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สว.สก.

เวทีรับฟงควำมคิดเห็น
กำรพัฒนำระบบสนับสนุน

ทำงด้ำนกำรเงินและกฎหมำยสหกรณ์   
 การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นภายใตหัวเรื่อง “การพัฒนาระบบสนับสนุนทางดานการเงินและกฎหมาย
สหกรณ : สําหรับกาวเขาสูศตวรรษ ที่สองการสหกรณไทย” ในครั้งนี้เปนไปภายใตภารกิจของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ในฐานะหนวยงานที่เปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการของขบวนการสหกรณ อีกทั้งสานตอ
นโยบายของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร ที่ใหความสําคัญเรื่องสหกรณมาโดยตลอด

สว.สก.

ในแวดวงฅนสหกรณ�
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กำรจัดเวทีในครั้งนี้ สถำบันฯ 
ไดเ้ชญินกัสหกรณแ์หง่ชำต ิผูท้รงคณุวฒุ ิ
และนกัสหกรณท์ีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะ
ทำงด้ำนกำรเงินและกฎหมำย โดยทุก
ทำ่นล้วนมผีลงำนกำรขบัเคลือ่นสหกรณ์
ในระดบัชำตทิัง้ดำ้นกำรยกรำ่งกฎหมำย 
กำรก�ำหนดยทุธศำสตร ์นโยบำยสหกรณ ์
ตลอดจนกำรน�ำองค์กรในระดับชำติ ที่
เป็นแบบอย่ำงที่ดี

ขอ้ก�ำหนดส�ำหรบักำรอภปิรำย
ในเวที เริ่มต้นจำกยกประเด็นท้ำทำย ที่
ใหท้กุทำ่นใช้ประสบกำรณ์ทีเ่กีย่วข้องกบั
สหกรณ ์มำมองภำพใหญข่องขบวนกำร
สหกรณ์ในศตวรรษหน้ำ (หลังปี พ.ศ. 
2559) แลว้อภปิรำยในประเดน็โครงสรำ้ง
พื้นฐำนและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกท่ี
จ�ำเป็นในด้ำนระบบกำรเงิน กฎหมำย
และอื่น ๆ ซึ่งมีข้อสรุปที่น่ำสนใจ ดังนี้

ประเดน็ภำพอนำคต (Scenario) 
ของขบวนกำรสหกรณ์ มีข้อสรุปเป็น 2 
ภำพใหญ ่คอื ภำพแรก ให้สหกรณ์ด�ำเนิน
งำนในรปู อเนกประสงค ์(multi-purpose 
co-ops) เพ่ือใหบ้รกิำรสมำชิกครบวงจร
และเชื่อมโยงธุรกิจกันในรูปของระบบ
ธรุกจิสหกรณ ์ภำพทีส่อง บำงทำ่นยงัคง
ใหส้หกรณแ์ตล่ะประเภทยึดขอบเขตของ
กำรด�ำเนนิงำนตำมทีจ่ดทะเบยีนประเภท
สหกรณ ์เชน่ สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นก็ให้ท�ำ
เรือ่งกำรเงนิ และใหม้กีลไกกำรเชือ่มโยง
ธุรกิจเปน็ระบบสหกรณท์ีเ่อือ้ประโยชน์
ตอ่กำรด�ำเนนิงำนตำมอตัลกัษณก์ำรเปน็

องค์กำรธุรกิจของประชำชน

กำรพัฒนำระบบกำรเงนิสหกรณ ์
ควรมองไปทีเ่จตนำรมณส์�ำคญัของระบบ
กำรเงนิสหกรณท์ีม่กีำรเชือ่มโยงกำรระดม
ทุนจำกแหล่งทุน (ที่ส�ำคัญคือ ทุนของ
สหกรณ์ ทุนสะสมจำกกำรท�ำธุรกิจและ
ทนุจำกกำรจดัหำตำมแผนธรุกจิสหกรณ)์ 
และกำรจดัสรรเงนิทนุไปใชป้ระโยชน ์(ใหกู้้
แกส่มำชกิตำมควำมจ�ำเปน็ และกำรลงทนุ
เพือ่เพิม่สมรรถนะเชงิธรุกจิ บรกิำร และ
สวสัดกิำร) ซึง่เคยมีกำรก�ำหนดยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรเงินไว้แล้ว ทั้ง
ในระดับชุมนุมสหกรณ์ระดับชำติ แผน
พัฒนำกำรสหกรณ์ฉบับที่ 2 แต่คณะ
กรรมกำรพฒันำกำรสหกรณแ์หง่ชำตยิงั
มิได้น�ำมำขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติให้เป็น
รปูธรรม โดยทีป่ระชมุไมเ่หน็ดว้ยในกำร
จัดตั้งธนำคำรสหกรณ์ เพรำะปัจจุบันมี

ธนำคำรเฉพำะกจิทีด่�ำเนนิกำรในสว่นนี้
อยู่แล้ว อีกทั้งกำรเชื่อมโยงธุรกรรมกำร
เงินในบริบทสำกล ก็มีธนำคำรพำณิชย์
เปน็กลไกในเรือ่ง กำรบรกิำรสภำพคลอ่ง
และกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินที่เป็น
มำตรฐำนสำกล ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยอยู่แล้ว 
โดยเหน็วำ่ ควรใหค้วำมส�ำคญักบักำรยก
ระดับสมรรถนะของชุมนุมสหกรณ์ต่ำง 
ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นไปตำมแนวทำงของ
กำรพัฒนำสหกรณ์อย่ำงแท้จริง

 กำรปรบัปรงุกฎหมำยสหกรณ ์
ทีป่ระชมุมคีวำมเหน็ตรงกนัวำ่ กฎหมำย
สหกรณ์มีไว้เพื่อส่งเสริมสหกรณ์ให้
เตบิโตตำมอัตลกัษณส์หกรณใ์นกำรเปน็
องค์กำรธุรกิจฐำนสังคม (ที่มีประชำชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในองค์กำรธุรกิจที่เขำ
เป็นเจ้ำของ เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทั้ง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อม
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กัน) โดยที่รัฐไม่ควรเข้ำมำก้ำวก่ำยมำก
จนเกินไป แต่บทบำทหน้ำของรัฐ คือ 
กำรก�ำกับดูแลมิให้สหกรณ์สร้ำงควำม
เสียหำยแก่ประชำชน โดยกำรปรับปรุง
กฎหมำยสหกรณ ์ควรใหค้วำมส�ำคญัเรือ่ง 
ควำมเปน็นติบิคุคลของสหกรณแ์ละกำร
มีส่วนร่วมของประชำชน อัตลักษณ์ใน
ควำมเป็นองค์กำรธุรกิจฐำนสังคม ทั้งนี้
สหกรณแ์ตล่ะแหง่ยงัมขีอ้บงัคบัสหกรณ์
ทีส่มำชกิผูเ้ปน็เจำ้ของมอี�ำนำจหนำ้ทีใ่น
กำรก�ำหนดถอืใชเ้พือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่
กำรตอ่กำรด�ำเนนิงำนและสอดคลอ้งกบั
รัฐธรรมนูญ กฎหมำยสหกรณ์ ไม่ขัดต่อ
กฎหมำยต่ำง ๆ ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

  กำรส่งเสริมสหกรณ์ในแนว
นโยบำยแหง่รฐั ควรไดพ้จิำรณำใหค้วำม
ส�ำคัญในมิติต่ำง ๆ ได้แก่

- กำรก�ำหนดทิศทำงกำรขับ
เคลื่อนขบวนกำรสหกรณ์ในภำพใหญ่ 
มีพิมพ์เขียวที่ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมทั้งนัก
วชิำกำร ผูท้รงคณุวฒุ ิและนกัสหกรณ ์ที่
เขำ้ใจอตัลกัษณก์ำรสหกรณอ์ยำ่งแทจ้รงิ

- กำรก�ำหนดทิศทำงกำรก�ำกบั-สง่
เสรมิกำรสหกรณ์ทีส่�ำคญั คอื รฐัธรรมนญู 
กฎหมำยสหกรณ์ ค�ำสั่งนำยทะเบียน
สหกรณ ์ประกำศคณะกรรมกำรพฒันำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ เป็นต้น

- กำรสร้ำงกลไกกำรยกระดับ
สมรรถนะระบบสหกรณ์ไปในทศิทำงใน
กำรสรำ้งสมรรถนะกำรแขง่ขนั มำตรฐำน
สำกล และกำรมธีรรมำภบิำลซ่ึงจะชว่ยให้
เกดิควำมเชือ่มัน่ ไวว้ำงใจจำกประชำชน
ใหเ้ขำ้มำมสีว่นรว่ม และเชือ่มโยงธรุกจิสู่
สำกล ตำมยทุธศำสตรก์ำรพฒันำประเทศ

อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งในกำรดังกล่ำว
ควรมีกลไกของระบบกำรวิจัย อำทิเช่น 
ระบบวิจัยชุดโครงกำร กำรขับเคลื่อน
กำรพฒันำกำรสหกรณแ์ละกำรคำ้ทีเ่ปน็
ธรรมของสถำบนัวชิำกำรดำ้นสหกรณภ์ำย
ใต้กำรสนับสนุนของส�ำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ซึ่งระบบกำร
วจิยัและพฒันำควรด�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�ำคัญประกำรหน่ึงมำจำกบุคลำกรที่
เกีย่วขอ้งสว่นใหญข่ำดควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
ในบรบิทกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ ์จงึ
เหน็ควรใหม้กีำรวำงระบบ/กลไกกำรยก
ระดับสมรรถนะของบคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(อ่ำนรำยละเอียดในรำยงำนวิจัยชุด
โครงกำรกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์และกำรค้ำที่เป็นธรรม ระยะ
ท่ี 7. ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย, 2558)

กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงขบวนกำร
สหกรณ์ ที่ประชุมกล่ำวถึง กำรก�ำหนด
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ประเภทสหกรณ์ ซึง่เกีย่วข้องกบักฎหมำย
สหกรณ์ กฎกระทรวง ข้อบงัคบัสหกรณ์ 
ทั้งนี้เห็นตรงกันว่ำ ขบวนกำรสหกรณ์
ควรมีโครงสร้ำง องคำพยพท่ีไม่แข่งขัน
กันและกันอย่ำงทีเ่ป็นอยู ่ทัง้นีก้ลไกของ
กำรวำงกรอบยทุธศำสตร์ และพมิพ์เขยีว
ในกำรขบัเคลือ่นกำรด�ำเนนิงำนของระบบ
ธุรกิจสหกรณ์ จึงเป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้อง
ยกระดับกำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน โดยระบบธุรกิจสหกรณ์
จะแตกต่ำงจำกระบบธรุกจิเอกชน เพรำะ
ระบบธรุกจิสหกรณ์เป็นระบบธรุกจิทำง
เลือกที่ประชำชนใช้กลไกสหกรณ์เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำตนเอง ให้เข้ำมำ
มีส่วนร่วมในกำรจดัตัง้องค์กำรธรุกิจของ
พวกเขำ ให้ได้มีโอกำสน�ำผลผลิตของ
เกษตรกร ผูป้ระกอบกำรรำยย่อย กระจำย
ผลผลติไปสูผู่บ้รโิภค โดยหวงัว่ำ “สหกรณ์” 
จะเป็นองค์กำรธรุกจิทีพ่ึง่ทีช่่วยลดควำม
เหลื่อมล�้ำ และสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่
พวกเขำตำมที่คำดหวัง

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันวิชำกำร
ด้ำนสหกรณ์กล่ำวรำยงำนว่ำ สถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์ในฐำนะหน่วยงำน
ในคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ มีภำรกิจส�ำคัญในกำร
เปน็หนว่ยงำนวชิำกำรสนบัสนนุดำ้นกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร เชื่อมโยงเครือข่ำย 
และกำรท�ำหน้ำที่เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้ทำงด้ำนสหกรณ์ ซึ่งในทุกปีจะได้
มกีำรจดัเวทเีสวนำประจ�ำปเีพือ่เผยแพร ่
องค์ควำมรู้ใหม่ และนวัตกรรมกำรวิจัย 

 เนือ่งจำกขบวนกำรสหกรณก์ำ้ว
ย่ำงเข้ำสู่ศตวรรษที่ 2 ในปี พ.ศ. 2559 
ดังนั้น กำรจัดเวทีรับฟังควำมคิดเห็นใน
คร้ังนี้ จึงถือเป็นนิมิตหมำยท่ีดีท่ีจะได้
รเิริม่กำรอภปิรำยแลกเปลีย่นขอ้คดิควำม
เห็นเกี่ยวกับแนวคิดกำรพัฒนำสหกรณ์
ในศตวรรษที่ 2 ซึ่งสถำบันวิชำกำรด้ำน
สหกรณ์จะได้น�ำไปใช้เป็นแนวคิดและ
แนวทำงขับเคลื่อนกำรวิจัยและพัฒนำ
รว่มกบัภำคต่ีอไป อกีท้ังเปน็กำรสำนต่อ
นโยบำยของมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์
ทีใ่หค้วำมส�ำคญัเรือ่งกำรสหกรณ ์ดว้ยใน
โอกำสนีจ้งึใครข่อเรยีนเชญิคณบดกีลำ่ว
เปิดกำรประชุมค่ะ

ผศ.ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง
 ขอขอบคณุผูอ้�ำนวยกำรสถำบนั

วชิำกำรด้ำนสหกรณ ์ขอบคณุผูท้รงคณุวฒุิ
ทุกท่ำนที่ให้เกียรติเข้ำร่วมเวทีในวันนี้ 

 โดยที่สภำมหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ได้ให้ควำมส�ำคัญกับเรื่อง
สหกรณ์มำโดยตลอด ดังนั้นกำรจัดเวที

รบัฟงัควำมคดิเหน็ในวันนี ้โดยเฉพำะใน
ประเดน็เรือ่งกำรพฒันำระบบสนบัสนนุ
ด้ำนกำรเงินและกฎหมำยสหกรณ์ก็จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อหลำยฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง และใคร่ขอขอบคุณผู้อ�ำนวย
กำรสถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์และ
ผูท้รงคณุวฒุทิกุ ๆ  ทำ่น .ในโอกำสนีดิ้ฉนั
ใคร่ขอเปิดกำรประชุม

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
 ดังที่ได้กล่ำวในเบื้องต้นแล้วว่ำ 

ขบวนกำรสหกรณ์ไทยก�ำลังจะก้ำวย่ำง
สูศ่ตวรรษที ่2 ในปี พ.ศ. 2559 นี ้อย่ำงไร
ก็ตำมประเด็นท้ำทำยที่ส�ำคัญและยังมี
ข้อถกเถียงกันอยู่ที่ส�ำคัญเป็นเรื่องเกี่ยว
กับกฎหมำยสหกรณ์และแนวทำงกำร
พฒันำระบบกำรเงนิ โครงสร้ำงขบวนกำร
สหกรณ์ รูปแบบของหน่วยงำนก�ำกับ
ดแูล และท่ีเป็นประเด็นร้อนซึง่สร้ำงผลก
ระทบอย่ำงกว้ำงขวำง คือ ปัญหำเรื่อง
คอรัปชั่นของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ จ�ำกดั ดฉินัจงึใคร่ขอเปิดอภปิรำย
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รับฟังควำมเห็นจำกทุกท่ำนที่เป็นผู้คร�่ำ
หวอดในขบวนกำรสหกรณ์ โดยขอให้ท่ำ
นมองภำพใหญ่ และภำพรวมของกำร
สหกรณ์ไทย ซึ่งจะขอให้ทุกท่ำนใช้
ประสบกำรณ์ของท่ำนให้ข้อคิดเห็นซึ่ง
สถำบันวิชำกำรด้ำนสหกรณ์จะได้สรุป
และน�ำไปใช้ขบัเคลือ่นภำรกจิของสหกรณ์
ด้ำนกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเพื่อ
ประโยชน์ต่อไป ก่อนอ่ืนใคร่ขอให้แต่ละ
ท่ำนโปรดแนะน�ำตวัเองและให้ข้อคดิกำร
อภิปรำยในวันนี้ ขอบคุณค่ะ

คุณมนัส  ชูผกา
 ควำมมุง่หวงัในวนันี ้ในฐำนะที่

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำวหงส์
ทอง จ�ำกดั ซึง่เปน็สหกรณใ์นภำคเอกชน 
มองเห็นว่ำระบบสหกรณ์สำมำรถช่วย
เหลอืในภำคเอกชนไดเ้ปน็อยำ่งด ีดงันัน้
วันนี้มีควำมคิดอะไรก็จะน�ำมำเสนอ

อ.เชิญ  บำ รุงวงศ
  รูส้กึดใีจทีไ่ดร้บัเชญิมำอภปิรำยใน

หวัขอ้เกีย่วกบัระบบกำรเงนิและกฎหมำย
เกีย่วกบัสหกรณซ์ึง่เปน็เรือ่งส�ำคญั ตนมี
ข้อสังเกตในเรื่องที่ควรต้องแก้ไข

คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์
 ตนเหน็วำ่ถ้ำสหกรณไ์มม่บีรบิท

ทำงกฎหมำยคงกำ้วไปอยำ่งยำกล�ำบำก 
จึงได้ท�ำกำรศึกษำว่ำ ถ้ำต้องกำรให้มี
กฎหมำยดำ้นสหกรณค์วรคดิอยำ่งไร 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
 ตัง้ใจวำ่จะมำแบ่งปันประสบกำรณ์

ในฐำนะเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมสหกรณ์ 
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รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
 อยำกให้ท่ำนมองภำพอนำคต 

(Scenario) ของขบวนกำรสหกรณ์ที่
ท่ำนอยำกให้เป็นในศตวรรษหน้ำ

จำกภำพดังกล่ำวขบวนกำร
สหกรณ์ควรมีโครงสร้ำง องคำพยพ
อย่ำงไร ระบบกำรเงินแบบไหน สำระ
ส�ำคัญของกฎหมำยแบบที่สนับสนุนให้
สหกรณ์พัฒนำสู่อัตลักษณ์ของกำรเป็น
สหกรณ์ที่แท้จริง

อ.เชิญ  บำ รุงวงศ
 ภำพของขบวนกำรสหกรณ์ ขณะ

นีม้กีำรพฒันำอย่ำงไม่รำบรืน่ โดยเฉพำะ
ขบวนกำรสหกรณ์ซึ่งหมำยถึงสหกรณ์
ทกุประเภท ทกุระดบั มสีลบัซบัซ้อนเกิน
ไป ไม่เป็นระบบอย่ำงที่ควรจะเป็น เช่น 
ประเภทสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จะเห็น
ว่ำประเภทสหกรณ์ทีม่วีตัถุประสงค์ด�ำเนนิ
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจมีควำมซับซ้อน

จนท�ำให้หำสถิติทำงกำรเงินได้ล�ำบำก 
อย่ำงเช่น กรณขีองสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น
จำกท่ีควรเป็นสหกรณ์กำรเงินก็กลำย
เป็นสหกรณ์เอนกประสงค์ หำกสหกรณ์
ดังกล่ำวด�ำเนินงำนในต่ำงจังหวัดก็จะ
เป็นกำรซ�้ำซ้อนกับสหกรณ์กำรเกษตร 
สหกรณ์กำรเกษตรเป็นที่ยอมรับแลว้ว่ำ
ต้องเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ เพือ่บรกิำร
สมำชิกอย่ำงครบวงจร ส่วนสหกรณ์
เครดติยูเนีย่นท่ีท�ำธุรกิจหลำกหลำย กรณี
เช่นนีเ้หน็ว่ำ น่ำจะแปรสภำพหรอืเปล่ียน
ประเภทเป็นสหกรณ์กำรเกษตร แต่หำก
สหกรณ์ดงักล่ำวด�ำเนนิงำนในเมอืง กรณี
นี้ก็อำจจัดเป็นอีกประเภท เรียกว่ำเป็น
สหกรณ์เอนกประสงค์ 

 กำรที่ประเภทสหกรณ์ไม่เป็น
ระบบเดียวกัน มีผลต่อเรื่องอื่น ๆ เช่น 
สถิติ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์จะท�ำได้
ยำกล�ำบำก ยิ่งในขณะนี้ นำยทะเบียน
สหกรณต์อ้งท�ำรำยงำนตำมแยกประเภท
ของสหกรณ์  

 โครงสร้ำงสหกรณ์ท�ำให้กำร
รวมตวัในรปูของชมุชนสหกรณแ์ทนทีจ่ะ
เปน็รปูแบบของสหกรณท์ีม่วีตัถปุระสงค์
อยำ่งเดยีวกนัมำรวมตวักนักลำยเปน็แบบ
อเนกประสงค์

 ด้ำนกฎหมำย คณะกรรมกำร
พฒันำกำรสหกรณแ์หง่ชำต ิ(คพช.) เปน็
ทั้งหน่วยงำนบริหำรและหน่วยงำนด้ำน
นโยบำยทั้ง ๆ ที่ควรจะเป็นหน่วยงำน

ระดับนโยบำย เป็นองค์กรที่เสนอแนะ 
ให้ค�ำแนะน�ำแก่รัฐบำลในเรื่องนโยบำย
เกี่ยวกับสหกรณ์

 อ�ำนำจกระท�ำกำรของสหกรณ์
ตำมมำตรำ 46 มำกมำยเกนิไปควรบญัญตัิ
วำ่ “ใหม้สีทิธหินำ้ตำมทีก่�ำหนดไวใ้นขอ้
บังคับ” และ “อ�ำนำจด�ำเนินคดี”

คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง
 อยำกให้สหกรณ์ประสบควำม

ส�ำเรจ็ 2 ดำ้น คอื 1) ดำ้นควำมเปน็ธุรกจิ 
และ  2) ด้ำนควำมเป็นสหกรณ์ 

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จทั้งสองด้ำน 
บำงอย่ำงเป็นรูปธรรม บำงอย่ำงเป็น
นำมธรรม เช่น ควำมส�ำเร็จทำงธุรกิจ มี
อตัรำสว่นทำงกำรเงนิมำกมำยมำวดั แต่
กรณคีวำมส�ำเรจ็ทำงด้ำนสหกรณ์ยังเป็น
ปัญหำ อำจแกไ้ขไดโ้ดยกฎหมำย เชน่ กำร
จ�ำกดัระยะเวลำใหเ้งนิกูส้มำชกิ ก�ำหนด
ขอบเขตกำรกูร้ะยะสัน้ ระยะกลำง ระยะ
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ยำว ควำมสำมำรถในกำรกอ่หนีก้บับคุคล
ภำยนอกโอยกำรก�ำหนดวงเงนิกูย้มืของ
สหกรณ์ รวมท้ังคุณสมบัติของบุคคลผู้
สมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็กรรมกำรด�ำเนนิกำร

คุณอนันต  ชาตรูประชีวิน
 จะขอมองภำพของขบวนกำร

สหกรณ์ ควรพิจำรณำใน 4 มิติ ดังนี้
 กำรก�ำหนดทศิทำง กำรก�ำกบั

ดแูล ตอนน้ีมอีงค์กรแล้ว แตอ่ยำกใหเ้กิด
ประสทิธภิำพ หรอืเรือ่งกำรก�ำหนดทศิทำง 
เรำมสีนันบิำตสหกรณแ์หง่ประเทศไทยที่
เปน็เวทตีวัแทนควำมตอ้งกำรของสมำชกิ
มำสู่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์
แหง่ชำตซิึง่จ�ำเปน็ต่อกำรก�ำหนดทิศทำง 
นโยบำย แตเ่อำเรือ่งกำรวนิิจฉยัข้อพพิำท
ไปให้หน่วยงำนอื่นด�ำเนินกำร และกำร
ถกประเดน็ในเวทรีะดับชำติต้องผ่ำนกำร
ศึกษำวิจัยปัญหำ กำรประชุมเชิงปฏิบัติ
กำรระดบัภำคมำกอ่น แลว้จงึมำเวทรีะดบั
ชำติ จำกนั้นจึงไปสู่ระดับนโยบำย

 นำยทะเบียนสหกรณ์ในฐำนะ
ผูก้�ำกบัดแูลทีอ่ำจพดูวำ่ไมค่อ่ยมอี�ำนำจ 
จึงน่ำไปศึกษำกำรก�ำกับดูแลของภำค
สถำบันกำรเงิน แบงก์ชำติเป็นอย่ำงไร 
แล้วน�ำมำประยุกต์ใช้ให้รัดกุม

 เร่ืองควำมเปน็อสิระของสหกรณ ์
ขอบเขตคือขนำดไหน อิสระจนกระทบ 
กระเทือนถงึควำมปลอดภยัในทรพัยส์นิ
ของสมำชกิ ประชำชน ไดห้รอืไม ่ซึง่ไมใ่ช ่
จึงย่อมต้องมีผู้ก�ำกับดูแล และก็ต้องให้

เครื่องมือแก่เขำ และจะท�ำได้โดยผ่ำน
กฎหมำย

  ตอนนี้เรำมีธนำคำรเพื่อ
กำรเกษตรและสหกรณก์ำรเกษตรซึง่กม็ี
บทบำทหนำ้ทีใ่นกำรท�ำธรุกจิกบัสหกรณ ์
(ให้เงินกู้) อยู่แล้ว สถำบันวิชำกำรด้ำน
สหกรณ์ก็เคยจัดเวทีวิจัยและมีแนวทำง
ทีใ่หส้หกรณถ์อืหุน้แลว้แตส่หกรณไ์มไ่ด้
ถือ เพรำะปันผลต่�ำ ยังไม่เห็นว่ำเรำไม่มี
ธนำคำรสหกรณ์อย่ำงไร

 Center Finance Facility แตล่ะ
ประเภทสหกรณ์มีชุมนุมแล้ว ทำงด้ำน
กำรประกันภัยก็มีแล้ว แต่จะท�ำอย่ำงไร
ให้ร่วมมือทำงกำรเงินระหว่ำงกันได้

  ระบบควำมม่ันคง สหกรณ์
ไทยอ่อนแอ น่ำเป็นห่วง เพรำะถ้ำปัญหำ
เกิดกับสหกรณ์ใดแล้วกระทบไปตลอด
ขบวนกำรสหกรณ์ เร่ืองน้ีเองเป็นปัจจัย
หน่ึงท่ีท�ำให้ควำมร่วมมือทำงธุรกิจเกิดข้ึน
ได้ยำก ท้ัง ๆ  ท่ีมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง มำตรฐำนท่ีสหกรณ์จะ
ต้องปฏิบัติยังกระจัดกระจำยกัน ไม่ได้มี
ผลบังคับชัดเจน ต่ำงมำตรฐำนของสถำบัน
กำรเงิน หรือเร่ืองกำรประกันภัย

 กองทุนรักษำเสถียรภำพ/กำร
ประกันเงินฝำก ส�ำหรับกองทุนรักษำ
เสถียรภำพจะดูแลกิจกำรไม่ให้กิจกำร
บริหำรล้มเหลว ดูแลไม่ให้สหกรณ์
บริหำรงำนแย่ ส่วนกำรประกันเงินฝำก
เปน็กำรประกันเงนิของประชำชนทีฝ่ำก
ไว้ในสหกรณ์ ตอนนี้ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้ำ

ถำมว่ำเป็นเรื่องใหม่หรือไม่ ค�ำตอบคือ
ไม่ และถ้ำสร้ำงขึ้นได้ ควำมเชื่อมั่นของ
ประชำชนตอ่ระบบสหกรณจ์ะมีมำกขึน้ 
เงินทุนจะเข้ำมำ

 เรือ่งนีค้งเปน็บทบำทของกรมสง่
เสริมสหกรณ์ คือ เข้ำไปสร้ำงมำตรฐำน 
แล้วปล่อยคณะบุคคลที่เหมำะสมเป็นผู้
ดูแลต่อ

  กำรบูรณำกำรเครือข่ำย
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย 
เทคโนโลยี และสำรสนเทศซึ่งทั้งสอง
เรื่องมีรำยละเอียดในงำนวิจัยที่สถำบัน
วิชำกำรด้ำนสหกรณ์และภำคีได้เคย
ก�ำหนดไวใ้นแผนพฒันำกำรสหกรณฉ์บบั
ที่ 2 เป็นยุทธศำสตร์แล้ว แต่น่ำเสียดำย
ที่ไม่ได้น�ำไปปฏิบัติ

คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์
 เรื่องนี้เป็นเรื่องยำก หำกมอง

ในประเด็นปัญหำ จริง ๆ  ไม่มีใครเข้ำไป
แกไ้ข สงัคมของเรำยดึตดิกบัทนุนยิมมำก
เกินไปหรือไม่

 สหกรณ ์คอื องคก์รทีม่เีอกลกัษณ์
เฉพำะ กำรตัง้สหกรณม์ำจำกรำกฐำนกำร
แกไ้ขปญัหำควำมเดอืดรอ้นของคนดอ้ย
โอกำส กำรแกไ้ขปญัหำตอ้งยดึหลกักำร
ช่วยเหลือตนเอง และ กำรช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน

 ปัจจุบัน หลำยคนมองสหกรณ์
ที่ไม่ใช่สหกรณ์ เป็นธุรกิจที่หำก�ำไร 
สหกรณ์ที่ล้มลงไป เพรำะคนมุ่งหำก�ำไร 
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หรอืประโยชน ์ใหเ้กดิกำรจดัสรรรำยไดท้ี่
เรยีกวำ่ก�ำไรมำแบ่งปันกัน พอมุง่ก�ำไรแลว้
แตค่นสหกรณไ์มไ่ดร้่�ำเรยีนมำทำงธรุกจิ
อยำ่งลกึซึง้ กท็�ำใหธ้รุกจิขำดทนุ นอกจำก
นี้เรำมีเรื่องคอรัปชั่น สหกรณ์มีค่อนข้ำง
เยอะ แตเ่รำไมเ่คยตแีผ่วำ่ใหญข่นำดไหน 
ตรงนีแ้กไ้ขดว้ยกฎหมำยไมไ่ด้ถ้ำคนยงัติด
ยึดว่ำสหกรณ์ต้องท�ำธุรกิจ ต้องหำก�ำไร 
ต้องใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือหำก�ำไร

 ปัญหำทำงกฎหมำยที่มี เรำไม่
ใช้กฎหมำยตำมเจตนำรมณ์ที่กฎหมำย
เขียนเอำไว้ เช่น

คณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) ในทัศนะที่ตน
เขยีนมำตรำนีข้ึน้มำ ตำมเจตนำรมณข์อง
กฎหมำยต้องกำรให้ก�ำหนดทิศทำงของ
สหกรณ์ว่ำ จะก้ำวไปอย่ำงไรในทุก ๆ 4 
ปี โดยให้คณะกรรมกำรฯ ก�ำหนดแผน
ท�ำแบบคลำ้ย ๆ  กบัแผนพฒันำเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชำต ิจงึเขยีนกฎหมำยลอ้
กนัมำ เขยีนแผนแลว้ตอ้งคอยดแูลแกไ้ข
ให้เดินตำมแผน แต่เขียนมำ 3 แผน เรำ
ไม่เคยท�ำตำมแผนพัฒนำกำรสหกรณ์ 
อย่ำงไรก็ตำมยังเห็นว่ำ ควรมี คพช.ต่อ
ไป แตต่อ้งชดัเจนวำ่แผนนีต้อ้งท�ำ ตอ้งให้
ฝำ่ยรฐั ฝำ่ยสภำยอมรับตำมแผนน้ี ใครไม่
ท�ำตำมนี้ต้องมีมำตรกำร มีสภำพบังคับ

กองทุนพัฒนำสหกรณ์ (กพส.) 
ท�ำตัวเหมือนนำยทุนให้กู้โดยคำดหวัง
ว่ำเงินที่ให้กู้ไปจะต้องกลับคืนมำ แต่
เจตนำจรงิ ๆ  มไีวส้�ำหรบัสหกรณท์ีเ่พิง่กอ่

ตั้ง ยังขำดแคลน ไม่สำมำรถไปขอกู้กับ
หน่วยงำนอื่น ๆ ได้ เพรำะยังไม่มีควำม
มั่นคง ยังไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ ช่วงเวลำ
สั้น ๆ ไม่ใช่ส�ำหรับสหกรณ์ขนำดใหญ่ที่
มีควำมมั่นคงแล้วใช้เงินก้อนนี้

กำรก�ำกับดูแล เรำอ่อนในกำร
บังคับใช้ พวกน้ีเป็นปัญหำเร้ือรัง นำย
ทะเบยีนสหกรณม์อี�ำนำจไมก่ีม่ำตรำ แต่
เพยีงพอแลว้ ไมต่อ้งเพิม่ แตข่อให้บงัคบั
ใช้อย่ำงตรงไปตรงมำ

ในศตวรรษหน้ำ สหกรณ์ที่จะ
พฒันำไปยงัยดึหลกัสหกรณว์ำ่ ตอ้งชว่ย
เหลือผู้เดือดร้อน คือ คนในชมุชน ผู้ผลิตที่
เปน็เกษตรกร ไม่มีรำยไดแ้นน่อน จึงอยำก
แบ่งสหกรณ์ออกเป็นสองพวก คือ กลุ่ม
สหกรณก์ำรเงิน และกลุม่สหกรณผ์ูผ้ลติ 
เพรำะขณะนีส้หกรณท์�ำกจิกรรมอยูส่อง
กิจกรรมชัด ๆ  คือ กิจกรรมภำคกำรเงิน 
และกจิกรรมในภำคกำรผลติ-ภำคตลำด

คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท
 ในฐำนะเป็นผู้น�ำนโยบำยไป

ปฏิบัติ
 กฎกระทรวงก�ำหนดประเภท

สหกรณ์บอกแต่ว่ำสหกรณ์มีประเภท
อะไรบ้ำง แต่ไม่บอกขอบเขต ไม่บอก
อ�ำนำจหน้ำท่ีให้ชัดเจน ท�ำให้เกดิปญัหำ
เชน่ สหกรณก์ำรเกษตรสำมำรถกอ่สรำ้ง
คอนโดมเินยีมไดห้รือไม ่โดยสหกรณอ์ำ้ง
วำ่ท�ำไดต้ำม พ.ร.บ. สหกรณ ์มำตรำ 46 

 เรำต้องกำรให้สหกรณ์เข้ม
แข็ง ต้องมี 2 ด้ำน คือ ด้ำนธุรกิจ และ
ดำ้นควำมสขุ อยำกใหม้หำวทิยำลยัถอด
บทเรียนเพื่อน�ำมำใช้กับสหกรณ์

 โครงสร้ำงดีอยู่แล้ว
 ธนำคำรสหกรณ์ ไม่เห็น

ด้วย เรำใช้องค์กรที่มีอยู่ เช่น ชุมนุม ให้
เปน็สถำบนักำรเงนิส�ำหรับสหกรณแ์ต่ละ
ประเภท ต้องแก้กฎหมำย แยกหน้ำที่
ระหว่ำงสหกรณ์ข้ันพื้นฐำนกับชุมนุม 
เพรำะปจัจบุนันีส้หกรณข์ัน้ปฐมกบัระดบั
ชุมนุมมีกำรท�ำธุรกิจแข่งกัน ได้แก่ กำร
รับฝำกเงิน เช่นให้สหกรณ์ขั้นปฐมรับ
ฝำกเงินระหว่ำงกันเอง

 สหกรณ์ไม่รู้จักสมำชิกของ
ตน เห็นดว้ยกับโครงสรำ้งสมยักอ่น คอื มี
สหกรณท์ีค่อยฝกกลุม่ทีจ่ะมำเปน็สหกรณ์ 
เชน่ ใหช้มุนมุสหกรณเ์ปน็พีเ่ล้ียงแนะน�ำ
เรือ่งตำ่ง ๆ  กอ่นกลุม่ใหมจ่ะจดทะเบยีน
เป็นสหกรณ์

คุณมนัส  ชูผกา
ขอเรยีนวำ่ในกำรพจิำรณำกลุม่

บคุลำกรทีเ่กีย่วขอ้งกบัสหกรณ ์อำจแบง่
เป็น ข้ำรำชกำร พนักงำนรัฐวิสำหกิจ 
เกษตรกร เอกชน และอำชพีรบัจำ้งอิสระ 
ทัง้ 4 กลุม่มคีวำมเดอืดรอ้นทำงเศรษฐกจิ
เหมือนกัน จะสังเกตได้ว่ำ ในหน่วยงำน
ใด ๆ ก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จำกนั้นมำดูโครงสร้ำงสหกรณ์ 
ตนเคยเปน็ผูจ้ดักำรรำ้นสหกรณผ์ูป้ฏบิตัิ
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งำนกำรไฟฟำ้ฝำ่ยผลติแหง่ประเทศไทย 
จ�ำกดั และปจัจบุนัเปน็ผูจ้ดักำรสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้ำวหงส์ทอง จ�ำกัด มองเห็น
ว่ำสหกรณ์ทั้งสองไม่ต่ำงกัน เพรำะร้ำน
สหกรณใ์หเ้ชำ่ซือ้ของ สหกรณอ์อมทรพัย์
ให้กู้เงิน สหกรณ์บริกำร สหกรณ์แท็กซี่
ก็ให้กู้เงินไปลงทุน แสดงให้เห็นว่ำท�ำ
ธุรกรรมทำงกำรเงินเหมือนกัน 

พระรำชบญัญตัสิหกรณม์คีวำม
ชัดเจน คือ กันคนเข้ำมำลงทุนกับช่วย
เหลือสมำชิก

กำรรวมกลุ่ม มีทั้งชุมนุม ชมรม 
โครงสร้ำงพวกนี้มันเยอะเกินไป ท�ำให้
ชัดเจน เช่น ระดับพ้ืนที่ ระดับอ�ำเภอ 
ระดับจังหวัด บริหำรจัดกำรก็ง่ำย เช่น
นี้ ในที่สุดธนำคำรสหกรณ์ก็คือสหกรณ์
ออมทรพัย ์แตไ่มเ่กีย่วกบัธนำคำรสหกรณ ์
ควรให้แยกจำกกัน

คนต้องรู้จักสหกรณ์ เสนอให้
เรียนสหกรณ์ตั้งแต่ยังเล็ก จนถึงระดับ
มหำวิทยำลัยโดยให้เป็นวิชำบังคับ 

ในประเด็นกฎหมำย อยำก
เสนอว่ำ พวกสมำชิกแย่มำก ๆ ก็มีบ้ำง 
ถึงขนำดไปฟ้องแพ่ง ผลคือท�ำอะไรไม่
ได้มำก ตำมกระบวนกำรกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมแพ่ง ศำลก็พิพำกษำให้
ใช้หนี้ ด�ำเนินกำรบังคับคดีตำมระบบ 
กม็กัไมไ่ดอ้ะไร ในขณะเดยีวกนั สมำชกิ
เหน็กำรทีโ่กงสหกรณไ์ปท�ำไมไมส่ำมำรถ
จบัเขำ้คกุได ้แตใ่นควำมเปน็จรงิสหกรณ์
เปน็มหำชน เพรำะเงนิทีกู่ไ้ปเปน็เงนิของ

สมำชกิ ดงันัน้ ถำ้กูเ้งนิสหกรณไ์ปแลว้ไม่
ใช้คืน ควรมีโทษทำงอำญำ 

ต้นเหตุของควำมเสียหำยคือ
ควำมรู้และควำมเข้ำใจของสมำชิก กำร
อยูอ่ยำ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ชวีติจะด ีดงั
นัน้ตอ้งวำดภำพใหส้มำชกิเหน็วำ่ ถำ้เขำ้
มำในสหกรณแ์ลว้ชวีติจะเปน็อยำ่งไร จะ
หมดหนี้เมื่อไร ปีไหน อย่ำงไร ดังนั้น จึง
ควรเน้นเรื่องกำรให้ควำมรู้ด้ำนสหกรณ์

คุณดาบชัย  ใจสูศึก
 เหน็ดว้ยอยำ่งยิง่วำ่ สหกรณใ์น

อนำคตควรจะเปน็สหกรณอ์เนกประสงค ์
กระบวนกำรได้สหกรณ์มำ 

ปัจจุบันเรำมองสหกรณ์ในเร่ืองกำรจด
ทะเบยีนเพยีงอยำ่งเดยีว แตใ่นควำมเปน็
จริง สหกรณ์มีมิติพฤตินัยด้วย เครดิต ยู
เนี่ยนท�ำมำนำนแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2508 
จนถึงปัจจุบันถือว่ำเป็นกระบวนกำรที่
ดีมำก ๆ 

พระรำชบัญญัติก�ำหนดกลุ่ม
เกษตรกรเพื่อเตรียมเป็นสหกรณ์ แต่
เรำไมท่�ำอะไร ไมไ่ด้ใหค้วำมส�ำคญั พวก
เขำเองกไ็มไ่ดม้กีำรปรบัปรงุใหก้ลำยเปน็
สหกรณ์ โดยเฉพำะสหกรณ์กำรเกษตร

กำรจดัตัง้สหกรณเ์ครดติยเูนีย่นมี
กำรด�ำเนินกำรใน 3 ส่วน เริ่มตั้งแต่จัด
ตั้งเป็นกลุ่มสะสมฯ เป็นขั้นทดลองแล้ว
จึงพัฒนำไปเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เปน็สหกรณช์มุชน เพรำะในชมุชนมคีวำม
หลำกหลำย แต่สหกรณ์ในประเทศไทย
มีกำรปิดกั้นตำมอำชีพ อย่ำงเกษตรกร
ก็ต้องเป็นสมำชิกสหกรณ์กำรเกษตร 
ถ้ำเกษตรกรไม่เข้มแข็ง พอมำรวมกัน
บำงทีก็เป็นเตี้ยอุ้มค่อม จึงต้องเตรียม
คนให้พร้อมเสียก่อน เตรียมกลุ่มเตรียม
สหกรณ์ให้พร้อม ให้องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ 
ที่จ�ำเป็น แล้วให้มีองค์กรกลำงในระดับ
ชำตเิปน็ชมุนมุสหกรณฯ์ เพือ่กำรรว่มมอื
กันในขบวนกำรสหกรณเ์ครดติยเูนีย่นให้
เป็นปกแผ่น

ปัจจุบันผู้ก�ำกับดูแล คือ ส�ำนัก
นำยทะเบียนสหกรณ์ มี 2 บทบำท คือ 
เป็นท้ังผู้ก�ำกับดูแลตำมกฎหมำย และ
ผู้ส่งเสริม แล้วพอเกิดปัญหำหนึ่ง ๆ ใน
ฐำนะผู้ส่งเสริม กับฐำนะผู้ก�ำกับดูแล
ย่อมมีบทบำทกำรด�ำเนินกำรแตกต่ำง
กนั หนำ้ทีข่ดัแยง้กนัเอง ตอ้งท�ำใหช้ดัเจน

โครงสร้ำง สหกรณเ์ปน็ขบวนกำร 
จงึตอ้งไปในทศิทำงเดยีวกนั แตโ่ครงสรำ้ง
สหกรณ์ไทยยังไม่ชัดเจน ต่ำงคนต่ำง
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ไป พอเกิดปัญหำก็ท�ำไป แก้ปัญหำไป 
ปัจจุบันโครงสร้ำงสหกรณ์แต่ละระดับ
แข่งขันระหว่ำงสหกรณ์ขั้นปฐมและ
ชุมนุมสหกรณ์ เรำต้องสร้ำงสมดุล กำร
ก�ำกับดูแลระหว่ำงสหกรณ์แต่ละระดับ
ถ้ำชุมชนมีควำมชัดเจน สหกรณ์แต่ละ
ประเภทท�ำอะไรได้บ้ำง

ควรจดัใหม้เีครือ่งมอืทำงกำรเงนิ
ในกำรบริหำรควำมเสี่ยง เช่น กองทุน
รักษำเสถียรภำพฯ กฎหมำยก�ำหนดไม่
ใหเ้อำทนุส�ำรองไปใช ้แตท่นุส�ำรองมอียู่
แค่ในทำงบัญชี ควำมเป็นจริงไม่มี ท�ำ
อยำ่งไรจะก�ำหนดทนุส�ำรองไมใ่หเ้อำไป
ใช้ หรือให้เอำไปฝำกใดที่ใดที่หนึ่ง ด้วย
มำตรกำรทำงกฎหมำย

ประเภทสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์มองแค่ในภำคกำรเกษตร กับ 
นอกภำคกำรเกษตร ส่วนตัวเห็นว่ำมี 3 
ภำค โดยเพิ่มอเนกประสงค์เข้ำไป หรือ
อเนกประสงค์แบบเดียวไปเลย

ผศ.ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธิ์
  สหกรณน้ั์นดีเพรำะยนืหยดัได้

ในวกิฤตเศรษฐกจิ ควำมโดดเดน่คอื หลกั
กำรสหกรณ ์และอดุมกำรณส์หกรณ ์ถำ้
เรำดูขบวนกำรสหกรณ์ในประเทศไทย

  ภำพรวมสหกรณย์งัขำดกำร
ด�ำเนินกำรทั้งต้นน้�ำ กลำงน้�ำ ปลำยน้�ำ 
จะท�ำอย่ำงไร

  ระบบควบคมุ เรำมพีระรำช
บัญญัติ ถ้ำไม่พอ ก็สำมำรถออกเป็นกฎ
กระทรวง 

  ควรน�ำข้อดีของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนตอนจัดตั้งมำใช้ นั่นคือ 
กำรฝกอบรม 

  กองทนุประกนัเงนิฝำก ท�ำได ้
แต่ถำ้จะต้ังต้องมคีำ่ธรรมเนยีมใหก้องทนุ
เหลำ่นี ้คลำ้ยกบักำรไปซือ้ประกนัภยั จะ
ท�ำอย่ำงไร แต่ถ้ำยึดสหกรณ์ พวกนี้อำจ
ไมจ่�ำเปน็ ขอ้ส�ำคญัตอ้งปลกูฝงัหลกักำร
และอุดมกำรณ์สหกรณ์

  กำรใชก้ฎหมำย คงไมส่ำมำรถ
ออกกฎหมำยใหค้รอบคลมุได ้กรณถีำ้ไม่
พอ กฎไม่พอ  ก็อำจใช้เป็นประกำศกฎ
กระทรวงฯ แตก่ำรแกไ้ขพระรำชบญัญตัิ
ต้องใช้เวลำ

 เรือ่งควำมสขุกม็คีนท�ำแลว้ กไ็ม่
พน้หลักกำรชว่ยตนเอง ชว่ยเหลือซึง่กนั
และกัน ถ้ำยึดหลักกำรสหกรณ์ สมำชิก
ย่อมมีควำมสุข อย่ำทุนนิยมมำกไป

  ธนำคำรสหกรณ์ กำรจด
ทะเบียนธนำคำร ถ้ำเงื่อนไขครบก็จด
ได้ แต่ถ้ำสหกรณ์จะไปจดทะเบียนเป็น
ธนำคำรจะเขำ้กนัไดห้รือไม ่ธนำคำรกบั
สหกรณ์ขัดแย้งกันอยูต่อ้งท�ำควำมเขำ้ใจ
ก่อนว่ำเพื่ออะไร

  ผูบ้รหิำรไมรู่จ้กัสมำชกิ ตอ้ง
อบรม

  ชมุนมุฯ กรมสง่เสรมิสหกรณ ์
ต้องส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำเครื่องมือให้
สหกรณเ์อำไปสรำ้งควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน

นพ.สมเกียรติ  ธาตรีธร
 คนกับระบบอยูคู่่กนัสง่ผลถึงกนั

และกัน ปัญหำหลัก ๆ ในประเทศไทย
คือ คน และขอแยกประเด็น ดังนี้ รัฐ 
กฎหมำย โครงสร้ำง และคน

  รัฐ ต้องยอมรับว่ำสหกรณ์
ไม่ได้เป็นควำมส�ำคัญล�ำดับแรก เคยมี
กระทรวงสหกรณก์ถ็กูลดระดบัเปน็กรม 

ผศ.ดร.ณรงค  กูเจริญประสิทธิ์
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เคยมธีนำคำรสหกรณก์ก็ลำยสภำพเปน็ 
ธ.ก.ส. 

กรรมกำร คพช. โดยต�ำแหน่ง
มักส่งตัวแทนมำประชุมซึ่งไม่รู้เรื่อง เอำ
ประเด็นย่อยมำคุยในที่ประชุม คพช. 
รัฐมนตรีมักไม่มำทั้ง ๆ ที่เป็นประธำน
โดยต�ำแหน่ง และกฎหมำยไม่ได้ระบุให้
ใครท�ำหนำ้ทีน่ีแ้ทนรฐัมนตรไีด ้ไมรู่ห้นำ้ที่

 ไมม่เีจำ้ภำพด�ำเนนิกำรตำมมติ
ของ คพช. กรมสง่เสรมิสหกรณ์เองกเ็จอ
ปญัหำกำรไม่ปล่อยใหส้หกรณเ์ปน็อสิระ 
ในทำงปฏิบัติ สหกรณ์จังหวัดเองต่ำงก็
ให้ค�ำตอบเรื่องเดียวกันไปกันคนละทิศ
คนละทำง

  กฎหมำยที่ไม่ได้บังคับใช้ 
หรือถูกสหกรณ์ต่อต้ำน เพรำะขัดผล
ประโยชน์สหกรณ์

  โครงสรำ้ง สนันบิำตสหกรณ์
แห่งประเทศไทยมีองค์ประชุมไม่มำก
พอทีจ่ะเปน็ท่ีรวมควำมคดิของขบวนกำร
สหกรณ ์โครงสรำ้งตอ้งมกีำรเปลีย่นแปลง 
แบง่ใหม ่อำจเปน็ชัน้ ๆ  เชน่ จงัหวดั ภำค 
ระดับประเทศ

  คน ปัญหำคือ คนส�ำคัญ
กวำ่ระบบและหลักกำรสหกรณ์ท่ีมีปญัหำ
เพรำะเชื่อถือตัวบุคคลมำกเกินไป

จึงเสนอว่ำ
  ให้มีสหกรณ์อเนกประสงค์

เพียงประเภทเดียว 
  วงจรกำรเงนิ พระรำชบญัญตั ิ

พ.ศ. 2511 ดีแล้วในเร่ืองประเภทของ

สหกรณ์ ถ้ำเรำท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นทุนให้
สหกรณ์ภำคกำรเกษตรเป็นผู้ผลิต ให้
สหกรณ์บริกำรเป็นผู้ขน และสหกรณ์
รำ้นคำ้เปน็ผูข้ำย เงนิจะหมนุในขบวนกำร
สหกรณ์ได้ดี

  กองทนุรกัษำเสถยีรภำพ เหน็
ดว้ย แตต่อ้งท�ำให้ตลอด จะระดมเงนิมำ
จำกไหน เมือ่เงนิมดีอกเบีย้ เรำจะรบัผดิ
ชอบกันอย่ำงไร

  จับคู่ระหว่ำงสหกรณ์ที่เข้ม
แข็งให้เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์ที่เพิ่งเกิดใหม่
แล้วประคองให้รอด

  ภำควชิำสหกรณผ์ลิตบคุลำกร
แตส่หกรณไ์มไ่ดใ้ช ้จะเหน็ปรำกฏกำรณ์
ว่ำ ไมม่กีำรประกำศรบัเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์
ที่จบเศรษฐศำสตร์สหกรณ์

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน
 ผมให้ข้อคิดเห็น ดังนี้
  ระบบสหกรณเ์ปน็ระบบปดิ 

ต่ำงกับระบบอื่น ๆ

  สหกรณพ์ฒันำคนใหม้คีณุภำพ
  ใช้ cooperative circle ไม่

ใช ้network circle นีเ้ปน็วงจร สหกรณ์
ภำคเกษตรผลติ สหกรณบ์รกิำรขน รำ้น
สหกรณ์ขำย สหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตยูเนี่ยนเป็นแหล่งทุนสนับสนุน
กำรผลิตและกำรตลำด เปน็วงจรแบบนี้

  กำรแบง่ประเภทสหกรณแ์บง่
ตำมอำชีพเท่ำน้ันเอง ไมไ่ด้มเีจตนำพเิศษ 
หำกจะเปลี่ยนเป็นแบบอเนกประสงค์ก็
จะมีควำมคล่องตัวมำกขึ้น

  กำรก้ำวก่ำย เรำพูดก�ำกับ
ดูแล และทำงรำชกำรก็เข้ำใจเป็นเรื่อง
กำรควบคมุ แท้ท่ีจรงิแคก่นัไม่ใหส้หกรณ์
ออกนอกลูน่อกทำง ท�ำเทำ่ทีว่ตัถปุระสงค์
จะท�ำได ้ไมใ่ชจ่ะท�ำอะไรตอ้งถำมผู้ก�ำกบั
ดแูลกอ่นซึง่ท�ำใหส้หกรณพ์ฒันำล�ำบำก 

 จำกนี ้ตอ้งผนกึก�ำลงักัน ไม่ต้อง
พึ่งพำกฎหมำยมำกเกินไป

  ระบบกำรเงิน เรำพึ่งตนเอง 
พึ่งพิงกัน ก็คือช่วยเหลือกันระหว่ำง
สหกรณ์แต่ให้เป็น circle 

คุณเกียรติรัตน  เล็กอุดากร
 ไดเ้หน็ปญัหำเวลำยกรำ่งกฎหมำย

สหกรณ์ก็จะมีกลุ่มอิทธิพล กำรยกร่ำง
กฎหมำยตอ้งไมท่�ำใหส้หกรณไ์มผ่ดิรปูผดิ
รอย ผดิรปูผดิทำง ผมเคยท�ำวทิยำนพินธ์
เรือ่งกฎหมำยสหกรณ ์ขอ้สรปุออกมำเปน็
ข้อสรุปคนละเรื่องกับข้อสรุปที่สัมมนำ
กัน จึงมีข้อสังเกตในเรื่องกระบวนกำร
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จดัสมัมนำของขบวนกำรสหกรณ ์ซึง่ควร
ให้เป็นกลำงจริง ๆ โดยมีข้อสังเกตดังนี้

   ประเทศไทยมีกรรมกำร
สหกรณ์ก่ีทำ่นทีเ่ข้ำใจสหกรณ ์หรอืหน่วย
งำนของรฐัเขำ้ใจสหกรณม์ำกนอ้ยแคไ่หน 
กระจำ่งหรอืไม ่ตลอดจนผูผ้ลกัดนัใหเ้กดิ
สหกรณ์เข้ำใจจริงหรือไม่

  ปัญหำสองมำตรฐำน เช่น 
กำรออกระเบียบ สหกรณ์ในต่ำงพื้นที่
กัน ออกระเบียบอย่ำงเดียวกัน พื้นที่
หนึ่งใช้ได้ อีกพื้นที่หนึ่งใช้ไม่ได้ โดยให้
เหตุผลว่ำนโยบำยต่ำงกัน

  โครงสรำ้งขบวนกำรสหกรณ์ 
ต่อไปก็เห็นว่ำควรเป็นอเนกประสงค์

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร
 ประเทศไทยจะมีสหกรณ์ก่ี

ประเภทขึ้นอยู่กับบริบทควำมเหมำะ
สมของกำรจัดตั้ง เช่น ต้องกำรสหกรณ์
สถำบนักำรเงนิ บริบทของสหกรณส์ถำบนั
กำรเงินคือมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่เหมำะ
สม แต่ถ้ำต้องกำรแบบอเนกประสงค์ 

สหกรณ์อเนกประสงค์มีวัตถุประสงค์ที่
เปิดกว้ำงเพื่อลดข้อจ�ำกัด เพรำะสมัย
กอ่นเกดิกบัชมุชน พอสหกรณใ์ดเขม้แขง็ 
กข็ยำยวตัถปุระสงค ์เกดิเปน็แนวคดิของ
สหกรณอ์เนกประสงค ์และโดยธรรมชำติ
สหกรณ์อเนกประสงค์มักเกิดกับชุมชน
เกษตร แตถ่ำ้จะเปน็ลกัษณะของโรงงำน
อตุสำหกรรมมเีทคโนโลยขีัน้สงู กจ็�ำเปน็
ต้องสหกรณ์เฉพำะอย่ำง 

 กำรเปลี่ยนจำกสหกรณ์เฉพำะ
ทำงไปเป็นสหกรณ์อเนกประสงค์มีข้อ
จ�ำกดั และอำจกลำยเปน็จดุออ่นเสยีเอง

 ในต่ำงประเทศ สหกรณ์แต่ละ
แบบ เช่น สหกรณ์ผู้บริโภค สหกรณ์
ประกันภัย เขำก็จะมีมำตรฐำนเฉพำะ
ซึ่งสูงมำก

 ดังนั้น ค�ำนึงถึง 2 เรื่อง คือ ดู
วตัถปุระสงคก์อ่นถำ้ตอ้งกำรท�ำกบัชมุชน 
กรณีเช่นนี้ก็เหมำะสมที่จะตั้งสหกรณ์
อเนกประสงค์ แต่เรำต้องกำรองค์กร
เฉพำะทำง กต็ัง้แบบนัน้ และใชม้ำตรฐำน
เชน่นัน้ เชน่สหกรณใ์นฐำนะสถำบนักำร
เงิน ไม่อยู่ภำยใต้กฎหมำยกำรคุ้มครอง
เงินฝำก ระบบกำรเงินของเรำไม่ได้รับ
กำรคุ้มครอง 

องคก์รปดิมทีัง้ขอ้ด ีขอ้เสยี ท�ำให้
เกดิจดุแขง็ซึง่เปน็เอกลกัษณ ์เชน่ หกัเงนิ
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
สหกรณย์งัคงอยูเ่ปน็ธุรกจิทีม่อัีตลกัษณ์
เป็นของเรำเอง 

คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท
 บทบำทของสหกรณ์ประถม 

มัธยมต้องแตกต่ำงกัน
 เกณฑ์กำรวัดทำงธุรกิจและ

สังคม เกณฑ์ทำงธุรกิจใช้อยู่แล้ว ดังนั้น
มองเรื่องเกณฑ์วัดควำมสุข เรำก็มีแล้ว
ทีน้ีจึงต้องพจิำรณำว่ำเหมำะกบัสหกรณ์
หรือไม่ อย่ำงไร

 อยำกใหภ้ำคสหกรณเ์ปน็นำย
ทะเบียนสหกรณ์แทนภำครัฐ เพรำะถึง
เวลำที่สหกรณ์ควรพึ่งตนเอง เพียงแต่
ภำครำชกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญมำช่วยกัน
คิดมำตรกำรต่ำง ๆ 

คุณเกียรติรัตน  เล็กอุดากร
  กฎหมำยสหกรณ์ต้องมีงำน

วิจัยสนับสนุน
  รัฐ มีนโยบำยชัดเจน ท�ำให้

สหกรณ์เป็นสหกรณ์

คุณเกียรติรัตน  เล็กอุดากร

�������� 27 ss.indd   17 3/20/2558 BE   10:57 PM



18 ฅนสหกรณ�

   ในสหกรณ์ ท�ำให้คณะ
กรรมกำรด�ำเนนิกำรเขำ้ใจสหกรณ ์หรอืวธิี
พัฒนำใหค้นทีต่อ้งกำรเปน็คณะกรรมกำร
ด�ำเนินกำรเขำ้ใจสหกรณก์อ่นเริม่ท�ำงำน

  องค์กรสนับสนุน ไม่ว่ำจะ
เป็นองค์กรใด กฎหมำยต้องครอบคลุม
ทั้งหมด

คุณอนันต  ชาตรูประชีวิน
 ระบบเข้ำมำสง่เสรมิสหกรณ ์คือ 

กองทนุรกัษำเสถยีรภำพ กำรประกนัเงนิ
ฝำก กำรบริหำรจัดกำรที่ดี และควำม
ปลอดภัย ส่วนตัวเห็นว่ำควรมีกฎ เพื่อ
บอกกับสังคมบ้ำงว่ำอะไรท�ำได้ อะไร
ท�ำไมไ่ดใ้หช้ดัเจน ปอ้งกนัผลกระทบตอ่
ประชำชน

 ตอ้งกำรใหเ้กดิควำมรว่มมอืท้ัง
ทำงวิชำกำรและทำงธุรกิจ

 กองทุนรักษำเสถียรภำพต้อง
ให้ผู้เกี่ยวข้องมำช่วยกัน เป็นกำรลงทุน
เพื่อสร้ำงควำมมั่นคง ทุกคนจึงต้องช่วย
สนับสนุน แต่ไม่ใช่เอำเงินส�ำรองของ
สหกรณม์ำใช ้กำรลงทนุนีต้อ้งพรอ้มเอำ
มำใชง้ำน ไมไ่ดเ้นน้ผลก�ำไร จะตอ้งอำศยั
มำตรกำรทำงกฎหมำยเข้ำช่วย

คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสดิ์
  แบง่เปน็ภำคกำรเงนิ อำจรวม

เปน็ชมุนมุทำงกำรเงนิ เพือ่จดักำรกำรเงนิ
ของขบวนกำรสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์

ภำคกำรผลิตผลิตสินค้ำ ให้สหกรณ์กำร
ตลำดน�ำไปกระจำยแก่ผู้บริโภค ภำคกำร
ผลิตเองน่ำจะรวมตัวกันเพื่อรองรับกำร
ผลิตและกำรตลำด ถ้ำแบ่งเป็น 2 พวก
จะสะดวกในกำรพัฒนำต่อไป 

  กำรกฎหมำยเรือ่งสินทรัพย์
สภำพคล่อง ถ้ำเอำมำรวมกันแล้วหำผู้
มำบรหิำรด ีๆ  เพือ่ประโยชนข์องสหกรณ ์
ถำ้มสีหกรณภ์ำคกำรเงนิ สหกรณก์ลุม่นี้
ก็เอำเงินไปบริหำรเพือ่อุดหนนุสหกรณ์ที่
ก�ำลังเดือดร้อน

  กฎหมำยเรือ่งเงนิส�ำรอง แก้
เปน็ เกบ็ไวก้บัสหกรณส์ว่นหนึง่ และเอำ
ไปให้กองทุนอีกส่วน หนึ่ง 

คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง
 สังคมไทยต้องมีกฎหมำยให้

ชดัเจนในบำงเรือ่ง ตวัอยำ่งเชน่ แตก่อ่น
มพีระรำชบญัญตัเิงนิทนุหลกัทรพัยแ์ยก
ประเภทเงินกู้เป็น 3 ประเภท คือ ให้กู้
ระยะสัน้ ระยะปำนกลำง และระยะยำว 
เป็นแนวทำงของผู้บริหำร แต่ในภำค
สหกรณ์ไม่เคยก�ำหนดเลย พอเรำจะท�ำ 
กถ็ูกฟ้องและโดนศำลปกครองเพิกถอน
ดว้ยเหตวุำ่รำชกำรไมม่อี�ำนำจก�ำกบัดแูล

อ.เชิญ  บำ รุงวงศ
  โครงสรำ้งยงัตอ้งแบ่งประเภท

สหกรณ์ เพรำะสมำชิกมีควำมต้องกำร
ทำงเศรษฐกิจเฉพำะอย่ำงเดียวกัน จึง

มำรวมกนัเปน็สหกรณอ์ยำ่งนัน้ ๆ  ขึน้มำ 
กรณีสหกรณ์กำรเงินไม่ควรท�ำ

ธุรกิจอื่น เพรำะมีกฎเกณฑ์ที่พิเศษ 
กรณสีหกรณ์บรกิำร เนือ่งจำกมี

บริกำรมำกมำย จงึอำจแยกประเภทออก
ไปเฉพำะ เชน่ แยกเปน็สหกรณก์ำรขนสง่ 
สหกรณ์เคหะสถำน โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
รวมอยูใ่นประเภทสหกรณ ์“บรกิำร” แต่
ของเรำรวมกนัหมด ทัง้ ๆ  ทีว่ตัถปุระสงค์
สหกรณบ์รกิำรคอื ใหบ้รกิำรสมำชกิ แต่
ของเรำบริกำรออกไปไกล

 กฎหมำย บำงประเทศไม่มี
กฎหมำยสหกรณ์ ส�ำหรับประเทศก�ำลัง
พัฒนำ กฎหมำยยังมีควำมจ�ำเป็น และ
ตอ้งสนบัสนนุกำรพฒันำสหกรณ์ใหเ้ป็น
องค์กำรช่วยตนเองทำงเศรษฐกิจและ
สังคมของสมำชิกได้จริง และเป็นอิสระ
จำกกำรควบคมุของรฐั แตร่ฐัยงัมอี�ำนำจ
เข้ำก�ำกับดูแลไม่ให้สหกรณ์ออกนอกลู่
นอกทำง ดงันัน้กฎหมำยส�ำหรบัประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนำจึงเริ่มต้นจำกสหกรณ์ที่
สนบัสนนุโดยรฐั ท�ำใหร้ฐัเข้ำไปสนบัสนนุ
มำก แลว้รฐัคอ่ย ๆ  ลดบทบำทลงไปเรือ่ย 
ๆ เหลือเป็นเพียงผู้ก�ำกับดูแล ไม่ต้องส่ง
เสริมอีกต่อไป

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน
  สหกรณ์เน้นพัฒนำคน
  สหกรณค์อืองคก์รเพือ่ควำม

มั่นคง ไม่ใช่เพื่อควำมมั่งคั่ง
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ฅนสหกรณ� 19

  ท�ำเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อ
ส่วนตัว

  ชว่ยเหลอืซึง่กันและกัน ไม่ใช่
ตัวใครตัวมัน ต้องมีกำรพึ่งพำ

  กำรก�ำกับดูแล แนะน�ำ แต่
ไม่ใช่บังคับ ควบคุม

   ให้มีระบบ circle ไม่ใช่ 
network

  รัฐห้ำมแทรกแซง อย่ำให้
นกักำรเมอืงน�ำสหกรณไ์ปเปน็เครือ่งมอื

   ก�ำหนดคุณสมบัติของผู้
ท�ำงำนต่ำง ๆ ในสหกรณ์ทุกระดับ โดย
เฉพำะกรรมกำรด�ำเนินกำร

  ใช้หลักธรรมำภิบำล ไม่ใช่
หลักกำรท�ำมำหำกิน

 รัฐสนับสนุนให้สหกรณ์เป็น
อิสระ

ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร
  วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

คอื มุง่แกป้ญัหำทำงเศรษฐกิจและมุ่งแก้
ปัญหำสังคม หรือหมำยถึง สภำพฐำนะ

ทำงเศรษฐกจิและคณุภำพชวีติของสมำชกิ 
ซึง่ขยำยไปถงึระดบัครอบครวั ชมุชน  จงึ
ท�ำให้เกิดกำรค�ำนึงถึงคนอื่น ค�ำนึงถึง
ชุมชน บำงทีเรำวัดแค่กำรเงิน ไม่ได้วัด
ควำมด ีควำมมปีระโยชน ์เพรำะสหกรณ์
เป็นองคก์ำรทีค่�ำนงึถงึประโยชนส์ว่นตวั 
สหกรณ์บำงแห่งอำจมีหัวใจเป็นบริษัท 
นึกถึงประโยชน์ส่วนตน จึงมีปัญหำ 

  ผู้รับจดทะเบียน ผู้ก�ำกับดูแล 
ต้องไปด้วยกัน และต้องท�ำให้เกิดกำรก�ำกับ 
ให้เข้ำสู่กลไกธรรมำภิบำลให้ได้

   กองทุนรักษำเสถียรภำพ 
ต้องใช้กฎหมำยบังคับ ถ้ำไม่มีคงเกิดได้
ยำก เพรำะกองทนุรกัษำเสถยีรภำพมมีติิ
ทำงกฎหมำยแฝงอยู่ (Legal reserve) 
สถำบันกำรเงิน เช่น แบงก์

   Cooperative bank 
ประเทศไทยยังไม่มี แต่ในอนำคต
ของประเทศอื่นจะลำมเข้ำมำ เพรำะ 
cooperative bank ไม่มีแดนด�ำเนิน
งำนที่ชัดเจน ในประเทศไทยน่ำจะเป็น 
bank for coop ซึ่งต้องเป็นธนำคำร 
ด�ำเนินกำรตำมมำตรฐำนของธนำคำร 
วัตถุประสงค์อำจจะผิดเพี้ยนไป ดังนั้น 
จะเอำชมุนมุมำปรับปรุงและด�ำเนนิกำร
แทนได้ไหม

  เครดิตบูโร มีทั้งข้อดีข้อเสีย 
เหมำะส�ำหรับองค์กรเปิด แต่สหกรณ์
เป็นองค์กรปิด ถ้ำสหกรณ์มีมำตรฐำนดี 
อำจไมต่อ้งเขำ้สูร่ะบบนีก้ไ็ด ้ดงันัน้คงไม่
เหมำะที่จะเข้ำไป

คุณดาบชัย  ใจสูศึก
  ก�ำหนดกฎหมำยเกี่ยวกับ

กำรเตรียมกลุ่มจัดตั้งเป็นสหกรณ์ รวม
ทั้งกำรพัฒนำคนให้มีควำมพร้อม

  กฎหมำยเปน็เครือ่งมอืในกำร
ด�ำเนนิงำน ไมใ่ชอ่ปุสรรค ดังนัน้ บทบำท
ของนำยทะเบยีนระหวำ่งผูส้ง่เสรมิกบัผู้
ก�ำกับดูแลต้องมีควำมชัดเจน

  กำรคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
เพรำะสหกรณ์เป็นภำคประชำชน เป็น
มหำชน ควรได้รับกำรคุ้มครองให้มำก
ขึ้น เพรำะพอเกิดเรื่อง เกิดปัญหำ มัน
ไม่ใช่เอกชน

  สหกรณ์ไม่ใช่ธนำคำร ใน
เรือ่งสถำบนักำรเงนิตอ้งเปน็รูปแบบของ
สหกรณ์ 

นพ.สมเกียรติ  ธาตรีธร
  เสนอเรือ่งใหญใ่นรฐัธรรมนญู 

คือ นโยบำยของรัฐ กฎหมำยต้องเป็น
มำตรกำรเฉพำะ โครงสร้ำงโดยเฉพำะ
สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

  สหกรณเ์ปน็ภำคปฏบิตักิำร 
ต้องแยก

  กองทุน

คุณมนัส  ชูผกา
  สนับสนุนควำมคิดของคุณ

สุรศักดิ์
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20 ฅนสหกรณ�

  คุณสมบัติของกรรมกำร ให้
มีควำมชัดเจน

  กำรก�ำกับดูแล
  กำรวัดควำมสุขของสมำชิก

สำมำรถท�ำได้ 
  กำรศึกษำ วชิำกำรในระดบั

ประถม วิจัยในระดับอุดมศึกษำ

รศ.จุฑาทิพย  ภัทราวาท
 ในช่วงท้ำยนี้มีเวลำจ�ำกัด ดิฉัน

คิดว่ำเวทีของเรำในวันนี้ ทุกท่ำนได้
ให้ประเด็นซึ่งมีคุณค่ำอย่ำงยิ่ง ทั้งที่
เก่ียวข้องกับภำพใหญ่ของขบวนกำร
สหกรณ์ โครงสร้ำงพื้นฐำนที่จ�ำเป็น ไม่

วำ่จะเปน็เรือ่งกำรใหค้วำมรู ้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ตอ้งเขำ้ใจสหกรณอ์ยำ่งแทจ้รงิ กลไกกำร
สง่เสรมิสหกรณแ์ละกำรก�ำกบัดแูล ตอ้ง
แยกส่วนให้ชัดเจน

 ประเภทของสหกรณท์ีท่ิง้น้�ำหนัก
ไปที่กำรให้เป็นสหกรณ์อเนกประสงค์ 
หรอืท�ำใหข้บวนกำรสหกรณม์คีวำมเชือ่ม
โยงกนัในกำรท�ำธุรกจิทีเ่ปน็ปกแผน่เกดิ
ประโยชนต์อ่สมำชกิปจัเจกบคุคล กำรมี
กฎหมำยสหกรณ์ที่เอื้อต่อสหกรณ์ให้มี
ควำมมั่นคงและเป็นสำกล อีกทั้งหลำย
ท่ำนยังชี้ว่ำ อันที่จริง แผนพัฒนำกำร
สหกรณ์ได้เคยก�ำหนดยุทธศำสตร์ไว้
อย่ำงชัดเจนแล้ว ทั้งเรื่องกำรให้ควำมรู้ 

กฎหมำย ระบบกำรเงนิ และควำมเชือ่ม
โยงธุรกิจของสหกรณ์ แต่เรำยังไม่ได้ท�ำ 
ซึ่งอำจสืบเนื่องมำจำกกลไกที่มีอยู่ใน
ปจัจบุนั จงึควรตอ้งพฒันำ ทัง้นีป้ระเดน็
ตำ่ง ๆ  ทีพ่ดูถงึในวนันีม้คีวำมสอดรบักบั
ขอ้คน้พบจำกงำนวจิยัทีส่ถำบนัวชิำกำร
ด้ำนสหกรณ์และภำคีได้ด�ำเนินกำร จึง
จะไดจ้ดัท�ำเปน็ขอ้สรปุ เพือ่ใชเ้ปน็กรอบ
แนวคดิและกรอบแนวทำงกำรขบัเคลือ่น
งำนวจิยัและบรกิำรวชิำกำรตำมปณธิำน
ของสถำบันฯ ต่อไป ใคร่ขอขอบคุณทุก
ท่ำนและขอปิดเวทีรับฟังควำมคิดเห็น 
ณ บัดนี้ค่ะ
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