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ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร
อาจารย์ประจำาภาควิชาสหกรณ์
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สว.สก.

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ 
(ผู้ดำาเนินการเสวนา) 

สำาหรับในเวทีภาคบ่ายมีเรื่องน่า
สนใจมากที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านโดย
เฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็เสนอวา่สหกรณแ์บบ
ใดเป็นสหกรณ์ที่ดีและสหกรณ์แบบใดเป็น
สหกรณท์ีไ่มดี่ ดูได้อยา่งไร ดูท่ีสมาชกิ ผลผลติ 
สินทรัพย์ ซึ่งมีการวัดอย่างไร ประเด็นที่
หลายฝา่ยหลายทา่นตดิใจกันมาตลอด ทาง
สถาบนัฯได้นำาประเดน็นีม้านำาเสนอและเชญิ

ก�รจัดเวทีเสวน� “ตัวชี้วัดคว�มสำ เร็จสหกรณ์: อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่” เนื่องในว�ระครบ 100 ปก�รสหกรณ์
ไทย เมื่อ 16 กันย�ยน 2559 โดยสถ�บันวิช�ก�รด้�นสหกรณ์และภ�คีเครือข่�ย โดยมีจุดมุ่งหม�ยเปดเวทีให้ผู้นำ 
ขบวนก�รสหกรณ์(ดังในภ�พ)ได้ม�แลกเปลี่ยนประสบก�รณ์และมุมมองซึ่งกันและกันเพื่อประโยชน์สำ หรับก�รนำ ไปสู่
ก�รปฏิบัติที่ดีในก�รพัฒน�สหกรณ์ต่อไป

ตัวชี้วัดความสำ เร็จสหกรณ์:

อะไรที่ใช่ อะไรที่ไม่ใช่

อ.วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์
ประธานชสอ.

คุณศิริชัย ออสุวรรณ
ประธานชสท.

คุณสุภาพ จันทร์ภิรมย์
ประธานชสค.

คุณวินัย เมฆดำา 
ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกร

รุ่นใหม่และยุวเกษตรกร

นักวิชาการมาร่วมในเวทีว่า ในมุมมองของ
แตล่ะทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไร อะไรบา้ง
ทีจ่ะเปน็ตวัชีว้ดัวา่สิง่นีด้ ีสิง่นีไ้มด่ ีสิง่นีเ้ดน่ 
สิ่งนี้ด้อย ดูกันตรงไหน และข้อสำาคัญท่าน
จะได้รับแนวคิดมุมมองต่าง ๆ ที่จะนำาไป
ใช้เป็นการปรับปรุงคุณภาพ เสริมแนวคิด 
และแนวทางปฏิบัติในสหกรณ์ของท่านต่อ
ไป ลำาดับแรกเรียนเชญิ ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์
ไกร ได้นำาเสนอมุมมองของท่าน

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร: 
 หากมองในมมุวชิาการของตนมอง

วา่ ณ ปัจจบัุน เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการช้ีวดัเปน็
เครื่องมือที่จะวัดตัวองค์กรสหกรณ์ แต่ยัง
ขาดกลุ่มตัวชี้วัดบางกลุ่มท่ีมีความสำาคัญ
และมีความจำาเป็น ทั้งนี้เพราะจุดหมาย
ของสหกรณ์มี 2 เรื่อง คือทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม

ในอดีตคนเปรียบเทียบสหกรณ์
เหมอืนตน้สน 2 ตน้หรอืสนคู ่สนตน้น้ีเจริญ
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เติบโตดำารงจุดมุ่งหมายทางเศรษฐกิจเพื่อ
ให้มวลสมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
ปรมาจารยท์างสหกรณใ์ชค้ำาว่าเพือ่การกนิ
ดอียูด่ ีจริงๆแลว้ตวัชีวั้ดการกนิด ีอยูด่ ีอาจ
จะวดัยาก อยา่งนอ้ยฐานะทางเศรษฐกจิและ
การเข้าถึงโอกาสที่มวลสมาชิกเป็นเจ้าของ 
เปน็ผู้ใช้บรกิาร และเปน็ผูไ้ดร้บัผลประโยชน ์
จากการบรกิารขององคก์รสหกรณน์ัน้เปน็ก
ลุ่มคนกลุ่มใหญ่ ดังนั้นจะบอกได้ว่าองค์กร
สหกรณเ์ปน็บรบิทขององคก์รทีเ่รยีกวา่ การ
ลดความเหลือ่มล้ำา การกระจายความมัง่คัง่ 
ในแตล่ะประเทศใชส้หกรณเ์ปน็เครือ่งมอืใน
การทีเ่ปน็กลไกในระบบเศรษฐกิจทำาให้คน
ธรรมดามโีอกาสเปน็เจา้ขององค์กรเพ่ือแก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจได้  

สำาหรับวัตถุประสงค์ในเชิงสังคม 
มุ่งไปที่ การทำาให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ดีขึน้ การใหค้วามเขม้แขง็แกเ่กษตรกรและ
ประชาชนธรรมดา และในเรื่องอื่นๆไม่ว่า
จะเป็นความรู้หรือแม้กระท่ังสวัสดิการท่ี
เหมาะสม 

ดังนั้นเมื่อมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ 2 
เรือ่ง ตวัชีว้ดักลุม่แรก สว่นใหญว่ดัทีส่หกรณ ์
ประเมนิทีส่หกรณ ์ตวัชีว้ดัความสามารถทำา
กำาไรในตัวสหกรณ์ เช่น ROE ROA ตัวชี้วัด
เหล่านี้ถูกตั้งเป็นตัวชี้วัด แต่ความเหมาะ
สมเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะองค์กรสหกรณ์
ไม่ใช่องค์กรท่ีแสวงหากำาไรสูงสุด แต่เป็น
องคก์รทีต่อ้งมปีระสทิธภิาพในการทำากำาไร
อย่างเหมาะสม 

องค์กรสหกรณ์ตั้งแต่เดิมจะไม่
ต้องการใช้คำาศัพท์ในสมัยเดิม เช่น คำาว่า 
การกินแรง ชนชั้นที่ได้เปรียบ ชนชั้นที่เสีย
เปรียบ (exploitation) แต่ปัจจุบันองค์กร
สหกรณ์มีวัตถุประสงค์ที่มีความเหมาะสม
สงัเกตไดจ้ากกำาไร เชน่ สนิเช่ือสหกรณเ์ปน็
เชิงสวัสดกิารและมคีวามเหมาะสม อตัราการ
คดิดอกเบีย้สหกรณไ์มไ่ดค้ดิอยา่งมหาโหด ถา้
เกดิคดิดอกเบีย้มหาโหดจะสงัเกตวา่สหกรณ์
มกีำาไรสูงมากซึง่ไมไ่ดห้มายความวา่สหกรณ์
นัน้ดหีรอืประสบความสำาเร็จ จึงไม่สามารถ
ชี้วัดทางเดียวได้ จึงทำาให้มีเรื่องของอัตรา
ความเหมาะสม ดังนั้นการใช้ประสิทธิภาพ 
ความสามารถในการทำากำาไรจะตอ้งมเีกณฑ์
อย่างเหมาะสมหรือประสิทธิภาพในการ
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บริหารจัดการ แม้กระทั่งเรื่องของสหกรณ์
ต้องมีการช้ีวัดองค์กร เช่น เร่ืองธรรมาภิ
บาล ค่านิยมสหกรณ์หรือคุณค่าสหกรณ์ที่
เรียกว่าการเปิดเผยหรือความโปร่งใส เพื่อ
คุ้มครองมวลสมาชิก ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่
ได้ฝากผีฝากไข้ ฝากเงินออมให้กับองค์กร
สหกรณท์ีส่มาชกิมคีวามเชือ่มัน่ แตอ่นาคต
ต้องมกีารปรบัปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพเกีย่ว
กบัเร่ืองการบรหิารความเสีย่ง เรือ่งธรรมาภิ
บาล ระบบการควบคมุภายใน ทัง้หมดนีเ้ปน็
ตวัช้ีวดัทีมุ่ง่ไปสูต่วัองคก์รสหกรณเ์ปน็หลกั 

ทั้งนี้ยังมีตัวชี้วัดที่ยังขาดไปหลาย
ส่วน ตนขอเรียกตัวชี้วัดส่วนนี้ว่าเป็นตัวชี้
วดัความดแีละความมีประโยชนข์องสหกรณ์ 
ส่วนใหญ่จะอยู่ในส่วนเศรษฐกิจและสังคม 
หลายสหกรณ์พบว่าสามารถที่จะพัฒนา
คณุภาพชวิีต สรา้งโอกาสในการสรา้งอาชพี
ให้กับสมาชิกโดยไม่ได้คำานึงถึงกำาไร เช่น 

สหกรณ์ภาคการเกษตร ทำาให้เกษตรกร
มีทางเลือกที่ดี สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์
ของสหกรณ์ ส่วนความดีที่สหกรณ์จะเดิน
ด้วยความเหมาะสมที่ตนบอกตั้งแต่ต้น คือ
กำาไรของสหกรณ์ต้องเป็นกำาไรที่เหมาะสม 
เป็นกำาไรที่ไม่ชอบเรื่องของการเอารัดเอา
เปรียบ ดังนั้นเป็นอะไรที่เราต้องบอกให้
ครบ บอกให้หมด บอกความจริงทุกเรื่อง 
จะต่างกับองค์กรทั่วไปที่บอกไม่หมด บอก
บางส่วน ไม่บอกข้อเท็จจริงหลายส่วน เช่น 
ดอกเบีย้ 0% แทท้ีจ่รงิไมเ่ปน็ศนูยเ์ปอรเ์ซน็ 
ค่าธรรมเนียมฟรีแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ได้คิด
รายครั้งแต่คิดแบบเหมาจ่าย เราจะพบว่า
ระบบสหกรณ์จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่มี
ธรรมาภิบาล และมีความโปร่งใสในตัวเอง 
เพยีงแต่วา่ความสามารถในเรือ่งการควบคุม
ภายในองคก์รตอ้งใหเ้ป็นระบบคุม้ครองกับ
ประชาชนมากขึน้ ดงันัน้ถา้พดูถงึเรือ่งสนิเชือ่ 

โอกาสในเรือ่งสนิเชือ่ ถา้เปน็องคก์รธรุกจิสนิ
เชื่อเป็นตัวทำากำาไร แต่ในระบบสหกรณ์คำา
ว่าสินเชื่อคือ สินเชื่อเชิงสวัสดิการ สินเชื่อ
เหล่านี้ไม่ได้มองสมาชิกผู้กู้เป็นลูกค้าที่จะ
ต้องเอากำาไรอย่างมโหฬาร ดังนั้นสหกรณ์
จะควบคุมอตัราดอกเบีย้ทีเ่หมาะสมเข้ามา
เกี่ยวข้อง และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะมี
การคนืใหต้ามสดัสว่นทีส่มาชกิทำาธรุกจิกบั
สหกรณ ์ลกัษณะดงักลา่ว ผูใ้ดกต็าม ชมุชน
ใดกต็าม ท่ีมีโอกาสเขา้ถงึสนิเชือ่ของสหกรณ ์
จะมทีางเลอืกการเขา้ถงึสนิเช่ือ นัน่คอืทีม่า
ว่าทำาไมสมัยก่อน สหกรณ์ประเภทการ
เงิน เช่น สหกรณ์เครดิต ตั้งชื่อว่า Credit 
Cooperative เป็นสหกรณ์ท่ีสร้างเครดิต
ให้กับคนธรรมดา ซึ่งสถาบันการเงินอื่นไม่
สามารถใหไ้ด ้เพราะมกีฎเกณฑ์ กตกิา ระบบ
สหกรณ์คิดมาตรฐานตามแบบสหกรณ์ซึ่ง
มีความเป็นเจ้าขององค์กรเข้ามาเกี่ยวข้อง 
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แล้วใช้ระบบสร้างเครดิตในการการันตีซึ่ง
กันและกัน จะสังเกตได้จากในสัญญาเงิน
กู้สามัญจะใชม้วลสมาชกิดว้ยกนัค้ำาประกนั 
และโอกาสเขา้ถึงสนิเชือ่มีลกัษณะเฉพาะตวั 
นอกจากนีส้งัเกตสหกรณก์ารเงนิในปจัจบุนั 
เชน่ สหกรณ์ออมทรัพยใ์นระบบราชการและ
รฐัวสิาหกจิคอ่นขา้งชดัเจน และเริม่ขยายตวั
ไปยงัสถานประกอบการภาคเอกชน ซึง่ยงัมี
ชอ่งวา่งจำานวนมากทีส่ถานประกอบการจะ
สรา้งทางเลอืกการเขา้ถงึสนิเชือ่อยา่งเหมาะ
สมให้กับผู้คน ดังนั้น ดัชนีที่มีประโยชน์วัด
ไดจ้ากระบบสวสัดกิารทีจ่ดัขึน้ของสหกรณ ์
ซึ่งส่วนใหญ่นำาไปจัดสรรผลกำาไร ยกเว้น
บางสหกรณส์ว่นหนึง่นำาไปเปน็คา่ใชจ้า่ยใน
การดำาเนนิงาน แตส่หกรณส์ว่นใหญจ่ดัสรร
กำาไรสร้างเป็นกองทุนต่าง ๆ แล้วนำาไปจัด
สวัสดิการในหลายรูปแบบ บางคนบอกว่า
เป็นสวัสดิการเริ่มตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต 

ต ามรูปแบบกำาไรที่เหมาะสม ถ้าเป็นรูป
แบบนี้แสดงว่าสหกรณ์มีการดำาเนินงาน
อย่างเหมาะสม 

สว่นภาคความเขม้แขง็ตอ้งทำาใหค้น
รู้ เข้าใจ ในอดีตสหกรณ์แห่งแรกของโลก
คือสหกรณ์รอชเดลจะมีช่วงเวลาให้ความ
รู้แก่สมาชิก ความเข้าใจที่จะดำารงอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง ผู้ที่มีความรู้จะ
มกีารแนะนำาเพื่อน รูปแบบนีเ้ปน็การสร้าง
ความเขม้แขง็กบัวถิชีวีติคน ทำาใหเ้กดิจดุมุง่
หมายหลักทางเศรษฐกิจ คอืทำาให้ฐานะทาง
เศรษฐกจิดขีึน้ จดุมุง่หมายหลกัทางสงัคมคอื
ทำาใหค้ณุภาพชวีติดขีึน้ แตย่งัมสีหกรณบ์าง
แหง่อาจจะลมืจดุมุง่หมายทางสงัคมโดยให้
ความสำาคัญกับธุรกิจเป็นหลัก ทำาให้ความ
ดีของสหกรณ์ลดลงไปบ้างและหากมอง
สหกรณ์ ส่วนใหญ่ยังคงดำารงวัตถุประสงค์
ทัง้เศรษฐกจิและสงัคมอยู ่ดงันัน้สหกรณโ์ดย

ภาพรวมแลว้สว่นใหญเ่ปน็องคก์รทีม่คีวาม
ดีและมีประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับมวลสมาชิก 
ชุมชน สังคม และประเทศชาตินั่นเอง

อ.วรเทพ ไวทยาวโิรจน ์จากทีท่า่น 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ได้กล่าวถึงในเรื่อง
ของสหกรณ์เปรียบเสมือนกับเป็นต้นสนคู่ 
ในต้นสนต้นแรกหรือด้านหนึ่งนั้นเป็นการ
ลดความเหลื่อมล้ำาทางสังคมคือ การกระ
จายรายได้ การกระจายความกินดีอยู่ดี 
อกีดา้นหนึง่เปน็การทำาใหอ้งคก์รอยูไ่ดแ้ละ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้มแข็ง
ให้กับการดำารงชีวิตของสมาชิกด้วย 

สำาหรับในเรื่องของตัวชี้วัดความ
สามารถวัดได้หลายตัว เช่น Return on 
Equity (ROE) Return on Asset (ROA) 
เปน็ตน้ อยา่งไรกต็ามใหค้ำานงึถึงในเรือ่งการ
บรหิารความเสีย่งเปน็หลกั ไม่เอากำาไรเปน็
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ตัวตั้งสูงสุด แต่ต้องทำากำาไรเพื่อนำามาสร้าง
ความเขม้แขง็ และจดัสรรเปน็สวสัดกิารแก่
สมาชิกอย่างเหมาะสม 

ส่ิงสำาคญัทีส่หกรณม์คีวามแตกตา่ง
กบัองคก์รอืน่ คอืเรือ่งธรรมาภบิาล สหกรณ์
ไม่มีระบบการคิดดอกเบี้ยแบบมหาโหด ที่
เรยีกวา่ดอกเบีย้เงินกู้นอกระบบ (Roll shark) 
ซึ่งเป็นตัวเด่นของสหกรณ์ อาจมีบ้างบาง
สหกรณ์ที่ออกนอกลู่นอกทางแต่เป็นส่วน
น้อย สหกรณ์ของเรายังคงเป็นสหกรณ์ที่
มีคุณภาพและยังรักษาวิธีการในการบำารุง 
ดูแลสมาชิกให้เป็นประโยชน์

ต่อไปขอเรียนเชิญคุณวินัย เมฆ
ดำา ผู้อำานวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่น
ใหม่ และยุวเกษตรกร  เราจะพบอยู่เสมอ
วา่การทำากนิของประชาชนมปีญัหา เพราะ
ฉะนั้นต้องหาทางจัดสรรที่ทำากินให้กับผู้ที่
ขาดแคลนที่ดิน การดำาเนินงานดังกล่าวมี
อะไรที่เป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าสิ่งนั้นดีแล้ว 
ถูกต้องแล้ว 

คุณวินัย เมฆดำา จริงๆ แล้วตนอยู่
นอกโครงการ ด้วยเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
และทำางานกับเกษตรกรทั้งรักและชอบกับ
ระบบสหกรณ์ ตนมีความกังวลหลายเรื่อง
ที่เราบอกว่าระบบสหกรณ์ดีหรือไม่ ตนขอ
สะท้อนจากการที่ได้สัมผัสและทำางานเชิง
พื้นที่ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาได้เข้ามามีส่วน
ร่วมกับทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เห็นคุณค่า 
ระบบการจดัการสหกรณท์ีส่ามารถเชือ่มโยง
ไปสู่การปฏิบตั ิซึง่จรงิ ๆ  ในสว่นส.ป.ก.ไมไ่ด้
มบีทบาทหนา้ทีร่บัผดิชอบโดยตรงกบัสถาบนั
วชิาการดา้นสหกรณเ์พือ่หาทางออก แตเ่ปน็
หนว่ยงานเดยีวทีม่กีฎหมายคุม้ครองในเรือ่ง
การจัดที่ดิน แล้วให้เฉพาะสิทธิ กรรมสิทธิ์
ยังเป็นของ ส.ป.ก. นั่นเป็นภาระผูกพันที่
จะทำาอย่างไรให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้
กับที่ดินของ ส.ป.ก.ได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบัน
จะเห็นข่าวค่อนข้างมากในเรื่องที่ดินของ
ส.ป.ก. อนาคตจะเป็นอย่างไร กฎหมาย

มาตรา 44 เกิดขึ้นมาเพราะอะไร เมื่อช่วง
เชา้วทิยากรไดก้ลา่ววา่การจดัสรรทีด่นิภายใต้
มาตรา 44 ตอ้งจดัแบบใด หนว่ยงานส.ป.ก. 
พยายามออกกระบวนการ กฎ กติกา เพื่อ
ให้เกษตรกรสามารถดำารงอยู่ได้ในพื้นที่ที่
เราจัดให้ แต่แน่นอนตัวชี้วัดในมุมมองของ
ตน ไม่ได้วัดที่ตัวสหกรณ์ อย่างไรก็แล้วแต่
ตวัสถาบนัยงัมคีวามสำาคญั สดุทา้ยตอ้งไปดู
ทีต่วัสมาชกิทีจ่ะสามารถคุม้ครองทีด่นิของ 
ส.ป.ก.ได้หรือไม่

ตนขอสะท้อนในส่ วนของ
ส.ป.ก.เนื่องจากเป็นคนอยู่ในวงการและมี
บทบาทหนา้ทีใ่นความรบัผดิชอบ ณ ปจัจบุนั
ที่ดินส.ป.ก.มีประมาณ 37 ล้านไร่ กลุ่ม
เป้าหมาย 2.4 ล้านครอบครัว มีสหกรณ์
การเกษตรในเขตปฏริปูทีด่นิประมาณ 150 
กว่าสหกรณ์ ถ้าประเมินตัวชี้วัด หากวัดที่
ตัวสหกรณ์ตนไม่แน่ใจว่าวัดได้หรือไม่ ถ้า
วัดที่ตัวสมาชิกยิ่งยาก เนื่องจากเกิดจาก
การเปลีย่นมอืเปลีย่นสทิธทิีม่นีายทนุเขา้ไป
เก่ียวขอ้งแทน สิง่น้ีตนคดิว่าเปน็ตวัชีวั้ดของ
สหกรณ์นั่นเอง 

สำาหรับบทบาทหน้าที่ของเจ้า
หน้าที่ส.ป.ก.อีกอันหนึ่งคือการปล่อยสิน
เช่ือแก่เกษตรกร ซึ่งทางส.ป.ก. มีสินเช่ือ
กองทุนปฏิรูปที่ดินที่จะต้องปล่อยให้กับ
กลุ่มสหกรณ์ในเขตปฏิรูปที่ดินภายใต้แผน
งานและโครงการที่วิเคราะห์อย่างตกผลึก 
แต่สุดท้ายถูกนโยบายกำากับ เช่น ปีนี้ต้อง
ปล่อยให้ได้ 100 ล้านบาท หรือ 500 ล้าน
บาท คำาถามว่าเจ้าหน้าที่จะทำาอย่างไรใน
เมื่อมีตัวชี้วัดกำากับไว้ เจ้าหน้าที่ต้องบังคับ
ให้สหกรณ์เขียนโครงการเพื่อจะขอเงินกู้ 
คือตวัชีวั้ดทีห่นึง่ ตวัชีวั้ดทีส่อง การเก็บเงนิ
กู้ เป็นตวัช้ีวัดความสำาเร็จของเจ้าหน้าที ่ถาม
วา่จรงิ ๆ  ใชห่รอืไม ่ตนขอไมต่อบแตเ่หน็ได้
อย่างชดัเจน ซึง่สะท้อนปัญหาดงักล่าวไดว่้า
ตกลงสหกรณ์จะเดินกันอย่างไร 

เรื่องที่วิทยากรกล่าวในช่วงเช้าที่
สำาคญัอกีเรือ่ง คอืชอ่งวา่งและนโยบายทีจ่ะ

ไปสูเ่กษตรกร มคีวามเปน็ไปไมไ่ดถ้า้ไมม่เีจา้
หนา้ทีเ่ปน็ผูร้บัผดิชอบ หลายเรือ่งเจา้หนา้ที่
ไมส่ามารถแปลงสาร แปลงนโยบายเขา้สูก่าร
ปฏิบัติได้ บางเรื่องเกิดจากนโยบาย ระยะ
เวลากำากบั ตนไดเ้คยกลา่วหลายคร้ังในหลาย
เวทีว่าการเร่งรัดการใช้เงิน บางเรื่องเร่งรัด
ได้ บางเรื่องไม่จำาเป็นต้องเร่ง โดยเฉพาะ
กระบวนการถ่ายทอดชุดความรู้ไปสู่พื้นที่ 
ไตรมาสแรกต้องดำาเนินการให้เสร็จโดยใช้
เงนิทัง้ 100 % ถามวา่เกษตรกรไดอ้ะไรจาก
ไตรมาสแรกหรือไม่ พอถึงไตรมาส 2 และ 
3 ไมส่ามารถดำาเนนิการตอ่ไดเ้นือ่งจากเงิน
ถูกใช้ไปแล้ว 

สิง่ทีต่วัโครงการหรอืจากการทำางาน
มคีวามกังวลเป็นอยา่งมาก ขอ้ค้นพบจากทาง
ผูบ้รหิารมองวา่ถา้เปน็อยา่งนีแ้ลว้กระบวน
การจดัการทีจ่ะนำาความรูม้าสูเ่กษตรกรจรงิๆ
ควรมอีะไรบา้ง ทีจ่ะเปน็เครือ่งมือหรอืกลไก 
ซึง่จากการทำาวิจยัร่วมกับสถาบนัวชิาการดา้น
สหกรณ ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ภายใต้
ความรว่มมอื ทำาให้ไดเ้หน็วา่ตวัชดุความรูท้ี ่
สถาบันฯทำามา ไม่ว่าจะเป็นชุดความรู้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการ
ค้าที่เป็นธรรมและอื่น ๆ อีกหลายเรื่องใน
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา  ตนได้เข้า
มาศึกษาเริ่มเห็นคุณค่าของสหกรณ์ จริงๆ
ตัวสหกรณ์ตนมองว่าไม่จำาเป็นต้องจัดตั้ง
เป็นสหกรณ์ เพราะกฎหมายยากมาก จาก
ทีต่นไดท้ำาโครงการเกษตรกรรุน่ใหม่ทัง้หมด 
13 รุ่น จำานวน 1,000 กว่าคน ไม่สามารถ
ต้ังสหกรณ์ได้ ซึ่งความเป็นจริงแล้วอยาก
จัดตั้งสหกรณ์ แต่ขบวนการสหกรณ์มีข้อ
จำากัด ต้องรวมคนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป การ
รวมกลุ่มเกษตรกรคิดร่วมกันเป็นสิ่งท่ียาก
มาก แต่เป็นภารกิจหนึ่งที่จะทำาให้การขับ
เคลื่อนให้สำาเร็จ ถ้าวัดที่การจัดตั้งนั้นตน
คิดว่าไม่มีปัญหา แต่ถ้าวัดความสำาเร็จของ
คนที่เป็นสมาชิกนั้นยาก 

การทำาวจิยัรว่มกับสถาบนัวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ภายใต้ความร่วมมือนั้น ทาง
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ส.ป.ก.ได้ชุดความรู้  ชุดหนึ่งที่น่าสนใจ คือ 
ถา้จะทำาสหกรณใ์นเขตปฏริปูทีด่นิใหเ้จรญิ
เตบิโต มัง่คงตอ้งพฒันาทีต่วัเจา้หนา้ทีก่อ่น  
ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถตัวนโยบาย
ลงไปจะมปีญัหา นอกจากนัน้แลว้การเรง่รดั
เวลาและเงนิเปน็ตวัชีว้ดัทีส่ำาคญัเชน่กนั ดงั
นั้นต้องมีการพัฒนา smart officer จาก
ที่ทำามาตลอด 1 ปี ได้เริ่มเห็นตัวหลักสูตร 
กระบวนการทำางาน เป็นตัวชี้วัดหน่วยงาน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์และจาก
การที่เจ้าหน้าที่ส.ป.ก.ได้ดำาเนินการระยะ
เวลาหนึง่แตส่ดุทา้ยยงัไมบ่รรลเุปา้หมายถงึ
แม้จะมี smart officers ก็ตาม เนื่องจาก
ตัวเจ้าหน้าที่ยังทำางานไม่ได้ เมื่อไม่เห็น
ตัวแบบในเชิงพื้นที่ เราจึงต้องกำาหนดเป้า
หมายว่ายังไม่ต้องตั้งสหกรณ์แต่ใช้รูปแบบ
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอย่างครบ
กระบวนการตัง้แตต่น้น้ำา กลางน้ำา ปลายน้ำา 

วันนี้ทำาให้เกิด สจล.โมเดล ที่เห็นภาพชัด
วา่ การพฒันาจรงิๆ ตวัเจา้หนา้ทีต่อ้งเขา้ใจ
ตั้งแต่คิด วิเคราะห์ วางแผน และจัดการ 

จากการที ่ส.ป.ก.มกีารแกก้ฎหมาย
มาตรา 44 ซึ่งปกติ ส.ป.ก.ไม่เคยจัดที่ดิน
ในรูปแบบสหกรณ์ เมื่อมีการแก้กฎหมาย
สามารถจัดที่ดินให้กับสหกรณ์ได้ ตนมี
ความกังวลว่าถ้าสหกรณ์ไม่ได้เกิดจากจิต
วิญญาณของสมาชิกอย่างแท้จริง แต่เกิด
จากความอยากได้ที่ดินเป็นเรื่องใหญ่ จาก
ที่วิทยากรเสวนาช่วงเช้าได้กล่าวถึงการส่ง
เสริมสหกรณ์ไม่ใช่เรื่องง่าย ถ้ามีเป้าหมาย
ที่อยากได้ที่ดินไม่ได้อยากได้อาชีพ ตนเคย
พดูกบัเจ้าหนา้ทีข่องสหกรณอ์อมทรพัยส์ปก.
ว่า ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีแล้วแสดงว่า
สมาชกิเจรญิแลว้ เพราะวา่สมาชกิไมต่อ้งกู้
สหกรณ์ไม่จำาเป็นต้องพึ่งสหกรณ์ เชื่อหรือ
ไม่วา่ สหกรณอ์อมทรัพยทุ์กที ่ผูท้ีใ่ชบ้ริการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่คนกู้ แต่เป็นผู้เอา
เงินไปฝากแล้วได้เงินปันผล 

จริง ๆ ตนขอขอบคุณสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ จากหัวข้อเวทีเสวนา
ชว่งเชา้ “เดนิเคร่ืองยุทธศาสตร ์สูก่ารปฏริปู
สหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” ตรงกับสิ่ง
ที่ได้ทำามาตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา 
ซึ่งวิทยากรช่วงเช้าได้กล่าวว่า กระทรวง
เกษตรฯสามารถขับเคลื่อนงานให้เป็นรูป
ธรรมได้ หลังจากได้ทำางานช่วงหนึ่ง ทาง
ผู้บริหารได้เห็นงานที่สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์ และสกว.ที่ได้ให้ทุนสนับสนุน ณ 
วันนี้ไม่เพียงพอหากทำาแค่กระบวนการ
ต้นน้ำา กลางน้ำาไม่สำาเร็จ ถ้าผลิตได้ขายไม่
เป็นก็จบ แต่ขายที่ไหนเป็นเรื่องที่เราต้อง
วางแผน และไดข้อ้คน้พบวา่หากจะทำางาน
ดา้นการพฒันาดา้นการสหกรณ ์ตวัชีว้ดัทีด่ี
ทีส่ดุคอืตัวสมาชกิ หากเปน็สว่นของส.ป.ก. 
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เมือ่ไหรท่ีเ่กษตรกรไมข่ายทีด่นิ มคีวามยัง่ยนื
ในทีด่นิของส.ป.ก. มรีายได ้มคีวามพอเพยีง 
มีเรื่องของคุณธรรม มีเรื่องธุรกิจฐานสังคม
ที่ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตนถือว่างาน
สหกรณ์เป็นไปได้

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ จากท่ี
คุณวินัย เมฆดำา ได้กล่าวถึง สิ่งสำาคัญที่
สุดของส.ป.ก.คือไม่ใช่ทำาเรื่องของสหกรณ์
และไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดตั้งสหกรณ์ แต่
เห็นประโยชน์ในการที่จะมีสหกรณ์ช่วยให้
มีการทำางานร่วมกันที่ดี แรก ๆ พยายามที่
จะให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ แต่ดูรวม ๆ แล้ว
เป็นไปด้วยความลำาบาก อย่างไรก็ตามได้
พยายามท่ีจะใหม้ตีวัชีวั้ดตา่ง ๆ  เกดิข้ึนเพือ่
ทีจ่ะทำาใหเ้กดิความตอ้งการในการทีจ่ะรวม
ตัวกันทำาประโยชน์ร่วมกัน 

สำาหรับตัวชี้วัดคืออะไร เป็นสิ่ง
สำาคญัทีส่ดุทีเ่กดิความสำาเรจ็ในการทีจ่ะทำา
เงินได้ และที่สำาคัญต้องมีบุคลากร smart 
officer ในการที่จะทำาให้งานเดินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ดำาเนินการใน
ขณะน้ีคือพยายามทำาให้คนท่ีไปใช้ท่ีดินใน
กรรมสิทธิ์ของส.ป.ก. ต้องทำาให้ที่ดินเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการฝึกอบรม ให้
ความรู้ เพ่ือที่จะให้ผู้ที่ได้ที่ดินไปใช้ประโย
ชน์จริงๆ และไม่ได้ไปขายต่อหรือทำาผล
ประโยชน์อย่างอื่น นอกจากนี้ได้อบรมใน
เรื่องคุณธรรม ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เอา
รัดเอาเปรียบ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
สิง่น้ีเป็นสิง่ท่ีทาง ส.ป.ก.จะจัดทำาขึน้ในสว่น
ที่เกี่ยวกับสมาชิกของส.ป.ก. 

ในลำาดบัตอ่ไปขอเรยีนเชญิประธาน
กรรมการดำาเนินการชมุนุมสหกรณก์ารเกษตร
แหง่ประเทศไทย จำากดั คุณศิรชิยั ออสวุรรณ 
มีความคิดเห็นอย่างไร

คุณศิริชัย ออสุวรรณ สำาหรบัตวัชี้
วัดความสำาเร็จของสหกรณ์อะไรที่ใช่ อะไร
ที่ไม่ใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่มีการ
กล่าวถึง สหกรณ์แบบใดที่ใช่ สหกรณ์แบบ
ใดที่ไม่ใช่ ในปัจจุบันเราสามารถหาข้อมูล

สหกรณ์ได้มากขึ้นจากสื่อต่าง ๆ (social 
media) ทำาให้เรามีข้อมูลข่าวสาร ความรู้ 
ความเขา้ใจและนำามาปฏบิตั ิแกไ้ข หรอืมาส
รา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัสหกรณ ์และเริม่มคีำาพดู
ว่า “สหกรณ์แท้” และ “สหกรณ์เทียม” 

สาเหตุสำาคัญที่เกิดสหกรณ์ในโลก
มี 2 ประการ คือ

1. เกิดจากการถูกเอาเปรียบ 
2. เกิดจากการขาดแหล่งเงินทุน 
หลังจากที่มีการพัฒนาสหกรณ์ขึ้น

มากำากบัแลว้ จะเหน็วา่สหกรณม์วีวิฒันาการ
ในประเภทตา่ง ๆ มากขึน้ เชน่ สหกรณอ์อม
ทรพัยท์ีเ่รามองเหน็ภาพชดัในเรือ่งเงนิลงทนุ
ดอกเบี้ยต่ำา แต่ยังสามารถสร้างกำาไรจาก
การดำาเนินงานเป็นจำานวนมาก เป็นเหตุให้
ธนาคารพาณิชย์สนใจ ถ้าหากไม่มีสหกรณ์
ออมทรัพย์ กำาไรส่วนเกินนี้ต้องเป็นของ
ธนาคารอย่างแน่นอน และเมื่อมองในแง่
เงินฝากทำาให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้ที่สูง
ขึ้นและมั่นคง นอกจากนี้ต้องให้ความรู้ใน
เรื่องวินัยทางการเงินด้วย ซึ่งผู้ได้รับรางวัล
สว่นมากเป็นผู้ทีใ่ห้ความสำาคญัในเรื่องของ
วนิยัทางการเงนิควบคูก่บัเรือ่งสหกรณภ์าค
การเงินด้วย 

ส่วนสหกรณ์การเกษตรหลาย ๆ 
แห่งมีทุนดำาเนินงานค่อนข้างน้อย เพราะ
สหกรณ์การเกษตรต้องเร่ิมจากคนยาก
คนจน เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ ที่มีการรวม
ทุน มีหุ้นน้อย ต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่
สหกรณ์จะเริ่มมีกำาไร มีเงินหุ้นสะสมที่เก็บ
ไว้ในสหกรณ์เอง เพราะฉะนั้นการโตอย่าง
ช้า ๆ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ทำาแบบถูกต้อง 
สหกรณไ์มค่วรทำาอะไรทีเ่กนิกำาลงั แตอ่ยา่ง
นอ้ยสหกรณ์สามารถดูแลสมาชกิใหป้ระโยชน์
เกิดแก่สมาชิก สามารถต่อรองหรือลดการ
เอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตาชั่งต้องเป็น
เส้นตรง ไม่หลอกลวง จริง ๆ แล้วการเกิด
สหกรณ์รอชเดลแห่งแรกของโลก เกิดจาก
การโกงน้ำาหนักของตราชั่ง จะเห็นได้จาก
สัญลักษณ์ในสหกรณ์รอชเดลจะมีการโชว์

ตราชั่งที่อยู่บนโต๊ะ ฉะนั้นเรื่องการถูกเอา
เปรยีบ เรือ่งของการตดัเงนิดอกเบีย้ต่ำาเปน็
ที่มาของสหกรณ์ สหกรณ์แต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกันโดยเฉพาะภาคการเงิน
และภาคการเกษตร 

ตนคดิวา่ตวัชีว้ดัของสหกรณอ์าจมี
สว่นคลา้ยกบัในสว่นภาคราชการ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีการ
ตรวจงาน ตรวจชัน้สหกรณห์รือมกีารประเมนิ
สหกรณ์ตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กำาหนดไว้ ตัวชี้
วดัดา้นตา่ง ๆ  มหีลายดา้น เช่น ตวัช้ีวัดดา้น
การทำากิจกรรมของสหกรณ์ การควบคุม
ภายในของสหกรณ์  การมีส่วนร่วมของ
สมาชิก และเรื่องธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ทีม่กีารตรวจสอบใหค้ะแนนเปน็ประจำาทกุ
ปี ตนเชื่อว่าเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินของ
หน่วยงานรัฐค่อนข้างที่จะมีระดับและเป็น
มาตรฐานที่ถือว่าใช้ในการวางแผนในปีต่อ
ไปของสหกรณ์ต่าง ๆ ได้ 

นอกจากนั้นแล้ว หากมองผลการ
ดำาเนนิงานของสหกรณก์ารเกษตรในแตล่ะ
ปีจะเห็นว่า ณ วันนี้ อยู่ในระดับที่น่าภูมิใจ
ระดบัหนึง่ในเรือ่งของกำาไรสทุธ ิซึง่สหกรณ์
การเกษตรทั่วประเทศมีกำาไรสุทธิอยู่ที่
ประมาณ 4,500 ล้านบาท ปีก่อน 5,000 
ล้านบาท กำาไรลดลงร้อยละ10 เนื่องจาก
เกดิจากผลกระทบทางภาวะเศรษฐกจิ การ
ส่งออก ฝน ภัยแล้ง ภัยธรรมชาติต่างๆ แต่
ถ้าหากมองสหกรณ์การเกษตรท่ีมีผลกำาไร
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป มีประมาณร้อย
ละ 80 แสดงว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ แต่
ยังมีสหกรณ์ที่ขาดทุนสะสมอีกร้อยละ 20 
ที่น่าเป็นห่วงพอควร สหกรณ์ที่มีกำาไรเกิน 
5 ลา้นบาทอยูใ่นภาคการเกษตรมปีระมาณ 
200 แห่ง สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ 
600 กว่าแห่ง สหกรณ์กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มนำา 
จะทำาอย่างไรให้กลุ่มนำามาช่วยกลุ่มระดับ
กลางและกลุ่มระดับล่างได้ เป็นส่ิงที่ต้อง
คิดต่อไป ตนอยากบอกว่านี้เป็นตัวชี้วัดที่
ดำาเนินการเป็นประจำาทุกปีในส่วนราชการ 
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หากมองตัวชี้วัดท่ีสมาชิกสหกรณ์
ต้องการ อันไหนเป็นสิ่งที่ใช่ วัดได้จาก
ความสขุของสมาชกิ ตนไดมี้โอกาสไปเย่ียม
สหกรณ์การเกษตรหลายแห่ง แต่ละแห่งที่
ไปพยายามเกบ็ขอ้มลู นำาไปศกึษาความแตก
ต่างของสมาชกิสหกรณแ์ตล่ะแหง่ คณุภาพ
ชวีติของสมาชิกมีความแตกต่างกันอย่างไร 
และส่วนที่ประสบความสำาเร็จและในส่วน
ที่ยังไม่ประสบความสำาเร็จมันขาดอะไรซึ่ง
สามารถมองไดห้ลายมมุ หากมองเรือ่งใหญ่ๆ
มองได้ 4 เรื่อง คือ

• เรื่องแรก มองเร่ืององค์ความรู้ 
สหกรณม์สีมาชกิทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ ีสมาชกิ
มคีวามสขุ สว่นใหญส่หกรณ์ใหค้วามสำาคัญ
กบัการใหอ้งคค์วามรูก้บัสมาชกิ รวมถงึเรือ่ง
การใช้ เทคโนโลยี มีข้อมูลข่าวสาร มีการ
ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิก

ของสหกรณ์ประเภทนี้จะมีองค์ความรู้ใน
เรื่องการผลิตเหนือกว่าสหกรณ์อื่นๆ และ
ไม่ทำาพืชเชิงเดี่ยว คือไม่ได้ปลูกข้าวอย่าง
เดียว มีการปลูกพืชอื่นเสริม มีการปลูกพืช
ระยะสั้น เช่น ข้าวโพด ผัก พริก ถั่ว กล้วย 
มะเขือเทศ หัวไชเท้า เป็นการสร้างรายได้
ใหแ้กเ่กษตรกรสงูมาก เกษตรกรบางคนได้
เงินเป็นล้าน องค์ความรู้เหล่านี้เป็นความรู้
ที่ผู้นำาสหกรณ์หรือนักปราชญ์เกษตรมีอยู่
แล้ว เพราะฉะนั้นสหกรณ์เองต้องให้ความ
รูก้ารสรา้งวนิยัทางการเงนิดว้ยการสง่เสรมิ
การออม รู้จักคุณค่าการใช้เงิน เป็นเรื่องที่
สหกรณ์ต้องลงลึกให้กับสมาชิก

• เรื่องที่สอง มองเรื่องการบริหาร
จดัการสหกรณ ์ตนมองวา่สหกรณก์ารเกษตร
ยังมีปัญหาอยู่ ตนอยากให้มีสถาบันดีๆ ฝึก
อบรมให้ความรู้กับผู้นำาสหกรณ์ คือสร้าง

ผู้นำาสหกรณ์และฝ่ายการจัดการสหกรณ์ 
ตนคิดว่าในอนาคตประเทศไทยอยากให้มี
มหาวทิยาลยัหรอืวทิยาลยัดา้นสหกรณ ์แม้
กระทั่งในแต่ละชมุนมุสหกรณเ์ริม่มกีารคิด
เรือ่งแบบนีน้อกจากฝกึอบรมประจำาป ีหรอื
อาจมกีารจดัตัง้สถาบนัฝกึอบรมขึน้มาของ
ตนเองได ้และมกีารบรหิารจดัการภาครัฐที่
ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วย 

• เรื่องที่สาม มองเรื่องของการ
ตลาด เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำาไปสู่ความสุข
ของสมาชกิ สหกรณก์ารเกษตรเปน็สหกรณ์
ประเภทเดียวที่มีตลาดกลาง ตนเคยเสนอ
เรื่องตลาดกลางเพื่อการขายส่งสำาหรับ
สหกรณ์การเกษตร เพื่อที่สามารถเชื่อม
โยงการผลิตไปสู่ผู้บรโิภค การผลติตอ้งตอบ
สนองต่อผู้บริโภค ในขณะเดียวกันต้องให้
ความเปน็ธรรมในเรือ่งของราคา เมือ่มตีลาด
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กลางทำาให้งานสหกรณ์น้ันเกิดประโยชน์
ย้อนกลับไปยังสมาชิก ตอนนี้ได้ทำาเรื่อง
ช่องทางตลาดใหม่เป็นตลาดอีเล็กทรอนิค 
(E-commerce) สามารถดาวน์โหลดได้ที่
เว็บไซต์ของชสท. เป็นโครงการที่ค่อนข้าง
ภูมิใจที่ประสบผลสำาเร็จ

• เรื่องสุดท้าย เรื่องจัดสวัสดิการ
สมาชกิ มุมมองทีส่มาชิกมกีารเปรยีบเทยีบ
กบัสหกรณอ์ืน่ในเรือ่งสวสัดกิารมคีวามแตก
ตา่งอยา่งไร บางแหง่ทำาเหมอืนกนั บางแหง่
มีความหลากหลาย มีความน่าสนใจ การ
ทำางานของสหกรณ์อย่ากังวลเรื่องการจ่าย
เงินเป็นสวัสดิการให้สมาชิก เพราะว่าเป้า
หมายของเราเป็นตัวสมาชิก เพราะฉะนั้น
เวลามีกำาไรควรจัดสรรกำาไรสุทธิมุ่งเน้นไป
ทีก่ารให้สวสัดกิารสมาชกิมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะ
ทำาได้ การตั้งเงินกองทุนต่าง ๆ  เป็นอำานาจ
ของสหกรณ์สามารถทำาได้โดยเฉพาะเงิน
กองทนุทีท่ำาในเรือ่งสวสัดกิารใหแ้กส่มาชกิ 
รวมทั้งสวัสดิการของพนักงานด้วย ดังนั้น
ตนมองว่าเร่ืองสวัสดิการเป็นจุดหนึ่งที่มี
ความสำาคัญในการมองของสมาชิก การทำา
โครงการข้าวแกงสหกรณ์ จานละ 10 บาท 
คนงงว่าทำาทำาไม ตนบอกว่าเป็นหน้าที่ของ
สหกรณ์ ในยุคข้าวยากหมากแพง ค่าครอง
ชพีกลางวนัเปน็เรือ่งทีส่มาชกิทกุคนเจอหมด 
ถา้หากสหกรณท์ำาโครงการสวัสดกิารในเรือ่ง
อาหารที่ต้องกินทุกวัน เป็นเร่ืองที่สมาชิก
ทุกคนตอบรับและมีความพึงพอใจ ตอนนี้
มีอยู่ 100 กว่าสาขา ตนรู้สึกได้ว่าสหกรณ์
ยิ้มแย้มแจ่มใส พนักงานได้รับประทาน
ของถูก สมาชิกรู้สึกมีที่พึ่ง จากที่ได้มีการ
ประเมนิของสมาชกิจากตวัชีว้ดั ทำาอยา่งไร
ให้สมาชิกมีความสุขกับสหกรณ์ จะเห็นได้
ชัดเจนในช่วงการประชุมใหญ่ ดูจากรอย
ยิ้มของสมาชิก หากสมาชิกไม่สดใสแสดง
ว่าสหกรณ์ไม่สดใส ตัวชี้วัดที่ตนกล่าวถึง
ทั้งหมดนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชสท.ทำาอยู่ทั้งแง่
มมุลายลกัษณอ์กัษรจากหนว่ยงานราชการ
และตัวชี้วัดในมุมมองของสมาชิกที่สมาชิก

ต้องการ
อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน ์ประธาน

กรรมการดำาเนนิการชุมนมุสหกรณก์ารเกษตร
แหง่ประเทศไทย จำากดั มคีวามเหน็วา่ เรือ่ง
ของการดำาเนนิงานของสหกรณม์ทีัง้สหกรณ์
แท้และสหกรณ์เทียม ซึ่งในขณะนี้สหกรณ์
บางแหง่ไดก้ลายพนัธเ์ปน็สหกรณเ์ทยีม ดงั
นัน้การจะดเูรือ่งสหกรณต์อ้งเกดิจาก 2 อยา่ง 
คือ

1. เกดิจากการถกูเอารดัเอาเปรยีบ 
2. การขาดแคลนเงินทุนที่จะนำา

เงินไปทำาธุรกิจ 
ปญัหาของสหกรณก์ารเกษตร คอืมี

ทนุดำาเนินงานค่อนข้างน้อย ขอ้เทจ็จรงิเรา
จะพบวา่สหกรณก์ารเกษตรกบัสหกรณอ์อม
ทรพัย์จะมคีวามแตกต่างกนัเพราะวา่สหกรณ์
ออมทรพัยจ์ะมกีารเกบ็เงนิหุน้ทกุเดอืน แต่
สหกรณก์ารเกษตรไมม่ ีเปน็ขอ้แตกตา่งเรือ่ง
ทุนดำาเนนิงานอยา่งชัดเจน ขอ้สำาคัญในการ
ดำาเนนิการของสหกรณก์ารเกษตรตอ้งการ
ทีจ่ะใหม้กีารประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพไม่
ว่าจะเป็นในด้านธรรมาภิบาล ตัวชี้วัดเรื่อง
การกนิดอียูด่ขีองสมาชกิ ในเร่ืองของการให้
ความรู ้การวางแผน สทิธปิระโยชน ์เป็นตน้ 
ขอ้สำาคญัทีส่ดุในเรือ่งของการดำาเนนิงานของ
สหกรณก์ารเกษตรนา่สนใจตรงทีว่า่ยงัมจีดุ
ทีข่าดทนุอยูม่าก จำาเปน็ตอ้งหาทางปรบัปรงุ
แก้ไข ต้องให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้
ต่างๆ เทคโนโลยี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การ
ส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการปลูกพืช และ
อยากเห็นการเกิดของสถาบันให้ความรู้แก่
ผูค้ณะกรรมการ ผูป้ฏบิตังิานในสหกรณ ์จะ
เป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัยก็ได้แต่อยาก
ให้เป็น learning organization ให้ได้   

ข้อสำาคัญจะต้องให้สมาชิกมีความ
กนิดอียูด่เีปน็ประโยชนท์ัง้สองฝา่ย ผูบ้รโิภค
และผู้ผลิต ชสท.ได้ประสบความสำาเร็จ
จากการเอาอิเล็กทรอนิกส์มาทำาด้านการ
ตลาด e-market สมกับยุคสมัยดิจิตอลที่
มี กระทรวงดิจิตอลอย่างเป็นทางการ ดัง

นั้นการที่มี e-market ในส่วนของสหกรณ์
เป็นประโยชน์ค่อนข้างมาก  นอกจากนี้
พยายามทำาให้มีสวัสดิการช่วยค่าครองชีพ 
เช่น โครงการข้าวแกงราคา 10 บาท 

สำาหรับตัวชี้วัดของสหกรณ์ใดเด่น 
ดี ไม่ดี อย่างไร ดูได้จากเวลาประชุมใหญ่
หนา้ตาของสมาชกิมคีวามรู้สกึอย่างไร หาก
เป็นหน้าตาเศร้า แสดงว่าสหกรณ์มีปัญหา 
ถ้าการประชุมนั้นมีบรรยากาศที่ดี สมาชิก
หน้าตาแจ่มใส ยิ้มแย้ม มีเสียงหัวเราะ เป็น
ส่ิงที่บ่งบอกตัวชี้วัดที่สำาเร็จ สหกรณ์นั้น
บรรลุผลในการดำาเนินงาน นี้เป็นตัวอย่าง
ที่ชัดเจนเห็นได้ง่ายจากสภาพที่ปรากฏให้
ตามความเป็นจริง

ต่อไปเรียนเชิญคุณสุภาพ  จันทร์
ภิรมย์ ประธานกรรมการดำาเนินการชุมนุม
สหกรณเ์ครดติยเูนีย่น แหง่ประเทศไทย จำากดั 
ในส่วนเครดิตยูเนี่ยนซึ่งเป็นสหกรณ์ชุมชน 
สถาบันการเงินของชุมชน เป็นประโยชน์
ต่อชุมชน มีการดำาเนินงานอย่างไร และมี
ตัวชี้วัดอย่างไร

คุณสุภาพ จันทรภิ์รมย์ จากประเดน็
เสวนาตวัชีว้ดัความสำาเรจ็สหกรณ์อะไรทีใ่ช ่
อะไรที่ไม่ใช่ ตนขอเรียนว่าตนมีความรู้ใน
เรื่องสหกรณ์ไม่มากนัก แต่ที่ถูกเลือกเป็น
ประธาน ชสค.เน่ืองจากเห็นความจริงใจ
ตอ่ระบบสหกรณ ์ชสค.รู้สกึโชคดทีีม่คีณะที่
ปรึกษา 10 กว่าท่านคอยช่วยเหลือและให้
คำาปรึกษาด้วยดีตลอดมา จึงทำาให้สหกรณ์
เครดิตยเูน่ียนอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเขม้แขง็ ถงึ
แมจ้ะเจอสถานการณท์ีท่ำาใหภ้าพลกัษณข์อง
เครดิตยูเนี่ยนลดต่ำาลงแต่สามารถฝ่าวิกฤติ
ตรงนั้นได้

จากทีค่ณุศริบิรูณ ์ณฐัพนัธ ์ไดก้ลา่ว
ถึงว่าในสถานการณ์โลกที่เปล่ียนแปลง
ไป ระบบการเงินใหม่ๆเข้ามาแทนที่และ
ขบวนการสหกรณจ์ะมีทียื่นได้ในสงัคมหรอื
ไม่อย่างไร คนจะหนีตามระบบใหม่และทิ้ง
ระบบเดมิหรอืไม ่ในสว่นตนจากทีไ่ด้เข้ามา
สัมผัสในสหกรณ์ ตนมั่นใจและเชื่อมั่นว่า
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ระบบสหกรณจ์ะยงัอยูใ่นสงัคมไทยและจะ
เจรญิกา้วหนา้ตอ่ไปอยา่งมัน่คง ซึง่ดไูดจ้าก
ในปจัจบุนัวทิยาการมคีวามกา้วหนา้ ระบบ
การเงนิกา้วหนา้พฒันาไปไกลมาก ประเทศ
ใหญ่ ๆ ในโลกนี้เกิดวิกฤติทางการเงินเมื่อ 
3-5 ปท่ีีแลว้ แมแ้ตใ่นประเทศไทยทีม่วีกิฤติ
ทางการเงนิเมือ่ประมาณป ีพ.ศ. 2540-2542 
สถาบันการเงินที่อยู่ได้ดีที่สุดคือ สหกรณ์
และธนาคารออมสินที่มีความมั่นคงและมี
ผลกระทบน้อยทีส่ดุ เพราะฉะน้ันเม่ือระบบ
การเงนิเดนิไปถงึความสงูสดุของความเจรญิ
กา้วหนา้ทำาใหถ้งึทางตนั ในทีส่ดุจะกลบัมา
สู่วถิเีดมิ คอื วถิสีหกรณ ์วิถกีารพึง่พาตนเอง

ในระบบสหกรณ์เราจะก้าวไปได้
อย่างรวดเร็วมากน้อยขนาดไหน อุปสรรค
สำาคญัคอืระบบการเมืองทีเ่ปน็ตวัฉดุร้ังระบบ
สหกรณม์ากทีส่ดุ จรงิๆแลว้รฐับาลทีม่าจาก
การเลือกตั้ง ถ้าต้องการส่งเสริมให้ผู้คนใน

สังคมไทยกว่า 60 ล้านคน สามารถพึ่งพา
ตนเองไดแ้ละแบง่เบาภาระของรฐัไดด้ทีีส่ดุ 
คือ ระบบสหกรณ์ ถ้ารัฐเชื่อมั่นให้สหกรณ์
เครดติยเูนยีนพัฒนาคนในประเทศนีไ้ด ้เรา
มกีระบวนการสตูรสำาเรจ็ในการพฒันา มวีธิี
การในการใหค้วามรู ้มวีธิกีารในการใหก้าร
ศกึษาคนในระบบ สรา้งวนิยัทางการเงนิ แต่
วา่รฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ไมเ่หน็ความ
สำาคัญ เพราะว่าวิธีการนี้ช้าไม่ทันใจ ระบบ
การเงนิตอ้งการกำาหนดนโยบายในวนันีเ้กดิ
ผลสำาเร็จในวันพรุ่งนี้ ทำาให้เกิดเหตุต้องมี
เงินกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทลงไปใน
พื้นท่ีท่ัวประเทศให้คนได้จับต้องเงินและ
เกิดความศรัทธาต่อนโยบายของการเมือง 
ในที่สุดคนวิ่งทางการเมือง ตนได้มีโอกาส
อยู่ในเวทีสมาชิกสภาจังหวัดตลอด 25 ปี 
ตนรู้ดีว่าเป็นอย่างไร ถามว่าเงินจำานวนดัง
กลา่ววดัความสำาเรจ็ไดห้รอืไม ่ความสำาเรจ็ที่

วดัไดอ้นัหน่ึงคอืประชาชนมหีนา้ทีค่าดหวงั
และคอยรบัเงนิ รฐัมหีนา้ทีต่อ้งใหอ้ยา่งเดยีว 
ความพึ่งพาตนเองไม่มี จนถึงขณะนี้ยังไม่
สามารถวัดความสำาเร็จแท้จริงดังกล่าวได้ 
เพราะฉะนัน้อปุสรรคการพฒันาสหกรณค์อื
นโยบายของรัฐและระบบการศึกษา ถึงแม้ 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท จะมีผลงานวิจัยดี
เด่นที่ชี้ว่าวิธีการที่ดีที่สุดที่สร้างความเข้ม
แขง็คอืวธิกีารสหกรณ ์ถ้าการเมอืงไมน่ำาผล
วิจัยนี้ไปใช้ต่อ ก็จบแค่ในมหาวิทยาลัย สิ่ง
หนึง่ทีอ่ยากมสีว่นรว่ม ทำาไมระบบสหกรณ ์
100 ปีมาแล้ว ความสำาเร็จยังมีไม่มากตาม
ที่เราคาดหวัง นี้คืออุปสรรค 

ถ้าระบบสหกรณ์จะเปลี่ยนแปลง 
ตนอยากเรียกปฏิรูประบบสหกรณ์หรือ
ปฏิวัติระบบสหกรณ์ ในโอกาสนี้ขบวนการ
สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รวมทั้งสันนิบาต
สหกรณแ์หง่ประเทศไทยจะตอ้งมกีารปรบั
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เปลี่ยนระบบทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวไปสู่อีก
ก้าวหนึ่ง ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังจึงจะ
สามารถเปลีย่นแปลงได ้ตวัชีว้ดัทีต่นอยากชี้
ลงไปวา่ในขบวนการสหกรณเ์ครดติยเูนยีน
ที่เราเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ชี้วัดความสำาเร็จของ
สหกรณ์ทำาอย่างไร 

• ประการที่หนึ่ง ดูจากรายงาน
ผลการดำาเนนิงานทีแ่สดงถงึผลการปฏิบติั
งานในรอบ 1 ปทีีผ่า่นมา ถา้คณะกรรมการ
ดำาเนนิงานสามารถเสนอผลการดำาเนนิงาน
เป็นที่พอใจต่อมวลสมาชิกของสหกรณ์ สิ่ง
นี้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่บ่งชี้ว่าความสำาเร็จ
แต่ละสหกรณ์หรือชุมนุมเป็นเช่นไร อยู่ที่
ผลประกอบการในแต่ละแห่ง 

• ประการที่สอง สหกรณ์มีความ
มัน่คงและปลอดภยั คอื สมาชกิทีจ่ะเอาเงนิ
มาลงหุ้น มาฝาก รับสวัสดิการกับสหกรณ์ 
มีความม่ันใจ เพราะสหกรณ์มีความมั่นคง 
เข้มแข็ง ปลอดภัยทำาให้สมาชิกเชื่อได้ว่า
สหกรณ์เป็นที่พึ่งอย่างแท้จริง 

• ประการที่สาม เรื่องความศรัทธา 
และความเชื่อมั่นต่อมวลสมาชิกและต่อ
สาธารณชน นั่นเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่ชี้ให้
เหน็ถงึความสำาเร็จในการบริหารจดัการตอ่
ระบบสหกรณ์และสหกรณ์ 

• ประการท่ีสี ่เรือ่งระบบการควบคุม
ตรวจสอบภายในที่จะทำาให้เกิดตัวชี้วัดได้ 

ความมีวินัยทางการเงิน สหกรณ์
เครดติยเูนยีนไมเ่หมอืนสหกรณอ์อมทรพัย ์
สหกรณเ์ครดติยเูนยีนมสีมาชกิหลากหลาย 
สว่นใหญส่มาชิกอยู่ในภาคการเกษตร อยู่ใน
ชุมชน อยูใ่นชนบท ไมส่ามารถหกั ณ ทีจ่า่ย
ได้ เพราะสมาชกิไมใ่ชผู่ท้ีม่รีายไดป้ระจำา บาง
คนอยู่ห่างจากตัวสหกรณ์ออกไปประมาณ 
10-15 กิโลเมตร พอถึงสิ้นเดือนสมาชิก
ที่จะเอาเงินมาออม ลงหุ้น ฝาก ชำาระหนี้ 
ต้องขับมอเตอร์ไซค์ ข่ีจักรยาน หรือเดิน
มาที่สหกรณ์ นี้เป็นตัวชี้วัดที่มีวินัยทางการ
เงินของสมาชิก 

นอกจากนัน้ระบบการบรกิารจดัการ

ของผู้บริหารสหกรณ์เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีจะ
ทำาใหเ้กดิความศรทัธาตอ่มวลสมาชกิเพราะ
การบริหารจัดการต้องมีความน่าเชื่อถือ มี
ความเหมาะสม เป็นตัวชี้วัดที่ทำาให้เราเชื่อ
ไดว้า่ความสำาเร็จของสหกรณต์า่งๆ สำาหรับ
สหกรณ์เครดิตยูเนียนใช้หลักการข้างต้น
วัดคุณภาพและประสิทธิภาพของสหกรณ์
เป็นเช่นไร

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน ์ ท่าน
ประธานชสค.ได้ให้ข้อคิดว่า ความเป็นจริง
แลว้สหกรณ์เครดติ  ยเูนียนไดรั้บผลกระทบ
จากปญัหารอบดา้นแตส่ามารถอยูร่อดตลอด
รอดฝัง่มาไดเ้พราะคณุคา่ในตวัสหกรณ ์แต่
อย่างไรก็ตาม ท่านมองว่าระบบการเมือง
เปน็สว่นหนึง่และมอีทิธพิลอยา่งมากตอ่การ
พัฒนาและเจริญเติบโต การก้าวหน้าตาม
หลักการและอุดมการณ์ของเครดิตยูเนียน 
ซึ่งสมมติว่าหากรัฐบาลนำาเงินหนึ่งแสนหก
หมื่นล้านบาทที่ให้กับกองทุนหมู่บ้านมา
ให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนมาบริหารจัดการ
แทนจะเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิกและ
ประชากรที่กระจายอยู่ตามชุมชนเล็ก ๆ 
ทั่วไปได้มาก สิ่งสำาคัญที่ตอบโจทย์ได้คือ 
เราจะเห็นว่าเมื่อรัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวมาก จึง
เป็นตัวตอบได้ว่าสหกรณ์ ผ่านมา 100 ปี 
ไม่สามารถเจริญเติบโตไปได้ไกล เห็นควร
ที่จะต้องปฏิรูปสหกรณ์ใหม่อย่างรวดเร็ว 

ในส่วนที่เกี่ยวกับตัวช้ีวัดมีตัวช้ีวัด
ที่ชัดเจนหลายตัว คือ

1. การรายงานผลการดำาเนินงาน
ของสหกรณ์ เราจะเห็นได้จากการรายงาน
ผลการดำาเนินงานในท่ีประชุมใหญ่ว่าใน
ปีที่ผ่านมาสหกรณ์มีผลการดำาเนินงานใน
ลักษณะใด 

2. ความมั่นคง ความเข้มแข็ง 
เสถียรภาพของสหกรณ์ในการดำาเนินงาน 
ทำาให้สมาชิกมีความศรัทธาแค่ไหนจึงกล้า
นำาเงินมาเพิ่มหุ้น กล้านำาเงินมาฝากไว้ใน
สหกรณ์ 

3. ความศรัทธา ความเชื่อมั่นของ
สมาชิกที่มีต่อเครดิตยูเนียนรวมทั้งความ
ศรทัธา เชือ่มัน่ตอ่สาธารณชนทีม่ตีอ่สหกรณ์
เครดิตยูเนียน 

4. ระบบการควบคมุและการตรวจ
สอบภายในของสหกรณเ์ครดติยเูนยีนมรีะบบ
ที่ดี รัดกุมและเป็นที่ไว้วางใจ 

5. ความซื่อตรงของสมาชิกเพราะ
สหกรณเ์ครดติยูเนยีนไมม่กีารหกั ณ ทีจ่า่ย 
เพราะฉะนัน้ใครเปน็หนีต้อ้งมาชำาระคนืเอง 
ใครอยากเอาเงินมาถอืหุน้กเ็อาเงนิมาถอืหุน้
เอง ใครอยากฝากเงินมาฝากเอง 

6. ตัวบริหารจัดการ ต้องมีการ
บริหารจัดการโปร่งใส มีระบบ มีระเบียบ 
ทำาให้สมาชกิมคีวามเชือ่ถอื มคีวามมัน่ใจวา่
มกีารบรหิารงานและดำาเนนิงานทีด่ ีเพราะ
สิง่เหลา่นีเ้ปน็ตวัชีว้ดัทีจ่ะทำาใหเ้รามัน่ใจได้
วา่สหกรณ์เครดติยเูนยีนมีเสถยีรภาพ ม่ันคง 
เจรญิเตบิโต เขม้แขง็พอทีจ่ะทำาใหส้มาชกิมี
ความเชื่อถือได้

ต่อไปเรียนเชญิ พลโท ดร.วรีะ วงศ์
สวรรค์ ประธานกรรมการดำาเนนิการชมุนมุ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำากัด 
ในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์มีตัวชี้วัดอะไร
บ้างที่เป็นจุดเด่นที่วัดให้เห็นชัดเจนเป็นที่
ประจักษ์มีผลการดำาเนินงานอย่างไร

พลโท ดร.วีระ วงศ์สวรรค์ อย่างไร
ก็ตามสหกรณ์ออมทรพัยค์ลา้ยๆกบัสหกรณ์
อ่ืนคือ  ตอ้งมอุีดมการณ์ มหีลกัการสหกรณ ์
แต่มีจุดเด่นในเรื่องการเงิน สำาหรับจุดด้อย 
บางคนมองภาพสหกรณอ์อมทรพัยเ์ทยีบกบั
ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจริง ๆ  แล้วต่างกันมาก 
และทีก่ระทรวงการคลงัมองว่าสหกรณ์ออม
ทรพัย์คลา้ยกับธนาคารพาณชิยเ์พราะฉะนัน้
ต้องไปรวมกบัประเภท nonbank แตใ่นทาง
กลบักนั ผูบ้รหิารเปน็ผูบ้รหิารทางการเงนิมี
แนวคดิธรุกจิทัง้หมด เชน่ ปลดักระทรวงการ
คลงั เลขาธกิารกระทรวงการคลงั สำานกังาน
ประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์ ถ้าหากมา
คุมสหกรณ์ออมทรัพย์กับสหกรณ์เครดิต
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ยเูนยีนจะทำาใหส้หกรณท์ัง้สองประเภทเปน็
ธุรกิจแนวธนาคารอย่างแน่นอน หัวธุรกิจ
มาคุมสหกรณ์ เราจึงไม่เห็นด้วย พวกเรา
ชาวสหกรณ์ไม่ได้มีสิทธิมาบริหารสหกรณ์ 
ผลสุดท้ายเราต้องไม่ยอม อยากให้พวกเรา
สบายใจ เราจะตอ้งชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
อยูด่ว้ยกนัทัง้ 7 ประเภท โดยเฉพาะสหกรณ์
ออมทรพัยท์ีม่จีดุเดน่หลายประการเพราะมี
เงินมากกว่าประเภทอื่น และมีความมั่นคง
ไม่แพ้ธนาคารพาณิชย์ เพราะฉะนั้นจงเชื่อ
ม่ันต่อระบบของสหกรณอ์อมทรพัย ์ขอ้เทจ็
จรงิอนัหนึง่ของผู้ท่ีเปน็สมาชกิออมทรพัย์จะ
ต้องเป็นผู้ที่มีเงินเดือน ปัจจุบันมีกฎหมาย
บัญญัตติอ้งหกัเงนิเดอืนใหส้หกรณเ์ปน็ลำาดบั
แรกหลังจากหักกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวชี้
วดัทีย่ิง่เสรมิความมัน่คงและสามารถเปน็ที่

หนึ่งในเรื่องการเงินได้ 
ต่อไปในยคุของสหกรณก้์าวสูป่ทีี1่01 

เราตอ้งคดิใหม ่ทำาใหม ่ตอ้งมกีารปฏริปู จะ
ทำาอย่างไรก็ตามต้องยึดหลักการสหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ 1,400 แห่ง 
ทำาอยา่งไรเงนิสว่นนีจ้ะไปชว่ยเหลอืสหกรณ์
ตา่งๆ เราตอ้งรว่มมอืกนัทกุสหกรณ ์ยนืหยดั
ทีจ่ะอยู่ดว้ยกนัแตผ่ลสดุทา้ยผลจะออกมาเปน็
เช่นไรไม่สามารถตอบได้ แต่ ณ วันนี้เราจะ
จบัมอือยา่งเหนยีวแนน่ ใจยงัอยูท่ีก่ระทรวง
การเกษตรและสหกรณ์ เพราะฉะนั้นยุค
ใหม่เราต้องช่วยกันพัฒนาตนเอง เชื่อมั่น
ในเรื่องเงินมาฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการเงินรวมทั้ง 7 ประเภท แต่เมื่อไหร่

ที่ชุมนุมต่าง ๆ เข้มแข็ง สามารถนำามาไว้ที่
ชุมนุมของตนเองต่อไปได้ แต่ถ้าหากเรามี
ศนูยร์วมทางการเงนิไวเ้ปน็ทีเ่ดยีวกนัจะทำาให้
สหกรณม์คีวามมัน่คง สามารถชว่ยเหลือแบบ
ทันท่วงทีอย่าง ATM (real time) คือ การ
บริหารงานสหกรณ์อาจมีโอกาสเกิดข้อผิด
พลาด เราสามารถขอยมืเงนิจากกองทนุกลาง
เพือ่แกป้ญัหาใหส้หกรณอ์ยู่รอดได ้สำาหรับ
วธิกีารทีจ่ะทำาใหเ้ปน็ศนูยก์ลางทางการเงนิ
เราต้องช่วยกันคิด ออกแบบ จะทำาอย่างไร 
ตรงนีเ้ปน็หวัใจสำาคญัทีจ่ะสร้างความม่ันคง
สูงสุดและเป็นจุดเด่นของสหกรณ์

อกีประการหนึง่ในอดตีทำาไมสหกรณ์
มีการพัฒนาไปช้า มีตัวอะไรบ้างที่เป็น
อุปสรรค อันดบัแรกคนสหกรณเ์ป็นอปุสรรค
เนื่องจากคนสหกรณ์มีหลายประเภท สอง 
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กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆของทาง
ราชการที่ล้าสมัย สุดท้าย ภาครัฐ แต่ยุค
ใหม่แล้วเราต้องพัฒนากลุ่มเหล่านี้ ตนได้
นั่งคิดมาตลอด สหกรณ์มีการเรียกสมาชิก
มาอบรมแม้กระทั่งกรรมการ แต่เราก็ยัง
ไมซ่ึง้ในความเปน็สหกรณย์กเวน้คนทีจ่ติใจ
รักเปน็นักสหกรณ ์อนันีถ้อืวา่มีจติวญิญาณ
สหกรณ์ แต่สมาชิกที่มีเป็นพันเป็นหมื่นคน 
รวมหลายสหกรณ์เป็นแสนคน การเป็น
สมาชิกสหกรณ์เป็นด้วยอะไร ด้วยความ
สมัครใจหรือถูกให้เป็นสมาชิก เพราะเห็น
ประโยชนข์องสหกรณใ์นการกูเ้งนิ ฝากเงนิ 
แตไ่ม่มคีวามรูเ้รือ่งสหกรณ ์จะทำาอยา่งไรให้
สมาชกิมจีติวญิญาณสหกรณ์ตนคิดวา่ต้องมี
อยู่ในหลักสูตร โรงเรียนสอนตั้งแต่เด็กให้มี
ความรูเ้ปรยีบเสมอืนการเขา้ใจบวก ลบ คณู 
หาร ตนขอชืน่ชมสหกรณเ์ครดติยเูนยีนทีไ่ด้
ทำาตำาราเร่ืองสหกรณ ์และไดม้โีอกาสมสีว่น
รว่มทำาตำาราเรยีนดว้ย ตำารามตีัง้แต ่ป.1-ป.
6 และมัธยม แต่ว่าทุกวันนี้เป็นเพียงวิชา
เลือกเท่านัน้ ทำาใหน้กัเรยีนในโรงเรยีนสว่น
ใหญ่ไม่ได้เรียนเรื่องสหกรณ์ ถ้าหากท่านมี
โอกาสเปน็นายกรฐัมนตรหีรอืรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงศกึษาธกิาร อยากใหช้ว่ยเอาระบบ
สหกรณใ์สใ่นรฐัธรรมนญู หรอืกฎหมายการ

ศกึษา โรงเรยีนตอ้งใหค้วามรูแ้กผู่เ้รยีนตัง้แต่
ระดับประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย เชื่อว่า
ทุกคนจะมีจิตวิญญาณเป็นนักสหกรณ์ ซึ่ง
ตอนนี้มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่งผลให้การ
พฒันาสหกรณเ์ปน็ไปดว้ยความอยา่งลำาบาก
เพราะไม่ทราบวา่สหกรณค์อือะไร ตรงนีเ้ป็น
หัวใจสำาคัญเพราะคนสำาคัญที่สุด 

วันนี้ขอฝากว่าตนในฐานะมาเป็น
หัวหน้าขบวนการสหกรณ์ได้มีโอกาสใน
เร่ืองการบริหารงานและพวกเราท่ีเป็น
กรรมการสหกรณ์ที่ทำาให้การดำาเนินงาน
ล่าช้าส่งผลเป็นอุปสรรคตัวหนึ่ง ซึ่งเกิด
จากการเลือกตั้งสมาชิกมาบริหารสหกรณ์
โดยที่เน้นเลือกคนดี มีความซื่อสัตย์แต่มี
ความรู้เรื่องสหกรณ์ไม่มากนักเมื่อได้เรียน
รู้จนเข้าใจก็หมดวาระ ยังไม่ทันได้พัฒนา
สหกรณ ์ทำาใหพั้ฒนาสหกรณเ์ปน็ไปได้ยาก 
แต่เมื่อเลือกคนรู้มาบริหารสหกรณ์บางคน
เข้าไปคิดแต่จะหาผลประโยชน์ส่วนตน จึง
ทำาใหพ้วกเราหลายทา่นคดิวา่ไมต่อ้งพฒันา
สหกรณ์มาก แต่ยึดหลักการสหกรณ์เข้าไว้ 
เพือ่ช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ ทำาอย่างไรให้
สมาชิกร่ำารวย อยู่ดี กินดี 

การบริหารสหกรณ์ให้สำาเร็จต้องดู
ทีส่มาชกิเปน็หลกั การกูม้ากกูน้อ้ยไมส่ำาคญั 

การกูน้อ้ยบางครัง้เปน็ผลเสีย การกูม้ากเพ่ือ
ทำาธรุกิจเปน็หลกัเปน็ฐานสกัวนัหนึง่สมาชกิ
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะฉะนั้นหลัก
การสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึน้ต้องชว่ยเหลอือยา่งรวดเรว็ นกับรหิาร
สหกรณ์ต้องมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำา (ผู้นำา
แบบผูร้บัใช)้ เพราะสมาชกิเปน็เจา้ของ เพราะ
ฉะนั้นการเป็นผู้รับใช้เราต้องเป็นผู้มีความ
รู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำาดูแลสมาชิก
ได ้ตนเองในฐานะเป็นประธานชสอ.เมือ่ไป
ทำาหนา้ทีต่่างๆ ประธานในความหมายของ
ตนคอืผูร้บัใชเ้บอรห์นึง่ รับใชด้้วยความเสีย
สละ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส พร้อมให้การ
ตรวจสอบ การบริหารสหกรณ์อย่างนี้เป็น
จุดเด่นเช่นกัน

ขอยกตัวอย่างสหกรณ์หลายแห่ง
ที่ตนเคยไปบรรยาย มีโครงการช่วยเหลือ
สมาชิกหลายโครงการ สหกรณ์มีโครงการ
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ คิดใหม่ทำาใหม่ อย่าง
เชน่ โครงการปลดหนีน้อกระบบของสมาชกิ 
มีสมาชกิรายหน่ึงมีอาชพีเปน็คนขบัรถ ราย
ได้ต่อเดือนประมาณ 10,000 บาท ได้เล่า
ในสิ่งที่ภูมิใจว่า ได้ไปกู้เงินนอกระบบ 4-5 
แสนบาท กอ่นทีจ่ะเขา้โครงการกบัสหกรณ์
เงนิเดอืนทัง้หมดตอ้งนำาไปจา่ยดอกเบีย้ แต่
หลังจากเข้าร่วมโครงการทำาให้มีเงินเหลือ
เก็บฝากไว้กับสหกรณ์เป็นเงินจำานวนหนึ่ง 
เนื่องจากสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยเพียงร้อย
ละ 50-60 สตางค์ แตกต่างจากดอกเบี้ย
เงินกู้นอกระบบต้องจ่ายร้อยละ 10-20 นี่
คือเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จที่ทำาให้คุณภาพ
ชวีติของสมาชกิดขีึน้ เราจะบรหิารสหกรณ์
อย่างไรใหเ้กดิผลสำาเรจ็กบัสมาชกิไดอ้ยา่งที่
ยกตัวอย่างแม้แต่คนเดียวก็ตาม 

ขอฝากท่านไว้ว่าชสอ. พร้อมที่จะ
ร่วมมือกับทุกท่าน ตนยังเป็นห่วงสหกรณ์
ที่ยังไม่ม่ันคงอีกหลายแห่ง เราในฐานะผู้
บรหิารต้องไปจดัระบบใหด้แีลว้บรหิารดว้ย
ความจรงิใจภายใตร้ะบบธรรมาภบิาล แลว้
เรือ่งกรณีศึกษาอยา่งสหกรณเ์ครดติยเูนยีน
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คลองจั่นจะไม่เกิดขึ้น 

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ประธาน
ชสอ.กลา่ววา่ ความจรงิแลว้สหกรณข์องเรา
มีจุดด้อยทำาให้คนอื่นบางคนเข้าใจว่าเรา
คล้าย ๆ กับธนาคาร ทำาให้กระทรวงการ
คลังคิดจะนำาสหกรณ์ทั้ง 2 ประเภทมาอยู่
ในกระทรวงการคลงั จดัในกลุม่ nonbank 
แตอ่ยา่งไรกต็ามเรากย็งัยนืหยดัวา่เราไมใ่ช่
ธนาคารและไม่ใช่สถาบันการเงินประเภท 
nonbank ด้วย เราจะดูแลคนของพวกเรา
เองอยูใ่นแวดวงของคนในขบวนการสหกรณ ์
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในยุค 100 ปีที่ผ่านมาควรเป็นยุค
ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ปรบัปรงุ สว่นใหญ่ยึด
หลักสหกรณ์เป็นตัวหลักในการดำาเนินงาน 
เมือ่เราอยูใ่นสหกรณเ์ราตอ้งตระหนกัในเรือ่ง
ของคุณค่าต้องถือหลัก ยามมีมาฝาก ยาม
ยากมาถอน เดือดร้อนมากู้ สหกรณ์พร้อม
อยา่งยิง่ทีจ่ะให้บรกิารในเรือ่งนี ้โดยเฉพาะ
ที่ท่านประธานชสอ.ได้ปวารณาตนว่าทาง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ยินดีที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินให้กับ
เราเพราะว่าตัวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
มีความมั่นคงทางการเงิน เชื่อใจได้ และ
สามารถเป็นที่พึ่งได้ 

ทำาไมสหกรณ์ร้อยปีแล้วถึงพัฒนา
ช้า ซึ่งมีอุปสรรค 3 เรื่อง คือ 

1. คน คุณภาพของคนในสหกรณ์ 
2. กฎเกณฑ์ ระเบียบ ไม่ทันสมัย 
3. ภาครัฐมาแทรก ชี้นำา ทำาให้เกิด

ปัญหาในการดำาเนินงานของสหกรณ์ 
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ไทยยุคใหม่

ต้องพัฒนาอย่างรวดเร็ว สมาชิกสหกรณ์
ต้องมีจิตวิญญาณในการเป็นสหกรณ์และ
เข้าใจความหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง 
และได้กลา่วถงึสหกรณเ์ครดติยเูนยีนทีไ่ดม้ี
การทำาหลกัสูตรเรือ่งสหกรณใ์นระดบัประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา แต่น่าเสียดายเป็นวิชา
เลอืกเทา่นัน้ ถา้หากพวกเราในทีน่ีม้โีอกาส

เป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
ศึกษาธิการคนต่อไป ขอให้ช่วยพิจารณา
ใหเ้ปน็ภาคบงัคบัวา่การศกึษาอบรมในเร่ือง
สหกรณจ์ะตอ้งมอียูใ่นภาคการศกึษาตัง้แต่
เล็ก ให้มีความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ 

สำาหรับตัวชี้วัดความสำาเร็จของ
สหกรณ์มีอะไรบ้าง จริง ๆ ดูได้จากการ
บริการของสหกรณ์ การให้สมาชิกได้กู้ยืม
เงินแล้วสามารถเอาเงินที่กู้จากสหกรณ์ไป
ทำาประโยชนไ์ดห้รอืไม ่มคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
หรือไม่ ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาผู้บริหาร
สหกรณ์ให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำาซึ่ง
ผู้นำามีหลายแบบต้องเป็นผู้นำาแบบผู้รับใช้
ไมใ่ชแ่บบใชอ้ำานาจ ตอ้งทำาใหส้มาชกิมกีาร
กินดี อยู่ดี ได้รับผลประโยชน์ มีความสุขที่
จะอยูกั่บสหกรณ ์นอกจากนีก้ารดำาเนนิงาน
ของสหกรณ์ต้องโปรง่ใส พรอ้มตรวจสอบได้ 

ขอ้สำาคญัท่ีสดุท่ีเน้นอยู่เสมอในการ
ดำาเนินงานและการบริหารงานสหกรณ์ที่
จะรู้ว่ามีตัวชี้วัดที่ดีหรือไม่อย่างไร ถ้าหาก
สหกรณ์นั้นมีธรรมมาภิบาลแล้ว ทุกสิ่งทุก
อย่างจะไปด้วยดี

บทส่งท้าย:
คุณสุภาพ จันทรภิ์รมย ์แนวทางที่

จะพฒันาขบวนการสหกรณใ์นประเทศไทย
ไปสู่ความมั่นคงและความอยู่ดี กินดี ของ
มวลสมาชกิทีค่าดการณใ์นขณะนีม้ปีระมาณ 
30 ล้านคน จะทำาอย่างไรให้กลุม่คนเหลา่นี้
มคีวามเขม้แขง็ เราเชือ่มัน่ในระบบสหกรณ ์
ระบบธรรมาภบิาลของสหกรณ ์ตอ้งยอมรบั
ว่าผู้คนในสังคมนี้ปฏิเสธการเมืองไม่ได้ 
ตัวการเมืองเป็นผู้กำาหนดนโยบายไปสู่พี่
นอ้งประชาชนในระดบัลา่ง ถา้เหน็วา่ระบบ
สหกรณ์เปน็ระบบทีจ่ะสรา้งความเขม้แขง็ให้
กบัประเทศได ้อยากใหม้กีารเขยีนกฎหมาย
ให้ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ ตั้งแต่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยและชุมนุมต่าง ๆ
ประเภทละ 1คน ไปทำาหน้าที่แทนสมาชิก
ในรฐัสภาดว้ย ถา้ผูแ้ทนของสหกรณม์โีอกาส
อยู่ในรัฐสภา ตนเชื่อว่าขบวนการสหกรณ์
เข้มแข็ง เนื่องจากเป็นผู้แทนสมาชิกที่ผ่าน
กระบวนการในการกลั่นกรองการทำางาน
หลายปี และอีกอย่างหนึ่งจิตใจถูกฝังลึก
กับระบบสหกรณ์ที่เป็นระบบแบ่งปัน ช่วย
เหลอืซึง่กนัและกนัไมเ่หมอืนระบบทนุนยิม 
ตนม่ันใจว่าระบบสหกรณ์เจริญก้าวหน้า 
เพราะการเมืองเป็นผู้กำาหนดนโยบายที่จะ
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ส่งผลกระทบต่อมวลสมาชิกทั้งประเทศ

คุณวินัย เมฆดำา วันนี้ต้องบอกว่า
ตัวขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่าถือว่าเป็น
เรื่องสำาคัญ ในส่วนที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้
เราอาจจะต้องได้เห็นสหกรณ์เกิดขึ้น โดย
เฉพาะสหกรณ์การเกษตรที่จะเกิดขึ้นอีก
ไม่ต่ำากว่า 20-30 สหกรณ์ในเร็วๆนี้ นั้น

หมายความว่าการเกิดขึ้นของสหกรณ์ ตัว
สมาชิกหรือตัวคนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อน
จำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจในการ
ทำาใหส้หกรณม์คีณุคา่เกดิขึน้ใหไ้ด ้เรามัน่ใจ
ว่าในส่วนที่ ส.ป.ก.ทำาไปแล้ว การทำางาน
เชิงระบบที่เอามาวิจัย ณ วันนี้เรามี smart 
officers มีหลักสูตร smart farmer  มี
ต้นแบบ ภารกิจที่ใหญ่ต่อไปนี้คือการจัด

คนในรูปแบบที่กฎหมาย ส.ป.ก.ได้ออกไป
แล้วในเรื่องของการจัดในรูปแบบของกลุ่ม
หรือสหกรณ์ที่จะเข้าสู่ที่ดินที่กำาลังจะเกิด
ขึน้ เพราะฉะนัน้คนทีจ่ะเขา้สูท่ีด่นิส.ป.ก.ตอ่
ไปนีอ้กีประมาณ 200,000-300,000 ไร ่จะ
ต้องเข้ามาในรูปแบบสหกรณ์ และจัดที่ดิน
ทำากนิโดยรปูแบบสหกรณ์ ตรงนีเ้ป็นภารกิจ
อีกประมาณ 5 เดือนกว่าๆ ที่จะได้เห็น
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อย่างไร ส่วนใหญ่ที่เข้ามาเพราะต้องการ
ที่ดิน แต่ถ้าต้องการอาชีพ ขยับขับเคลื่อน
โดยใช้รูปแบบสหกรณ์ คุณค่าสหกรณ์ ตรง
นี้ทางกระทรวงเกษตรและส.ป.ก.พร้อมให้
ความชว่ยเหลอื เรามคีวามร่วมมอื มสีถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์ มีสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย มีเครือข่าย ที่จะเข้ามา
ทำางานร่วมกัน ฝากติดตามเรื่องนี้เผื่อจะได้

กระบวนการทำางานและจะใช้ในเรื่องของ
บทเรียน กระบวนการทำางานที่มีตัวแบบ มี
กระบวนการ มหีลกัสตูรทีค่อ่นขา้งจะพรอ้ม 
และไดรั้บภารกจิจากผูบ้รหิารดำาเนนิการใน
สว่นของกลุม่เป้าหมายท่ีจะลงไป ซึง่ปรากฏ
วา่กลุม่เปา้หมายมาจากต่างถ่ิน ต่างอำาเภอ 
ต่างพ้ืนที ่ไม่แนใ่จวา่จะหลอ่หลอม รวมจติใจ
กันเพ่ือจะขยับขับเคลื่อนภายใต้ภารกิจนี้

เขา้มามสีว่นร่วมผลกัดนัรปูแบบสหกรณใ์น
พื้นที่ส.ป.ก.ต่อไป

คุณศิริชัย ออสวุรรณ ขอเปดิ เพลง
ตะเกียงทอง ซึ่งเป็นหนึ่งในอัลบั้มเพลงสห
กรณ์ที่ชสท. ได้จัดทำาขึ้นในโอกาส  100 
ปี สหกรณ์ไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระรา
ชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระ
บดิาแหง่การสหกรณไ์ทย เนือ้เพลงตะเกยีง
ทอง มีเนื้อร้องว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม  อาชีพเกษตรกรเป็นมรดกที่
บรรพบรุษุมอบใหล้กูหลาน สำาหรบัสหกรณ์
นั้นเปรียบเสมือนตะเกียงที่ต้องไปส่องแสง
สว่างให้การเกษตรในท้องทุ่งนั้นให้มีความ
สวา่งไสว มคีวามเจรญิกา้วหนา้ในทางอาชพี
เกษตรกร สำาหรับพวกเราที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์นั้นก็เปรียบเสมือนน้ำามันที่จะเติม
ตะเกยีงดวงนี ้เพือ่ใหส้ามารถสอ่งแสงสว่าง
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืเพือ่ประโยชนต์อ่ลกูหลานใน
อนาคต ขอโอกาสนี้เป็นกำาลังใจให้กับผู้นำา
สหกรณ์ทุกท่านทำางานด้วยความเสียสละ
ด้วยหัวใจ พวกเราเป็นสมาชิกสหกรณ์ช่วย
กนัเตมิน้ำามนัใหก้บัตะเกยีงสหกรณข์องเรา
ให้แสงสว่างนี้มีความสว่างไสวตลอดไป

ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ถ้าอยาก
จะพูดบางเรื่องในเรื่องของตัวชี้วัด บางตัว
เหมือนเราไม่ได้วัด อย่างเช่น เรื่องสินเชื่อ
สหกรณ์คนจะสะดุดเอาง่ายๆว่าสหกรณ์
ปล่อยสินเชื่อจริงๆหรือไม่ สมาชิกสหกรณ์
หนึ่งรวมเงินออม คำาว่า เงินออมในระบบ
สหกรณ์ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและเงิน
ฝาก บางทีรวมแล้วอาจน้อยกว่าเงินกู้ก็ได้ 
แตจ่รงิๆแลว้ตรงนีข้าดตัวทีจ่ะไปชีว้ดัความ
ดี ความมีประโยชน์ที่ตนบอก เพราะว่าคำา
ว่าหน้ีมีสองเร่ืองคือหนี้ที่เกิดประโยชน์กับ
หนีท้ีเ่กดิโทษ คนทีเ่ปน็สมาชกิสหกรณท่ี์ได้
ประโยชนจ์ากการเปน็สมาชกิสหกรณด์ีๆ จะ
พบวา่สามารถสรา้งเนือ้สร้างตวั ไดท้ี ่ไดท้นุ
ทำากิน ไดข้ยายฟาร์ม ขยายอาชพีเกษตรกรรม 
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ทำาใหเ้กดิอาชพีทีม่ัน่คง จากทีต่นไดด้สูมาชกิ
สหกรณก์ารเกษตร โดยเฉพาะสมาชกิสหกรณ์
โคนม ปัจจุบันครอบครัวสมาชิกสหกรณ์
โคนมเช่นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผลจาก
การวจิยัของนสิติปรญิญาโทพบวา่ คา่เฉลีย่
ของรายได้ของสมาชิกเกษตรกรส่วนใหญ่
เป็นขนาดกลางข้ึนไป รายได้เฉล่ียหลังหัก
คา่ใชจ้า่ยตกเดอืนละแสนกวา่บาท แสดงวา่
ครอบครัวเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง เลี้ยงดู
ลกูหลานไดดี้เพราะเค้ามวิีนัยใชห้น้ีเปน็ดอก
เงิน ในต่างประเทศขบวนการสหกรณ์เน้น
ที่ income generating roll หนี้ที่ไปสร้าง
เงินใหม่ ถ้าเกิดหนี้ที่เรามีตัวชี้วัดไประบุว่า
สามารถติดตามวัตถุประสงค์ได้ว่าหนี้นั้น
ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์ใดบ้าง ได้ทุนทำา
กิน ได้สมรส กู้เรียน สำาหรับหนี้ที่เกิดโทษ
มักเกิดจากสิ่งที่เป็นอบายมุข สิ่งมึนเมา ถ้า
เปน็อยา่งนัน้สิง่ทีส่หกรณใ์นฐานะเปน็องคก์ร
ทางสงัคมการเงนิพฒันาคณุภาพ ดงันัน้ตอ้ง
มตัีวชีว้ดัในเรือ่งการพฒันาคณุภาพชวีติ การ
พฒันาคณุภาพสมาชิก และในแตล่ะตวัช้ีวดั

มเีกณฑช์ีว้ดัทีจ่ะเปน็ตวัชีว้า่อะไรด ีไมด่ ีคอื
เกณฑค์วามพอเหมาะพอด ีเหมาะสม โดยไม่
ได้เน้นกำาไรสูงสุด เช่น จำานวนสินเชื่ออย่าง
เหมาะสม การควบคมุความเส่ียงในระดับที่
เหมาะสม การบริหารจดัการต่างๆ สุดท้าย
ทำาอยา่งไรองค์กรทางสหกรณจ์ะเดนิไดเ้ตม็
ทีไ่มใ่ชเ่พยีงสถาบนัการเงนิ ไมใ่ชอ่งคก์รทีท่ำา
ทางดา้นเศรษฐกจิอยา่งเดยีว แตเ่ปน็องคก์ร
ทางสังคมต้องพัฒนาคุณภาพชวีติ ต้องส่งเสรมิ
ใหค้วามรูใ้หค้วามเขม้แขง็ ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียงเข้ามาช่วยได้ ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะ
พบว่าสมาชิกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่งเส้น
ทางของสหกรณเ์ปน็แนวทางท่ีดสีอดคล้อง
กับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พลโท ดร.วรีะ วงศส์วรรค์ สำาหรบั
วันนี้ที่เป็นเรื่องเดินเครื่องยุทธศาสตร์ เพื่อ
ปฏิรูปสหกรณไ์ทย ขอฝากไวว้า่ เราก้าวเขา้
สู่ 100 ปีที่หนึ่ง ขอให้พวกเราทุกสหกรณ์
ลองกลับไปดูสหกรณ์ตนเองว่าต่อไปควร
ทำาอะไรใหม่ อย่างน้อยเพื่อเป็นการลดราย

จ่ายเพ่ิมรายได ้ทำาอย่างไรใหส้มาชกิสหกรณ์
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อ.วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ในนามผู้
ดำาเนนิอภปิรายขอขอบพระคณุทา่นวทิยากร
และทกุทา่นไดม้าใหข้อ้คดิมมุมองทีด่ทีีเ่ปน็
ประโยชน์ ขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีเสวนาทุก
ทา่นทีไ่ดอ้ยู ่ณ ทีน่ีท้ีใ่หค้วามสนใจเอาใจใส่
เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรอ์ยา่งสงูทีจ่ดัใหม้วีนันีโ้ดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ (รศ.
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำานวยการสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์) ที่ทำาให้พวกเรามีวัน
ที่สำาคัญในวันนี้ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ
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