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คราวการประชุม ครั้งที่ 6/2552
วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บทนํา :
เอกสารฉบับนี้ยกรางขึ้นมาเพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาศึกษาและผลักดันให
สหกรณเปนวาระแหงชาติ ในคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณและองคกรเกษตรกร ในคราวการประชุม
ครั้งที่ 6/2552 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552 โดยมีเจตนารมยที่จะนําประเด็นที่มีสาระสําคัญสําหรับการ
กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติตอไป
เนื้อหาสาระประกอบดวย สวนที่หนึ่ง กลาวถึงความจําเปนของสหกรณในฐานะเปนรูปแบบ
ขององคการธุรกิจทางเลือกที่เปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอย ผูมีรายไดนอย ขาราชการและลูกจางใน
หนวยงานเดียวกัน ตลอดจนคนในชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมรวมกัน โดยยึดแนวทางของคุณคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะชวย
ลดขอจํากัดสําหรับกระบวนการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่หนวยงานรัฐและเอกชนไมสามารถ
แกปญหาได สวนที่สอง กลาวถึงบริบทของสหกรณในดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การสงเสริมการ
ออม การเอื้อประโยชนตอการเขาถึงแหลงทุนของสมาชิก การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการผลิตพืช
อาหารและพืชพลังงานแกเกษตรกรรายยอย และบริบทที่มีตอการผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP)
และการจัดสวัสดิการตางๆแกสมาชิกและชุมชน สวนที่สาม ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ : และการ
สนับสนุน จากภาควิชาการ สวนที่สี่ บทสังเคราะหการแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ : การแกไข
เชิงบูรณาการโดยใชประชาชนเปนศูนยกลาง สวนที่หา เปนสวนของขอเสนอสําหรับแนวทางการผลักดัน
ใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ
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สวนที่หนึ่ง : สหกรณ: ทางเลือกสําหรับกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่มี
ประชาชนเปนศูนยกลาง
สหกรณ ใ นฐานะที่ เ ป น องค ก ารธุ ร กิ จ ที่ ยึ ด มั่ น บนหลั ก การพึ่ ง พาตนเอง (Autonomous
enterprise) โดยมีประชาชนที่เชื่อมั่นในคุณคาสหกรณ (Co-operative Values) เขามามีสวนรวมบนความ
สมัครใจ โดยการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสหกรณเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของคน ซึ่งไดริเริ่มในสังคมโลกมาตั้งแตศตวรรษที่ 19 (1844) ในชวงที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่
คนงานที่เปนลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน สวนในสังคมไทยนั้นสหกรณที่กําเนิดขึ้นจากนโยบาย
รัฐตั้งแตป 2459 ในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบัน ไดมีพัฒนาการการ
ดําเนินงานของสหกรณภายใตบริบทของขบวนการสหกรณ ซึ่งประกอบดวยสหกรณที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 10,436 แหง อีกทั้งยังมีสหกรณภาคประชาชน ซึ่ง
หมายถึง สหกรณที่มิไดจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ แตเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน
และมีการดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมอีกกวา 100,000
กลุม ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ประชาคมโลกกําลังเผชิญอยูในปจจุบันไดมีขอมูลเชิงประจักษของ
สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศและกรมตรวจบัญชีสหกรณที่ชี้ใหเห็นวา สหกรณที่ยึดมั่นในคุณคา
หลักและวิธีการสหกรณ และเปาหมายไปที่การดําเนินธุรกิจ เพื่อแกปญหาของสมาชิกและชุมชนนั้น
สามารถฟนฝาวิกฤตและยืนหยัดอยูในฐานะองคการธุรกิจพึ่งพาตนเองไดอยางสงางามตามอัตลักษณของ
สหกรณดังจะแสดงใหเห็นดวยคํานิยาม คุณคาสหกรณ และหลักการสหกรณ (กรอบที่ 1)
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กรอบที่ 1 : คํานิยาม คุณคา และหลักการสหกรณ
คํานิยามของ “สหกรณ” (Cooperatives)
สหกรณ คือ “องคการของบรรดาบุคคลซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจที่
พวกเขาเปนเจาของรวมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ (อันจําเปน) และ
ความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม”


ความหมายของ “คุณคาของสหกรณ” (Cooperative Values)
“สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณ เชื่อมั่นในคุณคา
ทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอื้ออาทรตอผูอื่นโดยสืบ
ทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเริ่มการสหกรณ”


ความหมาย “หลักการสหกรณ” (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ คือ“แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปน
รูปธรรม” ซึ่งประกอบดวยหลักการที่สําคัญรวม 7 ประการกลาวคือ
หลักการที่ 1 $
การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง
(Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 $
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
(Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 $
การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
(Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 $
การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
(Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 $
การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ
(Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 $
การรวมมือระหวางสหกรณ
(Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 $
การเอื้ออาทรตอชุมชน
(Concern for Community)


ถอดความจาก ขอมูลสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ, http//:www.coop.org
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สวนที่สอง : บริบทของสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
2.1 บริบทของสหกรณในดานเศรษฐกิจ
สหกรณถือไดวามีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ดังจากขอมูลภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงินของสหกรณไทยป 2551 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ แสดงใหเห็นวา ณ สิ้นป 2551 สหกรณมี
จํานวน 10, 436 แหง ประกอบดวยสหกรณ 6,186 สหกรณ กลุมเกษตรกร 4,157 กลุม และชุมนุนสหกรณ
93 ชุมนุม มีสมาชิกกวา 10 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.72 ของประชากรในประเทศ โดยมีสหกรณที่สําคัญ
ดังนี้
สหกรณในภาพรวมมีทุนดําเนินงานคิดเปนมูลคา 1 ลานลานบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2550
คิดเปนรอยละ 12.48 และคิดเปนรอยละ 11.90 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ทุนของ
สหกรณสามารถรองรับหนี้กูยืมจากภายนอกไดถึง 3 เทาตัว โดยทุนของสหกรณเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ
10.08 ขณะที่หนี้กูยืมจากภายนอกเพิ่มขึ้นจากป 2550 เพียงรอยละ 1.77 ซึ่งถือวาเพียงพอและไมเสี่ยงตอ
การลงทุน สวนการลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นจากป 2550 ทุกดานรอยละ 12.48 โดยจะลงทุนใหสินเชื่อมาก
ที่สุดรอยละ 79.07 ของทุนดําเนินงานทั้งสิ้น ผลประกอบการมีกําไรทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อมี
กําไรสูงสุดรอยละ 90.89 ของผลประกอบธุรกิจทั้งหมด สมาชิกมีหนี้สินมากกวาเงินออม 1.10 เทา แตไม
นาเปนหวงมากนัก เนื่องจากสมาชิกมีอัตราการออมเงินเพิ่มขึ้น รอยละ 15.54 ในขณะที่อัตราเปนหนี้
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 8.38 และมีอัตราหนี้คางชําระลดลงรอยละ 0.44
ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมมีกําไร 3.5 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ
14.79 โดยพบวากลุมมีกําไรลดลงจากป 2550 รอยละ 0.70 และที่กลุมขาดทุนก็ลดลงในอัตรารอยละ
25.58 ฐานะทางการเงินของสหกรณ มียอดสินทรัพยหรือทุนดําเนินงาน 1 ลานลานบาท มีปริมาณธุรกิจ
ในรอบป คิดเปนมูลคา 1.1 แสนลานบาท เพิ่มจากปกอนรอยละ 10.16 ทุนของสหกรณ (Institution Fund)
มีมูลคา 5.2 แสนลานบาท และเปนหนี้กูยืมจากภายนอกเพียง 1.5 แสนลานบาท ระบบการควบคุมภายใน
มีคุณภาพและอยูในเกณฑคอนขางดี กลาวคือ สหกรณที่มีคุณภาพอยูในระดับดี-ดีมากคิดเปนรอยละ
58.76 อยูในเกณฑระดับพอใจคิดเปนรอยละ 28.41 อยูในเกณฑควรปรับปรุงมีเพียงรอยละ 12.83
2.2 สหกรณ กั บ การส ง เสริ ม การออมและการเข า ถึ ง แหล ง ทุ น ของเกษตรกรและผู มี
รายไดนอย
สหกรณทุกประเภทมีวัตถุประสงคสําคัญในการสงเสริมการออมและการใหเงินกู เพื่อให
สมาชิกนําไปใชในการอุปโภคบริโภค และการใชในการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งถือวามีบทบาทอยาง
สําคัญในการเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอย เกษตรกรรายยอย และคนจนสามารถเขาถึงแหลงทุนโดยใช
หลักการพึ่งพาและรวมมือกันสรางระบบการเงินสหกรณที่มีทุนดําเนินงานมากถึง 1 ลานลานบาท ซึ่ง
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สถานการณ ใ นส ว นของการส ง เสริ ม การออมและการเข า ถึ ง แหล ง ทุ น ของสมาชิ ก ของ
สหกรณประเภทตางๆ ในป 2551

กรอบที่ 2 :

สภาพการณในการสงเสริมการออม และการเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงทุนแก
สมาชิกของสหกรณประเภทตางๆ ในป 2551
หนวยงาน/สหกรณ
สหกรณการเกษตร
สหกรณประมง
สหกรณนิคม
สหกรณรานคา
สหกรณบริการ
สหกรณออมทรัพย
สหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ภาพรวม

เงินออมเฉลี่ยตอคน
8,483
17,445
10,082
444
7,639
267,030
29,432
68,614

เงินกูเฉลี่ยตอคน
12,404
30,009
16,518
877
9,061
285,615
28,391
74,785

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ

2.3 สหกรณการเกษตรกับบริบทดานการสงเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรในประเทศไทยนับวามีบทบาทอยางสําคัญในดานการ
สงเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยจะเห็นไดวามูลคาของธุรกิจรวบรวมของสหกรณในป 2551
คิดเปนมูลคา 36, 944 ลานบาท โดยมีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ทําหนาที่รวบรวมพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ
ซึ่งประกอบดวยดังนี้ ยางพารา จํานวน 437 แหง ในพื้นที่ 35 จังหวัด รวบรวมขาวเปลือก จํานวน 601
แหง ในพื้นที่ 54 จังหวัด รวบรวมปาลมมีจํานวน 34 แหง ในพื้นที่ 10 จังหวัด รวบรวมขาวโพด 100 แหง
ในพื้นที่ 27 จังหวัด รวบรวมออย จํานวน 28 แหง ในพื้นที่ 18 จังหวัด และมันสําปะหลัง จํานวน 71 แหง
ในพื้นที่ 24 จังหวัด
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โดยสหกรณ แ ละกลุ ม เกษตรกรเหล า นี้ ต า งก็ ช ว ยให เ กษตรกรรายย อ ยสามารถเพิ่ ม
ความสามารถในการเขาถึงระบบตลาด การรวมมือกันจําหนายผลผลิตผานเครือขายธุรกิจของสหกรณ
เพื่อใหไดราคาดีขึ้น

กรอบที่ 3 : บริบทของสหกรณกับการสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน
1. ยางพารา : มูลคาการรวบรวมผลผลิตยางพาราของสหกรณและกลุมเกษตรกรในป 2551
อยูในพื้นที่ 35 จังหวัด ผานเครือขายสหกรณและกลุมเกษตรกร 437 แหง มีปริมาณการรวบรวมในป
2551 คิดเปนมูลคา 30,894 ลานบาท เฉลี่ย 2,575 ลานบาทตอเดือน โดยผลผลิตรอยละ 77.14 อยูใน
พื้นที่ภาคใต (จังหวัดสงขลามากที่สุด)
2. ขาวเปลือก : มูลคาการรวบรวมผลผลิตขาวเปลือกในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจ
สหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 601 แหง ในพื้นที่ 54 จังหวัด คิดเปนมูลคา 7,664 ลานบาท โดย
ปริมาณการรวบรวมสวนใหญรอยละ 52.13 อยูในพื้นที่ภาคอีสาน (จังหวัดรอยเอ็ดมากที่สุด)
3. ปาลม : มูลคาการรวบรวมผลผลิตปาลมในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจสหกรณและกลุม
เกษตรกร 34 แหง ในพื้นที่ 10 จังหวัด คิดเปนมูลคา 2,449 ลานบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมสวน
ใหญอยูในพื้นที่ภาคใต (จังหวัดกระบี่มากที่สุด)
4. ขาวโพด : มูลคาการรวบรวมผลผลิตขาวโพดในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจสหกรณ
และกลุมเกษตรกร จํานวน 106 แหง ในพื้นที่ 27 จังหวัด คิดเปนมูลคา 3,165 ลานบาท โดยมีปริมาณ
การรวบรวมในพื้นที่ภาคเหนือมากที่สุด (จังหวัดพิษณุโลก มากที่สุด)
5. ออย : มูลคาการรวบรวมผลผลิตออย ในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจสหกรณและกลุม
เกษตรกร จํานวน 28 แหง ในพื้นที่ 18 จังหวัด คิดเปนมูลคา 336 ลานบาท โดยมีปริมาณการรวบรวม
ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุด (จังหวัดขอนแกนมากที่สุด)
6. มันสําปะหลัง : มูลคาการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจ
สหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 71 แหง ในพื้นที่ 24 จังหวัด มีปริมาณการรวบรวมคิดเปนมูลคา
608 ลานบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมในภาคอีสานมากที่สุด (จังหวัดนครราชสีมามากที่สุด)
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2551, ภาวะเศรษฐกิจและกลุมเกษตรไทย ป 2551. หนา 44-50
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2.4 สหกรณกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและเอื้ออาทรตอชุมชน
ภายใตวิถีการดําเนินงานของสหกรณ ในฐานะเปนองคกรธุรกิจที่มีบทบาทคูทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม สหกรณโดยสวนใหญจะมีการจัดสรรกําไรสุทธิ นอกเหนือจากเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน การ
จัดสรรเปนเงินสํารองเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ แลวยังไดมีการจัดสรรเปนสวัสดิการแกสมาชิกและการ
เอื้ออาทรตอชุมชนดวย
สวัสดิการที่สหกรณจัดสรรแกสมาชิก ไดแก ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล คาทําศพ
คนชรา สวนสวัสดิการแกชุมชนนั้น สหกรณมักจะจัดสรรไวในรูปของกองทุนสาธารณประโยชน โดยมี
ระเบียบรองรับและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการดําเนินงาน การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวยอม
ชี้ใหเห็นถึง บทบาทการดําเนินงานในฐานะการเปนองคกรทางสังคมของสหกรณไดเปนอยางดี
หมายเหตุ : อาจหาขอมูลเพิ่มเติมใหเห็นพลังของสหกรณในการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
การเอื้ออาทรตอชุมชน
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สวนที่สาม : ทิศทางการพัฒนาการสหกรณและการสนับสนุนจากภาควิชาการ
3.1 ทิศทางการพัฒนาสหกรณภายใตนโยบาย คพช.
นับตั้งแตป 2543 เปนตนมา กระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยดานสหกรณในลักษณะของ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ไดริเริ่มขึ้น ภายใตการดําเนินงาน
ของภาควิชาการและการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งผลงานวิจัยและชุดความรู
ดังกล าวได ถูก นําไปใชประโยชนในการยกรางเปนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 1 และ 2 ภายใต
นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ซึ่งกอใหเกิดการขับเคลื่อนระบบการวิจัย
ที่มุงเนนไปในทิศทางของการนําคุณคาสหกรณ และแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสูการเปน “ระบบสหกรณที่มีคุณคาเพื่อการการพัฒนาการสหกรณ สูสังคมอยูเย็น
เปนสุข” ดังกรอบที่ 4

กรอบที่ 4 : ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ
นโยบายทิศทางการพัฒนาสหกรณเปนไปตามแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 2 (พ.ศ.25502554) ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ซึ่งเปนชวงเวลา
เดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการบรรลุปณิธาน
รวมซึ่งกําหนดไวในรูปวิสัยทัศน ดังนี้คือ “มุงพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อการนําพาสูสังคมอยู
เย็นเปนสุข” โดยมียุทธศาสตร 5 ประการ ที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อสรางสุขภาวะที่เอื้อ
ตอการพัฒนาการสหกรณดวยการเสริมพลัง (Empowerment) แกคนที่เกี่ยวของและการยกระดับขีด
ความสามารถ (Competencies) ของสหกรณเพื่อสรางพลัง (Synergy) จะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรในเชิงระบบสหกรณ (Co-operative System) ซึ่งจะชวยลดขอจํากัด/จุดออนของขบวนการ
สหกรณที่เปนอยูในปจจุบัน โดยการเชื่อมโยงความรวมมือระหวางหนวย/องคกรที่มีแตกตางหลากหลาย
ทั้งภายในและภายนอกสหกรณที่มีเปาหมายรวมในทิศทางเดียวกัน ดวยยุทธศาสตรที่นําบรรยากาศของ
ความไววางใจกัน (Trust) การพึ่งพาและรวมมือกัน (Self-help and mutual help) และการโนมนาว ใหผูมี
สวนเกี่ยวของได ตระหนักเห็นคุณคาสหกรณ (Co-operative Values) จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณไปในทิศทางที่คาดหวัง1

1

อานรายละเอียดเพิ่มใน คพช. แผนปฏิบัติการภายใตแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 , 2550
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3.2 ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณในระดับสากล
สืบเนื่องจากวิ กฤตการเงิ นโลกที่ผานมา แตก ลับมีขอมูลที่เป นขาวดีของสหกรณ ตามที่
ผูอํานวยการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) นายเอียน แมคโดนัลด ไดนําเสนอในที่ประชุม
วันสหกรณสากล เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมใบหยก กรุงเทพฯ วา “สหกรณทั้งหลายตางก็มี
สถานะการเงินที่ดีกวาและอยูรอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจชุมชน และยังมี
หลักฐานที่ชี้ใหเห็นแนวโนมของการเจริญเติบโตของสหกรณอีกมากมาย ดังนั้นจึงนับเปนโอกาสอยาง
แทจริง”
ในการขับเคลื่อนที่จะแสดงใหเห็นวายังมีรูปแบบธุรกิจทางเลือก ซึ่งเนนไปที่ประชาชนและ
การยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจที่มีพื้นฐานอยูบนคุณคาและหลักการสหกรณ แทนที่จะเนนไปที่กําไรเพียง
อยางเดียว ดังนั้นจึงจะไดมีการนําเสนอขอแนะนําจากการประชุมผูเชี่ยวชาญดานสหกรณ ในที่ประชุม
สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติที่ 62/128 เพื่อรองขอใหสงเสริมการทํางานของสหกรณดานการ
พัฒนาและการหารือกันในประเทศสมาชิก และความเปนไปไดของการประกาศปสากลอยางเปนทางการ
(กรอบที่ 5)

กรอบที่ 5 : ขอแนะนําจากการประชุมผูเชีย่ วชาญดานสหกรณของสหประชาชาติ เพือ่ การวางแผน
(International Year of Co-operatives) มีดังนี้
1. ใหสิทธิพิเศษแกสหกรณหากมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหเงินทุนเพื่อลดผลจาก
ผลจากภาวะเศรษฐกิจ
2. ชวยเหลือภาคสวนสหกรณในการทําใหแนใจวาความเขาใจตอรูปแบบสหกรณนั้น
เปนไป อยางถูกตอง โดยการใหการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต
ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย
3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในทุกๆดานของธุรกิจสหกรณผานคณะกรรมการวิจัยที่
รัฐใหทุน
4. บัญญัติกฎหมายที่อนุญาตใหสหกรณขยายธุรกิจของสหกรณในดานการประกันภัย
เพื่อใหจัดการคุมครองทางสังคมแกสมาชิก
5. พิจารณาไตรตรองถึงคุณคาของการสหกรณ หลักการสหกรณ และตัวแบบสหกรณที่
จัดระบบใหมในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน
ที่มา : ถอดความจาก การนําเสนอเรื่อง สหกรณกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก-โอกาสของสหกรณ โดย Mr.เอียน
แมคโดนัลด, ผูอํานวยการสัมพันธภาพสหกรณสากล, วันที่ 2 กรกฎาคม 2552, กรุงเทพมหานคร

สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

9

3.3 การสนับสนุนจากภาควิชาการ สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ระบบการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปน
ธรรม 2 ซึ่ ง ได ริเ ริ่ มตั้ งแต ป 2545 และได นําชุ ด ความรูไ ปใช ป ระโยชนใ นการกํ า หนดยุ ท ธศาสตรใ น
แผนพั ฒ นาการสหกรณ ฉบั บ ที่ 1 และ 2 นั้ น ประกอบด ว ย กลุ ม โครงการวิ จั ย 3 กลุ ม ได แ ก กลุ ม
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ กลุมโครงการวิจัยเชื่อมโยงโซอุปทาน และกลุมโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการสหกรณ ซึ่งมีนักวิจัยภายใตเครือขายนักวิจัยของชุดโครงการฯ ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระหวางป 2546-2552 กวา 300 คน และมีนักวิจัยจาก
มหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ เข า มามี ส ว นร ว ม อาทิ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฯลฯ
การดําเนินการชุดโครงการวิจัยฯ ดังกลาวถือไดวาเปนการสนับสนุนจากภาควิชาการ ใน
ลักษณะของการวิจัยเพื่อพัฒนา (Research and Development) โดยคาดหวังจะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
การดําเนินการสหกรณไปในมิติของการนําคุณคาในเชิงสังคม และการยกระดับการทํางานของสหกรณที่
เกี่ยวของกับชุมชน และการเชื่อมโยงโซอุปทานใหมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลดีในแงมุมของการทําหนาที่
ของสหกรณ ที่ มี บ ริ บ ทการดํ า เนิ น งานอย า งเป น ระบบและมี แ บบแผนกั บ ภาคี พั น ธมิ ต ร ทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศและตางประเทศ อยางเหมาะสม ใหเปนประโยชนแก
สมาชิก ชุมชนและสังคมตามอัตลักษณของสหกรณ ในฐานะการเปนองคกรพึ่งพาตนเอง (Self Help
Organization: SHOs) โดยกลไกและกระบวนการวิจัยจะเปนเสมือนพื้นที่จําลองในการทําวิจัยควบคูกับ
การบริหารจัดการสหกรณและเครือขายฯไปพรอมๆกัน ผลลัพธที่เกิดขึ้น นอกจากจะไดเปนชุดความรูที่
จะนําไปใชเปนเชิงนโยบายสําหรับผูเกี่ยวของแลว ผลที่เกิดจากทํางานรวมกันของภาคีเครือขาย ยัง
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในระหวางการวิจัยไปดวยในตัว ทั้งแงมุมของการเปลี่ยนแปลง ระบบคิดของ
ผูนําและฝายจัดการ ระบบการทํางานและพลังความรวมมือที่เกิดขึ้นจากเครือขายความรวมมือ
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อานรายละเอียดเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2552 รายงานวิจัยชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
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สวนที่สี่ : บทสังเคราะหการปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ (การแกปญหาเชิงบูรณาการ)
ในชวงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ภายใตนโยบายของคพช. ได
มี ก ารสนั บ สนุ น จากภาควิ ช าการ นํ า โดยสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ชุมนุมระดับชาติ สหกรณใน
ขบวนการและกลุม/องคกรภาคประชาชนไดดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การแกปญหา
ความยากจนบนวิถีสหกรณดวยการเชื่อมโยงเปนเครือขายคุณคา 3 ภายใตบริบทงานวิจัยชุดโครงการ “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” ซึ่งมีระยะเวลาดําเนินการระหวางป พ.ศ.25482549 ในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยทีมนักวิจัย อยางเปนทางการ 300 คน มีกลุม/องคกร/สหกรณ เขารวม
โครงการ 872 องคกร ชี้ใหเห็นขอมูลเชิงประจักษในกรณีของจังหวัดพังงา ปตตานี ภูเก็ตและอุดรธานี ใน
แนวของการลดรายจ าย เพิ่มรายได และขยายโอกาสแกสมาชิกของกลุม/องคก ร/สหกรณ ไดอยางมี
นัยสําคัญ และเปนวิธีการแกปญหาความยากจนอยางเปนกระบวนการและเปนกระบวนการที่เขาถึง
สาเหตุของปญหาความยากจน โดยพิจารณาปญหาความยากจนของคนในสังคมมีอยู 3 ประการ คือ จน
เศรษฐกิจ จนความคิด และจนเพื่อนฝูง
ความยากจนทั้ง 3 ประการนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจากกระแสโลกาภิวัฒน และนโยบายรัฐที่
ละเลยระบบคุณคาที่มีอยูดั้งเดิม ไดแก ระบบนิเวศนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และระบบคุณธรรม ไปให
ความสําคัญพฤติกรรมบริโภคนิยม การแขงขัน ความสัมพันธเชิงอํานาจ และระบบอุปถัมภ ทําใหระบบ
ติดและคุณคาของคนในสังคมถูกหลอหลอมไปในทางแกงแยงชิงดีชิงเดน การบริโภคฟุมเฟอย และการ
พึ่ ง พาภายนอก และการขาดจริ ย ธรรม ทํ า ให ป ระชาชนที่ ไ ม มี โ อกาส หรื อ ไม ส ามารถเข า ถึ ง ระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมทันสมัยได เกิดความยากจน ทั้งดานเศรษฐกิจ ความคิด และเพื่อนฝูง
การดํ า เนิ น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยคุ ณ ค า เปรี ย บเสมื อ นการจู โ จมเข า ถึ ง ป ญ หา และใช
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบ ดังนี้
 การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” นั้น เครือขายคุณคาจะใชพลังการรวมมือในการนํา
ศักยภาพและความสามารถหลักทางธุรกิจของกลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนภาคีเครือขายในการวางแผน
ดานธุรกิจเพื่อการลดตนทุน การขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายไดอันจะนําประโยชนกลับคืนสูสมาชิกที่เปน
ปจเจกบุคคลของกลุม/องคกร/สหกรณ ตามวิถีสหกรณในที่สุด
 การแกปญหา “จนความคิด” นั้น เครือขายคุณคาจะเปนสังคมเรียนรู (Learning
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อานเพิ่มเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2549 “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพันที่ 36 จังหวัด”
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Society) ของประชาคมที่เปนเครือขาย โดยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง จะชวยติดอาวุธทางปญญา
ใหประชาคม ดวยวิธีการเชื่อมโยงความรูทั้งที่มีอยูเดิม ไดแก วิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และความรู
เพื่อใหเทาทันสถานการณภายนอก ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะนําไปสูการแกปญหา
“จนความคิด” กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและคุณคา กลับคืนสูชุมชนและสังคม
 การแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” นั้น เครือขายคุณคา จะสรางความรวมมือกันระหวาง
กลุม/องคกร/สหกรณ ที่เปนภาคีเครือขายที่ยึดถือ “คุณคาสหกรณ” เปนจุดเชื่อมรอยความสัมพันธระหวาง
กัน ความสัมพันธในการเปนเครือขายนี้ นอกจากจะชวยแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” แลวยังกอใหเกิดพลัง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งยังชวยหนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุขในที่สุด
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สวนที่หา : ขอเสนอสําหรับแนวทางการผลักดันใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สหกรณเปนตัวแบบทางธุรกิจทางเลือกที่ประชาชน
จะมีโอกาสนําคุณคาและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการรวมมือกัน เพื่อการนําประโยชนสู
ตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งหากเปนไปในลักษณะเชนนี้ยอมเปนแนวทางที่รัฐจะสามารถใชงบประมาณ
ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยใช ทุ น ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ข บวนการสหกรณ ไ ด ส ะสมมากว า 9
ทศวรรษ ขยายผลพัฒนาความรวมมือกับสหกรณภาคประชาชนที่เปนกลุม/องคกร ที่มีแนวทางการ
ดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันที่จะเสริมพลังใหเกิดเปนระบบสหกรณที่มีคุณคา เพื่อการ
นําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข
อยางไรก็ตาม ภายใตกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ ทั้งในระดับสากลและของประเทศ
ไทย ก็ชี้ใหเห็นความสําคัญวาการพัฒนาสหกรณตองมุงไปที่การพัฒนาจิตสํานึกของคนเปนสําคัญ และ
ตองทําควบคูไปกับยุทธศาสตรตางๆ ที่จะสรางความสัมพันธของคน สหกรณ ขบวนการและเครือขาย
เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนระบบสหกรณ ที่ดําเนินการอยูในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําของ
โซอุปทานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู การนําประโยชนสูสมาชิก ชุมชนและสังคมรวมกันการเขาถึงแหลง
ทุน การพัฒนาอาชีพ การตลาด การจัดสวัสดิการ เพื่อใหระบบสหกรณเปนกลไกสําคัญของประชาชนที่
นิยมในคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหาความยากจน การวางงาน
การประกอบอาชีพและการสรางระบบการคาที่เปนธรรม อันจะนําไปสูการสานตอนโยบาย การพัฒนา
ประเทศโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีทิศทางไปในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ขอเสนอมีดังนี้
1. กําหนดใหสถาบันการศึกษาในทุกระดับมีหลักสูตรการการเรียนการสอนดานสหกรณ
เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเขาใจในเรื่องสหกรณ
2. วางแนวทางการดํ า เนิ น การที่ นั ก การเมื อ งทุ ก ระดั บ มี ค วามรู ความเข า ใจและเห็ น
ความสําคัญในเรื่องสหกรณและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอยางถูกตอง
3. ใหมีการประชาสัมพันธเรื่องคุณคาสหกรณและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกประชาชนอยางตอเนื่อง
4. ใหทุกสวนฝายที่เกี่ยวของกับการสหกรณ ศึกษาและทําความเขาใจในแผนแมบทการ
พัฒนาการสหกรณอยางถองแท
5. ...........................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................
7. ...........................................................................................................................................
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