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บทนํา : 
  

 เอกสารฉบับนี้ยกรางข้ึนมาเพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะทํางานพิจารณาศึกษาและผลักดันให
สหกรณเปนวาระแหงชาติ ในคณะอนุกรรมาธิการการสหกรณและองคกรเกษตรกร ในคราวการประชุม
คร้ังท่ี 6/2552 วันพฤหัสบดีท่ี 22 ตุลาคม 2552 โดยมีเจตนารมยท่ีจะนําประเด็นท่ีมีสาระสําคัญสําหรับการ
กําหนดใหสหกรณเปนวาระแหงชาติตอไป 
 เนื้อหาสาระประกอบดวย สวนท่ีหนึ่ง กลาวถึงความจําเปนของสหกรณในฐานะเปนรูปแบบ
ขององคการธุรกิจทางเลือกท่ีเปดโอกาสใหเกษตรกรรายยอย ผูมีรายไดนอย ขาราชการและลูกจางใน
หนวยงานเดียวกัน ตลอดจนคนในชุมชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการแกปญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมรวมกัน โดยยึดแนวทางของคุณคาสหกรณและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจะชวย
ลดขอจํากัดสําหรับกระบวนการแกปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีหนวยงานรัฐและเอกชนไมสามารถ
แกปญหาได สวนท่ีสอง กลาวถึงบริบทของสหกรณในดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การสงเสริมการ
ออม การเอ้ือประโยชนตอการเขาถึงแหลงทุนของสมาชิก การสงเสริมอาชีพ การสงเสริมการผลิตพืช
อาหารและพืชพลังงานแกเกษตรกรรายยอย และบริบทท่ีมีตอการผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) 
และการจัดสวัสดิการตางๆแกสมาชิกและชุมชน สวนท่ีสาม ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ : และการ
สนับสนุน จากภาควิชาการ สวนท่ีส่ี บทสังเคราะหการแกปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ : การแกไข
เชิงบูรณาการโดยใชประชาชนเปนศูนยกลาง สวนท่ีหา เปนสวนของขอเสนอสําหรับแนวทางการผลักดัน
ใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ 
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สวนท่ีหน่ึง :  สหกรณ: ทางเลือกสําหรับกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศที่มี 
   ประชาชนเปนศูนยกลาง 
  

 สหกรณในฐานะท่ีเปนองคการธุรกิจท่ียึดม่ันบนหลักการพึ่งพาตนเอง (Autonomous 
enterprise) โดยมีประชาชนที่เช่ือม่ันในคุณคาสหกรณ (Co-operative Values) เขามามีสวนรวมบนความ
สมัครใจ โดยการขับเคล่ือนการดําเนินงานของสหกรณเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ของคน ซ่ึงไดริเร่ิมในสังคมโลกมาตั้งแตศตวรรษท่ี 19 (1844) ในชวงท่ีเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมท่ี
คนงานท่ีเปนลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายทุน สวนในสังคมไทยนั้นสหกรณท่ีกําเนิดข้ึนจากนโยบาย
รัฐต้ังแตป 2459 ในฐานะเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนถึงปจจุบัน ไดมีพัฒนาการการ
ดําเนินงานของสหกรณภายใตบริบทของขบวนการสหกรณ ซ่ึงประกอบดวยสหกรณท่ีจดทะเบียนตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 10,436 แหง อีกท้ังยังมีสหกรณภาคประชาชน ซ่ึง
หมายถึง สหกรณท่ีมิไดจดทะเบียนตาม พระราชบัญญัติสหกรณ แตเกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน 
และมีการดําเนินการบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันในการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมอีกกวา 100,000 
กลุม ทามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีประชาคมโลกกําลังเผชิญอยูในปจจุบันไดมีขอมูลเชิงประจักษของ
สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศและกรมตรวจบัญชีสหกรณท่ีช้ีใหเห็นวา สหกรณท่ียึดม่ันในคุณคา 
หลักและวิธีการสหกรณ และเปาหมายไปท่ีการดําเนินธุรกิจ เพื่อแกปญหาของสมาชิกและชุมชนน้ัน 
สามารถฟนฝาวิกฤตและยืนหยัดอยูในฐานะองคการธุรกิจพึ่งพาตนเองไดอยางสงางามตามอัตลักษณของ
สหกรณดังจะแสดงใหเห็นดวยคํานิยาม คุณคาสหกรณ และหลักการสหกรณ (กรอบท่ี 1) 
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กรอบท่ี 1 :  คํานยิาม คณุคา และหลักการสหกรณ 
  

    คํานิยามของ “สหกรณ” (Cooperatives)                                                                                                      
 สหกรณ คือ “องคการของบรรดาบุคคลซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนินวิสาหกิจท่ี
พวกเขาเปนเจาของรวมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ (อันจําเปน) และ
ความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม” 
 

   ความหมายของ “คุณคาของสหกรณ” (Cooperative Values) 
 “สหกรณอยูบนพ้ืนฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง ความเปน
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและความเปนเอกภาพ สมาชิกสหกรณ เช่ือม่ันในคุณคา
ทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืนโดยสืบ
ทอดประเพณีปฏิบัติของผูริเร่ิมการสหกรณ” 
 

   ความหมาย “หลักการสหกรณ” (Cooperative Principles) 
 หลักการสหกรณ คือ“แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปน
รูปธรรม” ซ่ึงประกอบดวยหลักการท่ีสําคัญรวม 7 ประการกลาวคือ 
  หลักการท่ี 1    การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง   
     (Voluntary and Open Membership) 
  หลักการท่ี 2    การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย   
     (Democratic Member Control) 
  หลักการท่ี 3    การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก   
     (Member Economic Participation) 
  หลักการท่ี 4    การปกครองตนเองและความเปนอิสระ   
     (Autonomy and Independence)  
  หลักการท่ี 5    การศึกษา ฝกอบรม และสารสนเทศ    
     (Education, Training and Information) 
  หลักการท่ี 6    การรวมมือระหวางสหกรณ   
     (Cooperation among Cooperatives) 
  หลักการท่ี 7    การเอ้ืออาทรตอชุมชน   
      (Concern for Community) 
 
ถอดความจาก ขอมูลสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ, http//:www.coop.org  
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สวนท่ีสอง  :  บริบทของสหกรณในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 
  
 

 
  

2.1  บริบทของสหกรณในดานเศรษฐกิจ  

 สหกรณถือไดวามีบทบาทสําคัญตอระบบเศรษฐกิจไทย ดังจากขอมูลภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงินของสหกรณไทยป 2551 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ แสดงใหเห็นวา ณ ส้ินป 2551 สหกรณมี
จํานวน 10, 436 แหง ประกอบดวยสหกรณ 6,186 สหกรณ กลุมเกษตรกร 4,157 กลุม และชุมนุนสหกรณ 
93 ชุมนุม มีสมาชิกกวา 10 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.72 ของประชากรในประเทศ โดยมีสหกรณท่ีสําคัญ 
ดังนี้ 
 สหกรณในภาพรวมมีทุนดําเนินงานคิดเปนมูลคา 1 ลานลานบาท ขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2550 
คิดเปนรอยละ 12.48 และคิดเปนรอยละ 11.90 ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ทุนของ
สหกรณสามารถรองรับหนี้กูยืมจากภายนอกไดถึง 3 เทาตัว โดยทุนของสหกรณเพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 
10.08 ขณะท่ีหนี้กูยืมจากภายนอกเพิ่มข้ึนจากป 2550 เพียงรอยละ 1.77 ซ่ึงถือวาเพียงพอและไมเส่ียงตอ
การลงทุน สวนการลงทุนขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2550 ทุกดานรอยละ 12.48 โดยจะลงทุนใหสินเช่ือมาก
ท่ีสุดรอยละ 79.07 ของทุนดําเนินงานท้ังส้ิน ผลประกอบการมีกําไรทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจสินเช่ือมี
กําไรสูงสุดรอยละ 90.89 ของผลประกอบธุรกิจท้ังหมด สมาชิกมีหนี้สินมากกวาเงินออม 1.10 เทา แตไม
นาเปนหวงมากนัก เนื่องจากสมาชิกมีอัตราการออมเงินเพิ่มข้ึน รอยละ 15.54 ในขณะท่ีอัตราเปนหนี้
เพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 8.38 และมีอัตราหนี้คางชําระลดลงรอยละ 0.44 
 ผลการดําเนินงานโดยภาพรวมมีกําไร 3.5 หม่ืนลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนในอัตรารอยละ 
14.79 โดยพบวากลุมมีกําไรลดลงจากป 2550 รอยละ 0.70 และท่ีกลุมขาดทุนก็ลดลงในอัตรารอยละ 
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 สหกรณท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี-ดีมากคิดเปนรอยละ 
58.76 อยูในเกณฑระดับพอใจคิดเปนรอยละ 28.41 อยูในเกณฑควรปรับปรุงมีเพียงรอยละ 12.83 
 

 2.2  สหกรณกับการสงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงทุนของเกษตรกรและผู มี                  
รายไดนอย 
 

 สหกรณทุกประเภทมีวัตถุประสงคสําคัญในการสงเสริมการออมและการใหเงินกู เพื่อให
สมาชิกนําไปใชในการอุปโภคบริโภค และการใชในการลงทุนประกอบอาชีพ ซ่ึงถือวามีบทบาทอยาง
สําคัญในการเปดโอกาสใหผูมีรายไดนอย เกษตรกรรายยอย และคนจนสามารถเขาถึงแหลงทุนโดยใช
หลักการพึ่งพาและรวมมือกันสรางระบบการเงินสหกรณท่ีมีทุนดําเนินงานมากถึง 1 ลานลานบาท ซ่ึง
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 สถานการณในสวนของการสงเสริมการออมและการเขาถึงแหลงทุนของสมาชิกของ
สหกรณประเภทตางๆ ในป 2551 
 
 

กรอบท่ี 2 :  สภาพการณในการสงเสริมการออม และการเปดโอกาสใหสมาชิกเขาถึงแหลงทุนแก
สมาชิกของสหกรณประเภทตางๆ ในป 2551 

 
หนวยงาน/สหกรณ เงินออมเฉล่ียตอคน เงินกูเฉล่ียตอคน 
สหกรณการเกษตร 8,483 12,404 
สหกรณประมง 17,445 30,009 
สหกรณนิคม 10,082 16,518 
สหกรณรานคา 444 877 
สหกรณบริการ 7,639 9,061 

สหกรณออมทรัพย 267,030 285,615 
สหกรณเครดิตยูเน่ียน 29,432 28,391 

ภาพรวม 68,614 74,785 
 
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

 
 
 2.3  สหกรณการเกษตรกับบริบทดานการสงเสริมการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน 
 

 สหกรณการเกษตรและกลุมเกษตรกรในประเทศไทยนับวามีบทบาทอยางสําคัญในดานการ
สงเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกร โดยจะเห็นไดวามูลคาของธุรกิจรวบรวมของสหกรณในป 2551
คิดเปนมูลคา 36, 944 ลานบาท โดยมีสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ทําหนาท่ีรวบรวมพืชเศรษฐกิจสําคัญๆ 
ซ่ึงประกอบดวยดังนี้ ยางพารา จํานวน 437 แหง ในพื้นท่ี 35 จังหวัด รวบรวมขาวเปลือก จํานวน 601 
แหง ในพ้ืนท่ี 54 จังหวัด รวบรวมปาลมมีจํานวน 34 แหง ในพื้นท่ี 10 จังหวัด รวบรวมขาวโพด 100 แหง 
ในพื้นท่ี 27 จังหวัด รวบรวมออย จํานวน 28 แหง ในพ้ืนท่ี 18 จังหวัด และมันสําปะหลัง จํานวน 71 แหง 
ในพื้นท่ี 24 จังหวัด 
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 โดยสหกรณและกลุมเกษตรกรเหลานี้ตางก็ชวยให เกษตรกรรายยอยสามารถเพ่ิม
ความสามารถในการเขาถึงระบบตลาด การรวมมือกันจําหนายผลผลิตผานเครือขายธุรกิจของสหกรณ
เพื่อใหไดราคาดีข้ึน 
 
 

กรอบท่ี 3 :  บริบทของสหกรณกับการสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
  

 1. ยางพารา : มูลคาการรวบรวมผลผลิตยางพาราของสหกรณและกลุมเกษตรกรในป 2551 
อยูในพื้นท่ี 35 จังหวัด ผานเครือขายสหกรณและกลุมเกษตรกร 437 แหง มีปริมาณการรวบรวมในป 
2551 คิดเปนมูลคา 30,894 ลานบาท เฉล่ีย 2,575 ลานบาทตอเดือน โดยผลผลิตรอยละ 77.14 อยูใน
พื้นที่ภาคใต (จังหวัดสงขลามากท่ีสุด) 
 

 2. ขาวเปลือก : มูลคาการรวบรวมผลผลิตขาวเปลือกในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจ
สหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 601 แหง ในพ้ืนท่ี 54 จังหวัด คิดเปนมูลคา 7,664 ลานบาท โดย
ปริมาณการรวบรวมสวนใหญรอยละ 52.13 อยูในพ้ืนท่ีภาคอีสาน (จังหวัดรอยเอ็ดมากท่ีสุด) 
 

 3. ปาลม : มูลคาการรวบรวมผลผลิตปาลมในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจสหกรณและกลุม
เกษตรกร 34 แหง ในพื้นท่ี 10 จังหวัด คิดเปนมูลคา 2,449 ลานบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมสวน
ใหญอยูในพื้นท่ีภาคใต (จังหวัดกระบ่ีมากท่ีสุด) 
 

 4. ขาวโพด : มูลคาการรวบรวมผลผลิตขาวโพดในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจสหกรณ
และกลุมเกษตรกร จํานวน 106 แหง ในพื้นท่ี 27 จังหวัด คิดเปนมูลคา 3,165 ลานบาท โดยมีปริมาณ
การรวบรวมในพ้ืนท่ีภาคเหนือมากท่ีสุด (จังหวัดพิษณุโลก มากท่ีสุด) 
 

 5. ออย : มูลคาการรวบรวมผลผลิตออย ในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจสหกรณและกลุม
เกษตรกร จํานวน 28 แหง ในพื้นท่ี 18 จังหวัด คิดเปนมูลคา 336 ลานบาท โดยมีปริมาณการรวบรวม
ในพื้นท่ีภาคอีสานมากท่ีสุด (จังหวัดขอนแกนมากท่ีสุด) 
 

 6. มันสําปะหลัง : มูลคาการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังในป 2551 ภายใตเครือขายธุรกิจ
สหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 71 แหง ในพื้นท่ี 24 จังหวัด มีปริมาณการรวบรวมคิดเปนมูลคา 
608 ลานบาท โดยมีปริมาณการรวบรวมในภาคอีสานมากท่ีสุด (จังหวัดนครราชสีมามากท่ีสุด) 

 
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2551, ภาวะเศรษฐกิจและกลุมเกษตรไทย ป 2551. หนา 44-50 
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 2.4  สหกรณกับการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและเอื้ออาทรตอชุมชน 
 

 ภายใตวิถีการดําเนินงานของสหกรณ ในฐานะเปนองคกรธุรกิจท่ีมีบทบาทคูท้ังทางเศรษฐกจิ
และสังคม สหกรณโดยสวนใหญจะมีการจัดสรรกําไรสุทธิ นอกเหนือจากเงินปนผล เงินเฉล่ียคืน การ
จัดสรรเปนเงินสํารองเพ่ือพัฒนาธุรกิจสหกรณ แลวยังไดมีการจัดสรรเปนสวัสดิการแกสมาชิกและการ
เอ้ืออาทรตอชุมชนดวย 
 สวัสดิการที่สหกรณจัดสรรแกสมาชิก ไดแก ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล คาทําศพ 
คนชรา สวนสวัสดิการแกชุมชนนั้น สหกรณมักจะจัดสรรไวในรูปของกองทุนสาธารณประโยชน โดยมี
ระเบียบรองรับและกํากับดูแลโดยคณะกรรมการดําเนินงาน การดําเนินงานในลักษณะดังกลาวยอม
ช้ีใหเห็นถึง บทบาทการดําเนินงานในฐานะการเปนองคกรทางสังคมของสหกรณไดเปนอยางดี 
 หมายเหตุ : อาจหาขอมูลเพิ่มเติมใหเห็นพลังของสหกรณในการจัดสวัสดิการแกสมาชิกและ
การเอ้ืออาทรตอชุมชน 
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สวนท่ีสาม  :  ทิศทางการพัฒนาการสหกรณและการสนับสนุนจากภาควิชาการ 
 
 

3.1 ทิศทางการพัฒนาสหกรณภายใตนโยบาย คพช. 
 

 นับต้ังแตป 2543 เปนตนมา กระบวนการขับเคล่ือนงานวิจัยดานสหกรณในลักษณะของ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ไดริเร่ิมข้ึน ภายใตการดําเนินงาน
ของภาควิชาการและการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยซ่ึงผลงานวิจัยและชุดความรู
ดังกลาวไดถูกนําไปใชประโยชนในการยกรางเปนแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 1 และ 2 ภายใต
นโยบายของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ซ่ึงกอใหเกิดการขับเคล่ือนระบบการวิจัย
ท่ีมุงเนนไปในทิศทางของการนําคุณคาสหกรณ และแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสูการเปน “ระบบสหกรณท่ีมีคุณคาเพื่อการการพัฒนาการสหกรณ สูสังคมอยูเย็น
เปนสุข” ดังกรอบท่ี 4 
 
 
กรอบท่ี 4 :  ทิศทางการพัฒนาการสหกรณ 
 
 นโยบายทิศทางการพัฒนาสหกรณเปนไปตามแผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2550-
2554) ภายใตความรับผิดชอบของคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) ซ่ึงเปนชวงเวลา
เดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับท่ี 10 ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อการบรรลุปณิธาน
รวมซ่ึงกําหนดไวในรูปวิสัยทัศน ดังนี้คือ “มุงพัฒนาระบบสหกรณท่ีมีคุณคา เพื่อการนําพาสูสังคมอยู
เย็นเปนสุข” โดยมียุทธศาสตร 5 ประการ ท่ีจะสนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อสรางสุขภาวะท่ีเอ้ือ
ตอการพัฒนาการสหกรณดวยการเสริมพลัง (Empowerment) แกคนท่ีเกี่ยวของและการยกระดับขีด
ความสามารถ (Competencies) ของสหกรณเพื่อสรางพลัง (Synergy) จะเกิดข้ึนจากการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตรในเชิงระบบสหกรณ (Co-operative System) ซ่ึงจะชวยลดขอจํากัด/จุดออนของขบวนการ
สหกรณท่ีเปนอยูในปจจุบัน โดยการเช่ือมโยงความรวมมือระหวางหนวย/องคกรท่ีมีแตกตางหลากหลาย
ท้ังภายในและภายนอกสหกรณท่ีมีเปาหมายรวมในทิศทางเดียวกัน ดวยยุทธศาสตรท่ีนําบรรยากาศของ
ความไววางใจกัน (Trust) การพึ่งพาและรวมมือกัน (Self-help and mutual help) และการโนมนาว ใหผูมี
สวนเกี่ยวของได ตระหนักเห็นคุณคาสหกรณ (Co-operative Values) จะชวยขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณไปในทิศทางท่ีคาดหวัง1 
 

                                                 
1 อานรายละเอียดเพ่ิมใน คพช. แผนปฏิบัติการภายใตแผนการพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 , 2550 



3.2 ทิศทางการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณในระดับสากล 
 

 สืบเนื่องจากวิกฤตการเงินโลกท่ีผานมา แตกลับมีขอมูลท่ีเปนขาวดีของสหกรณ ตามท่ี
ผูอํานวยการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ (ICA) นายเอียน แมคโดนัลด ไดนําเสนอในท่ีประชุม
วันสหกรณสากล เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2552 ณ โรงแรมใบหยก กรุงเทพฯ วา “สหกรณท้ังหลายตางก็มี
สถานะการเงินท่ีดีกวาและอยูรอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจชุมชน และยังมี
หลักฐานท่ีช้ีใหเห็นแนวโนมของการเจริญเติบโตของสหกรณอีกมากมาย ดังนั้นจึงนับเปนโอกาสอยาง
แทจริง” 
 ในการขับเคล่ือนท่ีจะแสดงใหเห็นวายังมีรูปแบบธุรกิจทางเลือก ซ่ึงเนนไปที่ประชาชนและ
การยึดม่ันในการดําเนินธุรกิจท่ีมีพื้นฐานอยูบนคุณคาและหลักการสหกรณ แทนท่ีจะเนนไปท่ีกําไรเพียง
อยางเดียว ดังนั้นจึงจะไดมีการนําเสนอขอแนะนําจากการประชุมผูเช่ียวชาญดานสหกรณ ในท่ีประชุม
สมัชชาใหญองคการสหประชาชาติท่ี 62/128 เพื่อรองขอใหสงเสริมการทํางานของสหกรณดานการ
พัฒนาและการหารือกันในประเทศสมาชิก และความเปนไปไดของการประกาศปสากลอยางเปนทางการ 
(กรอบท่ี 5) 
 
 

กรอบท่ี 5 :  ขอแนะนําจากการประชุมผูเชีย่วชาญดานสหกรณของสหประชาชาติ เพือ่การวางแผน  
                         (International Year of Co-operatives) มีดังนี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ใหสิทธิพิเศษแกสหกรณหากมีการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการใหเงินทุนเพื่อลดผลจาก
ผลจากภาวะเศรษฐกิจ 

2. ชวยเหลือภาคสวนสหกรณในการทําใหแนใจวาความเขาใจตอรูปแบบสหกรณนั้น
เปนไป อยางถูกตอง โดยการใหการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับตั้งแต
ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในทุกๆดานของธุรกิจสหกรณผานคณะกรรมการวิจัยท่ี
รัฐใหทุน 

4. บัญญัติกฎหมายท่ีอนุญาตใหสหกรณขยายธุรกิจของสหกรณในดานการประกันภัย 
เพื่อใหจัดการคุมครองทางสังคมแกสมาชิก 

5. พิจารณาไตรตรองถึงคุณคาของการสหกรณ หลักการสหกรณ และตัวแบบสหกรณท่ี
จัดระบบใหมในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน 

ที่มา :  ถอดความจาก การนําเสนอเรื่อง สหกรณกับวิกฤตเศรษฐกิจโลก-โอกาสของสหกรณ โดย Mr.เอียน     
            แมคโดนัลด, ผูอํานวยการสัมพันธภาพสหกรณสากล, วันที่ 2 กรกฎาคม 2552, กรุงเทพมหานคร 
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3.3 การสนับสนุนจากภาควิชาการ สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 

 ระบบการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปน
ธรรม 2 ซ่ึงไดริเร่ิมต้ังแตป 2545 และไดนําชุดความรูไปใชประโยชนในการกําหนดยุทธศาสตรใน
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับท่ี 1 และ 2 นั้น ประกอบดวย กลุมโครงการวิจัย 3 กลุม ไดแก กลุม
โครงการวิจัยเชิงพื้นท่ี กลุมโครงการวิจัยเชื่อมโยงโซอุปทาน และกลุมโครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาการสหกรณ ซ่ึงมีนักวิจัยภายใตเครือขายนักวิจัยของชุดโครงการฯ ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ระหวางป 2546-2552 กวา 300 คน และมีนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยตาง ๆ เขามามีสวนรวม อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฯลฯ 
 การดําเนินการชุดโครงการวิจัยฯ ดังกลาวถือไดวาเปนการสนับสนุนจากภาควิชาการ ใน
ลักษณะของการวิจัยเพ่ือพัฒนา (Research and Development) โดยคาดหวังจะใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ
การดําเนินการสหกรณไปในมิติของการนําคุณคาในเชิงสังคม และการยกระดับการทํางานของสหกรณท่ี
เกี่ยวของกับชุมชน และการเช่ือมโยงโซอุปทานใหมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีในแงมุมของการทําหนาท่ี
ของสหกรณท่ีมีบริบทการดําเนินงานอยางเปนระบบและมีแบบแผนกับภาคีพันธมิตร ท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาควิชาการ ท้ังในระดับชุมชน ประเทศและตางประเทศ อยางเหมาะสม ใหเปนประโยชนแก
สมาชิก ชุมชนและสังคมตามอัตลักษณของสหกรณ ในฐานะการเปนองคกรพึ่งพาตนเอง (Self Help 
Organization: SHOs) โดยกลไกและกระบวนการวิจัยจะเปนเสมือนพื้นท่ีจําลองในการทําวิจัยควบคูกับ
การบริหารจัดการสหกรณและเครือขายฯไปพรอมๆกัน ผลลัพธท่ีเกิดข้ึน นอกจากจะไดเปนชุดความรูท่ี
จะนําไปใชเปนเชิงนโยบายสําหรับผูเกี่ยวของแลว ผลท่ีเกิดจากทํางานรวมกันของภาคีเครือขาย ยัง
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในระหวางการวิจัยไปดวยในตัว ท้ังแงมุมของการเปล่ียนแปลง ระบบคิดของ
ผูนําและฝายจัดการ ระบบการทํางานและพลังความรวมมือท่ีเกิดข้ึนจากเครือขายความรวมมือ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2  อานรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2552 รายงานวิจัยชุดโครงการ “การขับเคล่ือนการ   
   พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” 
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สวนท่ีสี่  :  บทสังเคราะหการปญหาความยากจนบนวิถีสหกรณ (การแกปญหาเชิงบูรณาการ) 
 

  
 ในชวงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณฉบับท่ี 1 และฉบับท่ี 2 ภายใตนโยบายของคพช. ได
มีการสนับสนุนจากภาควิชาการ  นํ าโดยสถาบันวิชาการด านสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ชุมนุมระดับชาติ สหกรณใน
ขบวนการและกลุม/องคกรภาคประชาชนไดดําเนินการวิจัยแบบมีสวนรวมอยางตอเนื่อง การแกปญหา
ความยากจนบนวิถีสหกรณดวยการเช่ือมโยงเปนเครือขายคุณคา3 ภายใตบริบทงานวิจัยชุดโครงการ “การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาการสหกรณและการคาท่ีเปนธรรม” ซ่ึงมีระยะเวลาดําเนินการระหวางป พ.ศ.2548-
2549 ในพื้นท่ี 36 จังหวัด โดยทีมนักวิจัย อยางเปนทางการ 300 คน มีกลุม/องคกร/สหกรณ เขารวม
โครงการ 872 องคกร ช้ีใหเห็นขอมูลเชิงประจักษในกรณีของจังหวัดพังงา ปตตานี ภูเก็ตและอุดรธานี ใน
แนวของการลดรายจาย เพิ่มรายไดและขยายโอกาสแกสมาชิกของกลุม/องคกร/สหกรณ ไดอยางมี
นัยสําคัญ และเปนวิธีการแกปญหาความยากจนอยางเปนกระบวนการและเปนกระบวนการท่ีเขาถึง
สาเหตุของปญหาความยากจน โดยพิจารณาปญหาความยากจนของคนในสังคมมีอยู 3 ประการ คือ จน
เศรษฐกิจ จนความคิด และจนเพื่อนฝูง 
 ความยากจนท้ัง 3 ประการนี้ มีสาเหตุสําคัญมาจากกระแสโลกาภิวัฒน และนโยบายรัฐท่ี
ละเลยระบบคุณคาท่ีมีอยูดั้งเดิม ไดแก ระบบนิเวศนวัฒนธรรม วิถีชุมชน และระบบคุณธรรม ไปให
ความสําคัญพฤติกรรมบริโภคนิยม การแขงขัน ความสัมพันธเชิงอํานาจ และระบบอุปถัมภ ทําใหระบบ
ติดและคุณคาของคนในสังคมถูกหลอหลอมไปในทางแกงแยงชิงดีชิงเดน การบริโภคฟุมเฟอย และการ
พึ่งพาภายนอก และการขาดจริยธรรม ทําใหประชาชนท่ีไมมีโอกาส หรือไมสามารถเขาถึงระบบ
เศรษฐกิจ และสังคมทันสมัยได เกิดความยากจน ท้ังดานเศรษฐกิจ ความคิด และเพื่อนฝูง 
 การดําเนินการเช่ือมโยงเครือขายคุณคา เปรียบเสมือนการจูโจมเขาถึงปญหา และใช
กระบวนการแกไขอยางเปนระบบ ดังนี้ 

    การแกปญหา “จนเศรษฐกิจ” นั้น เครือขายคุณคาจะใชพลังการรวมมือในการนํา 
ศักยภาพและความสามารถหลักทางธุรกิจของกลุม/องคกร/สหกรณ ท่ีเปนภาคีเครือขายในการวางแผน
ดานธุรกิจเพ่ือการลดตนทุน การขยายตลาด เพื่อเพิ่มรายไดอันจะนําประโยชนกลับคืนสูสมาชิกท่ีเปน
ปจเจกบุคคลของกลุม/องคกร/สหกรณ ตามวิถีสหกรณในท่ีสุด 

    การแกปญหา “จนความคิด” นั้น เครือขายคุณคาจะเปนสังคมเรียนรู (Learning  

                                                 
3 อานเพ่ิมเติมจาก จุฑาทิพย ภัทราวาท และคณะ, 2549 “การพัฒนาขบวนการสหกรณในพันที่ 36 จังหวัด” 



Society) ของประชาคมท่ีเปนเครือขาย โดยเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง จะชวยติดอาวุธทางปญญา
ใหประชาคม ดวยวิธีการเช่ือมโยงความรูท้ังท่ีมีอยูเดิม ไดแก วิถีวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน และความรู
เพื่อใหเทาทันสถานการณภายนอก ผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็จะนําไปสูการแกปญหา 
“จนความคิด” กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงระบบคิดและคุณคา กลับคืนสูชุมชนและสังคม 

    การแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” นั้น เครือขายคุณคา จะสรางความรวมมือกันระหวาง 
กลุม/องคกร/สหกรณ ท่ีเปนภาคีเครือขายท่ียึดถือ “คุณคาสหกรณ” เปนจุดเช่ือมรอยความสัมพันธระหวาง
กัน ความสัมพันธในการเปนเครือขายนี้ นอกจากจะชวยแกปญหา “จนเพื่อนฝูง” แลวยังกอใหเกิดพลัง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซ่ึงยังชวยหนุนเสริมนโยบายการสรางสังคมเปนสุขในท่ีสุด 
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สวนท่ีหา :  ขอเสนอสําหรับแนวทางการผลักดันใหสหกรณเปนวาระแหงชาติ 
  
 

  จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สหกรณเปนตัวแบบทางธุรกิจทางเลือกท่ีประชาชน
จะมีโอกาสนําคุณคาและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการรวมมือกัน เพื่อการนําประโยชนสู
ตนเอง ชุมชนและสังคม ซ่ึงหากเปนไปในลักษณะเชนนี้ยอมเปนแนวทางที่รัฐจะสามารถใชงบประมาณ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชทุนทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีขบวนการสหกรณไดสะสมมากวา 9 
ทศวรรษ ขยายผลพัฒนาความรวมมือกับสหกรณภาคประชาชนท่ีเปนกลุม/องคกร ท่ีมีแนวทางการ
ดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาและรวมมือกันท่ีจะเสริมพลังใหเกิดเปนระบบสหกรณท่ีมีคุณคา เพื่อการ
นําพาสูสังคมอยูเย็นเปนสุข 
 อยางไรก็ตาม ภายใตกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ ท้ังในระดับสากลและของประเทศ
ไทย ก็ช้ีใหเห็นความสําคัญวาการพัฒนาสหกรณตองมุงไปที่การพัฒนาจิตสํานึกของคนเปนสําคัญ และ
ตองทําควบคูไปกับยุทธศาสตรตางๆ ท่ีจะสรางความสัมพันธของคน สหกรณ ขบวนการและเครือขาย 
เพื่อใหเกิดพลังในการขับเคล่ือนระบบสหกรณ ท่ีดําเนินการอยูในระดับตนน้ํา กลางน้ํา และปลายนํ้าของ
โซอุปทานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู การนําประโยชนสูสมาชิก ชุมชนและสังคมรวมกันการเขาถึงแหลง
ทุน การพัฒนาอาชีพ การตลาด การจัดสวัสดิการ เพ่ือใหระบบสหกรณเปนกลไกสําคัญของประชาชนท่ี
นิยมในคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแกปญหาความยากจน การวางงาน 
การประกอบอาชีพและการสรางระบบการคาท่ีเปนธรรม อันจะนําไปสูการสานตอนโยบาย การพัฒนา
ประเทศโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง และมีทิศทางไปในแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
กาวหนา ขอเสนอมีดังน้ี 

1. กําหนดใหสถาบันการศึกษาในทุกระดับมีหลักสูตรการการเรียนการสอนดานสหกรณ 
เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนเขาใจในเร่ืองสหกรณ 

2. วางแนวทางการดําเนินการท่ีนักการเมืองทุกระดับมีความรู ความเขาใจและเห็น
ความสําคัญในเร่ืองสหกรณและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมอยางถูกตอง 

3. ใหมีการประชาสัมพันธเร่ืองคุณคาสหกรณและแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แกประชาชนอยางตอเนื่อง 

4. ใหทุกสวนฝายท่ีเกี่ยวของกับการสหกรณ ศึกษาและทําความเขาใจในแผนแมบทการ
พัฒนาการสหกรณอยางถองแท 

5. ........................................................................................................................................... 
6. ........................................................................................................................................... 
7. ........................................................................................................................................... 
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