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ยกระดับสหกรณ์ 
เดินหน้า สู่อาเซียน

สว.สก.

ในโอกาสปีแห่งการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ในปี 2558 สถาบนั
วิชาการด้านสหกรณ์และภาคีได้จัดงานประกาศเกียรติคุณและเสวนาวิชาการ
ประจำาปี เมื่อ 11 กันยายน 2558 ซึ่งในปีนี้ได้หยิบยกธีมเสวนาวิชาการเรื่อง 
“ยกระดบัสหกรณ์ เดนิหน้า สูอ่าเซยีน” มาเปิดโอกาสการเรยีนรูแ้ก่ผู้นำาสหกรณ์ 
ผูน้ำาชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งทั้งภาครฐั และภาคเอกชน ตลอดจนผูส้นใจ ที่
มท้ัีงหน้าเก่า หน้าใหม่ท่ีได้มโีอกาสใช้เวทีเสวนาฯพบปะกัน เวทช่ีวงเช้าในปีนีเ้รา
มีคุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ คนเกษตรมากความสามารถ และคลุมคลีกับงาน
ของสถาบันฯมาตั้งแต่ต้น มาเป็นผู้ดำาเนินรายการ 

บรรยากาศการพบปะพูดคุยกันของเครือข่ายที่มีนัดมาพบกันปีละครั้ง

เติมความรู้
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ค้าสำาคัญของประเทศไทย และเป็นผู้ส่งออกเองด้วย 
จึงมีการเช่ือมโยงทั้งในฐานการผลิต การบริโภค และ
การค้า อีกกลุ่ม คือ CLMV ได้แก่ เมียนมาร์ เวียดนาม 
ลาว กัมพูชา ประเทศไทยได้พึ่งพาแรงงานจากประเทศ
เหล่านี้มานานพอสมควร กล่าวได้ว่า สมาชิกประชาคม
อาเซยีนกม็ส่ีวนร่วมในการผลติของประเทศไทยเช่นกนั

ในมิติทางสังคม เวลาเรามองสหกรณ์เข้าไปสู่
อาเซยีน คงต้องมองความร่วมมอืจากภาพเลก็ไปหาภาพ
ใหญ่ นั่นคือ ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในประชาคม
อาเซียน  ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ฐานคน  ฐานวัฒนธรรม เพื่อ
สร้างความร่วมมอืแบบจากคนสูค่น จากสหกรณ์สูส่หกรณ์

เมือ่สกัครูม่ผีูต้ัง้คำาถามว่า แล้วโครงการวจัิยด้าน
สหกรณ์ที่ทำามาสิบกว่าปีอยู่ตรงไหน ในเร่ืองโครงการ
วจิยัทีด่ำาเนนิการมา ตนคดิว่ามสีามองค์ประกอบ ได้แก่ 
1) คนต้องมีคุณภาพ 2) สินค้าต้องมีคุณภาพซึ่งจะเกิด
ขึ้นไม่ได้ถ้าคนไม่มีคุณภาพ และ 3) เครือข่ายมีคุณภาพ 
ตรงนี้เป็นหัวใจที่สำาคัญ 

แล้วเครือข่ายเชื่อมโยงด้วยอะไร ถ้าเป็นภาค
ธุรกิจอาจเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยการตอบแทนและผล
กำาไร แต่ในเครือข่ายสหกรณ์ รศ.จุฑาทิพย์ ได้ชี้ให้เห็น
ว่า เชือ่มด้วยคณุค่า คอื เป็นเครอืข่ายคณุค่า ถ้านกัธรุกจิ
พดูกนัเรือ่งกำาไร นกัสหกรณ์จะเชือ่มโยงกนัได้ด้วยระบบ
คณุค่า เป็นคณุค่าทีน่ำาไปสูก่ารผลติสนิค้าทีมี่คณุภาพ นำา
ไปสู่การรวมกลุ่มที่จะสามารถต่อรองได้ 

ในทางปฏิบัติ สิ่งที่สำาคัญในการเชื่อมโยงคือ 
ความไว้วางใจระหว่างผูค้น เครอืข่ายคุณค่าทีม่องความ
เป็นธรรม มองถึงความสุจริต มองถึงคุณภาพของคน 
เป็นหวัใจทีท่ำาให้เกดิการเชือ่มโยงเครอืข่ายอย่างแท้จรงิ 

เรามงีานวจิยัทีส่ะท้อนให้เหน็ว่า ประเทศไทยไป
ทำาเกษตรพนัธสญัญากบั สปป.ลาว สิง่ทีเ่กดิข้ึนคอื ทาง
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ความเป็นอาเซียนเปดโอกาสและเป็นความ
ท้าทายสาหรบัขบวนการสหกรณ์ไทยว่า เข้ม
แขง็จริงหรือไม่ ถ้าสามารถทาขบวนการ
สหกรณ์ไทยให้เข้มแข็งได้จรงิ สร้างคณุค่า
ร่วม แล้วสหกรณ์ไทยสามารถเป็นต้นแบบ
ในการเชือ่มโยงเครอืข่ายภาคเกษตรของ
สหกรณ์ในอาเซยีน กจ็ะทาให้ภาคการผลติ
ด้านเกษตรเข้มแขง็ ถ้ามองกว้างไกล เครอื
ข่ายคณุค่าสหกรณ์แม้จะทาเลก็กจ็ะขยาย
มากขึน้ แล้วเราจะขยายไปสูอ่าเซยีน

เมื่อผู้ร่วมเสวนาทุกท่านขึ้นเวทีพร้อมแล้ว ทั้ง
คุณบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล รองผู้อำานวยการ
สำานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั, คณุลดาวลัย์  คำาภา 
รองเลขาธกิารสำานกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต,ิ รศ.ดร.พรีเดช  ทองอำาไพ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, คุณสุวรรรณ   
บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่เกษตรกรรม, ดร.ธนภทั แสงอรณุ สำานกังานนโยบาย
และยทุธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ รศ.จฑุา
ทิพย์ ภทัราวาท ผูอ้ำานวยการสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ 
หลังจากนั้นคุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์ เปิดประเด็น
ให้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศว่า 
มีการขับเคลื่อนไปอย่างไรบ้าง และมอบเวทีให้ รศ.ดร.
ปัทมาวดี  โพชนุกูล

รศ.ดร.ปทมาวดี  โพชนุกูล
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นหนึ่ง

ในสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน หากพิจารณา
สหกรณ์แล้วก็อยู่ได้ทั้งสองเสา เสาแรกก็คือ เศรษฐกิจ 
เสาที่สองคือ สังคมและวัฒนธรรม 

ในเสาของเศรษฐกิจ เราอาจพูดถึงเรื่องตลาด
เดียว (Single Market) แล้วสหกรณ์ซึ่งมีขนาดเล็กแล้ว
จะอยู่ในเสาหลกัได้หรอืไม่ ตนเหน็ว่า ประเทศในอาเซยีน
เป็นภาคเกษตรเสียส่วนใหญ่ สำาหรับประเทศไทยไม่ได้
เป็นประเทศทีเ่น้นภาคเกษตรอกีแล้ว แต่ภาคการเกษตร
ก็ยังมีความสำาคัญ มีความเชื่อมโยงต่อภาคอื่น ๆ สูง 
สำาหรับประเทศเพื่อนบ้าน หากเอาภาคการเกษตรเป็น
เกณฑ์ สามารถแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบ
ด้วย 5 ประเทศที่ร่วมก่อตั้งประชาคมอาเซียน เป็นคู่
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ลาวถามว่าสุดท้ายเกษตรกรลาวได้อะไร ทั้ง ๆ ที่เป็น
นโยบายระดับรัฐบาล สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือ ตลอดเวลาที่
มคีวามร่วมมอืกลบัเกดิคำาถามว่า คนลาวได้อะไร แสดง
ว่า การเชื่อมเครือข่ายเฉพาะการขายสินค้าอย่างเดียว
อาจยังไม่พอที่จะทำาให้เกิดความไว้วางใจในการเชื่อม
โยง ถ้าสร้างความไว้ใจแก่กนัและกนั ตนคดิว่าเป็นพลงั
ของอาเซียนอย่างแท้จริง และสหกรณ์มรีะบบคณุค่าซึง่
สามารถเชื่อมโยงเครอืข่ายคุณค่าได้อยา่งมีพลงั ตนคิด
ว่า ระบบคณุค่า การผลติ และการค้าทีเ่ป็นธรรมยงัเป็น
หัวใจในการเชื่อมโยงในระดับการปฏิบัติจริง

ความคบืหน้าในอาเซยีนตอนนี ้คดิว่า ในมติขิอง
ความร่วมมอื เราต้องการความร่วมมอืบนฐานของความ
ไว้วางใจ ในทางปฏิบัติหรอืทางเทคนคิต้องดตู่อไปว่าจะ
เชื่อมโยงได้ขนาดไหน ในเรื่องสินค้ามีความชัดเจนว่า 
ประเทศไทยเองกต้็องการสนิค้าจากเพือ่นบ้าน และไทย
เองกผ็ลติสนิค้าทีป่ระเทศเพือ่นบ้านต้องการ นอกจากนี้ 
สิ่งที่มีร่วมกันในระหว่างอาเซียนในภาคการเกษตร คือ 
ความเกรงกลวัต่อการคกุคามจากอทิธพิลของประเทศ
จีน จริง ๆ แล้ว จีนเป็นตลาดที่สำาคัญ แล้วความร่วม
มอืระหว่างเครอืข่ายสหกรณ์จะสร้างอำานาจต่อรองกบั
ประเทศจีน กับเอกชนของจีนได้อย่างไร 

ความเป็นอาเซียนเปิดโอกาสและเป็นความ
ท้าทายสำาหรับขบวนการสหกรณ์ไทยว่า เข้มแข็งจริง
หรือไม่ ถ้าสามารถทำาขบวนการสหกรณ์ไทยให้เข้ม
แข็งได้จริง สร้างคุณค่าร่วม แล้วสหกรณ์ไทยสามารถ
เป็นต้นแบบในการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเกษตรของ
สหกรณ์ในอาเซียน ก็จะทำาให้ภาคการผลิตด้านเกษตร
เข้มแข็ง ถ้ามองกว้างไกล เครอืข่ายคณุค่าสหกรณ์แม้จะ
ทำาเล็กก็จะขยายมากขึ้น แล้วเราจะขยายไปสู่อาเซียน 

ทิศทางการวจิยัในประเทศไทย เราเหน็ต้นแบบ
ที่ดีของสหกรณ์ เราเห็นการปฏิบัติและความสำาเร็จ
ของเครือข่าย  ส.ป.ก. เราเห็นเทคโนโลยีที่มากมาย
ของ ส.ว.ก. นอกจากเราจะสร้างเครือข่ายระหว่าง
สหกรณ์ด้วยกันแล้ว เราอาจต้องสร้างเครือข่ายของผู้
กำาหนดนโยบาย ของผู้สนับสนุนงานวิจัย ถ้าสกว.เอง
อยากจะทำาบทบาทหน้าที่ดังกล่าว ถ้าเราเห็นผลของ
การขับเคลื่อนของขบวนการสหกรณ์ งานวิจัยก้าวต่อ
ไปคงต้องพิจารณาว่า จะขยายพื้นที่จากพื้นที่ต้นแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างไร

ขณะเดียวกันก็ยังมีความท้าทายใหม่ๆ ตน
หวัน่ใจเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการ
เปลีย่นแปลงสูส่งัคมผูส้งูอาย ุซึง่เราต้องการเทคโนโลยี 
การจัดการ ที่ดิน และเกษตรกรรุ่นใหม่ 

คำาถามในโจทย์วจิยัว่า เราจะเสรมิสร้างศกัยภาพ

เกษตรกรรุ่นใหม่ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังต้องการ เจ้า
หน้าที่มืออาชีพ ผู้ประกอบการมืออาชีพ และสหกรณ์
มืออาชีพ

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์
ลำาดบัต่อไป อยากทราบมมุมองของสภาพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในภาคสหกรณ์และชุมชนว่า มีการขับเคลื่อน
ไปอย่างไรบ้าง

คุณลดาวัลย์  คําภา
ขอเน้นว่า สหกรณ์ในบ้านเรามหีลายแบบ เช่น 

สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดติ
ยูเนี่ยน ดังนั้นการพูดถึงเรื่องสหกรณ์อยากให้มีความ
ครอบคลุม ในมุมของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิเวลามองสหกรณ์กบัอาเซยีน น่าจะเป็นโอกาส 
เพราะประเทศไทยมีสหกรณ์หลากหลายรูปแบบ มี
สมาชกิจำานวนมาก ถ้าเทยีบกบัประเทศอาเซยีนอืน่แล้ว 

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์

คุณลดาวัลย์  คำาภา
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ตั้งใจ เก่ง ถ้าเราได้ผู้บริหารดี มีคุณภาพ วิสัยทัศน์ไกล 
สหกรณ์จะเข้มแข็ง การพัฒนาบุคลากร การสรรหาคน
ที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบจึงเป็นปัจจัยสำาคัญ

ประเด็นต่อมา สมาชิกสหกรณ์จำาเป็นต้องมี
ความรู ้เพือ่ช่วยเหลอืและตรวจสอบการดำาเนนิการของ
สหกรณ์ให้โปร่งใส ทำาธรุกิจกับสหกรณ์ รวมทัง้มข้ีอเสนอ
ต่อกรรมการดำาเนินการ เรื่องนี้ต้องอาศัยการวิจัยและ
พัฒนาเข้ามาประกอบกันด้วย จึงต้องสร้างความเชื่อม
โยงระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ให้เหนียวแน่น ใช้และ
สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

ประเด็นที่เป็นนโยบายสำาคัญ คือ
1. การสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ ทั้งใน

เรื่องการพัฒนาบุคลากร ธุรกิจ ให้โอกาสสหกรณ์ทำา
และขยายธุรกิจ  

2. ให้องค์ความรู้ เพราะเป็นเร่ืองสำาคัญที่จะ
ทำาให้สหกรณ์เข้มแข็งและขยายงานออกไปได้

3. เรือ่งการตรวจสอบ เพือ่ให้สหกรณ์ดำาเนนิไป
ได้ ถ้าไม่มคีวามโปร่งใส สหกรณ์จะดำาเนนิการไปได้ยาก

ภาครัฐอยากใช้กลไกสหกรณ์เป็นเคร่ืองมือใน
การนำานโยบายของรัฐบาลไปสู่พื้นที่ ไปช่วยเหลือคน 
สหกรณ์จึงต้องมีความพร้อม มีความเข้มแข็งเพียงพอที่
จะรับนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐไปสู่สมาชิก

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์
ลำาดบัต่อไปขอเชิญคณุบรสิทุธ์ินำาประสบการณ์

การทำางานในกรมส่งเสริมสหกรณ์มองพิจารณาในเรื่อง
ยกระดับสหกรณ์สู่อาเซียน 

คุณบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
หลาย ๆ ท่านคงเป็นห่วงสถานการณ์ของ

สหกรณ์ไทยว่าจะไปในทิศทางใด ณ วันนี้ สถานการณ์
ของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปนานแล้ว แต่หลาย ๆ 
สหกรณ์ยังอยู่ในภาพเดิม ๆ เมื่อ 100 ปีที่แล้ว ในตอน
นั้นสหกรณ์ในประเทศไทยเกิดมาจากการตั้งสหกรณ์
เล็ก ๆ ในหมู่บ้านเป็นสหกรณ์หาทุน เพราะปัญหาเกิด
จากเกษตรกรขาดแคลนเงนิทนุ ไม่สามารถเข้าถงึแหล่ง
เงินทุน ในที่สุดรัฐบาลเห็นว่า สหกรณ์ขนาดเล็กไม่เข้ม
แข็ง ก็กำาหนดให้สหกรณ์เหล่านั้นรวมกัน

ณ วันนี้ สหกรณ์ในภาคการเกษตร น่าจะเกิน
ครึ่งที่ยังดำารงเรื่องการให้สินเชื่อแก่สมาชิก ทั้ง ๆ ที่มี
แหล่งทนุเพิม่ขึน้แล้วใกล้ ๆ  ตวัเกษตรกร และเกษตรกร
สามารถเข้าถึงแหล่งทุนเหล่านั้นได้ เช่น ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รฐับาลเองกพ็ยายาม
ให้ประชาชนเข้าถงึแหล่งทนุมากขึน้ แต่สหกรณ์กย็งัเน้น
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การสหกรณ์ของเขายังอยู่ในระยะเริ่มต้นเสียส่วนใหญ่ 
เมือ่เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โอกาสของ

สหกรณ์ในเชงิเข้าไปร่วมมอื มกีารประสานในเรือ่งการค้า
การลงทนุจะดมีาก นอกจากนี ้เหน็ด้วยว่าประเทศไทยมี
ศกัยภาพทางด้านการเกษตรมาตลอด แต่ประเทศเพือ่น
บ้านก็เติบโตเร็ว จึงต้องมีเครื่องมือเอาไปรวมกัน 

ในมุมของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ เราสามารถใช้ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับ
เพื่อนบ้านให้เป็นประโยชน์ได้

1. ด้านการเกษตร ประเทศเพื่อนบ้านเขาผลิต
ได้ถกูกว่าประเทศไทย ไทยคงลดต้นทนุไม่ได้อย่างเขาอกี
แล้ว ถ้าเราใช้ความเข้มแขง็ของสหกรณ์ กจ็ะเป็นโอกาส
ในการจัดการพื้นที่เพื่อมูลค่าเพิ่ม

2. ในเรื่องการเงิน ประเทศไทยมีสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เรามีเงินเยอะที่ยังไม่
ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี คงต้องหาโอกาสลงทุนใน
เพื่อนบ้าน แต่ต้องดูความเหมาะสมในเรื่องความเข้ม
แข็งและความคุ้มค่าประกอบกันด้วย เพราะฉะนั้นจะ
เห็นว่า สหกรณ์ของไทยมีความพร้อมในเรื่องเงินทุน 
จะร่วมมืออย่างไร จะลงทุนในธุรกิจใด อาจไม่จำาเพาะ
ต้องเป็นสินค้าเกษตร แต่อาจเป็นกลุม่สนิค้าแปรรปูกไ็ด้ 

3. การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสหกรณ์
ของประเทศไทยกบัประเทศเพือ่นบ้าน ตลอดจนบคุลากร 

อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่เราต้องให้ความ
สำาคญั นัน่คอืสหกรณ์ของเราเข้มแขง็หรอืยงั และเข้มแข็ง
ขนาดไหน หลักการสหกรณ์เป็นหลักการที่ดีมาก แต่ใน
ระยะ 100 ปีที่ผ่านมาก็ยังมีคำาถาม เพราะในขบวนการ
สหกรณ์ บางครั้งก็ยังมีความไม่โปร่งใส ยังไม่ได้สรรหา
คนที่มีคุณภาพเท่าที่ควร ก่อนไปร่วมมือกับใคร คงต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราเองก่อน 

อกีประเด็นหนึง่คอื การพฒันาบคุลากรสหกรณ์ 
หลายสหกรณ์ที่เข้มแข็ง เพราะผู้จัดการสหกรณ์มีความ

ประเด็นที่เราต้องให้ความสาคัญ นั่นคือ 
สหกรณ์ของเราเข้มแข็งหรือยัง และเข้ม
แขง็ขนาดไหน หลกัการสหกรณ์เป็นหลัก
การทีด่มีาก แต่ในระยะ 100 ปีทีผ่่านมา
กย็งัมคีาถาม เพราะในขบวนการสหกรณ์ 
บางคร้ังก็ยังมีความไม่โปร่งใส ยังไม่ได้
สรรหาคนที่มีคุณภาพเท่าที่ควร ก่อนไป
ร่วมมือกับใคร คงต้องสร้างความเข้ม
แข็งให้กับตัวเราเองก่อน
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การให้สนิเชือ่ บางทกีม็ปัีญหา ความอ่อนแอกจ็ะเกดิขึน้ 
คนในขบวนการสหกรณ์ไม่ได้ซาบซ้ึงในคุณค่า

สหกรณ์อย่างแท้จรงิ  แม้สถานการณ์และบรบิทจะเปลีย่น
ไป แต่คณุค่าสหกรณ์ไม่ได้เปลีย่นตามไปด้วย เพียงแต่จะ
ยึดเอาใช้บริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างไร 

ในภาคการเกษตร ปัญหาสำาคัญของสมาชิก
สหกรณ์คืออะไร ถ้าเราตระหนักจะพบว่ามีมากกว่า
เรื่องเงินทุน เช่น ผลผลิตการเกษตร หลายสหกรณ์ไม่ได้
ใส่ใจเรื่องนี้ ใส่ใจแต่เรื่องการหาเงินให้สมาชิกกู้ยืม แล้ว
รับผลตอบแทน หรือกรณีที่สหกรณ์จัดหาปุ๋ยมาขายให้
แก่สมาชิก เพื่อที่จะได้รับส่วนต่างของค่าตอบแทน แต่
สหกรณ์ไม่ได้ดำาเนินการเกี่ยวกับเรื่องการผลิต 

ณ วันนี้นโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องการ
เห็นสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ท่านมองว่า สหกรณ์เป็นองค์กร
เดียวที่เข้าถึงเกษตรกรได้ใกล้ชิดแท้จริง และกระจาย
ผลตอบแทนแก่สมาชิกได้เป็นธรรมที่สุด มากที่สุด ท่าน
อยากให้หาสหกรณ์ท่ีเข้มแขง็ แล้วสหกรณ์เหล่าน้ีบรกิาร
หรอืดแูลเกษตรกรในเรือ่งใดบ้าง แล้วต้องการความช่วย
เหลือ การสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้าง 

กรมส่งเสริมสหกรณ์พยายามค้นหากนัว่ามสีหกรณ์
อะไรบ้าง ผลิตสินค้าอะไร แต่ก็หาไม่เจอนอกจากข้าว 
นม ยาง ปาล์ม แล้วอย่างอื่นที่เกษตรกรผลิตกลับไม่มี
สหกรณ์ตัวแบบ นายกรัฐมนตรีไม่อยากสนับสนุนเพียง
เกษตรกรรายย่อย แต่ต้องการสนับสนุนเป็นสหกรณ์
เพื่อความเข้มแข็ง ณ วันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราจะหาคำาตอบ
ให้นายกฯ ได้อย่างไร

แสดงว่าที่ผ่านมา เราไม่ได้มองที่สมาชิกตั้งแต่
การผลติสนิค้า สหกรณ์ไม่ได้เริม่ดูแลต้ังแต่จดุนัน้ เราคดิ
แต่เพียงหาปัจจัยการผลิต หาสินเชื่อ แต่ไม่ได้มองตั้งแต่
การผลิต เราทราบแล้วว่าสินค้าที่ผลิตต้องเป็นสินค้า
คุณภาพ ถ้าสหกรณ์ไม่ได้ลงไปดู แสดงว่าสหกรณ์ไม่ได้
ทำาหน้าทีข่องสหกรณ์อย่างดทีีส่ดุ แต่สหกรณ์ปล่อยให้คน
อืน่ดำาเนนิการ และปล่อยสมาชกิให้เป็นไปตามยถากรรม

ตนเห็นว่าเป็นเรื่องระดับนโยบายรัฐที่จะลง
ไปเก่ียวข้องท่ีจะต้องลงไปถึงปัญหาข้างต้น อย่างวัน
นี้ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำากัด หรือสหกรณ์นิคม
แม่สอด จำากัด ซึ่งได้รับรางวัลสหกรณ์ที่มีคุณค่า นายก
รฐัมนตรไีด้ไปเยีย่มชมแล้ว ท่านยนิดทีีไ่ด้เหน็การดำาเนิน
การ และอยากให้หาต่อไปว่าสหกรณ์แบบนี้มีอีกหรือไม่

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์
ขอเรียนถาม รศ.ดร.พีรเดชว่า เรามีศักยภาพ 

นวตักรรมหรอืงานวจิยัทีจ่ะไปช่วยเรือ่งการเกษตร ทีจ่ะ
ให้สหกรณ์เข้มแข็งมากขึ้นอย่างไรบ้าง

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ
งานวจิยัมสีองรปูแบบ วจิยัจากข้างนอก คือ นกั

วิจัยทำางาน แล้วเอาไปใช้ในพื้นที่ เอาไปส่งเสริม ส่วน

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำาไพ

คุณบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์
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สหกรณ์เป็นองค์กรเดยีวทีเ่ข้าถงึเกษตรกร
ได้ใกล้ชดิแท้จรงิ และกระจายผลตอบแทน
แก่สมาชิกได้เป็นธรรมที่สุด มากที่สุด
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ใหญ่แล้วนัก วิจัยกับเกษตรกรมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
สุดท้ายงานวิจัยก็ขึ้นหิ้ง กับงานวิจัยข้างในที่คนในพื้นที่
สร้างข้ึนมาแล้วใช้ผลลพัธ์นัน้เอง สหกรณ์เกดิขึน้มา 100 
ปี แต่มีเรื่องการพัฒนา ยังขาดวิจัยสร้างความรู้ใหม่ ๆ 
ทำาให้สหกรณ์เดินได้ช้า

มอีงค์กรหลายแห่งในประเทศไทยทีค่ล้าย ๆ  กบั
สหกรณ์ เช่น สมาคมชาวสวนมะม่วงแห่งประเทศไทย 
เขารวมตัวจากกลุ่มเล็ก ๆ แล้วจัดการผลผลิตให้มะม่วง
สามารถออกผลนอกฤดูได้โดยไม่แข่งขันกันเองระหว่าง
เกษตรกร จัดการตลาด มีการประชุมวางแผนว่า ที่ไหน
จะให้ผลผลิตออกเมื่อไร ทำาให้ผลผลิตมีอยู่ตลอด ราคา
มะม่วงจึงไม่ตก อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น โครงการเพชรนำ้า
หนึง่ มกีารรวมกลุม่ มกีารแบ่งระบบ ทกุอย่างมกีฎกตกิา 
เขาทำาเรือ่งเครือ่งหยอดเมลด็ข้าวแบบชาวบ้าน พอนำานกั
วชิาการเข้าไปช่วย กย็งัรกัษาภมูปัิญญาของเดมิ ต่อมา ก็
เกิดความร่วมมือระหว่างสหกรณ์กับนักวิชาการในเรื่อง
การทดลองเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อปรับแต่งให้เทคโนโลยี
ดีขึ้น เทคโนโลยีมีเยอะ หลายอย่างใช้ไม่ได้ เพราะแพง 
ถ้าไม่รวมเป็นสหกรณ์ก็ใช้ไม่ได้ 

ถ้าสหกรณ์รวมกลุม่กนัแล้วบรหิารจดัการทีด่ ีได้แก่ 
1 การเพิ่มมูลค่าและรักษามาตรฐาน 
2 การลดต้นทนุโดยเฉพาะเพือ่แข่งขนักบัอาเซยีน 

หลายครั้งก็สามารถทำาได้โดยยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เทคโนโลยีมีมากแม้กระทั่งเรื่อง ปุ๋ย เช่น ปุ๋ยสั่งตัด

แต่ถ้าสหกรณ์ตั้งขึ้นเพื่อการกู้เงินของสมาชิก 
หรือการหาแหล่งเงินทุนเพียงอย่างเดียว การพัฒนา
ความรูต่้าง ๆ  เพ่ือสหกรณ์เองก็จะไม่เกดิขึน้ ความยัง่ยนื
ย่อมไม่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ซึง่ไม่ใช่งานวจิยัทางเทคโนโลย ีคอื 
การทำาต้นแบบให้ดีก่อนแล้วขยายต่อ ต้นแบบพวกนี้ไม่
ได้อยู่ในตำารา แต่ปฏิบัติขึ้นมา ตัวอย่างเช่น ตลาดสุขใจ 
เกษตรกรรุ่นใหม่
คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์

เรยีนเชญิคณุสวุรรรณเล่าความร่วมมอืทีเ่กดิขึน้
ของ ส.ป.ก. ทีเ่กดิขึน้ เพือ่บ่งบอกว่าตอนนีก้ำาลงัยกระดบั
สหกรณ์อยู่ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างต่อไป

คุณสุวรรรณ  บูราพรนุสรณ์
 ทาง สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร

กรรม (ส.ป.ก.) มีสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินมาก 60 กว่า
สหกรณ์ แต่มีปัญหาหลายอย่างทั้งการบริหารจัดการ
และการดำาเนินธุรกิจ  ส.ป.ก. มีจุดแข็งคือ คน ที่ดิน 
กระบวนการจดัการ และมจีดุอ่อนคอื ความรูท้ัง้ในระดับ

ของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรซึ่งต้องได้รับการพัฒนา
จากการทำางานร่วมกนักบัทางสำานกังานกองทนุ

สนบัสนนุการวจิยั มหาวทิยาลัย เกษตรศาสตร์ สำานกัคณะ
กรรมการอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทาง ส.ป.ก. เองไม่มีองค์
ความรู้ ก็จะอาศัยสถาบันเหล่านี้มาเติมเต็ม จากการ
ทำางานร่วมกันทำาให้เห็นความร่วมมือซึ่งแก้ไขปัญหาจุด
อ่อนของ ส.ป.ก. เรื่องความรู้ 

ส.ป.ก. ได้รับความร่วมมือทำา Project Based 
Learning มีการไปสอนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ให้รู้จัก
ปรบัเปลีย่น จงูใจให้เกษตรกรเข้าศกึษาเพือ่เพิม่พนูความรู้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย รศ.จุฑาทิพย์ 
เข้ามาร่วมพัฒนาในเรื่องการบริหารจัดการสหกรณ์ว่า
ควรจะมีทิศทางอย่างไร ซึ่งแต่ละสหกรณ์มีบริบทไม่
เหมือนกัน แต่ละสหกรณ์จึงต้องแก้ไขด้วยวิธีการหนึ่ง 
ๆ จึงต้องเรียนรู้ว่าปัญหาของแต่ละแห่ง เมื่อเห็นปัญหา
จึงจะเห็นแนวทางแก้ไข

จากบทบาทที่ทำางานร่วมกันมา ตั้งโจทย์ว่า 
1 เราต้องมีผู้นำาความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจาก

เจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ก่อน ดังนั้น จึงมีการคัดเลือกเจ้า

คุณสุวรรรณ  บูราพรนุสรณ์

การสร้างต้นแบบที่มีความชัดเจนในเรื่อง
การบรหิารจดัการ มกีระบวนการทีต่่อเนือ่ง
หรอืถ่ายทอดไป จะสามารถต่อยอดในการ
พฒันาการเกษตรได้ในอนาคตอย่างยัง่ยนื
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หน้าทีม่าเข้ากระบวนการฝึกอบรม ภายใต้แนวคดิว่า ถ้า
จะพัฒนาเจ้าหน้าท่ี ส.ป.ก. ให้เป็นเจ้าหน้าที่มืออาชีพ 
(Smart Officers) ต้องมีองค์ความรู้อย่างไรบ้าง

2 ให้เจ้าหน้าที่มืออาชีพไปพัฒนาเกษตรกร ซึ่ง
จะยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmers 

ในการพฒันาอะไรกแ็ล้วแต่ เกษตรกรส่วนใหญ่มัก
ดคูนทีส่ำาเรจ็แล้วเลยีนแบบ น่าจะเอาจดุตรงนีม้าประยกุต์ 
โดยการสร้างต้นแบบทีม่คีวามชดัเจนในเรือ่งการบรหิาร
จัดการเรื่องต่าง ๆ  ถ้ามีต้นแบบ ก็จะมีกระบวนการที่สืบ
เนือ่งต่อหรอืถ่ายทอดไป กระบวนการตรงนีเ้ป็นส่วนหนึง่
ที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของ 
ส.ป.ก. มีโจทย์ทางสังคมว่า ได้ที่ดินไปแล้วก็เอาไปขาย 
เปลี่ยนมือไปยังบุคคลอื่น 

ในกระบวนการที่เป็นต้นแบบ วิธีการเรื่องการ
จัดการจะสามารถต่อยอดในการพัฒนาการเกษตรได้ใน
อนาคตอย่างยั่งยืน 

เรือ่งการใช้ประโยชน์ทีด่นิ ณ วนันีม้ปัีญหาหลาย
ด้าน ปัญหาแรงงานกเ็ป็นด้านหนึง่ พอจะใช้เครือ่งจกัรเข้า
มาเสรมิกม็กีารจดัการหลายรปูแบบ ตนคิดว่า นวตักรรม
เหล่านั้นเหมาะสมกับสภาพของเกษตรกรได้หรือไม่ 

นวัตกรรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งการผลิตและการ
จัดการ ถ้าไม่มีต้นแบบก็จะได้รับการยอมรับยาก ดังนั้น
ต้องสร้างให้เกดิกระบวนการยอมรบัก่อน แล้วเอาไปขยาย
ผล อย่างเช่นที ่ส.ป.ก. กำาลงัสร้างเจ้าหน้าทีม่อือาชพี เพือ่
สนับสนุนเกษตรกรและผู้นำาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
มืออาชีพ และให้เป็นต้นแบบ แล้วขยายผลให้ยอมรับ 

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์
เรียนเชิญ ดร.ธนภัท เล่าเก่ียวกับสหกรณ์ของ

ประเทศไทยว่า พอจะออกขบัเคลือ่นไปสูอ่าเซียนได้หรอื
ไม่ หรือมีอะไรที่จะต้องเพิ่มเติมอีกบ้าง

ดร.ธนภัท  แสงอรุณ
ขอเข้าประเด็นว่า สถานะของสหกรณ์ในการ

เข้าอาเซียน ต้องปรับตัวอย่างไร ในส่วนของตนขอเสริม
เรื่องตลาด ในฐานะประชาชนมองว่าภาวะตลาดมีการ
เปลี่ยนแปลงไป ตลาดที่เราเคยพึ่งพิงได้ทั้งในประเทศ
และการส่งออกค่อนข้างหดตัวอันเนื่องมาจากสาเหตุ
หลายประการ

ให้ชัดเจนขึ้นว่าอยู่ที่ใคร การวางแผนการผลิต
ต้องอยูบ่นความต้องการของตลาด ไม่ว่าสหกรณ์จะก้าว
สูอ่าเซยีนหรอืก้าวไปทางไหน สหกรณ์ต้องมุง่ไปยงัตลาด
เป้าหมาย การวางแผนตลาดเป็นสิ่งสำาคัญ 

การสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์ในเชิงรับ 
จะทำาอย่างไรจึงจะสร้างความเข้มแข็งในสินค้า จะนำา
เทคโนโลยอีย่างง่าย นวตักรรมพืน้บ้านมาสร้างมลูค่าเพิม่
อย่างไร อาจต้องอาศัยลูกหลาน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ท้องถิน่ อาจต้องแสวงหาโอกาสจากข่าวสาร เพือ่ไปรูจ้กั
สิ่งต่าง ๆ และนำามาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์

นอกจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยัง
มีเรื่องการใช้เอกลักษณ์ของท้องถิ่นในการสร้างความ
แตกต่างให้กับสินค้า บ้านหมู่บ้าน วัด โรงเรียน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครือข่ายท่ีต้องพัฒนา เพื่อ
รับเอาแนวคิดเกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรม มาปรับใช้ จะ
มีส่วนไหนหรือไม่ที่สามารถนำามาปรับให้เป็นส่วนเสริม
แก่สินค้า อาจเป็นการบริการ การท่องเที่ยว ศูนย์เรียน
รู้ การทศันศกึษา เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีก่ารเข้าถึงนกัท่องเทีย่วได้
มากขึน้ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถกลับไปทำาได้เลย เครือข่ายเป็น
สิ่งที่ท่านกลับไปทำาได้เลย พิพิธภัณฑ์ก็เป็นอีกพันธมิตร
ที่สามารถเข้าไปพัฒนาร่วมกันได้ ยุคใหม่ของพิพิธภัณฑ์
เป็นสะพานเชือ่มระหว่างสนิค้าและวฒันธรรมของชุมชน
ให้ผสมผสานกับสินค้าได้ด้วย รวมถึงเรื่องการใช้พื้นที่
ของพพิธิภณัฑ์แสดงสนิค้า จบัคูก่บัพนัธมติรธุรกิจต่าง ๆ   

ดร.ธนภัท  แสงอรุณ

40 ฅนสหกรณ์

สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ต้องมองกลุ่ม
เป้าหมายให้ชัดเจนขึ้นว่าอยู่ที่ใคร การ
วางแผนการผลติต้องอยูบ่นความต้องการ
ของตลาด ไม่ว่าสหกรณ์จะก้าวสูอ่าเซยีน
หรือก้าวไปทางไหน สหกรณ์ต้องมุ่งไป
ยังตลาดเป้าหมาย การวางแผนตลาด
เป็นสิ่งสาคัญ
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รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

ข้างต้นเป็นเรื่องของผู้ประกอบการสหกรณ์ 
สำาหรับมิติทางนโยบายมองว่า ตลาดเปลี่ยนไป คู่แข่ง
มากขึน้ทัง้ในเรือ่งต้นทนุและคณุภาพ อกีทัง้ยงัตามหลงั
ประเทศไทยมาใกล้เร่ือย ๆ  การทำางานร่วมกันตลอดห่วง
โซ่เป็นสิง่ท่ีต้องให้นำา้หนกัมากขึน้ ในการวางแผนร่วมกนั
ของภาคส่วนต่างๆ ในเครือข่าย

ในแง่สภาปฏริปูแห่งชาต ิความคดิทีช่ดัเจนอย่าง
หนึ่ง คือ การวางแผนในการพัฒนาธุรกิจฐานสังคม จะ
ออก พระราชบญัญตัว่ิาด้วยการส่งเสรมิวสิาหกจิเพือ่สงัคม 
ประโยชน์คือ จะมีการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
นัน้ให้ครบวงจร ทัง้ให้นกัศึกษาเข้ามาศกึษาได้ และร่วม
กับชุมชนเพื่อความยั่งยืนในแง่เศรษฐกิจสังคมและส่ิง
แวดล้อม ท่านอาจใช้เรือ่ง CSR เพือ่ให้เอกชนเข้ามาเป็น
ภาคีได้อีก ตอนนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ควรมี CSR 
นอกจากในระดบัองค์กรทีม่เีรือ่งธรรมาภบิาล ควรจดัซือ้
จดัจ้าง พฒันาสหกรณ์ ผูผ้ลติให้สามารถยกระดบัสนิค้า
ให้มมีาตรฐานเพยีงพอทีจ่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของห่วง
โซ่การผลิตของบริษัทนั้น ๆ  สิ่งเหล่านี้คือแนวโน้มที่ก้าว
เข้ามาหาสหกรณ์ สหกรณ์เองก็ต้องพัฒนาและจัดสรร
เวลาไปสร้างเครือข่ายกับบริษัทเหล่านี้ 

คุณผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์
สอบถามรศ.จุฑาทพิย์ว่า ตอนนี ้สถาบนัฯ มอีะไร

ที่จะเป็นต้นแบบในการยกระดับสหกรณ์บ้าง

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
 ในแง่ประเด็นการเสวนา ที่เอาเร่ืองการเข้าสู่

อาเซียน มีภาพใหญ่ คือ 
1. ถ้าเราดูตัวเลขของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3 

ปีทีผ่่านมา ในทกุ ๆ  ปีถ้าสหกรณ์เกดิข้ึน 1 แห่งจะล้มเลกิ
ไป 1.5 แห่ง เรือ่งนีห้มายความว่าอย่างไร ทัง้นีส้าเหตมุา
จากนโนบายทีผิ่ดพลาดหรอืไม่ ให้จัดตัง้สหกรณ์โดยทีต่วั
กลุ่มขาดความพร้อมใช่หรือไม่ หรือประเด็นใด

2. ตนมองว่าขบวนการสหกรณ์ไม่ได้มขีนาดเลก็ 
ในระยะ 2 ทศวรรษที่ผ่าน สหกรณ์ยังเน้นการให้กู้ ทุน
ดำาเนนิการกม็าจากสมาชกิสมทบเยอะ แสดงว่า เราเอา
เงินฝากจากคนไม่ได้เป็นสมาชิกจริง ๆ เข้ามา สุดท้าย 
คณะกรรมการกฤษฎีกาจึงห้ามสมาชิกสมทบ

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับงานวิจัยจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งโจทย์ว่า ใน 10 
ปี งานวิจัยต้องสร้างผลกระทบให้คนในสังคมนำาคุณค่า
สหกรณ์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เราเชื่อมั่นเหมือน
นกัสหกรณ์ทัว่โลกว่า ในระบบเศรษฐกจิของประเทศใด 
ๆ ต้องมีสามส่วน คือ รัฐ เอกชน สหกรณ์ แต่ก็เสียใจว่า 

รัฐบาลแทบทุกยุคไม่เข้าใจสหกรณ์อย่างแท้จริง การให้
เงินทุนแก่สหกรณ์อย่างเดียวไม่เพียงพอ

เราต้องเริ่มจากการนำาคุณค่าสหกรณ์ใส่ในคน 
ให้คนมีอุดมการณ์ว่าจะตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
และชุมชน โดยการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งมุ่งให้บริการ
ที่ดี มากกว่าการหากำาไรจากการดำาเนินธุรกิจ 

แต่รัฐบาลหลายประเทศเอาแต่อัดฉีดเม็ดเงิน 
เอาแต่นโยบายหลาย ๆ อย่างลงไปให้สหกรณ์ สหกรณ์
ทำางานเกอืบร้อยปี แต่กยั็งอยู่ท่ีต้นนำา้ เช่น สหกรณ์หลาย
แห่งแปรรูป แต่การเป็นจุดตำ่าสุดของการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
แต่กม็สีหกรณ์บางแห่งสามารถดำาเนนิการได้ดี แต่ทีเ่หลือ
ยังขาดทักษะการเป็นผู้ประกอบการอยู่

เมือ่มปีระชาคมอาเซยีน จะมกีารเชือ่มตลาด สร้าง
อำานาจต่อรอง แต่ทำาอย่างไรเราถึงจะใช้ตัวแบบสหกรณ์
ได้ ในเรื่องนี้สถาบันฯ มองว่า เราต้องเริ่มต้นเอาคุณค่า
สหกรณ์ใส่ตัวคน แล้วเอาไปรวมกลุ่ม อาจเป็นสหกรณ์ที่
ได้จดทะเบยีนตามกฎหมาย มภีาคกีลยทุธ์มาช่วย ทัง้นีเ้รา
ค้นพบว่า ถ้าจะยกระดับสหกรณ์ ต้องเปลี่ยน 3 ประการ 
ได้แก่ ยกระดบัสนิค้า เช่น การสร้างแบรนด์ พฒันาขัน้ตอน 
พัฒนาบทบาท การวางตำาแหน่งสหกรณ์ใหม่

เราเร่ิมพูดตัวแบบธุรกิจแบบ Public-Private 
Partnership (PPP) ซึ่งสหกรณ์จะเป็นตัวแบบที่สำาคัญ 
เพราะขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยมเีมด็เงนิจำานวน
ไม่น้อยเพียงแต่ยังไม่ได้นำามารวมกันเพื่อจัดการ

สถาบันฯ มีข้อเสนอต่อการเปลี่ยนบทบาทของ
รัฐบาลหลาย ๆ  เรื่อง เรื่องหนึ่งคือนโยบายเรื่องการเชื่อม
โยงเครอืข่ายของสหกรณ์แบบหลวม ๆ  คงไม่ได้อกี ต้องเป็น
เครือขา่ยที่สหกรณส์ามารถยกระดบัขีดความสามารถใน
การแข่งขนั มีระบบการบรหิารจัดการภายในทีด่ ีสถาบนัฯ 
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จงึนำา ชดุความรูก้ารจดัการโซ่อปุทานแบบบรูณาการมา
ใช้ เมือ่มกีารจดัการโซ่อปุทานกจ็ะกลายเป็นโซ่คุณค่าที่
จะเชื่อมโยงทั้งต้นนำ้า กลางนำ้า ปลายนำ้า โดยสถาบันฯ 
มชุีดความรูก้ารสร้างเครอืข่ายคุณค่า เราเรยีกว่า VN&F 
platform ดังเช่นกรณี คิชฌกูฏโมเดล จังหวัดจันทบุรี

ถ้าสหกรณ์จะทำาอย่างไร ตนมองว่า ต้องมา
วเิคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมเสยีก่อน เช่น มทีนุเท่าไร 
ทรัพยากร มนุษย์เป็นอย่างไร กรรมการเป็นอย่างไร ผู้
จัดการเป็นอย่างไร

ฝากไว้ว่า ทำาอย่างไร เราจะมีศูนย์เรียนรู้มีชีวิต
ของชมุชน เพือ่เปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์เกษตรกรใน
ช่วงที่ประเทศกำาลังเปลี่ยนแปลง 

การสหกรณ์ในประเทศไทยดำาเนนิการมาเกอืบ 
100 ปี ก็ยังทำางานในระดับต้นนำ้า แต่ตอนนี้สหกรณ์ใน
ต่างประเทศหลายแห่งยกระดับตนเป็น Food Coop 
คุณบริสุทธิ์  เปรมประพันธ์

คงเหน็ว่า ทกุคนมองว่าสหกรณ์คอืความหวงัของ
ประเทศชาตใินการทำาให้เกิดความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิ
ชุมชน ณ วันนี้ คนมักมองสหกรณ์ว่าเป็นการทุจริต ดัง
นัน้ สหกรณ์จะเข้มแขง็ได้ต้องอยูท่ีค่น คนต้องมคีณุธรรม 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเกี่ยวกับ
ภาพการส่งเสริมสหกรณ์ ยุทธศาสตร์กระทรวงออก
มาในรูปการส่งเสริมการผลิต จะมองสหกรณ์แต่เพียง
สถาบนัเกษตรกร ไม่ได้มองทัง้ระบบสหกรณ์กจ็ำากดัอยู่
แต่ภาคการเกษตร ตรงนีเ้ป็นอุปสรรคในการพัฒนางาน
สหกรณ์ ดังนั้น การทำายุทธศาสตร์ของกระทรวงต้อง
มองถึงสหกรณ์ทั้งระบบด้วย

การเข้าสูอ่าเซยีน ทางกระทรวงต้องรบัผดิชอบ
การสร้างความมัน่คงทางด้านอาหาร จึงวางแผนการผลิต
รายสนิค้าให้มคีณุภาพ เพราะเราเสยีเปรยีบเรือ่งต้นทนุ 
จึงต้องผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพ สากลให้การยอมรับ มิ

ฉะนั้น ประเทศไทยจะแข่งขันไม่ได้  การไปสู่เกษตรกร
รายย่อยได้ ต้องมกีารรวมกลุม่เป็นสหกรณ์ สหกรณ์ต้อง
หนักลบัดูตนเองว่าจะขบัเคลือ่นอย่างไรให้สหกรณ์ต้อง
เป็นศูนย์กลางในการดึงภาคส่วนต่าง ๆ  ในการส่งเสริม
เข้ามา เกษตรกรรายย่อยจะได้เข้ามาเป็นสมาชิก

คุณลดาวัลย์  คําภา
สหกรณ์เป็นเครือ่งมอืทีด่ ีแต่ทีม่ากม็จีดุอ่อน ตน

คดิว่าเรือ่งการทำางานเป็นเรือ่งทีส่ำาคญั เรามแีผนพฒันา
สหกรณ์ ฉบบัที ่3 แล้ว แต่พอประเมนิทัง้สองแผนก่อน
หน้ากไ็ม่มกีารขบัเคลือ่นหรอืมกีน้็อยมาก ทำาให้คงบรรลุ
เป้าหมายยาก ดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันสำาคัญ บาง
ครั้งสหกรณ์ขายไม่เก่ง แต่ทำาแบรนด์ได้ ทำาคุณภาพได้
ก็ร่วมมือกับเอกชน ถ้าเก่งแล้วก็พัฒนา    แบรนด์ของ
ตนเองตามลำาดบั คงต้องมกีารจดัระบบว่าสหกรณ์ไหน
มีความเข้มแข็งระดับไหน ตัวสหกรณ์เองก็กลับไปดูตัว
เองว่ามีความสามารถระดับใด

ในส่วน PPP คิดว่าต้องเพิ่ม P people เพราะ
ว่า ถ้าทำาแล้วประชาชนไม่ได้อะไร มนักส็ญูเปล่า ตอนนี้
เป็นโอกาสอันดีที่ชาวสหกรณ์จะได้ผนึกกำาลังกัน 

รศ.ดร.พีรเดช   ทองอําไพ
พอพดูถงึอาเซยีน อยากให้มองว่า ณ วนันี ้ลกูค้า

ของสหกรณ์มี 68 ล้านคน เปิดอาเซียนแล้วลูกค้าเป็น 
580 ล้านคน เราจะใช้ประโยชน์อย่างไร แต่ว่า ประเทศ
เพื่อนบ้านเขาก็ทำาเกษตรเหมือนกับประเทศไทย แถม
ได้เปรียบเรื่องทรัพยากร แรงงาน แต่ว่าระบบสหกรณ์
ของประเทศไทยมผีูเ้กีย่วข้องจำานวนมากกว่า และนีค่อื
โอกาสให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์ได้ เพยีงแต่จะทำาอย่างไร
ให้สหกรณ์เข้มแขง็ ดงันัน้ เราต้องทำาสนิค้าให้มคีณุภาพ
และได้มาตรฐานผ่านการสร้างความเข้มแขง็ของสหกรณ์

รศ.ดร.ปทมาวดี  โพชนุกูล
มีสามประเด็น ได้แก่
1. ความสำาเร็จ มีสามส่วน คนคุณภาพ สินค้า

คุณภาพ เครือข่ายคุณภาพ ซึ่งคนเป็นหัวใจ 
2. คนคุณภาพ มี หัวใจ สมอง และมือ หัวใจ

คือคุณค่าสหกรณ์ สมองคือการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มจากการ
ปฏิบัติ เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง นอกจากนี้
มกีารเรยีนรูร่้วมกนั การดงูานซึง่ต้องไปให้ลกึถงึแนวคดิ 
การเรยีนรูผ่้านการวางแผนร่วมกนั แหล่งทีส่ามคอื เรยีน
รู้จากคนภายนอก 

3. เวลาพูดถงึสนิค้า เราพูดถงึว่า สนิค้าคณุภาพ
เป็นเรือ่งสำาคญั แต่สนิค้าจำาหน่ายไม่ได้ถ้าผูบ้รโิภคไม่เหน็
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สหกรณ์ ฉบบัที ่3 แล้ว แต่พอประเมนิทัง้สองแผนก่อน
หน้ากไ็ม่มกีารขบัเคลือ่นหรอืมกีน้็อยมาก ทำาให้คงบรรลุ
เป้าหมายยาก ดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันสำาคัญ บาง
หน้ากไ็ม่มกีารขบัเคลือ่นหรอืมกีน้็อยมาก ทำาให้คงบรรลุ
เป้าหมายยาก ดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันสำาคัญ บาง
หน้ากไ็ม่มกีารขบัเคลือ่นหรอืมกีน้็อยมาก ทำาให้คงบรรลุ

ครั้งสหกรณ์ขายไม่เก่ง แต่ทำาแบรนด์ได้ ทำาคุณภาพได้
เป้าหมายยาก ดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันสำาคัญ บาง
ครั้งสหกรณ์ขายไม่เก่ง แต่ทำาแบรนด์ได้ ทำาคุณภาพได้
เป้าหมายยาก ดังนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันสำาคัญ บาง

ก็ร่วมมือกับเอกชน ถ้าเก่งแล้วก็พัฒนา    แบรนด์ของ
ตนเองตามลำาดบั คงต้องมกีารจดัระบบว่าสหกรณ์ไหน
มีความเข้มแข็งระดับไหน ตัวสหกรณ์เองก็กลับไปดูตัว
เองว่ามีความสามารถระดับใด

ว่า ถ้าทำาแล้วประชาชนไม่ได้อะไร มนักส็ญูเปล่า ตอนนี้
เป็นโอกาสอันดีที่ชาวสหกรณ์จะได้ผนึกกำาลังกัน 
ว่า ถ้าทำาแล้วประชาชนไม่ได้อะไร มนักส็ญูเปล่า ตอนนี้
เป็นโอกาสอันดีที่ชาวสหกรณ์จะได้ผนึกกำาลังกัน 
ว่า ถ้าทำาแล้วประชาชนไม่ได้อะไร มนักส็ญูเปล่า ตอนนี้

เราต้องเร่ิมต้นเอาคุณค่าสหกรณ์ใส่
ตัวคน แล้วเอาไปรวมกลุ่ม อาจเป็น
สหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย 
มภีาคกีลยทุธ์มาช่วย ทัง้นีเ้ราค้นพบว่า 
ถ้าจะยกระดับสหกรณ์ ต้องเปลี่ยน 3 
ประการ ได้แก่ ยกระดบัสนิค้า เช่น การ
สร้างแบรนด์ พัฒนาข้ันตอน พัฒนา
บทบาท การวางตําแหน่งสหกรณ์ใหม่
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คุณค่าในสินค้าของเรา ดังนั้นจึงต้องสร้างเครือข่ายกับ
ผู้บริโภคเพิ่มเติมด้วย

สุดท้าย สหกรณ์ในฝันนั้นนอกจากจะมีเรื่อง 
คน สินค้า เครือข่าย จะต้องมีกิจกรรมทั้งการผลิต การ
ตลาด และการเงิน ต้องมีเครือข่ายเหล่านี้

คุณสุวรรรณ  บูราพรนุสรณ์
ไม่ทิ้งเรื่องความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นใคร การ

ทำางานร่วมกนัได้จะก่อให้เกดิประโยชน์อย่างยิง่ เราต้อง
สร้างผู้นำาการเปล่ียนแปลงให้ได้ ในส่วนของสหกรณ์ต้อง
มจีดุอ่อนทกุแห่ง เราจะทำาอย่างไรเพือ่แก้ไขจดุอ่อนทีม่ี 

ในกลุม่ต่าง ๆ  ถ้าเราสร้างผูน้ำาการเปลีย่นแปลง 
จะเป็นจุดนำาสู่ความสำาเร็จ

ดร.ธนภัท  แสงอรุณ
ขอสรุปเน้นยำ้าในเรื่องพันธมิตรธุรกิจ สหกรณ์

สามารถกลบัไปทำาได้ในแง่ของตลาดคอื การหาจดุเด่น
ร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ อาจใช้เฟรนไชด์ เครือข่าย

ในภูมิภาคต่าง ๆ ตอนนี้ทราบว่ามีศูนย์กระจายสินค้า
สหกรณ์ (CDC)

การสร้างเครอืข่ายทีส่ร้างต้นนำา้ กลางนำา้ ปลายนำา้ 
ระหว่างภมูภิาค ท่ีสามารถแลกกนัวางสินค้าในสหกรณ์
ร้านค้าต่างภูมิภาค เมื่อเราเข้มแข็งภายในประเทศ สิ่ง
แรกทีเ่ราจะได้ คอื อยูร่อดจากการบกุรกุของธรุกจิจาก
จีน จากนี้เราก็ขยายได้มากขึ้นซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก ในแง่
ของภาครฐัคงได้กลบัไปทบทวน ทีจ่ะต้องกระชับความ
ร่วมมอืในการวางแผนเครอืข่าย เพือ่ส่งเสรมิการตลาด
ของสหกรณ์ให้มากขึ้น

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท
ขอสรปุว่า สถาบนัฯ กค็งทำาหน้าทีข่องมหาวทิยาลยั

ในเรือ่งการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (action research) เพือ่
ยกระดบัสหกรณ์ แต่สหกรณ์ในความหมายของสถาบัน 
ไม่เฉพาะสหกรณ์ที่จดทะเบียน อย่างเดียว แต่รวมถึง
สหกรณ์ที่มีฐานประชาชนด้วย

แล้วพบกันในเวทีเสวนา 100 ปีการสหกรณ์ไทยในปีหน้าค่ะ!!!
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