่นสมาชิก
สหกรณ และภาคีพันธมิตรจากทั่วประเทศอยาง
ลนหลามเหมือนเชนเคย ลานหนาหองมีการจัดบู
ทตางๆ ทั้งโซนการประกาศเกียรติคุณสหกรณ นัก
สหกรณ และองคกรทีม่คีณุคาแหงป โซนตลาดสุขใจท่ี
มสีนิคาพชืผกัปลอดภยัมาจาํหนายใหแกผูเขารวมงาน 
โครงการซือ้ขาวจากชาวนาของราน Farmer Shop 
การจําหนายผลิตภัณฑขาวถวยจากภาคีเครือขาย 
การจาํหนายวารสารและหนังสือของสถาบนัวชิาการ
ดานสหกรณ พรอมดวยบูทกาแฟเมอืงกระบี ่หนึง่ใน
เครือขายของราน Farmer Shop ที่ปนี้ใจดีแจกฟรี
ตลอดรายการเพื่อสมนาคุณแกผูเขารวมงานทุกคน

และเหมอืนเชนทุกป ท่ีฉันจะไดนาํสาระสาํคญั
จากเวทีเสวนามาฝากเพื่อน “ฅนสหกรณ” ที่พลาด

นําสหกรณ...
สูการเปนธุรกิจฐานสังคม

เปนอกีปหน่ึงท่ีฉนัไดมีโอกาสเขารวมงานประกาศเกยีรติคณุนกัสหกรณและสหกรณทีม่คีณุคาแหงป 2556 
ซึง่จัดตอเนื่องกันมาเปนปที ่5 พรอมการจดัเวทเีสวนาวิชาการในหวัขอ “นําสหกรณสูการเปนธุรกจิฐานสงัคม” 
ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันจันทรที่ 16 กันยายน 2556 ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 
50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

สว.สก.

ผูเขารวมเสวนามารอลงทะเบียนกันแตเชา

ผูดําเนินรายการและวิทยากรรวมเสวนา
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โอกาสเขารวมรับฟงไดติดตาม ซึ่งปนี้เปนการเสวนาในหัวขอเรื่อง “นําสหกรณสูการเปนธุรกิจฐานสังคม” ดําเนินรายการโดย
บรรณาธิการขาวสาวสวยจากไทยพีบีเอส : คุณณาตยา แวววีรคุปต และวิทยากรผูรวมเวทีอีก 5 ทาน ประกอบดวย คุณมีชัย 
วีระไวยทยะ: นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ดร.สีลาภรณ บัวสาย: รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ: เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คุณสุชาดา ยุวบูรณ: ประธานกรรมการ
โรงแรมสามพราน ริเวอรไซด และ ดร.พิพัฒน ยอดพฤติการ: ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน โดยแตละทานไดใหขอคิดความ
เห็นเกี่ยวกับธุรกิจฐานสังคมในมุมมองตางๆ กัน ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้

คุณสุชาดา ยุวบูรณ : 
ประธานกรรมการโรงแรมสามพราน ริเวอรไซด

“คําวา ธุรกิจฐานสังคม ในความเห็นของตนเองนั้นคือ 
วิถีไทย-ครอบครัวไทย โดยการไปอยูในชุมชนใดๆ ก็ตามนั้น 
เราตองเขากบัเพือ่นบานใหได เพราะการมเีพือ่นบานกเ็หมอืน
มรีัว้บานทีด่ ีซ่ึงในระยะแรกท่ีครอบครวัไดเขาไปอาศยัทีอ่าํเภอ
สามพรานนั้นไมไดมีการทําธุรกิจ แตตอมาเมื่อมีความจําเปน 
ชาวบานตองการขายที่ดินใหมากขึ้นดังนั้นเพื่อความอยูรอด
จึงตองขยายทําเปนธุรกิจ โดยเริ่มตนจากการทําสวนกุหลาบ
ในพื้นที่ประมาณ 30 ไร ซึ่งเปนการทําเกษตรแบบใชสาร
เคมีทั้งหมด และรับชาวบานในพื้นที่เขามาทํางานโดยเนนรับ
พนักงานทั้งครอบครัว มี “รานคาสวัสดิการ” ใหพนักงาน ซึ่ง
ขณะนัน้ยงัไมรูจกัคาํวา “สหกรณ” แตไดเริม่ตนดาํเนนิงานจาก
การใหพนักงานถือหุน ราคาหุนละ 100 บาท เปดใหพนักงาน
ถอืหุนจาํนวน 75% ชวยใหพนกังานซ้ือของในราคาถกู พรอม
มีเงินปนผลไดถึง 15-25% ตอป ซึ่งดําเนินงานมากวา 18 ป 
ทุกคนมีความซื่อสัตยสุจริตและรูสึกภาคภูมิใจเปนอยางมาก

สําหรับตนเองที่ตองมุงสูการทําธุรกิจทองเท่ียว เพราะ
เมื่อ 40 ปกอน ธุรกิจการทองเที่ยวนี้ไดรับความนิยมมาก แต
จะเปนแบบเนนปริมาณ (Mass tourism) ซึ่งปจจุบันการทํา
ธุรกิจแบบน้ีจะอยูไมได ตองหันมาเนนดานคุณภาพมากข้ึน 
ทาํใหเมือ่ 8 ปทีผ่านมา คณุอรษุ นวราช (บตุรชาย) ซึง่เรยีนจบ
ดานวศิวกรรม สาขาวศิวเคม ีกลบัเขามาชวยทาํงานจงึมคีวาม
คิดที่จะชักชวนเกษตรกรเพื่อนบานใหเลิกใชสารเคมี หันกลับ
มาใชวถีิเกษตรปลอดภัยแทน เพือ่ปรบัปรงุสภาพแวดลอมโดย
รอบของอําเภอสามพรานใหมีสภาพแวดลอมที่ดี

โดยการทําเกษตรปลอดภัยอยางยั่งยืน เร่ืองสําคัญคือ 
ตองมีองคความรู จึงไดไปหาความรูจากแหลงตางๆ ที่ขึ้นชื่อ
เรื่องเกษตรอินทรีย แตกลับไมประสบความสําเร็จ ตองลมลุก
คลุกคลานมาเปนเวลา 4 ป จากนั้น “ธรรมะจัดสรร” ใหคุณ
อรุษ ไดพบกับ ดร.สีลาภรณ บัวสาย และ รศ.จุฑาทิพย  ภัทร
วาท จึงไดพบกับการรวมกลุมของผูมีอุดมการณเดียวกัน คือ 
กลุมเครือขายเกษตรกร จ.นครปฐม เชน กลุมเกษตรกรคลอง
จินดา ฯลฯ จากนั้นจึงไดมีการรวมกลุมและจัดอบรม ตั้งแตป 
2551 เปนตนมา จนกระทั่งป 2553 เครือขายเริ่มเกิดความ
เขมแข็ง โรงแรมสวนสามพรานจึงปรับพื้นที่จอดรถทัวร 7 ไร 
ใหเปน “ตลาด” โดยใชชื่อวา “ตลาดสุขใจ” ที่หมายถึง เปน
ตลาดแหงความสขุใจของทัง้ผูซือ้และผูขาย และสรางศนูยเรยีน
รูใหเกษตรกรเครือขายไดนาํผลผลิตมาจําหนายทีต่ลาดแหงนี้ 
ซึง่ปจจบุนัมคีนเขาเยีย่มชมตลาดทีเ่ปดเฉพาะวันเสาร-อาทติย 
มากถึง 700-800 คนตอวัน ดังนั้นจะเห็นวา ทุกคนมีความฝน
ได แตถาไมไดรับความรวมมือจากเกษตรกรตัวจริง งานก็จะ
ไมสาํเรจ็ จงึตองขอขอบคณุเครอืขายเกษตรกรทกุคนทกุกลุม 
และมหาวิทยาลัยที่ใหความรู และ สกว. ผูใหทุนสนับสนุน 
มา ณ โอกาสนี้ และเมื่อถึงจุดนี้ คําวา “ธุรกิจฐานสังคม” ใน
ความคิดเพิ่มเติมก็คือ การอยูและแบงปนกันอยางเปนธรรม 
ใหเกียรติซึ่งกันและกัน และการจะอยูอยางยั่งยืนไดนั้นตอง
มีความยุติธรรมดวย” 
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คุณมีชัย วีระไวทยะ : 
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

 “คาํวา ธรุกจิฐานสงัคม นัน้นาจะเปนมากกวาสหกรณ
ในวันนี้ นั่นคือนาจะเปน “สหกรณของวันพรุงนี้” โดยอาจตั้ง
เปนอีกสาขาหนึ่งของสหกรณ คือ ธุรกิจเพื่อสังคม มีรูปแบบ
วาสหกรณเปนเจาของทําธุรกิจ จะเปนธุรกิจอะไรก็ได และ
กําไรท่ีไดมาไวชวยเหลือสังคม ซึ่งสหกรณในอดีตถึงปจจุบัน
มีไวเพื่อสมาชิก แตปจจุบันตองมีไวเพื่อชวยเหลือสมาชิกและ
สงัคม โดยไมตองรอคอยความชวยเหลอืจากใคร เพราะในอดตี
หากตองการชวยเหลือสังคมจะตองตั้งเปนมูลนิธิหรือสมาคม 
และรอคอยความกรณุาจากคนอืน่มาใหความชวยเหลอื ทาํให
มักไปไมรอด ดังนั้นปจจุบันควรตองเริ่มตนทําในระดับบุคคล
กอน หรือเปนคณะบุคคล และพัฒนาเปนองคกร ขอแนะนํา
ใหทาํธรุกจิใหเปน ใหมรีายไดเพยีงพอแลวมเีวลาไปชวยคนอืน่ 
ไมจําเปนตองเปนสหกรณ เพราะ “การทําความดี ไมตองจด
ทะเบียน” 

 สาํหรบัตัวอยางท่ีสามารถเห็นไดในประเทศไทย เชน 
รานภฟูา หรอืรานดอยคาํ เปนตน นอกจากนีใ้นตางประเทศก็
มธีรุกจิลกัษณะนีอ้ยูทัว่โลกเชนกนั ทัง้ธรุกจิทองเทีย่ว โรงแรม 
รานอาหาร โรงพมิพ ธรุกจิสงออกนาํเขา โรงพยาบาล ธนาคาร 
ฯลฯ ในประเทศอังกฤษ มีเกือบสามแสนแหงที่เปนธุรกิจเพื่อ

สังคม และมีรายไดเกือบ 6% ของทั้งประเทศ และกระทรวง
การคลังของอังกฤษยังไดตั้งกรมเพื่อสงเสริมสนับสนุนธุรกิจ
เหลานัน้อยางจรงิจงั นอกจากนีใ้นประเทศบงัคลาเทศ มบีรษิทั
หนึง่ทีต่ัง้ขึน้เปนองคกรเพือ่สาธารณะประโยชนชือ่ “กรามนี” 
โดยตลาดโทรศัพทมือถือครึ่งหนึ่งเปนของบริษัทนี้ และกําไร
นํามาใชเพื่อสังคม “กรามีนโซลูชั่น” เปน บ.ซอฟแวรสําหรับ
คอมพิวเตอร “กรามีนเอ็นเนอจี” การไฟฟาฝายผลิตเอกชน
ของบังคลาเทศ หรือแมกระทั่ง “ธนาคารกรามีน” ที่รูจักกัน
ทั่วโลก สวนอีกองคกรหนึ่งชื่อ BRAC เปนองคกรที่ทําธุรกิจ
โรงเรียน ซึ่งดูแลโรงเรียนที่คิดเงิน 4,900 แหง และโรงเรียน
ที่ไมคิดเงินอีก 32,000 แหง โดยใชกําไรที่ไดจากโรงเรียนคิด
เงินมาบริหารกิจการ เหลานี้เปนตน

ในสวนของการทาํงานของตนเองตลอดระยะเวลา 38 ปที่
ผานมา เริม่จากไดตระหนกัวาเราไมสามารถพึง่พาความกรณุา
จากผูอื่นตลอดไปได จึงตองชวยเหลือตัวเองโดยตั้งบริษัทขึ้น 
28 แหง เพื่อทําธุรกิจและเสียภาษีถูกตองตามกฎหมาย บาง
ธุรกิจไมไดเนนกําไร บางธุรกิจเนนทํากําไร และนํากําไรที่ได
แบงเปน 3 กลุม คือ เพื่อไวสํารองการดําเนินงาน เพื่อขยาย
ธุรกิจ และเพื่อใชสนับสนุนกิจการสาธารณะประโยชน ทั้งนี้
ยังคงไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานบางประมาณ 30% 
เนื่องจากผูท่ีไดเห็นความพยายามท่ีจะชวยเหลือตนเองเชนนี้
แลวจงึเกดิความตองการสนบัสนนุใหความชวยเหลอื นอกจาก
นีย้งัมแีนวคดิการสรางโรงงานตามพ้ืนทีช่นบทเพือ่ทีจ่ะชวยให
แรงงานไมตองอพยพเขาสูเมือง แตนําเครื่องจักรและโรงงาน
ไปหาแรงงานแทน และแนวคิดการตัง้บรษิทัเพือ่จดัตัง้โรงเรยีน 
จดัการเรยีนการสอนแบบใหม โดยตองการเปลีย่นโรงเรยีนให
เปนแหลงเรยีนรูตลอดชวีติของทกุคนพรอมเปนศนูยกลางการ
พัฒนา ใครตองการความรูอะไรจะหาคนมาสอน เราสอนให
คิดเปน หาทางเลือกเปน ไมไดสอนใหทองจําเชนในอดีต และ
หวงัวาตอไปกลุมสหกรณท่ีดําเนนิธรุกจิ จะเขามาชวยกนัสราง
โรงเรียนใหเปนศูนยเรียนรู สําหรับโรงเรียนตัวอยางนั้นตั้งอยู
ที่ จ.บุรีรัมย มีระบบการเรียนการสอนแบบนักเรียนเลือกครู 
และมีการทดลองการเรียนการสอนแบบใหมๆ มากมาย ทั้งนี้
ตองเริ่มตั้งแตเด็ก ซึ่งที่โรงเรียนแหงนี้ เด็กนักเรียนทุกคนตอง
ไดเรียนรูการปลูกผัก ใหไดเห็นความสวยงามสรางสรรคของ
การเจริญเติบโต และตองสอนใหเด็กอยาทําตัวเปนขอทาน
ท่ีเฝารอแตความชวยเหลือจากผูอ่ืน แตตองสงเสริมใหเรียน
รูและรูจักแบงปน”
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ดร.วีระชัย  นาควิบูลยวงศ : 
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ส.ป.ก.)

“สาํหรบั ส.ป.ก. เปนหนวยงานภาครฐั ภายใตกระทรวง
เกษตรและสหกรณ เหตุที ่ส.ป.ก. ไดเขามารวมงานกบัสถาบนั
วิชาการดานสหกรณ มก. และหนวยงานภาคีอีกหลายหนวย 
เนือ่งจาก ส.ป.ก. ทาํหนาทีจ่ดัสรรทีด่นิใหเกษตรกร ท้ังน้ีตัง้แต
ป 2518 จนถึงปจจุบัน ไดจัดสรรที่ดินไปแลว 35 ลานไร ซึ่ง
เมือ่เทยีบกบัพืน้ทีเ่กษตรทัง้ประเทศ คดิเปน 1 ใน 4 ของพ้ืนที่
เกษตร โดยเปนครัวเรือน 2.5 ลานครัวเรือน จากทั่วประเทศ
มีประมาณ 6.8 ลานครัวเรือน ซึ่งคิดเปนคน 1 ใน 3 ของ
ประเทศ จะเห็นไดวาจํานวนประชากรที่อยูในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 
หนาแนนกวาพื้นที่อื่น

ประเด็นสําคัญคือ อีก 10 ปขางหนา พื้นที่เกษตรจะไม
อยูในมอืของเกษตรกร แตจะอยูในมอืของกลุมนายทนุใหญ ดงั
นั้นพื้นที่ ส.ป.ก. จะยังสามารถรักษาพื้นที่ไวได เพียงแตสวน
มากจะเปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน และอายุของเกษตรกร
เฉลีย่ในปจจบุนัประมาณ 55 ป และอกี 10 ปขางหนาอาจเกดิ
ภาวะขาดแคลนคนในภาคเกษตร ดงันัน้ควรตองหาทางสงเสรมิ
เกษตรกรรุนใหมใหเขามาอยูในภาคการเกษตร และตองใสใจ
เรื่องโครงสรางของอายุ ที่ควรตองมีอายุในราว 30 ป เพื่อเขา
มาตอยอดอาชพีเกษตรกรรมตอไป ซ่ึงโจทยเรือ่งโครงสรางอายุ

นี้เปนโจทยสําคัญของกระทรวงฯ และของ ส.ป.ก. จึงไดเกิด
ความรวมมือกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
เพื่อสรางเกษตรกรรุนใหม โดยตองเริ่มที่ตัวบุคคล กลุม และ
สรางเครือขายในการกระจายองคความรู กระบวนการเรียน
รู และทําใหแตละคนสามารถพึ่งตัวเองไดในระดับหนึ่ง และ
พรอมทีจ่ะสรางกระบวนการขบัเคลือ่นงานในลกัษณะนีต้อไป 

ดังนั้น ส.ป.ก. จึงไดเขามารวมงานกับหนวยงาน เชน 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และ สกว. กเ็พือ่ใหมีการถายทอด
องคความรู วิทยาการใหมๆ ควบคูไปกับการถอดบทเรียน
ใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใชเปน
ตัวอยางใหแกกลุมอื่นๆ ที่จะเขามาปฏิบัติตอไปได

ในสวนเร่ืองสหกรณ ในเขตพื้นท่ี ส.ป.ก. ทั่วประเทศ 
ปจจุบันเหลืออยูประมาณ 130 แหง และหากไมมีการปรับ
เปลี่ยนการดําเนินงานแลว คิดวาอีกไมนานคงจะเหลือเพียง
ประมาณ 30 แหงทั่วประเทศ ซ่ึงจากการประเมินสหกรณ
มานั้น ไดขอคิดวา ถาสหกรณไมปรับตัวเอง ไมขับเคลื่อน
งานไปสูเชิงธุรกิจรวมกับสมาชิก อยางเปนรูปธรรม โดยหวัง
เพียงแคสวนตางจากการปลอยสินเชื่อแลวนั้น สหกรณจะไป
ไมรอด ดังนั้น สิ่งที่จะทําใหอยูรอดได คือ สหกรณตองชวย
ผลักดันเรื่องโครงสรางอายุ-แรงงานภาคการเกษตรที่หายไป 
และเครื่องจักรกลทางการเกษตร สหกรณจะเขามาชวยใน
สวนนี้ได โดยตองหาทางชวยลดตนทุน เพิ่มผลผลิต ตองพึ่ง
ตัวเองได ทั้งพันธุพืช พันธุสัตว และสามารถเติบโตดวยตัวเอง
ได สหกรณจึงจะไปรอด และอาจรวมไปถึงการแปรรูปสินคา
เกษตรเองดวย”
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“สถาบนัไทยพฒัน กอตัง้เมือ่ป 2542 เปนองคกร Non-
profit คือองคกรที่ไมไดหวังกําไร โดยพยายามทํางานใหเกิด
ประสิทธิภาพเชนเดียวกับภาคเอกชน ซึ่งงานวิจัยชิ้นแรกของ
ไทยพฒัน คอืการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียง ทีข่ณะนัน้จะยัง
เขาใจกันในมุมแคบวาเปนเรื่องในภาคการเกษตร ทําใหภาค
เอกชนจะไมคอยเขามามีสวนรวมหรือใหความสนใจมากนัก 

ตอมาสถาบันไทยพัฒน ไดรับมอบหมายใหเนนเร่ือง
การขับเคลื่อนในภาคเอกชนเปนหลัก จึงเริ่มมีงานวิจัยดาน 
CSR (Cooperate Social Responsibility) ซึ่งสถาบันฯ ได
ทําวิจัย CSR ชิ้นแรกในป 2548 โดยเมื่อถอดบทเรียนกับภาค
เอกชน พบวา ภาคเอกชนสวนใหญจะชวยเหลอืสงัคมโดยการ
คนืกาํไรดวยการบรจิาค และพบวาหลายธรุกจิมกีารใหแตกลบั
ไมรับผิดชอบ ไมมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ทําใหเกิด
มลภาวะ ท้ังทีจ่รงิแลวตองมคีวามรบัผดิชอบตอผลกระทบกบั
สิ่งแวดลอมดวย สรุปวาความเชื่อแบบเกาในการใหของภาค
ธุรกิจนั้นเปนตรรกะแบบเกาที่ไมยั่งยืน จึงไดเสนอความคิด
ใหมวา “ไมตองใหมาก แตตองทําธุรกิจอยางรับผิดชอบ” ซึ่ง
ในชวงงานวจิยันัน้ ไดมกีารบญัญตัศิพัทขึน้ใหม ไดแก “CSR in 
process” คอื เปนการมุงเนนความรบัผดิชอบในกระบวนการ
ทําธุรกิจ ในขณะที่แบบเดิมเปน “CSR after process” คือ 
การแสดงความรบัผดิชอบหลงัการทาํธรุกิจ ซึง่แตกอนนัน้สวน

ใหญเนนทางนี้ และเอาไปใชในการโฆษณากันมาก ดังนั้นคํา
วา “CSR in process” จึงเกิดขึ้นและใชตัวนี้เปนเครื่องมือใน
กระบวนการขับเคลื่อน 

นอกจากนี้ยังมีอีกคําหนึ่งคือ “CSR as Process” คือ 
การทาํทัง้กระบวนการ มจีดุมุงหมายของการกอตัง้ธุรกจิใหเปน
ประโยชนเพื่อสังคม และถือวารูปแบบสหกรณ หรือ “ธุรกิจ
ฐานสังคม” นั้นเปนธุรกิจประเภทนี้ และในปจจุบันองคกร
ธุรกิจหลายแหงในประเทศไทยเริ่มใหความสนใจใน CSR as 
Process กันมากขึ้น ดังนั้น โจทยแรกที่ขอฝากไวคือ ควรคิด
วาพวกเราควรจะหาทางเช่ือมโยงกับหนวยงานหรือองคกร
เหลานี้ โดยชวยกันคิดวาจะมีหนทางเชื่อมโยงกันไดอยางไร?

สําหรับเครื่องมือที่สถาบันไทยพัฒนใชอยูในปจจุบัน 
ประกอบดวย 2 ตัว คือ รางวัล และ รายงาน โดยรางวัลนั้น
ขับเคลื่อนผานองคกรที่เกี่ยวของ เชน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เริ่มแจกรางวัล CSR award ในป 2549 เปน
ปแรก ใหแกองคกรที่มีโครงการเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม 
ทั้งนี้ทุกโครงการจะเปนแบบ CSR after process ทั้งหมด 
แตตอมาจึงเร่ิมใช CSR in process เปนที่ตั้ง ซึ่งทุกบริษัท
ที่เขามาขอรับรางวัลเริ่มเขาใจใน CSR in process ทั้งหมด
วาตองทําธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ สวนเครื่องมืออีกตัว
หนึ่งคือ รายงาน นั้น ขณะนี้อยูระหวางการขับเคล่ือน โดย

ดร.พิพัฒน  ยอดพฤติการ: 
ผูอํานวยการสถาบันไทยพัฒน
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สถาบันฯ ไดขอเพิ่มรายงานจากบริษัท/องคกรตางๆ ใหตอง
มี CSR in process ดวย ซึ่งตั้งแตปหนาเปนตนไป ทุกบริษัท
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตองดําเนินการ CSR in 
process ดังนั้นโจทยที่สองที่ขอฝากไว คือ สิ่งที่เราตองการ
จัดการจะตองวัดผลได ซึ่งการวัดผลมาจากการเปดเผยขอมูล
จากรายงาน ดังนั้นเปนไปไดหรือไมวา สหกรณจะตองจัดทํา
รายงานประเภทรายงานความยั่งยืน เพื่อสะทอนใหเห็นผล
ประกอบการทางสังคม ทางสิ่งแวดลอมที่ไดทําอยูนั้นจะชวย
ใหเหน็ภาพไดชดัขึน้วาการขบัเคลือ่นสหกรณจะตอบโจทยทาง
สังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางไร?

และหากพูดถึงคําวา “ธุรกิจฐานสังคม” จุดที่นาจะตอง
คดิกนัอยางจรงิจงัคอื เหตใุดจงึเกดิรปูแบบใหมนีข้ึน้ และแบบ
ที่มีอยูเดิมใชไมไดหรืออยางไร ทั้งนี้เขาใจวาจุดที่เปนขอจํากัด
ของภาคธุรกจิเอกชนนัน้ คอืกลุมองคกรเหลานัน้ไมมคีวามมุง
มั่น เจตนารมณ หรือวัตถุประสงคเหมือนอยางที่บางกลุมมี 
เพราะองคกรเอกชนมักจะคิดถึงแตความมั่งคั่ง การกอบโกย
ผลประโยชนใหแกผูถอืหุนหรอืเจาของกจิการ แตขณะเดยีวกนั
ก็ปฏิเสธไมไดวาองคกรเหลานั้นมีจุดแข็งเรื่องหนึ่งคือ การมี
องคความรูในการปรับตวั และการสรางขดีความสามารถของ
ตัวเอง ในขณะที่กลุมองคกรสาธารณะประโยชน เชน สมาคม
หรือสหกรณนั้น มีสิ่งดีคือ มีวัตถุประสงคทางสังคมและความ
มุงมั่นในการทํางานเรื่องนี้อยางจริงจัง แตยังอาจมีจุดดอยใน
เรื่องของการดําเนินงาน ดังนั้น “ธุรกิจฐานสังคม” จึงเกิดขึ้น 
เนือ่งจากมคีวามพยายามทีจ่ะผนวกเอาจดุแขง็ของแตละฝาย
มาเขาไวดวยกนั คอื เปนองคกรทีค่ดิถงึสวนรวมเปนท่ีต้ังและมี
ประสทิธิภาพในการดําเนนิงาน ซ่ึงในเรือ่งของจดุประสงคและ
ความตั้งใจนั้นมีอยูแลว ดังนั้นสิ่งที่ตองเรียนรูจากภาคเอกชน
คือการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ” 

ดร.สีลาภรณ บัวสาย : 
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

“ปนี้เปนปที่เริ่มมีคําวา Social Enterprise เขามาแทน
สหกรณแบบเกาในประเทศ ที่ไมสามารถพัฒนาใหกาวหนา
ตอไปได ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากกรณีเกษตรกรที่นําสินคาเขา
มาจําหนายในตลาดสุขใจ จะพบวาแตละรายมีรายไดเฉลี่ย
สูงถึงเดือนละประมาณ 30,000 บาท ซึ่งเปนรายไดจากการ
ขายสินคาเพยีง 8 วันตอเดือน ย่ิงไปกวาน้ันเมือ่ไดไปเยีย่มกลุม
เกษตรกรที ่อ.วงันํา้เขยีว และไดพดูคยุสอบถามจากเกษตรกร
ในพื้นที่ พบวามีรายไดจากการขายผักปลอดสารพิษ เฉลี่ยสูง
ถึงสัปดาหละ 20,000 บาท ซึ่งเหลานี้แสดงใหเห็นวาการเปน
เกษตรกรนัน้รวย และหากทาํเกษตรเชงิธรุกจิดวยแลวจะหาย
หวง แตกระนั้นสิ่งที่เกษตรกรสวนใหญยังขาดไปคือ ความ
สามารถในการประกอบการเกษตรเชิงธุรกิจ ซึ่งถาเกษตรกร
จะทาํเกษตรเชงิธรุกจิ เริม่ตนตองรูจกัการทาํบญัช ีเพือ่ควบคุม
ตนทุนการผลิตและวางแผนการผลิต ดังนั้นจะเห็นไดวาคนที่
ทําเกษตรเชิงธุรกิจรวยทุกราย ตัวอยางที่เห็น คือ บริษัทซีพี 
หรือบริษัทเบทาโกร เปนตน

การทําเกษตรเชิงธุรกิจ ตองพูดเรื่อง Business model 
ซึ่งโดยทั่วไปแลวการเติบโตทางธุรกิจโดยทั่วไปจะเติบโตบน
ฐานการแขงขัน ซึ่งการเติบโตจะแบงเปน 3 วง วงแรกคือ 
Competitive growth: การเติบโตบนฐานการแขงขัน วง
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วิจัยจะสรางพื้นที่การเรียนรูรวม และสามารถดึงเครือขาย
เขามาได พรอมกับใชความรูและมีทุนให จึงมีครบทั้ง 3 องค
ประกอบ แตสวนใหญที่ประสบความสําเร็จจะเปนโครงการ
ขนาดเล็ก ซึ่งมหาวิทยาลัยทั่วประเทศประมาณ 200 แหง ที่
เปนแกนนําประมาณ 30 แหง ที่จะสามารถทําเรื่องเหลานี้ได 
แตตองชวยกนัทาํคนละไมคนละมอื และวางเรือ่งการกระจาย
ตวัไปทัว่ประเทศ โดย ส.ป.ก. จะเปนอกีหนวยงานหน่ึงทีน่าจะ
เปนแกนนําไดเพราะมีกระจายอยูทั่วประเทศ 

สุดทายไดฝากไววา องคกรที่ปรับตัวชาที่สุด คือ ภาค
รัฐ สวนองคกรที่ปรับตัวเร็วคือ องคกรธุรกิจ เพราะหากไมรู
จักปรับตัวแลวจะอยูไมรอด สวน “สหกรณ” เกิดจากการ
สนับสนุนของภาครัฐ และเปนชุมชนกึ่งรัฐ มีความจําเปนใน
การปรับตัวแตการเรียนรูยังชา จึงตองเติมสวนนี้เขาไป ซึ่งมี
คําถามวา ใครจะพากลุมนี้เรียนรู? ดังนั้นมหาวิทยาลัยคือตัว
ชวยที่สําคัญ นาจะมีวิธีที่เขาไปทํางานรวมกับชุมชน สราง
กระบวนการเรียนรู มีพี่เลี้ยงมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น เปน
สิ่งจําเปนที่จะชวยใหเครือขาย กลุมชุมชน จะเกิดการรวมตัว
ดําเนินธุรกิจใหอยูรอดได”

จากขอคดิความเหน็จากวทิยากรทัง้ 5 ทาน ทีฉ่นัไดสรปุ
ในขางตนนี้ เปนสวนหนึ่งของแนวคิดในการที่จะนําสหกรณ
พัฒนาไปสูการเปนธุรกิจฐานสังคม ซึ่งวารสาร “ฅนสหกรณ” 
ไดกลาวถงึ “ธรุกิจฐานสังคม” มาอยางตอเนือ่ง และหวงัวาใน
อนาคต คาํนีจ้ะเปนทีรู่จกัและยอมรบักนัอยางแพรหลายในหมู
พวกเรา...ชาว “ฅนสหกรณ”

ที่สอง คือ Inclusive growth: การเติบโตที่ลดความเหลื่อม
ลํ้า และวงที่สาม คือ Green growth: การเติบโตที่ใสใจสิ่ง
แวดลอม ซึ่งเหลานี้เปนยุทธศาสตรของชาติ ดังนั้นสิ่งที่ตอง
มาพิจารณาคือ จะทําอยางไรใหทั้ง 3 วงนี้มาเหลื่อมซอนกัน
แลวเติบโตไดมากที่สุดนั่นคือการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งเรียกวา 
Sustainable growth

สิง่ทีจ่ะชวยใหธรุกจิฐานสงัคมดาํเนนิการสาํเรจ็ดวยดไีด 
จะตองประกอบดวย 3 อยาง คือ 1) การมีเครือขายที่เหนียว
แนน เชื่อมั่น ซื่อสัตยสุจริต 2) การตองการความรูและขอมูล 
เพราะนอกจากการมีเครือขายที่รวมตัวกันอยางเหนียวแนน
แลว เครือขายจะตองมีความรูในการจะนําประโยชนจากการ
รวมกลุมไปเจรจาตอรองที่ดี และสุดทายคือตองมีเงินทุน ซึ่ง
เรื่องเงินจะตองอยูเปนลําดับสุดทาย เพราะหากนําเรื่องเงิน
เปนตวันาํแลวกลุมจะแตกงายมาก ดงันัน้ตวัปจจยัสาํคญัท่ีสดุ
ของการเคลื่อนงานนี้คือ สององคประกอบแรก และตองมี
กระบวนการทางสังคมทีท่าํกันไดเอง ไมตองมคีาํสัง่หรอืนโยบาย
จากภาครัฐ ซึ่งจะเปนเหมือนการลากขบวน ตองมีหัวขบวนที่
แข็งแรง และจํานวนมากพอที่จะลากขบวนใหไปรอดได หรือ
ที่เรียกวา Critical mass ทั้งนี้ Critical mass ของญี่ปุน จะ
ใชประมาณ 10% ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม แตสําหรับ
ตนเองจะใช 15% ซึง่ถาหากมถีงึ 15% จะเกดิการเปล่ียนแปลง
ไดภายใน 5 ป แตมีคําถามวาจะสรางกลุม 10-15% นี้มาจาก
ไหน ใครจะเปนคนสรางไดบาง? 

จากประสบการณของ สกว. จะใชโครงการวจิยัเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการสรางการเปลี่ยนแปลง เพราะโครงการ


