ในแวดวงสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

บนเส้นทางสู่

ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม

สถานการณ์ดา้ นเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ที่ เ ผชิ ญ หน้ า อย่ า งท้ า ทายกั บ ภาวะการแข่ ง ขั น
ภายใต้นโยบายเปิดการค้าเสรี ซึ่งคนในสังคมมี
ศั ก ยภาพในการบริ โ ภคข้ อ มู ล ข่ า วสารได้ อ ย่ า ง
รวดเร็ว ดังจะสังเกตได้จากกลยุทธ์การตลาดต่างๆ
ทีผ
่ ป
ู้ ระกอบการได้นำ�มาใช้ในการดึงดูดความสนใจ
ในกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของตน ภายใต้กรอบ
คิดการดำ�เนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งมี “กำ�ไร”
เป็นแรงจูงใจในการทำ�ธุรกิจนั้น หากเป็นตลาดที่
กลุ่มผู้บริโภคมีอำ�นาจซื้อก็คงไม่เกิดปัญหาและ
ผลกระทบมากนัก และยินดีที่จะจ่ายในราคาที่ตน
มีความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ
แก่ตน อย่างไรก็ตามสำ�หรับผู้บริโภคบางกลุ่มที่มี
ภาระการครองชีพในระดับกลางและระดับต่ำ�นั้น มี
ความจำ�เป็นต้องเลือก สำ�หรับสินค้าเพื่อการดำ�รง
ชีวิต และมีเหลือสำ�หรับจับจ่ายใช้สอย เพื่อการ
ศึกษา สาธารณูปโภค และอื่นๆ ตามอัตภาพ

สหกรณ์การเกษตร

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ�ยุค

ทางเลื อ กหนึ่ ง ของคนในสั ง คมที่ มี ค่ า นิ ย มในเรื่องการ
พึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน ได้ใช้วิธีการสหกรณ์มาเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการเพือ่ การรวมซือ้ รวมขายและการร่วมมือกัน
ในการสร้างอำ�นาจการต่อรอง สำ�หรับการแก้ปญ
ั หาอาชีพ การ
แก้ปัญหาความยากจน และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและ
ชุมชน โดยอาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นทาง
เลือกหนึ่งของปัจเจกบุคคลเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึง
ตลาด และการพัฒนาชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ี อย่างไรก็ตาม ภาวะ
การแข่งขันในปัจจุบัน สหกรณ์ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของ
คู่ แ ข่ ง ขั น ในการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาดด้ ว ยนวั ต กรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์จึงมีความจำ�เป็นที่จะ
ต้องพัฒนารูปแบบการดำ�เนินงานด้วยระบบใหม่ วิธีการใหม่
ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำ�มาใช้ในการปรับธุรกิจให้
มีความสามารถในการแข่งขัน และการนำ�ประโยชน์สู่สมาชิก
อย่างยั่งยืน
ข้อค้นพบจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพั ฒนาการสหกรณ์ แ ละการค้ า ที่ เ ป็ น ธรรม ภายใต้ ก าร
สนับสนุนของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ซึง่ เริม่ ดำ�เนินการ
มาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปี บนเส้นทาง
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคีจตุร มิตร
ทั้งภาคขบวนการ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนนั้น
ได้ชใี้ ห้เห็นข้อจำ�กัดของการพัฒนาสหกรณ์ในทิศทางของการนำ�
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 6 ประการ ได้แก่
ฅนสหกรณ์ 9

คนในสังคมไม่เชื่อมั่นในสหกรณ์
สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ :
• ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชน / ท้องถิ่น มีทัศนคติต่อ
สหกรณ์เป็นไปในเชิงลบในประเด็นการทุจริต ระบบพวกพ้อง
การแทรกแซงจากรัฐ
• การก่อเกิดของกลุม่ / องค์กร ทีด่ ำ�เนินการตามหลัก –
วิธีการสหกรณ์ แต่ไม่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ
• หน่วยงานภาครัฐเองให้การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม /
องค์กร ลักษณะดังกล่าวมากขึ้น แต่ไม่สนับสนุนให้จดทะเบียน
เป็นสหกรณ์
• รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.
2550 มีทิศทางเชิงนโยบายใน
การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม /
องค์กร ดังกล่าวมากขึ้น ตามที่
กำ�หนดไว้ในมาตรา 84 เดิม “รัฐ
ส่งเสริม สนับสนุน และคุม้ ครอง
ระบบสหกรณ์” เป็น “รัฐส่งเสริม
สนับสนุน และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการ
รวมกลุม่ การประกอบอาชีพหรือ
วิ ช าชี พ ตลอดทั้ ง การรวมกลุ่ ม รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550
ของประชาชนเพื่อดำ�เนินกิจการด้านเศรษฐกิจ”
• คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักสหกรณ์
บทวิเคราะห์ :
• คนในสังคมยังไม่เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์จริงๆ
• ขาดข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่คนในสังคม
• ขาดตัวแบบสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ของสหกรณ์ในบริบทของการเป็นองค์กรธุรกิจเชิงคุณค่าที่นำ�
ประโยชน์สู่สมาชิก-ชุมชน
กลุ่มคนวงในขาดจิตวิญญาณสหกรณ์
ส่วนใหญ่เข้ามาโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น
ต้องการกู้เงิน หรือฝากเงิน (ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่า) หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นการขับเคลื่อนสหกรณ์ในปัจจุบัน
จึงมักเป็นไปในทิศทางทีแ่ ตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการดำ�เนิน
งานของสหกรณ์ ที่มุ่งบริหารจัดการที่จะนำ�คุณค่า (ประโยชน์)
ไปสู่สมาชิก-ชุมชน
บทวิเคราะห์ :
แนวคิดเรือ่ งสหกรณ์ในสังคมไทยไม่ชดั เจน ดังนัน้ กลุม่ คน
ที่เข้ามามีส่วนร่วม และกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุน จึงละเลย
เรือ่ งคุณค่าสหกรณ์ ขาดกระบวนทัศน์ และละเลยหลักการและ

10 ฅนสหกรณ์

กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

แนวปฏิบัติที่จะนำ�ไปสู่เป้าหมายการดำ�เนินงานของสหกรณ์
ในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก
ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
การบริหารจัดการสหกรณ์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้ความสำ�คัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรของสหกรณ์แบบองค์รวม ทัง้ ใน
เรื ่ อ งของการบริ ห ารทรั พ ยากรของสหกรณ์ เ อง และความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกับบริบทการดำ�เนินงานของสหกรณ์ โครงสร้าง
การบริ ห ารจั ด การที่ ถู ก ออกแบบให้ ผู้ บ ริ ห ารสหกรณ์ ผ ลั ด
เปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการสหกรณ์ไม่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพ จึงจะเห็นปรากฏการณ์โดยทั่วไป
ที่ผู้บริหารสหกรณ์ มักใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นความชำ�นาญเฉพาะ
ตัว และเฉพาะกลุ่มมาตัดสินใจเชิงนโยบายสหกรณ์ กอปรกับ
การขาดข้อมูลเชิงประจักษ์และฐานข้อมูลที่จ�ำ เป็นสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์ ดังนัน้ การบริหารจัดการสหกรณ์ จึงมัก
เป็นไปแบบแยกส่วน ทัง้ ในระดับสหกรณ์ขนั้ ปฐมและขบวนการ
สหกรณ์ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ประโยชน์ทพี่ งึ มีตอ่ สมาชิกและขบวนการสหกรณ์ตามกรอบคิด
และแนวทางของสหกรณ์ที่ควรจะเป็น

องค์ประกอบ 4 มิติในการขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่า

มุมมองในประเด็น “สหกรณ์เป็นเครือ
่ งมือของรัฐ”
ก่อให้เกิดอุปสรรคที่เกิดจากรัฐใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา ดังนั้นกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีข้อเรียกร้อง
ผ่านเวทีการประชุมระดับนานาชาติ หลายครั้งเพื่อรณรงค์ให้
รัฐเลิกใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาฯ แต่ควรหันไป
สนับสนุนให้สหกรณ์มีบริบทการดำ�เนินงานในแนวทางของ
การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง แต่ในประเทศไทยนั้น พบว่าผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการ ภาควิชาการยังไม่
เข้าใจในประเด็น “ความเป็นอิสระ” ของสหกรณ์อย่างแท้จริง
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของสหกรณ์ใน
ทิศทางของสหกรณ์เชิงคุณค่า
จึงมักพบว่าสหกรณ์ทกี่ �ำ ลังขับเคลือ่ นกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาบนหลักการพึง่ พาและร่วมมือกัน หันเหไปขับเคลือ่ น
โครงการของรัฐที่จัดสรรงบประมาณการสนับสนุนแก่สหกรณ์
ซึง่ มักเป็นโครงการระยะสัน้ ไม่ตอ่ เนือ่ ง และในทีส่ ดุ ผลกระทบก็
ตกอยูก่ บั สหกรณ์ ทัง้ เรือ่ งค่าเสียโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจตาม
แผนงานของสหกรณ์ ปัญหาการขาดทุนจากการขาดความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการดำ�เนินงานตามโครงการของรัฐ เช่น กรณี
ตลาดกลาง โรงงานแปรรูป กองทุนฟื้นฟู โครงการรับจำ�นำ�
โครงการรวบรวมผลผลิตในช่วงฤดูกาล โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเชิงคุณภาพ ฯลฯ
ระบบการให้ ก ารศึ ก ษาอบรมและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีที่ผ่านมา
เป็นไปในรูปแบบการให้ความรู้ แต่ยังขาด “วิธีคิด” ที่
จะให้ผู้นำ�และฝ่ายจัดการนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้งความรู้ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง “การแข่งขัน ซึ่งไม่
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสหกรณ์” จึงทำ �ให้ทิศทางของการ
ขับเคลื่อนสหกรณ์ในปัจจุบัน มีทิศทางไปในบริบทขององค์การ
ธุรกิจเอกชนมากกว่าสหกรณ์
บทวิเคราะห์ :
นโยบายและเป้าหมายของหน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องใน
การให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งไปที่จำ�นวน
ผู้เข้าร่วมการอบรม / ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีการนำ�ตัวแบบ
ของธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำ�เร็จขยายผล
ไปสูส่ หกรณ์อนื่ ซึง่ มิได้ค�ำ นึงถึงภูมสิ งั คม วัฒนธรรมองค์กร และ
ศักยภาพความพร้อมของสหกรณ์ จึงมักก่อให้เกิดความสูญเสีย
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์อยู่เนืองๆ
พั น ธะความรั บ ผิ ด ชอบ ที่ มี ต่ อ สมาชิ ก -ชุ ม ชน
ย่อหย่อน
สหกรณ์ส่วนใหญ่มุ่งไปที่พันธะความรับผิดชอบที่มีต่อ
หน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย

การให้การศึกษาอบรมในรูปแบบเดิม

สหกรณ์แต่มกั จะละเลยพันธะความรับผิดชอบทีพ่ งึ มีตอ่ สมาชิก
สหกรณ์และชุมชนตามบริบทของสหกรณ์
บทวิเคราะห์ :
• สาเหตุส�ำ คัญประการแรกมาจากกฎหมาย และนโยบาย
รัฐ ที่ได้ออกแบบให้ฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข เช่น กรณีของการจัดทำ�รายงานการเงินภายใต้การ
สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ
รัฐที่ต้องการให้มีการจัดทำ�รายการการเงินประจำ�ปีสำ�หรับ
รายงานผลการดำ�เนินงานแก่ทปี่ ระชุมใหญ่สมาชิก เพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจในการกำ�หนดนโยบายสหกรณ์ แต่ส่วนใหญ่มัก
เข้าใจว่าความสำ�คัญอยู่ที่การรายงานต่อหน่วยงานรัฐ แทนที่
จะเป็นสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ และการให้บริการสนองความ
ต้องการของสมาชิกเพือ่ การแก้ปญ
ั หาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
• สมาชิกสหกรณ์ไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องตน ในฐานะ
เจ้าของผู้ควบคุมสหกรณ์ กอปรกับไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
เรือ่ งบริบทการควบคุมสหกรณ์ จึงไม่ให้ความสำ�คัญกับบทบาท
ในการควบคุมอย่างที่ควรจะเป็น
• ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการพัฒนาสหกรณ์ ละเลยหลักการ
สหกรณ์สากล ข้อที่ 7 “การเอื้ออาทรต่อชุมชน” จึงมีสหกรณ์
น้อยแห่งมากที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและนำ�ประโยชน์สู่ชุมชน
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ภายใต้กรอบคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมที่ดำ �เนินงาน
อยู่ อาจกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มองค์กรที่มีฐานเป็นองค์กรด้านเศรษฐกิจ
ฐานสังคม ที่ดำ�เนินการโดยภาคประชาชน และมีภาคีภาค
วิชาการ ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
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การกำ�หนดวิสัยทัศน์ร่วม และการออกแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ ของภาคีพันธมิตร ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมภายใต้ค่านิยมร่วม อันได้แก่ คุณค่าสหกรณ์ แนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนนัน้ ได้กอ่ เกิด
เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในการขับ
เคลือ่ นระบบธุรกิจในทิศทางของการนำ�คุณค่าสูก่ ารปฏิบตั ิ และ
การนำ�ประโยชน์ไปสู่สมาชิกและชุมชน ไม่เฉพาะในกลุ่มของ
สหกรณ์เท่านั้น แต่ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวมด้วย
รูปแบบของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ
ภายใต้ชุดโครงการซึ่งได้ออกแบบกระบวนการทำ�งานที่เคลื่อน
ตัว ภายใต้ Platform เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา 3 กลุ่ม
ได้แก่
กลุ่มแรก เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างผู้นำ�
การเปลี่ยนแปลง (ผู้นำ�เชิงคุณค่า) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในกลุ่มผู้นำ�และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ให้เป็น ผู้นำ�ความคิด ที่สามารถบูรณาการการทำ�งาน เพื่อนำ�
คุณค่าสหกรณ์ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มององค์รวม
ในการสร้างสรรค์ ผลผลิตและบริการอย่างเหมาะสม
กลุ่มที่สอง เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา การยกระดับ
ความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางเชิงคุณค่า มีวัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ภายใต้กระบวนการ
บริหารจัดการแบบองค์รวม ในทิศทางของการเป็นองค์กรธุรกิจ
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ฐานสังคม ทีม่ จี ดุ มุง่ หมายสำ�คัญ
ดังนี้
• เป็ น ช่ อ งทางการ
เข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น และตลาดของ
สมาชิกและชุมชน
• เป็นวิธีการแก้ปัญหา
ความยากจน บนหลักการพึ่งพา
ตนเองของภาคประชาชน โดย
มี ภ าคี พั น ธมิ ต รภาครั ฐ ภาค
วิชาการ และภาคเอกชน ให้การ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
• การสะสมทุ น ทาง
เศรษฐกิจ โดยกลไกการบริหาร
จัดการภายใต้การมีส่วนร่วม
• การสร้ า งทุ น ทาง
สั ง คม ทั้ ง ที่ เ ป็ น องค์ ค วามรู้
การบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ และ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โดย
กลไกการเรียนรู้และพัฒนาบนฐานงานสหกรณ์
• การสร้างวัฒนธรรมการทำ�งาน บนความเป็นน้�ำ หนึง่ ใจ
เดียวกัน เพื่อไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและการยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก และการเอื้ออาทรต่อชุมชน
กลุ่มที่สาม เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์สำ�คัญในการ
ยกระดับความสามารถในการทำ�ธุร กิจของสหกรณ์ โดยใช้
กลยุทธ์ความร่วมมือ ที่มีฐานคิดเรื่อง คุณค่าสหกรณ์ เป็นตัว
ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานที่จะ
สร้างสรรค์นวัตกรรม รูปแบบและวิธกี ารทำ�งานร่วมกันระหว่าง
สหกรณ์และพันธมิตรธุรกิจเพื่อนำ �ไปสู่ความอยู่รอดภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต และการนำ�ประโยชน์สู่สมาชิกและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดจะเห็นได้วา่ กรอบคิดและแนวทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรมนั้น มิได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์เท่านั้น แต่
ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และแผนแม่บทการเงินฐานราก) โดย
จะเห็นได้วา่ บนความพยายามในการขับเคลือ่ นของชุดโครงการ
ได้วางกลไกสำ�หรับการเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และ
การเคลือ่ นตัวของงานวิจยั ไว้แล้ว อย่างไรก็ตามภายใต้ขอ้ จำ�กัด
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัย ที่ทำ�ให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาต้องใช้เวลาและการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการขจัด

อุปสรรคไปพร้อมๆ กัน ซึง่ ในทีน่ ไี้ ด้กล่าวถึงข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบาย ที่จะช่วยหนุนเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การผลักดันให้ชุมชนหรือองค์กรแม่ข่ายต่างๆ กำ�หนด
Agenda ในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสังคมฐานความ
รู้ในการแก้ปัญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายเปิดเสรี
อาเซียน
• การใช้ Platform ของ 3 เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา
ในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ร่วมกับ
ภาคีตา่ งๆ โดยมีเป้าหมายทีก่ ารสร้างระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
การยกระดับการทำ�งานของกลุ่ม / องค์กร ไปสู่เครือข่ายและ
กลุ่มธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
• ภายใต้ เ งื ่ อ นไขสำ� หรั บ ปั จ จั ย แห่ ง ความสำ�เร็จ บน
หลักการ 3C แก่ภาคีที่เข้าร่วมโครงการ
- Clear : ภาคีที่เข้าร่วมดำ�เนินการตาม Platform ต้องมี
ความชัดเจนในปณิธานร่วม
- Consistency of Theme : ความสม่ำ�เสมอของเนื้อหา
สาระ ในกระบวนการสื่อสารทำ�ความเข้าใจ
- Creative ต้องมีแนวคิดสร้างสรรค์ทโี่ ดดเด่นมีเอกลักษณ์
และก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มที่เห็นเชิงประจักษ์
Platform แนวคิดการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม
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