
สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าคาดหวัง 
 

 สหกรณ์เป็นเสือนอนกิน เรามักจะได้ยินส านวนนี้อยู่บ่อย ๆ เมื่อมีการสนทนากันถึงเรื่องสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ เลยท าให้ข้าพเจ้าเข้าเป็นสมาชิกช้ากว่าปกติ ทั้งที่เข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ.2521 แต่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ.2523  เพราะมัวแต่จะหาค าตอบว่าท าไมสหกรณ์จึงเป็นเสือนอนกิน  มีหลายคนคิดเช่นนี้ 
ก็เพราะว่า สหกรณ์มัดมือชกหักเงินเดือน   ณ   ที่จ่าย  เป็นค่าหุ้น แล้วเอาเงินเหล่านั้นของบรรดาสมาชิกมาให้
สมาชิกกู้ยืม   เมื่อถึงเวลาช าระคืนก็หักเงินเดือนเช่นกัน    สหกรณ์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย  นอนคอยกินดอกเบี้ย
จากสมาชิกโอกาสขาดทุนแทบไม่มี  จนวันหนึ่งได้พบกับหัวหน้างานผู้ใจดีได้พูดกับข้าพเจ้าว่าคนที่ไม่เคยเป็นแม่ 
คนที่ไม่เคยคลอดบุตร  จะรู้ซึ้งถึงความล าบาก  ความทุกทรมานจากการอุ้มท้อง   ความเจ็บปวดเมื่อถึงวัน
คลอดบุตร และความรักของแม่ที่มีต่อลูกนั้นคงเป็นไปไม่ได้  ถ้าสิ่งเหล่าไม่ได้เกิดกับตัวเอง  ในฐานะเราเป็น 
นักสหกรณ์จะเข้าใจเรื่องสหกรณ์ได้ลึกซึ้งเราต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ด้วยประสบการณ์ของตนเอง   ไม่ใช่อ่าน
ต าราอย่างเดียว หรือเชื่อตามค าที่ผู้ อ่ืนบอกเล่า ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกและใช้บริการ 
ของสหกรณ์ตลอดมา    ถึงแม้ว่าจะได้ลาออกจากราชการแล้วก็ตาม   แต่ก็ยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์มาถึงทุก
วันนี้  และท าให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความส าคัญของสหกรณ์ต่อวิถีชีวิต  มีบทบาทในการยกฐานะทางเศรษฐกิจ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์อย่างมากมาย    และสหกรณ์ก็ไม่ได้เป็นเสือนอนกินดังที่ใคร ๆ กล่าวหา 
จากประสบการณ์ตรงข้าพเจ้าคิดว่าสหกรณ์คือต้นไม้กินใบไม้ด้วยเหตุผลตามธรรมชาติที่ว่า   ต้นไม้ในป่า 
ต่างเจริญเติบโตงอกงาม  มีล าต้นใหญ่โต  แผ่กิ่งก้านสาขาร่มเย็นรวมกันเป็นผืนป่าและเป็นแหล่งต้นก าเนิด 
ของแม่น้ าหลายสายที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์  ไม่มีใครไปใส่ปุ๋ยรดน้ าแต่ประการใด   ต้นไม้ทุกต้นที่เติบโตขึ้นเพราะ
กินใบของตนเองและใบของต้นไม้อ่ืนที่ร่วงหล่นลงทับถมจนย่อยสลายเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ย  และถูกรากดูด
กลับขึ้นไปเป็นอาหารเลี้ยงล าต้น   ท าให้ต้นไม้เจริญเติบโต   ยืนตระหง่านท้าแดดลมอยู่ได้ด้วยการกินใบ 
ของมันเองทั้งสิ้น  เช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา    การที่เปรียบเสมือนผืนป่าที่ประกอบไปด้วย 
มวลสมาชิกที่เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ก าลังเจริญเติบโตได้ก็เพราะเงินของสมาชิกเองและเงินของเพ่ือนสมาชิก  
ที่ร่วมกันสะสมไว้ในสหกรณ์ทั้ งในรูปเงินค่าหุ้นและเงินฝากแล้วน ามาผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนให้กู้ยืม 
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ตนและครอบครัว    จนท าให้เรามีฐานะมั่นคงมากขึ้นเป็นการช่วยตนเอง  ในขณะเดียวกัน
เงินในสหกรณ์ก็ยังช่วยให้เพ่ือนสมาชิกคนอ่ืน ๆ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ตามอุดมการณ์สหกรณ์    ส่งผลให้สมาชิกมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็จากเงินของสมาชิกแต่ละคนที่สะสม
ร่วมกัน  ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับมากมายจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์    ข้าพเจ้ากู้เงินจากสหกรณ์หลาย
ครั้งด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน  คือครั้งแรกได้กู้ยืมไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระหนี้สินของพ่อแม่  ที่เป็นหนี้ 
กับนายทุนเงินกู้นอกระบบที่เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่เป็นธรรม   เพ่ือแบ่งเบาภาระทุกข์และเป็นการ
ทดแทนพระคุณท่านทั้งสอง  และต่อมาก็กู้ไปเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในงานแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่   กู้ไปเพ่ือ
สร้างบ้านให้พ่อและแม่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย  กู้เพ่ือลงทุนในการประกอบธุรกิจส่วนตัวของครอบครัวเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็ก  แต่ก็สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ในปัจจุบัน   กู้เพ่ือซื้อรถยนต์กระบะเพ่ือใช้ขนส่งสินค้า 
ที่ผลิตเองไปขายและใช้เป็นยานพาหนะของครอบครัว   กู้ไปเพ่ือซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และกู้เพ่ือ
ต่อเติมบ้านเมื่อลูก ๆ โตเป็นผู้ใหญ่และได้มีห้องเป็นส่วนตนของลูก ๆ  สิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าได้มาจากสหกรณ์
ทั้งสิ้น  แต่ก็ยังมีอีกหลายประการที่ยังต้องการจากสหกรณ์   และอยากให้สหกรณ์นี้ด ารงอยู่ต่อไป   จึงท าให้
ข้าพเจ้ามีความคาดหวังต่อสหกรณ์อีกมากมายในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
              ด้านสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัว     อยากให้สหกรณ์สนับสนุน
กิจกรรมที่ท าให้ครอบครัวสมาชิกอบอุ่น  ไม่หย่าร้าง  อยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็น  ตลอดถึงเรื่องการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้หลากหลายรูปแบบนอกเหนือจากการให้ทุนเรียนดีและอยากจน  ควรมีการให้ทุนทั่วไป 



แก่สมาชิกที่ให้ความร่วมมือกับสหกรณ์เป็นอย่างดี  เช่น การให้ทุนการศึกษาเล่าเรียน  โดยให้สิทธิ์กับสมาชิก
ที่มาประชุมจับฉลากเพ่ือรับทุนการศึกษาบุตร  ในวันที่มาประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  โดยไม่ต้องมีหลักเกณฑ์
ว่าบุตรของสมาชิกจะเรียนดีหรือไม่ นอกจากนี้หากเป็นไปได้สหกรณ์ควรมีกองทุนส่งเสริมการศึกษาให้บุตร
สมาชิกที่เรียนดีได้ศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในสาขาวิชาสหกรณ์   สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
สหกรณ์   โดยการเปิดสอบแข่งขันและให้ทุนการศึกษาจนจบหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก  เพ่ือเป็นการผลิตบุคลากรทางสหกรณ์ด้วยอีกทางหนึ่ง  โดยสหกรณ์ตั้งกองทุนสวัสดิการเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวด้วยการจัดสรรเงินจากก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 10 สะสมเข้ากองทุนและเงินกองทุนนี้ให้ใช้ได้เฉพาะดอกผลของเงินกองทุนเท่านั้น    เช่นเดียวกับการ
จัดสรรสะสมเป็นเงินส ารองของสหกรณ์   เนื่องจากเงินส ารองเป็นหลักประกันให้องค์กรของสหกรณ์
มั่นคง   แต่เงินกองทุนสวัสดิการนี้จะเป็นหลักประกันให้สมาชิกและครอบครัวมีความมั่นคง  และเมื่อกองทุนนี้
สะสมมากขึ้นก็จะสามารถขยายกิจกรรมได้อีกมากมายในอนาคต   เช่น การช่วยเหลือในกรณีที่สมาชิก 
และบุคคลในครอบครัวประสบอุบัติเหตุ  ภัยพิบัต ิ ที่ท าให้ทรัพย์สินเสียหายหรือสูญหาย รวมไปถึงการเสียชีวิต 
              สวัสดิการส าหรับยามแก่เฒ่า  อยากให้สหกรณ์จัดกิจกรรมเสริมให้กับสมาชิกผู้ที่สูงอายุทางด้าน
สุขภาพอนามัย เช่น  จัดให้มีโครงการให้ความรู้เพ่ือสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และโครงการการท่องเที่ยว
ส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจปีละครั้งเป็นอย่างน้อย  หรือโครงการอ่ืนใดที่สมาชิกเห็นว่าเป็นประโยชน์
และได้น าเสนอต่อสหกรณ์   ด้านการศึกษาอบรม ข้อมูลและข่าวสาร  อยากให้สหกรณ์ด าเนินการในหลาย ๆ 
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการจัดประชุมพบปะสมาชิกตามภาคต่างๆ  หรือการประชุมใหญ่  การแจ้งข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าว และทางเว็บไซต์ของสหกรณ์  อยากให้สหกรณ์มีนิตยสารรายเดือนหรือ 
ราย 2 เดือนที่เป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ จัดท าโดยทีมงานมืออาชีพ   มีคอลัมน์ต่าง ๆ     ที่เป็นประโยชน์กับ
สมาชิก  เช่น   ความรู้เรื่องสหกรณ์   สุขภาพอนามัย  ศิลปะ การแนะน าอาชีพท ามาหากิน ข่าวและนวัตกรรม
ที่ทันสมัยให้สมาชิกและครอบครัวได้อ่าน   โดยการให้สมัครเป็นสมาชิกนิตยสารดังกล่าว  และอยากให้สหกรณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้   มีห้องสมุดที่มีสื่อ  หนังสือต ารา  วีซีดี  เทป  โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร 
ที่เกี่ยวกับการสหกรณ์ การท ามาหากินให้สมาชิกได้ศึกษา   สหกรณ์ควรมีคอมพิวเตอร์ไว้บริการสมาชิกบ้าง 
จะได้ค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ตในยามที่สมาชิกมาท่ีสหกรณ์  หรือเรียกใช้ข้อมูลที่จ าเป็น  มิใช่มีไว้ใช้แต่
เฉพาะพนักงานเท่านั้น 
              ด้านบุคลากรของสหกรณ์    อยากให้สหกรณ์พัฒนาพนักงานสหกรณ์  ให้เป็นผู้แสวงหาความรู้ 
อยู่เสมอ  เพ่ือกระตุ้นการท างานและสร้างขวัญก าลังใจในการให้บริการที่ดีแก่สมาชิก   จัดให้มีโครงการเสริม
คุณธรรมในการท างานให้กับพนักงานสหกรณ์  เพ่ือให้พนักงานเกิดความรักในองค์กร  อยู่ในวินัย  ข้าพเจ้า 
ไม่อยากเห็นการทุจริตเกิดขึ้นในสหกรณ์ หรือเรื่องเสื่อมเสียต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการประพฤติตนของ 
พนักงานสหกรณ์ เช่น   กรณีชู้สาว   การมีคู่ครองมากกว่าหนึ่งคนควรละเว้นโดยเด็ดขาด  การกู้ยืมเงินจาก
สมาชิกหรือยืมมือกู้    ถือเป็นการเบียดเบียน    เสียความเที่ยงธรรม   การหาผลประโยชน์จากสมาชิกหรือ 
ท ามาหากินร่วมกับสมาชิก  ตัวอย่างเช่น  การโฆษณาชวนเชื่อ หรือโน้มน้าวให้สมาชิกสมัครเป็นตัวแทนหรือ
เป็นสมาชิกให้กับบริษัทขายตรงในทีมงานของพนักงานสหกรณ์  เป็นต้น   หรือแม้กระทั่งนิสัยส่วนตัวที่ชอบ
หลับหรือมีอาการมึนเมาในที่ท างาน  ย่อมมีผลให้สมาชิกท่ีมาติดต่อดูหมิ่นเหยียดหยามได้   นอกจากการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลดั งที่ กล่ าวมาแล้ว   สหกรณ์ควรจัดให้พนักงานได้มีการศึกษาเล่ า เรียนเ พ่ิมเติม 
ในสถาบันการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและความรู้ ตลอดจนให้ทุนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  โดยการจัดให้มี
เงินทุนสนับสนุนเพื่อการนี้ 
              ในส่วนของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์    ข้าพเจ้าอยากเห็นการท างานในรูปแบบ 
ผู้อาสาสมัครเข้ามาท างานให้สหกรณ์อย่างผู้มีอุดมการณ์  มิใช่เข้ามาท างานเพ่ือหวังผลประโยชน์หรืออามิส



สินจ้าง   ไม่ยอมแลกความถูกต้องด้วยผลประโยชน์ใดๆ   ตั้งใจทุ่มเทศึกษา  เข้าใจ   เข้าถึง  และพัฒนา 
สหกรณ์อย่างซื่อสัตย์สุจริต  ทุ่มเทให้กับสหกรณ์และยึดผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนรวมเป็นที่ตั้ง   และสร้าง
ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือท าให้สมาชิกเกิดความศรัทธาสหกรณ์ให้มากที่สุด 
 การค้ าประกันเงินกู้ยืม  ข้าพเจ้าอยากให้สหกรณ์ตั้งกฎกติกาบังคับให้สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้จ านวน
มากท าประกันหนี้ด้วย  เนื่องจากการค้ าประกันหนี้ของเพ่ือนสมาชิกด้วยกันตามสภาพความเป็นจริงแล้วผู้ค้ า
ไม่ได้ค้ าประกันว่าผู้กู้จะไม่ตาย  แต่ค้ าประกันว่าผู้กู้จะช าระหนี้สินเมื่อถึงก าหนด   สหกรณ์จึงควรให้ผู้กู้ท า
ประกันหนี้ไว้ด้วยเพ่ือเป็นการกระจายความเสี่ยงในความรับผิดชอบในกรณีผู้กู้เสียชีวิต   เพราะหากเกิดความ
ผิดพลาดผู้ค้ าประกันจะได้ไม่ต้องตกระก าซ้ าสอง เพราะผู้ค้ าประกันเองก็เป็นผู้กู้ในเวลาเดียวกัน 
              การตั้งส านักงานตัวแทนหรือสาขาย่อย เพ่ือให้การบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึงและเป็นการกระจาย
อ านาจ ให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและการด าเนินการของสหกรณ์  โดยการสร้างส านักงานตัวแทน
ขนาดเล็ก ๆ เน้นการประหยัด  แต่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น ธนาคารต่าง ๆ  มีส านักงานเล็ก ๆ ขนาดคูหา
เดียวไว้บริการลูกค้าตามชุมชนหรือศูนย์การค้าเป็นต้น  ส านักงานตัวแทนสาขามีไว้เป็นศูนย์ประสานงาน
ระหว่างสหกรณ์ส านักงานใหญ่กับสมาชิกในภูมิภาคและคอยให้ค าแนะน า รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
สหกรณ์ให้กับสมาชิกในภูมิภาค และให้จัดจ้างพนักงานประจ าส านักงานตัวแทนที่เป็นบุตรหลานสมาชิก เป็น
การสร้างงานให้กับบุตรหลานสมาชิกท่ียังไม่มีงานท าอีกด้วย 
 การระดมทุนของสหกรณ์ นอกจากการสะสมเป็นเงินค่าหุ้นรายเดือน และเงินฝากประเภทต่าง ๆ 
แล้ว สหกรณ์ควรจะจัดท าโครงการสะสมเงินคนละร้อยไว้ใช้สอยในอนาคต  เช่นเดียวกับท่ีเราส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรจัดท าโครงการสัจจะออมทรัพย์ ส่งเสริมให้มีการสะสมเงินอย่างเป็นระบบ มีจ านวนเงินฝาก
เท่า ๆ กันทุกเดือน  มีการก าหนดระยะเวลาถอนคืนที่แน่นอนโดยสมาชิก และให้ค่าตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก
อ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นที่บัญชีเงินฝากขนาดย่อมจ านวนมาก เพ่ือส่งเสริมการออมแก่สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นข้าราชการ
ชั้นผู้น้อย   และช่วยถ่วงดุลกับบัญชีที่มียอดเงินเงินฝากจ านวนมากแต่มีผู้ฝากจ านวนน้อย  ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อ
การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการได้อีกทางหนึ่ง 
 สุดท้ายแห่งความคาดหวัง    เนื่องจากสหกรณ์เกิดจากแนวคิดมนุษย์นิยม     ใช้หลักมนุษยธรรม
ในการท าธุรกิจ  มีมูลเหตุจากคนเราเกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ    คือระหว่างเศรษฐกิจ 
ทุนนิยมกับสังคมนิยม    จึงท าให้นักสหกรณ์ทั้งหลายในโลกนี้คิดระบบสหกรณ์ขึ้นมา เพ่ือหาความเป็นกลาง
ทางเศรษฐกิจและเป็นเศรษฐกิจทางเลือกให้กับมนุษย์โลก    ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ 
ทุนนิยม   จึงท าให้คนไทยถูกระบบทุนนิยมฝังหัวในเรื่องของผลประโยชน์มาตั้งแต่วัยเยาว์ตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ของ อดัม สมิธ  คือ เมื่อทุกคนมีรายได้  มีเศรษฐกิจดี   สังคมก็จะดีไปด้วย และผนวกกับทฤษฎี
ของ ชาร์ล ดาวิน ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ชนะเท่านั้นที่อยู่รอด  และรวมถึงการใช้กฎป่า คือ การแข่งขัน แก่งแย่ง ชิงดี 
เพ่ือความอยู่รอด  เอารัดเอาเปรียบ  มองแต่ผลประโยชน์ทางวัตถุนิยมเป็นที่ตั้ง  เช่น การสร้างก าไรสูงสุด 
ในการท าธุรกิจ   การสะสมทรัพย์สมบัติ เป็นของตัวเอง  จนขาดจิตส านึกของความเป็นมนุษย์ 
(ผู้มีใจสูง)  คุณธรรมเสื่อมถอย   สังคมจึงมีความอ่อนแอทางวัฒนธรรม  ท าให้สังคมมีปัญหาวุ่นวาย เดือดร้อน
ขึ้นแทบจะทั่วโลก  สหกรณ์เป็นระบบเศรษฐกิจรูปหนึ่งที่ถูกคิดขึ้นมาให้แตกต่างจากระบบทุนนิยม โดยมี
หลักการสหกรณ ์7 ประการเป็นแนวทางปฏิบัต ิ คือเป็นเศรษฐกิจที่ค านึงถึง "มนุษยธรรม" ใช้ทฤษฎีมนุษย์นิยม 
มองมนุษย์ส าคัญกว่าเงินหรือวัตถุ  ใช้ความร่วมมือและการแบ่งปันมากกว่าการแข่งขัน  และมีลักษณะการท า
ธุรกิจแบบ CSR (Corporate Social Responsibility) คือ  มีความใส่ใจต่อชุมชน  รับผิดชอบต่อ
สังคม  ข้าพเจ้าไม่อยากเห็นสหกรณ์ด าเนินธุรกิจที่เป็นไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์มาแบ่งปันกันในหมู่
สมาชิก  มองตัวเลขของผลก าไรที่เป็นตัวเงินและวัตถุนิยมเป็นที่ตั้งอย่างธุรกิจทุนนิยม   ข้าพเจ้าคาดหวังให้
สหกรณ์เป็น  “สหกรณ์คุณธรรม”  ท าธุรกิจเพ่ือพัฒนามนุษย์  ใช้หลักมนุษยธรรม  เอาใจใส่ต่อชุมชน  เคารพ



ในวัฒนธรรมทางสังคมและน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน และอยากเห็นสหกรณ์เป็นเศรษฐกิจสายกลาง   ทางเลือกในการยกฐานะทาง
เศรษฐกิจและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนคนไทย ให้ดีขึ้นมากว่านี้และมีความเป็นธรรม ลด
ความเลื่อมล้ าได้ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้อย่างแท้จริง 
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