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สหกรณ์คอืกำรรวมตวัเพือ่ช่วยเหลอืซึง่กนัและกันในหมู่สมำชกิ 
มทีัง้ในระบบและนอกระบบ นอกระบบอำจจะเรยีกว่ำพึง่พำตนเอง 
คำดว่ำปัจจบุนัมสีมำชกิสหกรณ์ประมำณ 20 ล้ำนคน เป็นกลจกัร
ส�ำคญัทำงเศรษฐกจิ ทำงตรงกนัข้ำม ภำพใหญ่ของระบบสหกรณ์
ไทยยงัไม่ได้รบักำรพฒันำเท่ำทีค่วร และบ่อยครัง้ยงัมกีำรทุจรติเกิด
ขึน้ด้วย ดงัเช่น กรณขีองสหกรณ์เครดติยเูนีย่นคลองจ่ัน จ�ำกดั โดย
โยนค�ำถำมไปที ่รศ.จุฑำทพิย์ ภทัรำวำท ว่ำ “ระบบสหกรณ์ไทย
ยงัมคีวำมจ�ำเป็นไหม”

รศ.จฑุาทพิย์:  มคีวำมจ�ำเป็นอย่ำงยิง่ โดยเฉพำะจะเป็นกลไก
ของประชำชนในกำรช่วยกนัแก้ปัญหำลดควำมเหลือ่มล�ำ้สร้ำงควำม
เป็นธรรมให้สงัคมค่ะ

พธิกีร:  มคีวำมจ�ำเป็นขนำดไหนครับ
รศ.จฑุาทพิย์:  ดฉินัคดิว่ำโจทย์ใหญ่ของประเทศท่ีเรำคิดเรือ่ง

แนวทำงกำรปฏริปูประเทศไทย ประชำชนกบัผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
จะต้องวำงต�ำแหน่งสหกรณ์ให้ดี ในฐำนะนักวชิำกำรสหกรณ์ ดฉินั

มองภำพสหกรณ์ว่ำเป็นกลุม่ทีส่ำม หมำยควำมว่ำ ในวงกำรธรุกจิรปู
แบบต่ำงๆ ในเศรษฐกจิ เอกชนคงมกี�ำไรเป็นสิง่จงูใจช่วยกนัพฒันำ
เศรษฐกจิให้เจรญิเตบิโต ภำครฐัจะเป็นนโยบำยทีจ่ะเข้ำไปแทรกแซง
กลไกทำงกำรตลำดให้เกดิควำมเป็นธรรมในสงัคม และดฉินักเ็ชือ่
เหมอืนนกัวชิำกำรทำงสหกรณ์ว่ำรัฐทกุประเทศคงไม่สำมำรถหยบิ
ยืน่ระบบภำษเีรือ่งนโยบำยต่ำงๆ ไปสนบัสนนุประชำชนได้ทัง้หมด 
ดงันัน้ สหกรณ์จงึเป็นกลไกส�ำคญัท่ีประชำชน จะใช้อดุมกำรณ์ค่ำ
นิยมและหลักสหกรณ์เข้ำมำเป็นเครือ่งมอืทีจ่ะพึง่พำร่วมมอืกนัและ
กแ็ก้ไขปัญหำเศรษฐกจิและสงัคม ทีส่�ำคญัทีส่ดุมนัจะเป็นกลไกที่
เข้ำไปช่วยกนัลดปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้สร้ำงควำมเป็นธรรมได้ดยีิง่

พิธกีร:  ถ้ำเทียบสหกรณ์ไทย กบัธนำคำร กบัอตุสำหกรรม 
เรำถือว่ำเป็นกลจกัรส�ำคญัขนำดไหน

ดร.วทิย์: ผมอยำกนิยำมใหม่ สหกรณ์กค็อืบริษทัธรุกิจของ
ประชำชน

พธิกีร:  เรยีกอย่ำงนัน้เลยเหรอครบั เรยีกว่ำบรษิทัเลยหรอืครบั

รำยกำร ชีช้ดัจดัเตม็ปฏริปูประเทศไทย
ตอน ทำงออกสหกรณ์ แก้ปญหำทจุรติ (บำงตอน)

เมือ่วนัที ่2 มนีาคมศกนี ้รายการชีช้ดัจดัเตม็ปฏริปูประเทศไทย ตอน “ทางออกสหกรณ....แกไขปญหาทจุรติ...?” ไดออก
อากาศในชวงเวลา 5 ทุม ผานทวีชีอง 29 “สปรงิ นวิส” โดยมแีขกรบัเชญิ 2 คน ไดแก ดร.วทิย ประทกัษใจ อดตีผูอาํนวย
การสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย และรศ.จฑุาทพิย ภทัราวาท ผูอาํนวยการ สถาบนัวชิาการดานสหกรณ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร และนกัสหกรณแหงชาต ิโดยพธิกีรในรายการ คณุศภุโชค โอภาสะคณุ ไดเกริน่นาํวา
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ดร.วทิย์: อย่ำงน้ันเลยครบั มคีวำมใกล้เคยีงกนัมำก นยิำม
สหกรณ์เป็นหน่วยงำนทีช่่วยเหลอืซึง่กนัและกนั มำรวมตวักนัมนั
เข้ำใจยำก จรงิๆ กใ็ช่ คือมำรวมตัวเป็นคล้ำยๆ บรษิทั กค็อืมกีำร
ลงทนุของประชำชนแต่เป็นคนในระดับฐำนล่ำงลงทนุได้ไม่มำกแต่
อำศยัคนจ�ำนวนมำกและด�ำเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกับวถีิชีวติท่ีตวั
เองด�ำเนนิกำรอยู่ เช่น ท�ำเรือ่งเกษตร ท�ำเรือ่งเกีย่วกบักำรเงนิ กำร
ออมกำรลงทนุ ท�ำเรือ่งเกีย่วกบักำรบรกิำรอืน่ๆ กเ็ป็นกำรท�ำธรุกจิ 
คอืให้เข้ำใจง่ำยๆ คือกำรต้ังบริษัททีม่วีตัถปุระสงค์ค่อนข้ำงเฉพำะ
และมข้ีอก�ำหนดต่ำงๆ ถ้ำเทยีบกบัธนำคำรกบับรษิทัใหญ่ๆ ดทูัง้
ระบบสหกรณ์น้ีใหญ่มำก ในโลกมกีำรจัดอนัดับ 300 สหกรณ์โลก
ในเอเชยีกต็ดิไม่กีแ่ห่ง มเีกำหล ีญ่ีปุน่ทีติ่ด ของเรำไม่ตดิอนัดบัเลย 
ยงัเลก็อยูม่ำกถ้ำเทยีบกนัแล้ว ในปัจจบุนันีส้หกรณ์เรำมบีทบำท
ค่อนข้ำงมำกเพรำะว่ำเกีย่วข้องกบัคนระดบัพืน้ฐำนทัว่ประเทศ คน
ทกุอำชพีจะเป็นสมำชิกสหกรณ์ เกษตรกรมเีกนิครึง่ของสมำชกิ
สหกรณ์ทีม่อียู ่ข้ำรำชกำรแทบทกุคนเป็นสมำชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ซ่ึงมวีตัถปุระสงค์ให้ข้ำรำชกำรมกีำรออมและมกีำรลงทนุของสหกรณ์ 
สหกรณ์ร้ำนค้ำและสหกรณ์บรกิำร แม้กระทัง่เครดติยเูนีย่นท่ีทรำบ
กนัด ี ในปัจจบุนักเ็ป็นสหกรณ์ของคนทีอ่ยูใ่นชมุชนกเ็หมอืนเป็น
ออมทรพัย์ของคนในชมุชนทีไ่ม่มสีถำบนัสงักดั เป็นกำรส่งเสรมิกำร
ออมกำรประกอบอำชพีต่ำงๆ ในชมุชน

พิธกีร:  เป็นไงบ้ำงครับกำรพัฒนำทำงกำรสหกรณ์ไทยมคีวำม
เข้มแขง็มำกขึน้ไหมครบั

ดร.วทิย์:  ถ้ำพดูในแง่ของกำรลงทนุยงัมปัีญหำอยู ่ถ้ำพดูถึง
เรือ่งผลกระทบด้ำนอืน่ๆ กม็ปีระโยชน์อย่ำงยิง่ สหกรณ์ไทยมกีำร
ปรบัปรงุปฏริปูมำค่อนข้ำงน้อย เรำก่อตัง้สหกรณ์มำต้ังแต่ปี 2459 
สมยัรชักำลที ่6 เรำยงัไม่มกีฎหมำยสหกรณ์ เรำมกีฎหมำยสหกรณ์
ปี 2471 สมยัก่อนน้ันสภำพสงัคมต่ำงๆ ธรุกจิยงัไม่ซับซ้อนเหมอืน
ปัจจุบัน มำปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยอีกคร้ังปี 2511 ก็ไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงมำก โครงสร้ำงไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำก มีกำร
ววิฒันำกำรช้ำ พอมำอกีทปีี 2542 กม็กีำรปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
ไม่มำก ปัญหำปัจจบัุนเป็นปัญหำเร่ืองโครงสร้ำงของทัง้ระบบสหกรณ์
ทัง้ส่วนรำชกำรทีก่�ำกบัส่งเสริมดแูลสหกรณ์ ทัง้ตวักระบวนกำร
สหกรณ์ทัง้หมด ตัวสหกรณ์เองมีปัญหำในตัวโครงสร้ำง ท�ำให้มี
ปัญหำผลกระทบทีเ่ดนิค่อนข้ำงยำก มปัีญหำผลกระทบในเชงิธรุกจิ 
ในเชงิกำรท�ำงำนร่วมกนัมปัีญหำไปหมด

พธิกีร:  ตอนน้ีสถำนกำรณ์สหกรณ์มหีลำยพืน้ท่ีไหมครบั ท่ี
ยงัดคูลอนแคลนสัน่คลอนอยู่

รศ.จฑุาทพิย์: ถ้ำข้อมลูกำรวจิยัทีส่ถำบนัวชิำกำรด้ำนสหกรณ์ 
ได้ท�ำกำรวจัิยต่อเน่ืองมำ 15 ปี เรำเคยเกบ็ข้อมลูท้ังปฐมภมูแิละ
ข้อมลูจำกแหล่งอ้ำงองิได้ เรำพบว่ำ สมมตว่ิำถ้ำสหกรณ์มร้ีอยแห่ง 
มสีบิแห่งทีม่คีวำมส�ำเรจ็ตำมอตัลกัษณ์ของสหกรณ์ คอื เป็นองค์กำร

ธรุกิจของประชำชนและก็น�ำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำและยกระดบัชวีติ
ทีเ่ป็นอยูไ่ด้อีกประมำณ 60 แห่ง ยงัส�ำเรจ็เฉพำะด้ำนเศรษฐกจิ 
ส่วนอกี 30 แห่ง ยงัมปัีญหำด้ำนกำรจดักำร ซึง่เป็นธรรมชำตขิอง
องค์กำรธรุกจิท่ัวๆไป

พิธกีร: ดร.วทิย์ พดูถึงสหกรณ์เครดติยเูนีย่น ปัญหำคล้ำยๆ 
อยำ่งนีเ้ปน็สว่นส�ำคญัไหมครบัท�ำใหส้หกรณเ์กดิปญัหำลม้ลงไป 
หรอืไม่ใช่

รศ.จฑุาทพิย์: ถ้ำเรำมองอย่ำงที ่ดร.วทิย์ ว่ำสหกรณ์เป็นองค์กำร
ธรุกิจรูปแบบหนึง่ท่ีประชำชนสมัครใจเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
ด�ำเนนิงำนในฐำนะองค์กำรธุรกจิ ถ้ำสหกรณ์ไม่สำมำรถมส่ีวนรวม
ของสมำชกิ คณะกรรมกำรบรหิำรไม่มคีวำมเป็นมอือำชพีไม่มรีะบบ
บรหิำรกำรจัดกำรท่ีไม่มปีระสทิธิภำพอนัน้ีเป็นสำเหตใุห้เกดิปัญหำ
ทุจรติได้

พิธกีร:  ขอยกเรือ่งเคส ปัญหำเรือ่งทุจรติในสหกรณ์เครดติ
ยเูนีย่นทีก่�ำลังเป็นข่ำวนัน้ ปัญหำเกิดขึน้เพรำะระบบรำชกำรมี
ปัญหำหรอืระบบสมำชกิไม่ตรวจสอบกนัเอง เกดิขึน้เพรำะอะไร
ครบั

รศ.จุฑาทพิย์: อำจจะไม่ใช่ท่ีระบบรำชกำรมปัีญหำอย่ำงเดยีว
อำจจะเป็นสองส่วน ดฉินัมองเชงิวิชำกำรว่ำสหกรณ์เป็นองค์กำร
ของสมำชิกนัน้ สมำชิกมหีน้ำท่ีควบคมุ ถ้ำแม้นว่ำสมำชกิสหกรณ์
แห่งนัน้ไม่สำมำรถเข้ำไปควบคมุตำมกลไกได้ จะเป็นจดุก�ำเนดิของ
ปัญหำ และถ้ำคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรไม่สำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นกำร
อ�ำนวยกำรให้เกดิประสิทธภิำพ และถ้ำผู้ตรวจสอบกจิกำรสหกรณ์
ในสหกรณ์ไม่สำมำรถท�ำหน้ำทีเ่ป็นกลไกกำรควบคมุได้เป็นปัญหำ
เกดิข้ึนแบบนีแ้น่นอน

พธิกีร:  ปัญหำแบบนีก้บัสหกรณ์ในประเทศไทยเยอะไหม
ครบั ปัญหำทุจรติ คอรปัช่ัน

รศ.จฑุาทพิย์: ดฉินัคงไม่ตคีวำมเป็นปัญหำทจุรติ คอรปัชัน่
ถ้ำผลไม่ได้ประเมนิออกมำ แต่มองว่ำมโีอกำสเหมอืนองค์กำรธุรกิจ
ทัว่ๆ ไปประเภทเช่นเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำม ถ้ำสหกรณ์มกีำรบรหิำร
จดักำรท่ีดตีำมหลกักำรสหกรณ์สำกลท้ัง 7 ประกำร ดฉินัรบัรอง
ได้ไม่เกดิปัญหำทจุรติคอรปัชัน่แต่เป็นเพรำะว่ำสมำชิกไม่สำมำรถ
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ทีจ่ะเข้ำไปควบคมุนโยบำย ไม่สำมำรถทีเ่ลอืกตวัแทนทีเ่ข้ำเป็น
กรรมกำรทีซ่ือ่สตัย์สจุรติท�ำหน้ำทีแ่ทนสมำชกิได้ ถ้ำมองปัจจยั
ภำยนอกหน่วยงำนรฐั มหีน้ำทีส่ร้ำงกลไกเข้ำสอดส่องดูแลไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อประชำชนเข้ำมำเป็นสมำชกิส่วนรวม

พิธกีร: ถ้ำเรำจะอดุช่องโหว่ของปัญหำต้องแก้ตรงจดุไหนดี
รศ.จฑุาทพิย์: ถ้ำถำมดฉินั ดฉินัว่ำจะต้องแก้ทีส่มำชกิให้

สมำชกิเข้ำใจจริงๆว่ำจะต้องมหีน้ำทีใ่นกำรควบคมุ 
พธิกีร:  แก้ทีค่น คนทีเ่ป็นสมำชกิเหรอครบั
รศ.จฑุาทพิย์: ใช่ค่ะ ต้องให้ควำมรู ้ต้องมหีน้ำทีใ่นกำรควบคมุ

อันดับแรกก็คือต้องเลือกกรรมกำรที่ไปเป็นตัวแทนกรรมกำรที่
ซือ่สตัย์และเป็นมอือำชพี หลงัจำกนัน้จะต้องเข้ำไปเลอืกตัง้ผูต้รวจ
สอบกจิกำรทีเ่ข้ำไปสอดส่องดแูลและรำยงำนในทีป่ระชมุใหญ่และ
ถ้ำมกีลไกของรฐัเข้ำมำช่วยอกีระดบัหนึง่ ดฉินัว่ำเป็นเรือ่งทีไ่ม่น่ำ
เกดิกำรทจุรติคอรปัชัน่ขึน้ค่ะ

พธิกีร:  กลไกของรัฐเข้มแขง็ขึน้หรอืยงั เมือ่กีก้ถ็ำมไปทีแล้ว 
อยำกจะย�ำ้อกีทเีหมอืนกฎหมำยเรำจะเข้มแขง็ แต่ดอูกีทีไม่ได้เข้ม
แขง็เท่ำไรแล้ว

ดร.วทิย์:  ผมคดิว่ำมนัมปัีญหำเชงิโครงสร้ำง โครงสร้ำงของ
ส่วนรำชกำรที่ก�ำกับส่งเสริมดูแลสหกรณ์อันหนึ่ง อันที่สองคือ
โครงสร้ำงควำมสมัพนัธ์ของตวัสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ทีเ่รยีกขบวนกำร
สหกรณ์อนัหนึง่ อนัทีส่ำมคอื ตวัโครงสร้ำงของตวัสหกรณ์เอง ผม
ขออนญุำตเรำนดิหน่ึงในเชงิทฤษฎีตัวสหกรณ์เองตวัทฤษฎขีองมนั
มีปัญหำของตวัเองอยูแ่ล้ว เรำกศึ็กษำจำกต่ำงประเทศในทฤษฎ ีใน
ทฤษฏเีศรษฐศำสตร์สมยัใหม่ สหกรณ์จะมปัีญหำสองอนัในตวัทฤษฏี
น้ี อนัทีห่น่ึงเป็นปัญหำเรือ่งทนุ Investment related incentive 
problem ปัญหำเกีย่วกบักำรลงทนุสมำชกิ ควำมเป็นเจ้ำของ สมำชกิ
ลงทนุหนึง่หุน้กบัสมำชกิลงทุนร้อยหุน้คณุมค่ีำเท่ำกนั เพรำะฉะนัน้
สมำชกิหนึง่หุ้นอำจจะเพิกเฉยไม่มีปัญหำก็ไม่อยำกยุง่เพรำะไม่มผีล
ประโยชน์มำกมแีค่หนึง่หุ้นอย่ำงนีน้ะครบัหรอืสมำชกิหน่ึงหุน้อำจ
จะเข้ำไปตกัตวงผลประโยชน์ มนัเป็นปัญหำในเชงิทฤษฎหีรอืหุน้ที่
ถอือยู ่ ผมถือหุ้นหุ้นละสบิบำทเมือ่สำมสบิปีทีแ่ล้ว สมมตผิมจะลำ
ออกผมก็ได้แค่สบิบำท ทัง้ทีส่หกรณ์ท�ำธุรกจิพอกพนูเป็นพนัล้ำน
ผมกไ็ด้แค่สบิบำท กำรลงทนุปัญหำในเรือ่งทนุมปัีญหำอกีอนัปัญหำ
เรือ่งกำรตดัสนิใจของคนทีเ่ป็นเจ้ำของเพรำะคนมีปัญหำ เพรำะคน
จ�ำนวนมำก หรอืสทิธิเ์ข้ำไปมปีำกเสยีงอะไรต่ำงๆคนหนึง่หุน้กบัคน
ร้อยหุน้ พนัหุน้มนัเท่ำกนั เริม่มปัีญหำในตวัของมนัเองในต่ำงประเทศ
มทีำงออกวจิยัในงำนต่ำงๆ แก้ไขปัญหำตรงนีม้ ีแต่ของเรำไม่เคยพดู
ถงึเรือ่งน้ีในบ้ำนเรำ อกีอนัหนึง่เป็นปัญหำโครงสร้ำงเรือ่งกำรปฏบิตัิ 
ส่วนรำชกำรมีปัญหำในตวัของมนัเอง มีสองกรมทีด่แูลอยูซ่ึง่บทบำท
อ�ำนำจหน้ำทีก่ย็งัเหลือ่มล�ำ้ไม่มคีวำมชดัเจน ในกรณีปัญหำทีเ่กิด
ขึน้ในสหกรณ์ มปัีญหำในสองส่วนงำนทีจ่ะเข้ำไปและกม็ปัีญหำ

กำรเมอืงเข้ำมำอยูข้่ำงบนด้วย มนัท�ำให้กำรแก้ไขปัญหำค่อนข้ำงยำก 
กำรปฏริปูต้องมำนัง่คยุโครงสร้ำงยงัไงจะเป็นกำรเอือ้อ�ำนวยหรอืส่ง
เสรมิสหกรณ์ให้เจรญิก้ำวหน้ำหรอืโครงสร้ำงยงัไงจะสำมำรถก�ำกบั
ดแูลได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพประสิทธผิล อย่ำงน้ีนะครบั ตอนน้ีตวั
สหกรณ์เองกม็ปัีญหำเรือ่งโครงสร้ำงขบวนกำรสหกรณ์ มรีะดบัชมุนมุ 
ระดบัสหกรณ์พืน้ฐำนสนันบิำตสหกรณ์มนัไขว้กนัมัว่ไปหมดมนัก็
เลยท�ำให้ไม่มพีลงัไม่สำมำรถร่วมมอืกนัได้อย่ำงเตม็ท่ี ท่ีมศัีกยภำพ
มำก สหกรณ์พืน้ฐำนโครงสร้ำงมปัีญหำอย่ำงเช่น กรณท่ีีเกดิขึน้เป็น
ปัญหำโครงสร้ำงภำยในก�ำกับดแูลหรอืกรรมกำรท่ีเลือกตัง้เข้ำมำ
และสมำชกิส่วนใหญ่เป็นหมืน่ อทิธพิลของกรรมกำรบำงคน สหกรณ์
ไม่ว่ำสหกรณ์ไหนถ้ำหำกใช้อทิธิพลในทำงทีไ่ม่ด ี สมำชกิเข้ำมำนัน้
ยำก ในโครงสร้ำงปัจจบุนั ผมคดิว่ำโทษใครไม่ได้จะแก้ไขปัญหำนีจ้ะ
ต้องแก้ทีโ่ครงสร้ำงทัง้หมด 

พธิกีร:  วันนีโ้ครงสร้ำงใหญ่ ภำคกำรเมอืงใหญ่ มองเหน็
ควำมส�ำคญั มองเหน็ปัญหำ มองเหน็ช่องโหว่ของโครงสร้ำงนีบ้้ำง
หรอืยงัครบั

รศ.จฑุาทพิย์: กพ็ดูกนัเยอะนะคะว่ำเป็นปัญหำเชิงโครงสร้ำง 
แต่ตวัเองมองอย่ำงน้ีค่ะว่ำ คนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจสหกรณ์จรงิๆ ตอน
นีพ้อจะปฏริปูสหกรณ์น่ำจะมกีำรปรบัปรงุอย่ำงที ่ดร.วทิย์ ว่ำ แต่
ดฉินัอยำกหยบิยกตวัอย่ำงอย่ำงนีค่้ะ สมมตเิรำมองปัญหำเร่ือง
สหกรณ์เป็นน�ำ้ เรำจะบอกประชำชนว่ำอย่ำทำนน�ำ้หวำนนะให้
ทำนน�ำ้ เรำอย่ำบอกว่ำให้ทำนน�ำ้แต่ไม่มเีหตผุลว่ำเพรำะอะไร เรำ
ต้องบอกประชำชนว่ำทำนน�ำ้แล้วจะไม่เป็นโรคหลำยอย่ำง แต่ถ้ำ
ทำนน�ำ้หวำนจะเป็นโรคหลำยอย่ำงแล้วหยบิยกตวัอย่ำงทีด่ใีห้ดู 
ประชำชนจะเข้ำใจ ประเดน็ทีเ่รำจะพดูถงึกำรปฏริปูสหกรณ์เรำ
บอกว่ำจะให้สหกรณ์ดต้ีองแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำงตรงนีด้ฉินัว่ำไม่
ได้ ซ่ึงนกัวิชำกำรต้องบอกว่ำต้องเตมิเตม็เรือ่งควำมรูค้วำมเข้ำใจ
เรือ่งสหกรณ์ให้ชัดเจนต้องรูว่้ำน�ำ้ดยีงัไง น�ำ้หวำนไม่ดยีงัไง ถ้ำไม่ดี
มนัจะเกดิผลอะไร อย่ำงท่ี ดร.วทิย์ ว่ำกำรจะแก้ปัญหำโครงสร้ำง
กต้็องท�ำให้คนทีจ่ะมำแก้ปัญหำเรือ่งโครงสร้ำงเข้ำใจตวัแบบสหกรณ์
ให้ด ีจรงิๆว่ำ ตอนนีถ้้ำสหกรณ์เหมำะสมจะพฒันำกำรให้ดช่ีวยแก้
ปัญหำลดควำมเหลือ่มล�ำ้สร้ำงควำมเป็นธรรมให้ได้ ทุกส่วนทุกฝ่ำย
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จะต้องเข้ำใจจริงๆ ต้องเข้ำใจว่ำสหกรณ์ต้องเป็นอสิระนะ รฐัจะเข้ำ
มำช่วยเหลอืสนบัสนนุต้องสร้ำงโครงสร้ำงให้ด ีดฉินัมองว่ำโครงสร้ำง
ที ่ดร.วทิย์ ว่ำจะเป็นโครงสร้ำงพืน้ฐำนซึง่จะประกอบด้วยกำรปฏิรปู
กฎหมำย กำรยกระดับสมรรถนะในกำรด�ำเนินธรุกจิ ซ่ึงจะเริม่ต้น
อย่ำงไร ท�ำให้คนทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องเข้ำใจจริงๆ เข้ำใจอะไรบ้ำง หนึง่
คอืปรชัญำ อดุมกำรณ์สหกรณ์ต้องเป็นองค์กำรอสิระ แม้ว่ำจะไป
รบักำรสนบัสนุนเรือ่งเงินจำกธนำคำรจำกหน่วยงำนรฐั คณุจะต้อง
เป็นอสิระท�ำหน้ำทีเ่ป็นองค์กำรธรุกจิของสมำชิก ไม่ใช่ไปท�ำหน้ำท่ี
เพือ่ไปสนองนโยบำยของรฐั ไม่อย่ำงนัน้ไม่จ�ำเป็นต้องมสีหกรณ์
หรอกค่ะ ท�ำโครงกำรประชำนยิมอะไรก็ได้ ประเดน็ทีส่องต้องปรบั
กระบวนทัศน์ อยำ่งที่เมื่อสักครู่คุณศุภโชค ถำม ดร.วิทย์ วำ่มี
พฒันำกำรไปอย่ำงไร ดฉินัมองว่ำสหกรณ์ในประเทศไทยไม่มกีำร
พฒันำเชงิกระบวนทัศน์มำกนกั เรำต้องยอมรบัว่ำโครงสร้ำงปัจจบุนั
เศรษฐกจิ สงัคม กำรผลติ กำรตลำด มนัเปลีย่นไปสิน้เชงิ ระบบ
ธรุกจิเอกชนมกีำรจดัระบบห่วงโซ่อปุทำน มกีำรเชือ่มโยงทำงด้ำน
อุปทำนในเรือ่งของผลผลติ ในเรือ่งกำรลดต้นทนุกำรผลติ กำรเชือ่ม
โยงพันธ์มิตรข้ำมทวปีข้ำมประเทศ ทีจ่ะสรรหำวตัถดุบิลดต้นทนุต่อ
หน่วยได้ ทีส่�ำคญัอกีประกำรหนึง่ ควำมรูอ้ะไรทีจ่ะท�ำให้สมำชิก
คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรมอี�ำนำจกำรต่อรอง รูเ้ท่ำทันธรุกจิ
เอกชนทีพ่ฒันำไปไกล

พธิกีร:  จับต้นชนปลำยอกีนิดหน่ึง จริงๆ แล้วสหกรณ์จะมี
กำรปฏริปูส�ำเรจ็มำกน้อยแค่ไหนครบั ดร.วทิย์

ดร.วทิย์:  ผมคดิว่ำอย่ำงทีผ่มเรยีนตัง้แต่แรกวนันีต้้องเป็น
นโยบำยรฐับำลเท่ำนัน้ไม่ว่ำรฐับำลคณะไหนจะเข้ำมำ ทีน่ีร้ฐับำลจะ
มนีโยบำยได้ต้องมบีคุลำกรในรฐับำลทีเ่ข้ำใจ หนึง่คอืเข้ำใจทฤษฎี
ของสหกรณ์และสหกรณ์ทีม่นัเกดิขึน้ทัว่โลกท�ำกนัอย่ำงไร Know 
how ต่ำงๆ ทีค่นไม่ค่อยรู้ อนัทีส่องคือเรือ่งจริงของสหกรณ์ทุกวนั
นีม้นัมปัีญหำทีห่ลำกหลำยอย่ำงเช่น สหกรณ์ทีม่สีมำชกิหนึง่ร้อยคน 
กอ็ยูใ่นชนบทไกลๆ กบัสหกรณ์ทีอ่ยูใ่นเมอืงทีม่ทีนุเป็นหมืน่ล้ำนมี
ก�ำไรเป็นพนัๆ ล้ำน ต้องปฏบิติัเหมอืนกนัหมด ผดิไม่ได้ ถ้ำผดิกจ็ะ
ผดิในข้อกฎหมำย พอเป็นอย่ำงนีก้ม็สีหกรณ์จ�ำนวนมำกท่ีปล่อยไม่
ท�ำไรมำก ท�ำให้ล้มหำยตำยจำกไปค่อนข้ำงเยอะ อนัเป็นปัญหำใน
หลำยๆ เร่ืองซึง่ผมพยำยำมเน้นว่ำถ้ำจะแก้ต้องแก้ทีโ่ครงสร้ำงทัง้หมด 
ทกุภำคส่วน ต้ังแต่ส่วนรำชกำร ขบวนกำรสหกรณ์และตวัสหกรณ์ 
โครงสร้ำงนีแ้ก้ได้ เรำมำดูในระบบหรอืวธิกีำรของสหกรณ์ วธิกีำร
ปฏบิตั ิวธิกีำรบรหิำรมนัไม่ยำก แล้วกม็ำพฒันำคน ซ่ึงกำรพฒันำ
คนจะมหีลำยรูปแบบ หน่วยงำนของอำจำรย์จฑุำทพิย์ มหำวทิยำลัย 
หรอืจะตัง้เป็นหน่วยงำนของสหกรณ์ขึน้มำพฒันำบคุลำกรซึง่มคีวำม
จ�ำเป็นมำก วนันีท่ี้สหกรณ์เรำแย่กเ็พรำะว่ำนอกจำกตวัโครงสร้ำง
และระบบแล้ว ตัวบคุลำกรกม็กีำรเลอืกต้ังเปลีย่นไปเปลีย่นมำ เรำ
ไม่มีกำรพัฒนำบุคลำกรมำทดแทน ยกตัวอย่ำงเช่น  บริษัทใน

ตลำดหลกัทรพัย์ถือเป็นบรษิทัมหำชน กม็วีธิทีีจ่ะก�ำกบัดแูลบรษิทั
ตลำดหลกัทรพัย์ ยงัไม่รูว่้ำใครบ้ำงท่ีเป็นเจ้ำของ

พิธกีร:  สรปุสัน้ๆ ดทิูศดทูำงแล้ว ดคูวำมมุง่มัน่ตัง้ใจ ดขู้อมลู
ต่ำงๆ แล้ว จะมโีอกำสปฏริปูสหกรณ์ท�ำได้หรอืเปล่ำครบั

ดร.วทิย์:  ท�ำได้ครบัแต่ ณ เวลำนีอ้ำจจะใช้เวลำนำน 
พิธกีร:  คดิว่ำท�ำส�ำเรจ็ไหม
ดร.วทิย์:  อำจจะส�ำเรจ็ แต่อำจจะใช้เวลำนำน ต้องใช้ปัจจยั

หลำยอย่ำง ทัง้เศรษฐกจิ กำรเมอืง ตวับคุคล อ�ำนำจต่ำงๆ ผมคิดว่ำ
ต้องใช้เวลำนำน ค่อยๆไป มนัเกีย่วข้องกบัอะไรหลำยอย่ำงทัง้เศรษฐกจิ
กำรเมอืง ทัง้ตวับคุคล อ�ำนำจต่ำงๆ ผมคดิว่ำต้องใช้เวลำนำน

พิธกีร:  ค�ำถำมเดยีวกนั ผอ. ครบัมโีอกำสจะส�ำเรจ็ไหมครบั 
กบักำรปฏริปูสหกรณ์ไทย

รศ.จฑุาทพิย์: ดิฉนัไม่กล้ำออกควำมเหน็แต่มฝัีน ว่ำมนัน่ำจะ
ส�ำเรจ็ได้ถ้ำรฐัท�ำหลำยๆ เรือ่งไปพร้อมๆ กนั ท�ำอย่ำงใดอย่ำงหนึง่
ไม่ได้ต้องปรบัปรงุโครงสร้ำง ต้องพฒันำคน ต้องพฒันำองค์ควำมรู้ 
ต้องเอำนวตักรรมมำสร้ำงสรรค์ และท่ีส�ำคญัมำกทีส่ดุ ถ้ำนโยบำย
ของรัฐชัดเจนและกม็เีอกภำพเดยีวกนั ในหน่วยงำนของรฐัและท�ำให้
ประชำชนตัง้แต่เยำวชนเข้ำใจว่ำ ถ้ำเขำเป็นรำยย่อย เป็นเกษตรกร
รำยย่อย ประชำชนรำยย่อย สหกรณ์จะช่วยยกระดบัฐำนะควำม
เป็นอยูใ่ห้ดขีึน้ คดิว่ำตรงนีน่้ำจะเป็นจดุเริม่ต้นทีด่แีละฝันกค็งจะ
ส�ำเรจ็ได้สกัวนัหนึง่ แต่ต้องใช้เวลำ

พิธกีร:  สัน้ๆ อกีสกัหน่อย ปิดท้ำยหน่อยว่ำสหกรณ์จะเป็น
ควำมหวงัจะปฏริปูได้มำกน้อยแค่ไหนเป็นวำระแห่งชำตต้ิองถงึขัน้
นัน้ไหมครบั 

ดร.วทิย์:  ผมคดิว่ำสหกรณ์ต้องอยูคู่ก่บัประเทศไทยแน่นอน 
แต่ทีน้ี่จะปฏิรปูอย่ำงทีผ่มเรยีนจะต้องเป็นนโยบำยรฐับำลเท่ำนัน้ 
ถ้ำปล่อยให้เรำพดูมำเองหลำยสบิปีมำแล้ว มนัเดนิยำก เพรำะต่ำง
ฝ่ำยต่ำงจะมองในมมุของตวัเอง แต่ว่ำประเดน็ทีจ่ะปฏริปูกไ็ม่ได้ยำก 
สำมำรถทีจ่ะหำข้อมลูทีจ่ะช่วยกนัได้ ผมขอให้เป็นนโยบำยของ
รฐับำลทีจ่ะฟันธง สหกรณ์จะค่อยๆปรบัปรงุโน่นนี ่มนัไม่ได้ ต้องรือ้
โครงสร้ำงต้องปฏริปูเลยถ้ำเป็นนโยบำยรฐับำลผมเชือ่ว่ำจะส�ำเรจ็

พิธกีร:  ครบั นีค่อืทัศนะของแขกรบัเชิญสองท่ำน ขอบคณุที่
ให้เกยีรตมิำร่วมรำยกำร

ท่ำนผูอ่้ำนสนใจตดิตำม ดวูดีทีศัน์ได้จำก สปริง นิวส์ และ 
www.cai.ku.ac.th
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