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 แนวคดิสหกรณ์
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 บริบทการดาํเนินงานของสหกรณ์ภายใต้หลกั – วธิีการสหกรณ์

บริบทการดาํเนินงานของสหกรณ์ในแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ิ ํ ิ ์ ั ิ ิ ใบริบทการดาํเนินงานของสหกรณ์ : ตวัแบบวสิาหกจิในระบบ 

เศรษฐกจิฐ





ขบวนการสหกรณ์ (01125212)                                                                                                                             รศ.จฑุาทพิย์  ภทัราวาท



เรื่องราวของโรเบิร์ต  โอเวน ในนิวลานาร์ค 

โ ิ ์ โ ป็ ็ ป ํ ้ ิ ึ่ ป็ ี่ ป ป ื่โรเบิร์ต  โอเวน เป็นเด็กขายของประจําร้านจากมิดเวล ซึงเขาเป็นคนทีฉลาดปราดเปรือง และ

เป็นผู้นําความคดิ และเห็นว่าในช่วงเวลาของการปฏิวตัิอุตสาหกรรมนั้นจะต้องทําให้มนุษย์มีความสุข นั่น

เป็นสิ่งทีต่้องทาํ ด้วยการทาํให้มนษย์เป็นผ้มเีหตผล และการให้การศึกษาแก่คนในชาติตั้งแต่เป็นเดก็เพือ่ให้เปนสงทตองทา ดวยการทาใหมนุษยเปนผูมเหตุผล และการใหการศกษาแกคนในชาตตงแตเปนเดกเพอให

มีความต้องการในการร่วมมือสําหรับสมาคมที่จัดตั้งขึน้ ส่วนตัวของเขาเองนั้นเป็นคนที่มีเหตุผล เห็นแก่

เพื่อมนษย์และมีจิตใจกว้างขวาง เป็นคนจิตใจดี เอือ้เฟื้อเผื่อแผ่ไม่เคยแสดงอารมณ์กับใคร ๆ ทั้งสิ้น ด้วยุ ๆ

ความคิดเกี่ยวกับการร่วมมือที่กว้างขวาง (ซึ่งในตอนนั้นถูกเรียกว่าสังคมนิยมนั้น) ทําให้เขากลายมาเป็น  

ผู้มีชื่อเสียงที่ประสบความสําเร็จในฐานะผู้ประกอบการด้านการค้าฝ้าย โดยได้ใช้เงินทุนของตนจัดตั้ง

่ ่ ่ ้ ่โรงงานที่นิวลานาค ตัวแบบหมู่บ้าน ตัวแบบโรงเรียน ซึ่งในอีกส่วนหนึ่งในก่อให้เกิดความแปลกใจขึน้ทั่ว

โลก มีคนมาเยี่ยมชมหลายพัน และเป็นตัวที่ก่อให้เกิดหลักการของมนุษย์และนําไปใช้ประโยชน์มาจนถึง

ั ี ้ ใ ่ ่ ั ั ไ ้ ี่ ไปใ ้ไ ั ป ื่ทุกวันนี ในช่วงเวลาแห่งการสับสนและถูกกดดัน เขาได้พยายามทีจะไปให้ไกลและชักชวนประเทศเพือน

บ้านให้เข้ามาเห็นชอบในความคิดของเขา แม้ว่าจะล้มเหลว แต่เรารู้ว่าเราเป็นหนีค้วามคิดที่สําคัญ ซึ่งคน

ไม่ค่อยเข้าใจและพลาดโอกาสทีเ่ป็นประโยชน์จากเขาไมคอยเขาใจและพลาดโอกาสทเปนประโยชนจากเขา

แม้ว่าเขาจะล้มเหลวในเรื่องการสื่อสารแต่กลบักลายมาเป็นสิ่งทีไ่ด้รับความสนใจจากขบวนการ

ผ้ใช้แรงงาน แต่กลบัได้รับการต่อต้านจากรัฐบาลในช่วงศตวรรษที ่18 อย่างรนแรง เป็นสิ่งทีย่ากมากของู ฐ ุ

ชายหนุ่มทีป่ระสบความสําเร็จในฐานะผู้จดัการ แต่ในขณะเดยีวกนักเ็ป็นนักปฏิรูปตวัฉกาจ
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HistoryHistory
From a small shop in Lancashire to a world wide movement

• 1844: The Rochdale Pioneers• 1844: The Rochdale Pioneers
• 1872: The Co-operative Bank established
• 1965: Dividend stamps introduced
• 1992: Bank introduces its Ethical Policy
• 2009: Acquisition of Somerfield and merger with Britannia



James Manock John Collier Samuel Ashworth William Cooper James Tweedale
Joseph Smith

James Standring
John Bent James Smithies

Charles Howarth David Brooks

Benjamin Rudman

John Sowcroft

James Standring enjamin udman

13 of the original Pioneers Back Row – left to right James Manock, John Collier, Samuel Ashworth, 

William Cooper, James Tweedale, Joseph Smith Front Row – left to right James Standring, John Bent, 

J  S i hi  Ch l  H h  D id B k  B j i  R d  J h  S fJames Smithies, Charles Howarth, David Brooks, Benjamin Rudman, John Sowcroft
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THE ROCHDALE PIONEERS
THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.

Some were known co operative enthusiasts and had been Some were known co-operative enthusiasts and had been 

involved in earlier co-operative ventures in the town, whilst 

others were Chartists and idealists. They were all working men. 

More than half were involved in the textile trade – ten of them 

were flannel weavers whilst others were cloggers, shoemakers, gg , ,

joiners or cabinet makers.
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THE ROCHDALE PIONEERS

THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.

Initially, there were 28 Pioneers (Rochdale_Pioneers_List). 

Most of them were relatively well paid skilled artisans and some were 

in business on their own account. It was their idealism and vision of a 

better social order that inspired them to form the Rochdale Equitable 

i i i h h id l h i ld hPioneers Society. Without that ideal, the Society would never have 

been formed; without it the difficulties of the early years would not 

have been overcome, the efforts to promote and assist other societies 

ne er ha e been made  and the de elopments hich created national never have been made, and the developments which created national 

organisations never thought of. In short, without an ideal, there would 

have been no Co-operative Movement.
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THE ROCHDALE PIONEERS

THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.

Willian Cooper was appointed cashier from the original twenty 

eight members and Samuel Ashworth was appointed salesman. 

Initially, the store was opened two nights a week. After three months, y, p g ,

this was extended to four nights a week and the Pioneers expanded the 

f d h ldrange of goods they sold.

As with all co-operatives, the Rochdale Pioneers was owned 

and run by its members and so a committee meeting was held on a 

eekl  basis at the Wea ers’ Arms p blic ho se  After a ears trading weekly basis at the Weavers’ Arms public house. After a years trading 

the membership had increased to 74, the capital amounted to £181 and 

the total takings for the year was £710.
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THE ROCHDALE PIONEERS

THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.

Rochdale experienced economic difficulties in the late 1840s, 

but the Pioneers managed to slowly progress and from 1850 this 

progression speeded up, although it would be incorrect to say that the p g p p, g y

Pioneers never experienced difficulties.

Many other co-operative ventures in the United Kingdom had 

been tried. Some were successful, but most were not and people began 

to look the Rochdale Pioneers for inspiration about how to run a 

f l ti  i t  M  d t d th  Pi ’ l  successful co-operative society. Many adopted the Pioneers’ values 

and principles and started adapting their Rules for their own societies.

It was not long before the Pioneers’ fame spread overseas.
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THE ROCHDALE PIONEERS

THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.

The worldwide links of 31 Toad Lane started as early as the 1860s. 

As they became better known  the Rochdale Pioneers received visitors As they became better known, the Rochdale Pioneers received visitors 

from all over the world, who wanted to witness how a co-operative was 

being successfully run. A visitors book was kept from the 1860s and 

shows the range of their influence. One of the fist names listed, in 1862, 

was that of Edward Vansittart Neale, the co-operative leader and Christian 

Socialist  and later General Secretary of the Co-operative Union  The same Socialist, and later General Secretary of the Co-operative Union. The same 

year saw German, Spanish and Russian visitors. The following year 

Alexander Campbell, the Scottish Owenite and originator of the dividend 

signed the book. The first Japanese signatory was Tomizo Noguchi in 

1872.
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THE ROCHDALE PIONEERS

THE ROCHDALE PIONEERS THEMSELVES WERE LOCAL ROCHDALE MEN.

The first known history of the Pioneers was written 

in 1858 by George Jacob Holyoake and was entitled 

“Self-Help by the People”. It aimed to describe the 

difficulties faced by the Rochdale Pioneers and the way in difficulties faced by the Rochdale Pioneers and the way in 

which they were overcome. The book was translated and 

published in France, Germany, Italy, Hungary and Spain.
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New Harmony



พฒันาการของวสิาหกจิสหกรณ์

้ ่ในช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มต้น-ปัจจุบัน



ปีสากลแห่งการสหกรณ์ปสากลแหงการสหกรณ

สร้างโลกทีด่กีว่า

“Cooperative Enterprises Build a Better World”Cooperative Enterprises Build a Better World





บริบทการดาํเนินงานของสหกรณ์

ภายใต้หลกั-วธิีการสหกรณ์



หลกัการสหกรณ์หลกการสหกรณ

International Co-operative Alliance (ICA) ได้กาํหนด หลกัการสหกรณ์ครั้งล่าสด International Co operative Alliance (ICA) ไดกาหนด หลกการสหกรณครงลาสุด 

(ค.ศ. 1996) ไว้ 7 ข้อ คอื

1. หลกัการเปิดรับสมาชิกทัว่ไปตามความสมคัรใจ

2. หลกัการดาํเนินกจิการตามหลกัประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก2. หลกการดาเนนกจการตามหลกประชาธปไตยโดยมวลสมาชก

3. หลกัการมสี่วนร่วมทางเศรษฐกจิของสมาชิก

ั ป ้ ป็ ิ ป็4. หลกัการปกครองตนเองด้วยความเป็นอสิระและเป็นกลาง

5. หลกัการให้การศึกษา ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสารู

6. หลกัการความร่วมมอืกนัระหว่างสหกรณ์

7  หลกัการเอือ้อาทรต่อชมชน7. หลกการเอออาทรตอชุมชน

สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์



คุณค่าสหกรณ์

คุณค่าอนัเป็น
การช่วยเหลอืตนเอง

การรับผดิชอบต่อตนเองุ

พืน้ฐานของสหกรณ์ ประชาธิปไตย

ความเสมอภาคความเสมอภาค

ความเทีย่งธรรม

ั ี ป็ ปึ ่ความสามคัคเีป็นปึกแผน

ความซื่อสัตย์

คณค่าทางจริยธรรม
การเปิดเผย

ความรับผดิชอบต่อสังคมคุณคาทางจรยธรรม ความรบผดชอบตอสงคม

ความเอือ้อาทรต่อผู้อืน่



บริบทการดาํเนินงานของสหกรณ์

่ ่ในแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื



แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื



Mondragon ประเทศสเปน



Rabo Bank
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CIRIEC 1  ประเทศแคนาดา
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ICA Expo ประเทศโปรตุเกส



IDACA ประเทศญีปุ่่น



ICA European Research ประเทศฝรั่งเศส



iCOOP ประเทศเกาหลี



Co-operative college UK



CIRIEC 4 ประเทศเบลเยีย่ม



อภปิราย

ั ์: ิ ใ ั โตวแบบสหกรณ: บรบทในชุมชนและสงคมโลก
: ประโยชน์ทีม่ตี่อปัจเจกบคคล : ประโยชนทมตอปจเจกบุคคล 

เศรษฐกจิ และสังคม


