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ความนํ า
  การสหกรณนับเปนนวัตกรรมทางสังคม ( Social Innovation ) ช้ินสํ าคัญอีกชิ้น
หนึง่ของมนุษยชาติที่ไดรับการถายทอดสืบเนื่องมายาวไกลนับศตวรรษ อันที่จริงแมปรากฏ
การณแหงรูปแบบสหกรณที่ยอมรับกันวาเปนรูปธรรมสากลมากที่สุดจะเพิ่งเริ่มตนในโลก
ตะวนัตกชวงศตวรรษที่ 18 แลวแพรออกไปในสารทิศตาง ๆ จนเขาถึงไทยและดํ ารงอยูจวบเทา
ทกุวนันีก้ต็าม แตการดํ ารงอยู ตลอดจนความเปนมาและที่จะเปนตอไปในอนาคต ไมวาจะดาน
ศกัยภาพ การบรรลุความสํ าเร็จ หรือแมกระทั่งความลมเหลวของเหลาบรรดาสหกรณทั้งหลาย
นี ้ลวนยอมมิอาจเกิดขึ้นไดโดยลํ าพังอยางปราศจากการปรุงแตง แทรกซึม และเคลือบแฝงดวย
อิทธิพลและอํ านาจแหงบริบท (Contexts) ทีอ่ยูในหวงเวลาขณะนั้น กอนหนานั้น และที่กํ าลัง
จะเคลื่อนเขามาอีกหลังจากนั้น
 ดวยเหตนุี ้หากแมจะยังคงตระหนักดีวาสหกรณยอมมีเอกลักษณ คานิยม หลักการ
และวธีิการทีจ่ ําเพาะเจาะจงอยูแลวก็ตาม แตธรรมชาติแหงการเปลี่ยนแปลงก็ยังคงเกิดขึ้นได
กบัสหกรณ โดยไมมีขอยกเวน สหกรณยังคงตองอยูกับความเปนจริงซึ่งนํ าสูการปรับตัวเพื่อ
ความอยูรอดและเติบโต โดยไมอาจหลีกเลี่ยงความจํ าเปนที่ตองเคลื่อนไปภายใตบริบทอันไม
หยดุนิง่ดวยอิทธิพลแหงเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อันเปนบริบทที่นับวันจะยิ่ง
สับสน ไรระเบียบ อีกทั้ง  ขาดความไมแนนอนอยางเปนพลวัตที่ซับซอน ( Dynaxity ) ซ่ึงเหลา
นีย้อมลวนเปนบริบทอันสงผลไดทั้งเชิงเอื้ออํ านวยและเหนี่ยวร้ัง  ทั้งเปนโอกาสและอุปสรรค
ทัง้ตนทนุและเงื่อนไข ตลอดจนทั้งเปนการคํ้ าจุนและบิดเบือนสหกรณไดในขณะเดียวกัน ซ่ึง
ดวยมูลเหตุดังกลาวจึงเปนที่มาแหงบทความนี้ในอันที่จะพยายามพิจารณาทะลวงเขาสูบริบท
ทัง้หลายเหลานั้น อันมีผลอยางเชื่อมโยงและเกี่ยวของตอการสหกรณ

วัตถุประสงคของบทความ
เนือ่งจาก สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมตางผสานเชื่อมโยง

อยางมอิีทธิพลตอกันและกันอยูแลวในสังคมแตละสังคม การศึกษาและทํ าการวิเคราะหอยาง
แยกสวนเปนสิ่งที่ผูเขียนตระหนักดีวาแมจะทํ าใหเขาถึงความจริงบางสวนในแงมุมที่เฉพาะ
เจาะจงไดดีก็ตาม แตก็ทํ าใหละเลยและขาดการเขาถึงสภาวะตามที่เปนจริงซึ่งโดยเนื้อแทแลวมิ
อาจหลดุพนจากการเชื่อมโยงระหวางกันและกันของบริบทตาง ๆ  อยางเปนองครวมที่ผสาน
สังเคราะหเขาเปนบริบทไทยได
 ดงันัน้ แมการศึกษาวิเคราะหแบบแยกสวนจะเปนการดึงภาพเชิงลึกเฉพาะสวนได
ดใีนระดบัหนึง่ แตการวิเคราะหที่ยึดมั่นในแตละสวนแลวมาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นนั้น
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เปนสิง่ทีไ่มเพียงพอเสียแลว ดวยเหตุนี้จึงตองตระหนักอยูเสมอถึงความสํ าคัญของภาพรวมที่
เชือ่มโยงระหวางกันและกันในทุกบริบทเปนพื้นฐานไวดวย ซ่ึงในการศึกษา การวิเคราะห และ
การสังเคราะหเกี่ยวกับการสหกรณนั้นยอมสามารถกระทํ าไดจากทั้งสองดานประกอบกัน  
ประดจุดงัการเชื่อมตอระหวางภาพครึ่งวงกลม 2 ภาพที่กอใหเกิดภาพใหม   และสามารถเติม
เตม็ความหมายของวงกลมใหชัดเจนขึ้นฉันนั้น
 อยางไรก็ตาม กรอบใหญที่เปนภาพรวมทั้งหมดสํ าหรับการนํ าเสนอแงมุมตาง ๆ
เพือ่การศกึษาองคความรูการสหกรณไทยนั้น ควรมีฐานคติที่วาองคความรูทางสหกรณไทย
ยอมมกี ําเนิดและพัฒนาการ ที่ไมอาจหลีกพนจากสภาพแวดลอมของสังคมไทยเอง และใน
ความเปนจริงก็หนีไมพนจากปฏิสัมพันธกับสังคมโลกอีกดวยพรอมกัน    ดังนั้น ปรากฏการณ
ของการสหกรณไทยไมวาจะเกี่ยวกับ  ความเปนมา  ( has been )  ความเปนอยู ( being )  และ
ความเปนไป ( will be )  ของการสหกรณไทยเอง  เมื่อพิจารณาผานเงื่อนเวลาแลวยอมลวนมิได
บงัเกดิขึน้มาโดยปราศจากพื้นฐานความจํ าเปนของสังคมเปนเครื่องรองรับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความจ ําเปนในสวนที่ผูกพันกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม     ซ่ึงมีผลตอสหกรณ
ทัง้ในฐานะโอกาสหรืออุปสรรค ไมวาจะเปนในระดับตัวบุคคลทั้งที่เปนปจเจกและกลุม
(Individual & Group) ระดับองคการ (Organization) ตลอดจนระดับขบวนการ (Movement)
ของสหกรณไทย  (ภาพที่ 1)

    ไทย          โลก
   เศรษฐกิจ    - การเมือง     - สังคม    - วัฒนธรรม

          ความเปนไป
 สหกรณ

                บุคคล 
  ความเปนมา  องคการ    ความเปนอยู

ขบวนการ

โอกาส       ภาวะแวดลอม อุปสรรค

ภาพที่ 1    ความสัมพันธระหวางภาวะแวดลอ
มิติเวลา
มิติเวลา
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มทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ตอสหกรณ
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 สํ าหรับในที่นี้จะเปนเพียงการดึงบางประเด็นที่นาจะนํ ามาพิจารณาขยายตอไป 
โดยสามารถแบงออกได ดังนี้

1. ภาพรวมสหกรณในเชิงภาวะสภาพของสหกรณ อันเปนลักษณะเดนสํ าคัญ
ที่สหกรณไทยคงสภาพอยูในแงมุมแหงองคความรูเชิงทฤษฎีที่เปนขอบเขต
ของสหกรณ (Co - operative Sphere )

2.  บริบทไทยในอดีตกับความเปนมาของการสหกรณ
3. สถานการณทาทายอนาคตการสหกรณไทย

ภาพรวมสหกรณ : ภาวะสภาพแหงองคความรูสหกรณไทย

 หากยอนดูการสหกรณของโลกนับตั้งแตที่มีการเริ่มตนอยางเปนรูปธรรมบนเสน
ทางทีสื่บเนื่องมาตั้งแตสมัยแหงคณะผูริเร่ิมการสหกรณ   ซ่ึงมักเปนที่กลาวขานกันในนาม
สหกรณรอชเดล ( Rochdale Friendly Co-operative Society ) นัน้  ปรากฏการณสํ าคัญที่ไมอาจ
มองขามไปของ สหกรณตนแบบก็คือ เพราะดวยการตระหนักในคุณคาแหงนามธรรมที่เปน
ความรวมมือ (co-operation) ไดกอใหเกิดเปนองคการรูปธรรมของสหกรณ หรืออีกนัยหนึ่งก็
คอื จากแนวคิด   (Concept )  ตรงลงสูการปฏิบัติ ( Practice ) หรือจากสาระภายในผันเขาสูรูป
แบบการกระทํ า จนเปนที่ยอมรับแพรหลายวาสามารถยังประโยชนไดจริงแกมนุษย หลังจาก
นัน้กระบวนการผลิตซํ้ า (Reproduction) ทางความคิดจึงไดเขามามีบทบาทในการกํ าหนดวา
หากปฏบิตักิารตามครรลองเชนนั้น และดวยแนวคิดดังเชนที่มีตัวอยางแลวนั้น     จึงเรียกไดวา
เปน " สหกรณ " ซ่ึงดวยกระบวนการผลิตซํ้ าทางความคิดนี่เองที่อํ านาจแหงความหมายของคํ า
จ ํากัดความไดเร่ิมเขามามีอิทธิพลตอวงการ สหกรณ
 อันทีจ่ริงความหมายหรือคํ าจํ ากัดความนั้น โดยตัวของมันเองยอมมิไดมีขึ้นเพื่อตั้ง
ตนเปนอปุสรรคใด ๆ สํ าหรับผูใฝหาจะรวมเดินบนเสนทางเดียวกันกับสหกรณ ดังนั้น ในขณะ
ที ่ สหกรณตนแบบไดกอรางสรางตัวข้ึนมาจากหนอความคิดและขยายผลสูการปฏิบัติ จึงไม
แปลกทีใ่นทางกลับกันสํ าหรับบรรดาสหกรณตามแบบ คือ สหกรณที่ประสงคจะทํ าตาม
อยางสหกรณตนแบบดังกลาวมาแลวขางตนจึงสรางเสนทางของตน โดยบางก็อาจเริ่มจากแนว
คดิทีเ่ปนนามธรรมเฉกเชนบรรดาผูริเร่ิมการสหกรณคร้ังกาลกอน แตนอกจากนี้ก็มิอาจปฏิเสธ
ไดวายงัคงมอีีกไมนอยที่กระโดดเขาสูสหกรณอยางไมมีแมแตแนวคิด  ซ่ึงไมวาจะดวยกรณี
ใดสหกรณเหลานี้ตางก็หนีไมพนที่จะตองเขาสูกระบวนการกลั่นกรองดวยดานแหงความหมาย 
เพือ่ใชตรวจสอบใหแนชัดวายังเปนผูรวมเดินบนทางเดียวกัน ถัดจากนั้นจึงวกเขาสูการปฏิบัติ
( ภาพที ่ 2 ) ทั้งที่ในความเปนจริงแลวเพื่อความชัดเจนแลวนาจะตองผานเครื่องมือตรวจสอบ
อีกหลายชนิด นับตั้งแต คานิยม (Values) และหลักการ (Principles) เปนตน ทั้งนี้เพราะ
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สหกรณยอมรูกันไดดวยการปฏิบัติ และจากประสบการณตลอดจนภูมิปญญานักสหกรณที่
สะทอนออกมา 1

สหกรณตนแบบ         แนวคิด   การปฏิบัติ

สหกรณตามแบบ แนวคดิ   การปฏิบัติ
(มี/ไมมี) ความหมาย

ภาพที่ 2  เปรียบเทียบแนวทางระหวางสหกรณตนแบบกับสหกรณตามแบบ

 อยางไรกต็าม นับเนื่องแตอดีตจนถึงปจจุบันไดมีการใหความหมายในเชิง "จํ ากัด"
ความแกสหกรณไวมากมายทั้งจากนักทฤษฎี นักปฏิบัติ แตดูเหมือนความหมายที่ทรงอํ านาจ
มากที่สุดจะเปนความหมายที่เปนผลผลิตจากเวทีระดับโลกที่สรางความนาเชื่อถืออยางมิพัก
ตองสงสัยในการตีวงเพื่อสรางขอบเขตสหกรณ   ( Cooperative Sphere )
 ลาสดุดวยผลงานโดย สัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ   ( International Co -
operative Alliance)   ในการใหความหมายแกสหกรณจากการประชุมครั้งที่ 31 ณ เมืองแมน
เชสเตอร ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2538 ( ค.ศ. 1995 ) ไดใหคํ าจํ ากัดความ " สหกรณ " ไวดังนี้

" สหกรณ เปนองคการอิสระของบุคคลซึ่งรวมกันโดยความสมัครใจเพื่อสนองความ
ตองการ และความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยการดํ าเนินวิสาหกิจ
ทีเ่ปนเจาของรวมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย " 2

 แมในความเปนจริงจะปรากฏวาคํ าจํ ากัดความสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองค
การสากลดังกลาวจะมีชุดอื่น ๆ กอนหนานี้มาแลวก็ตาม    แตก็คงมิอาจปฏิเสธไดวาคํ าจํ ากัด
ความทัง้หมดเหลานั้นรวมไปถึงการกํ าหนดหลักการประการตาง ๆ   สํ าหรับสหกรณลวนมิ
อาจหลกีเลี่ยงไดจากอิทธิพลของบริบทแหงยุคสมัย ดังเชนในยุคหนึ่งที่องคการดังกลาวมี
สมาชกิสวนใหญมาจากขบวนการสหกรณผูบริโภคในยุโรป ผลประโยชนของขบวนการ
สหกรณเหลานี้จึงยอมเปนเครื่องโนมนาวทัศนะและจุดสนใจของคณะกรรมการ3 ที่มีบทบาท
ในการรบัรองหลักการสหกรณบางประการใหเดนชัด  ซ่ึงในที่นี้จะขอละไวไมกลาวในราย
ละเอียด
 แตไมวาจะอยางไรก็ตาม เจตนาอันถูกระบุไวเบื้องหลังคํ าจํ ากัดความเหลานั้นโดย
สัมพนัธภาพสหกรณระหวางประเทศ  ก็คือ  การใหสามารถครอบคลุมองคการ สหกรณทุก
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ประเภทไดอยางเปนสากล โดยนัยยะทางการปฏิบัติตามครรลองแหงหลักการรอชเดล4  ซ่ึง
สํ าหรับสหกรณ รอชเดลเองในการเปดตัวเปนองคการรูปธรรมในฐานะองคการธุรกิจครั้งแรก
เมือ่ พ.ศ. 2373 (ค.ศ.1830) นั้น   แนนอนวาแมจะยังไมมีคํ าจํ ากัดความ "สหกรณ"  แตบรรดาผู
ริเร่ิมการสหกรณในยุคนั้นก็ไดบุกเบิกจนสามารถจัดตั้งสหกรณไดสํ าเร็จ โดยตั้งอยูบนแนวคิด
ทีสํ่ าคญัแหงความรวมมือกัน ดวยเจตนารมณแนวแนแหงการใฝสันติ เอื้อเฟอตอกัน เสรีภาพ
ความเสมอภาค ภราดรภาพ ความเที่ยงธรรม ความซื่อสัตย ความมีเอกภาพ เปนนํ้ าหนึ่งใจเดียว
กนั ความเปนมิตรมีไมตรีตอกัน ความรับผิดชอบ ขยันขันแข็ง จริงใจ โปรงใส การพัฒนา
มนษุย ขจดัความเขลา ตลอดจนการใชใหเปนประโยชน สมประโยชนอยางไมฟุมเฟอย
พยายามใหเกดิความสมดุลในประเด็นขัดแยงหลัก ๆ ที่มีกันมาเนิ่นนานในสังคมมนุษย เชน
ความขดัแยงระหวางเสรีภาพกับการพึ่งพิง ความขัดแยงระหวางความเห็นแกตัวกับการเห็นแก
สวนรวม ความขัดแยงระหวางการเอาตัวรอดกับความรับผิดชอบตอสังคม5 ซ่ึงเหลานี้ไดเผชิญ
กบัความพยายามกรองออกมาจากสหกรณตนแบบและถายทอดลงดวยภาษา (Language) เพื่อ
ขดีวงใหเปนที่เขาใจถึงเอกลักษณการสหกรณวาเปนอยางไร
 ทีก่ลาวมาขางตนนี้แมจะอิงกับสหกรณในบริบทดั้งเดิม อันเปนบริบทตะวันตกที่
ไมใชบริบทไทยก็ตาม แตแนนอนวาการทํ าความเขาใจถึงตัวตนของการสหกรณไทยที่อาศัย
ตนแบบจากตางชาตินั้นจํ าเปนตองพาดพิงยอนกลับไปยังสหกรณตนแบบดังกลาวดวย จะอาศัย
เพยีงมมุมองจากรูปแบบสหกรณที่ผุดเปนดอกเห็ดในสังคมไทยเทานั้นหาเพียงพอไม           ทั้ง
นีเ้พราะไมวาจะเปนสหกรณสัญชาติไหนๆ ตางตองพยายามดํ ารง " ความเปนสหกรณ " และ
เปนเพื่อนรวมทางบนถนนสหกรณเดียวกัน
 อันที่จริงหากพิจารณาในทางปฏิบัติยอมเปนที่ปรากฎชัดวาบรรดาองคการทั้ง
หลายทีข่นานนามตนเองวา " สหกรณ " หรือไมก็ตาม        หากดํ าเนินตามครรลองแหงคานิยม
หลักการและวิธีการสหกรณแลว ยอมไมมีสิทธิปฏิเสธความเปนสหกรณขององคการเหลานั้น
ไดเลย ซ่ึงปจจุบันนี้แมแตสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ  ก็ยังเรียกขานองคการสหกรณ
ดวยถอยคํ าตางๆ เชน  User - oriented Organization, Member - controlled Enterprise,
Community Enterprise เปนตน อันลวนเปนที่ยอมรับในระดับสากล และแมกระทั่งในมุมมอง
ของสมัพันธภาพสหกรณระหวางประเทศเองวาเปน " สหกรณ " เพราะโดยเหลานี้ยอมสะทอน
ถึงความหมายแหงความเปน สหกรณไดโดยนัยอยูแลว แตในขณะเดียวกันก็มีองคการตางๆ ไม
นอยทีพ่ยายามใหเขาอยูในความหมายโดยปราศจากการเขาถึงแนวคิด คานิยม หลักการและวิธี
การ ทีต่รงตามเจตนารมณเบื้องหลัง ดังนั้น ความเปนจริงที่เกิดขึ้นจึงหนีไมพนสภาพขององค
การทีก่ลับตองตายดวยความหมายอีกเชนกัน
 ดงันัน้ เมือ่หันวกกลับมาพิจารณาสหกรณไทยที่มีความเปนสหกรณ  องคความรูที่
จะท ําใหเขาถึงและครอบคลุมทั้งหมดของความเปนสหกรณได จึงจํ าเปนที่จะตองพิจารณาผาน
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จากแนวทางตางๆ อยางไมเกาะติดกับความเปนศาสตรที่ยึดอยูกับแนวคิดปฏิฐานนิยม
(Positivism ) ทีเ่ปนความคิดครอบงํ าโลกมาแลวในศตวรรษกอน การปรับกระบวนทัศนในการ
พจิารณาภาพรวมสหกรณเชนนี้ ยอมเปดเผยถึงองคความรูในขอบเขตของสหกรณที่ขยาย
พรมแดนออกไปไดในหลายมิติ ตอไปนี้

1. องคความรูวาดวยสหกรณในฐานะกลไกเชิงอุดมการณ
2. องคความรูวาดวยสหกรณในฐานะองคการประชาชน และขบวนการสังคม
3. องคความรูวาดวยสหกรณในฐานะองคการเศรษฐกิจและทางเลือกหนึ่งของ

รูปแบบธุรกิจ
4. องคความรูวาดวยสหกรณในฐานะองคการการเมืองประชาธิปไตย
5. องคความรูวาดวยสหกรณในฐานะองคการการศึกษา
6. องคความรูวาดวยสหกรณในฐานะวัฒนธรรม ทั้งที่เปนวัตถุวิสัยและที่เปนอุป

ลักษณ (Metaphor )

 สํ าหรับในที่นี้แมจะยังไมลงไปในรายละเอียดของแตละดาน แตประเด็นที่ไมควร
มองขามกค็อื ไมวาองคความรูวาดานสหกรณจะขยายออกไปอีกมากเทาใดก็ตาม สหกรณไทย
ยอมตองทํ าการบานอีกมากหากยังไมถึงฝงและยังปราศจากการปฏิบัติใหบรรลุผล  เพราะ
สหกรณคือการปฏิบัติหาใชการทองบนไม บรรดาองคความรูเหลานี้จํ าเปนตองเดินควบคูไป
กบัการปฏิบัติ บนเงื่อนไขความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการสหกรณ
 ฉะนัน้ จึงนับเปนอีกคํ ารบหนึ่งที่ยอมไมอาจปฏิเสธบทบาทและความสํ าคัญของ
ความหมายสหกรณลงไปได        เพราะความหมายของสหกรณยอมมีความสํ าคัญตอสหกรณ
ณ ระดบัหนึ่ง เพื่อเปนการยึดโยงใหองคการทั้งหลายบนเสนทางสหกรณสามารถสะทอนถึง
เอกลักษณ (Identity) รวมในทศิทางเดยีวกัน แตในขณะเดียวกันหากยึดอยูเพียงการใหสอด
คลองเขากันกับความหมายอยางละเลยแนวคิดเบื้องหลังก็ยอมมิอาจนํ าพาใหองคการเหลานั้น
สัมผัสเจตนารมณที่แทจริงของสหกรณได นั่นคือ การมีความเปนสหกรณแตเพียงรูปแบบ
(Form)   ทัง้นีโ้ดยปราศจากเนื้อหาสาระ (Essence) อันเปนจิตวิญญาณสหกรณ (Co - operative
Spirit) ทีแ่ทจริง
 ทั้งหมดขางตนนี้ เปนเสมือนสภาวะสภาพอันเปนพื้นฐานและที่ควรจะเปน
สํ าหรับสหกรณ  ซ่ึงจากสภาพดังกลาวเมื่อเชื่อมโยงในมิติของเวลา (Time) และ พื้นที่ (Space)
ยอมจะมสีวนชวยในการวิเคราะหในเชิงบริบทดังที่จะกลาวถึงตอไป



การสหกรณในบริบทไทย สยุมพร  โยธาสมุทร
: เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

7

ทบทวนอํ านาจแหงบริบทในอดีตตอการสหกรณไทย
 " ลงแขก " เปนกจิกรรมที่มักยกมาใชสนับสนุนอยูเนือง ๆ ในการอางถึงความตอ
เนือ่งสมัพนัธกันที่ดูกลมกลืนระหวางวิธีการสหกรณกับรองรอยวิถีไทย จนเปนที่นาสังเกตวา
ในสังคมไทยไมมีขอเท็จจริงใดอีกหรือที่สอดคลองและที่พอจะเปนตนทุนอันแข็งแกรงสํ าหรับ 
สหกรณ  หรือหากยังคงมีอยูแตก็เปนไปไดหรือไมที่อาจถูกกดทับจนไมเหลือพื้นที่ที่ควรกลาว
อางถงึในวงการสหกรณ สวนในทางกลับกันหากการสหกรณไทยอาศัยเพียงประเพณีการลง
แขกเปนพืน้ฐานที่ยึดโยงจากวิถีชีวิตไทยกับวิธีการสหกรณแลว ก็ดูนาจะเปนเพียงฐานที่
งอนแงนเต็มทนสํ าหรับกิจกรรมสหกรณรูปแบบอื่นๆ ที่ไกลปนเที่ยงจากภาคการเกษตร
 หากยอนกลับไปที่ตนรากความคิดสหกรณ  อันที่จริงผูไดรับการขนานนามวาเปน
บดิาแหงการสหกรณสากล คือ โรเบิรต โอเวน ( Robert Owen, 1771 - 1858 ) เชือ่วา " ความ
จริงทีสํ่ าคัญที่สุด ก็คือ คุณลักษณะของบุคคลนั้นถูกสรางมาเพื่อตัวเขา หาใชโดยตัวของเขาเอง
ไม " 6 ทานจงึพยายามสรางสภาพแวดลอมที่ดีและสอนสิ่งที่ดีผานระบบการศึกษา ทั้งที่ทานเอง
เปนผูตอตานศาสนากระแสหลัก (สายโรมันคาธอลิก ) ในสมัยนั้นอยางรุนแรง    แตก็ยังคง
รักษาศรัทธาบริสุทธิ์ตามคํ าสอนคริสเตียนวาสหัสวรรษแหงความสันติและอุดมสมบูรณนั้น
ใกลเขามาแลว7 แนวทางทีด่เูหมือนจะรวมทางกันไปไดกับสายโปรเตสแตนทและพิวริตันที่ขับ
เคี่ยวกับศาสนากระแสหลักดังกลาวชวยใหเกิดพลังการแสวงหาแบบใหมที่เปนปรัชญาดาน 
จริยศาสตรของการพึ่งตนเอง มุงในการทํ างานอยางหนักและสุจริต8 รักผูอ่ืนเหมือนรักตนเอง
และเขามาเปนสวนหนึ่งในรากฐานแนวคิดสหกรณ
 คร้ันหนัมาสํ ารวจรากฐานทํ านองดังกลาวในสังคมไทย การทํ าบุญสุนทาน  การลง
ขนั การแบงปนอาหาร ซ่ึงนักวิชาการบางทานตีความวาเปนวิธีการเพิ่มความมั่นคงทางดาน
อาหารส ําหรับประชาชนที่อาศัยอยูในภูมิอากาศเขตรอน ทํ าใหประชาชนมีความโนมเอียงใน
การหวงใยและแบงปนซึ่งกันและกัน9 กน็าจะเปนรากฐานอีกกิ่งหนึ่งที่ทํ าใหมีสวนในการคํ้ าจุน
การสหกรณไทยนับตั้งแตเร่ิมตน แตขณะเดียวกันก็นาที่จะสืบคนตอไปวายังมีกิ่งอื่นอีกหรือไม
อยางไร ที่เอื้ออํ านวยหรือฉุดร้ังสหกรณ
 ดังกลาวนี้เปนเพียงบางตัวอยางของปญหาที่จํ าเปนตองมีการยอนรอยร้ืออดีตเพื่อ
ใชเปนเสนทางสูการแสวงหาคํ าตอบเกี่ยวกับการสหกรณไทย ซ่ึงการคลี่คลายปญหาเชนนี้หรือ
ปญหาอื่นทํ านองนี้นาจะมีคุณคาเปนเสมือนสะพานที่นํ าพาสูความเขาใจถึงความตองการและ
ปญหาในอนาคตบนพื้นฐานของสังคมไทยไดกระจางขึ้นอีกแงมุมหนึ่ง
 ดงันัน้ แนวทางสํ าหรับการศึกษาสหกรณไทยนั้นหากกระทํ าในลักษณะอาน
ประวตัศิาสตรเพียงการเรียบเรียงและลํ าดับตามเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางเปนภาพสถิต (Static)
แมจะท ําใหเขาใจความเปนมาไดในระดับหนึ่ง แตการศึกษาประวัติศาสตรอยางเคลื่อนไหวที่
สะทอนสภาพความตอเนื่องและมองเห็นความสัมพันธที่เปลี่ยนแปลงมาตามลํ าดับเวลา            
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( Diachronic ) 10 ทีม่คีวามซับซอน และมีความเปนพลวัตอยูภายใน ยอมนาจะทํ าใหไดมุมมอง
ทีก่วางขึ้นและเปนประโยชนไดมากขึ้นในอีกระดับ

ยอนรอยร้ืออดีตการสหกรณไทย : การทบทวนเชิงบริบท - จากสาเหตุสูปรากฏการณ
 สํ าหรับการปลุกปนสหกรณไทยที่ไดรับการบันทึกอยางเปนหลักเปนฐานนับวา
เร่ิมตนตัง้แต พ.ศ. 2459 ที่ถือกันวาเปนปเกิดของการสหกรณไทยนั้น ใหเปนที่นาสังเกตยิ่งวา
บริบทที่ดูเหมือนเอื้อตอการสหกรณใหถือกํ าเนิดขณะนั้นมีสถานการณอยางไรจึงไดสามารถ   
"ปลุก" ใหมอีงคการสหกรณปรากฏขึ้นไดในสังคมไทย และมีกระบวนการตอเนื่องมาอีกอยาง
ไรจึง "ปน" การ สหกรณไทยจนมีอัตลักษณเฉพาะแหงความเปน "สหกรณไทย" ขึ้นมาได
 หากยอนดูภาวะสภาพที่มีอยูเดิมและตกผลึกในสังคมไทยมาตั้งแตกอนสมัยกรุง   
รัตนโกสินทร จวบจนถึงยุคกํ าเนิดสหกรณไทย  เชน

- ระบบการผลิตของครอบครัวและชุมชนที่มิไดมุงสูกํ าไรหรือคาเชา แตมุง
สนองตอการดํ ารงอยูของครอบครัวและชุมชนเปนสํ าคัญ อันเปนระบบซึ่ง
เศรษฐศาสตรกระแสหลักเคยละเลยและตีกันออกไปมิใหอยู ควบคู กับ
เศรษฐกิจระบบอื่น

- การหลอหลอมความอดทนและความสามัคคีเพื่อเปาหมายรวมกันในยาม
วกิฤต ิ และกลับเขาสูการแกงแยงชิงดีชิงเดนกันเมื่อพนกลียุค อันมักเกิดขึ้นซํ้ า
แลวซ้ํ าเลาในทุกครั้งที่บทเรียนจากวิกฤติการณไดเลือนหายไปจากความทรง
จํ า

- ศาสนธรรมและความเชื่อที่เชื่อมโยงระหวางจิตใจกับสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีฐาน
แหงความชอบธรรมโดยผานกระบวนการผสมผสานระหวางพุทธศาสนา 
พราหมณ ฮินดู และการนับถือภูตวิญญาณ

- ความสุขในทัศนะแหงภูมิปญญาตะวันออกอันมีพื้นฐานจากคํ าสอนของ
ศาสนาซึ่งมีความแตกตางและขอบเขตที่กวางกวาแนวคิดที่ยอมรับกวางขวาง
ในประเทศตะวันตกซี่งมักจํ ากัดแตเพียงวามนุษยพยายามที่จะแสวงหาความ
พึงพอใจ (Pleasure)สูงสุด และลดความเจ็บปวด ( Pain ) ลงใหเหลือนอยที่สุด
โดยตั้งอยูบนประสบการณของตนเองและยอมรับวาพฤติกรรมของมนุษยมี
เหตุผล 11

- การด ํารงวถีิชีวิตที่ไมมุงการสะสมทุน แตขณะเดียวกันก็ใชจายเกินฐานะ ใช
เงนิฟุมเฟอยใหหมดไปกับอบายมุข

- ประเพณทีีม่ีการรวมมือกันในการทํ านา เชน การลงแขก ไถนา ดํ านา เกี่ยวขาว
ฯลฯ ในสังคมหมูบานที่มีระบบสามัคคีธรรม 12
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- ธรรมเนียมที่สืบสานมาจากหนาที่ในการสงสวยของไพรสวยที่ถูกมอบหมาย
ใหหาของปาจํ านวนแนนอนมาสงรัฐ13 ในขณะที่รัฐเองก็มีประสบการณผาน
วฒันธรรม  "จิ้มกอง"   เพื่อเปนบรรณาการแกรัฐที่ทรงอิทธิพลเหนือกวา

- การฝงตัวของระบบอุปถัมภและเอื้อประโยชนตางตอบแทนกัน อันเนื่องจาก
การเขาอยูในสังกัดมูลนาย

- ความรูสึกนึกคิดแบบทาสของประชาชนสวนใหญที่ทํ าใหเคารพนับถือเจา
หนาทีบ่านเมือง ยอมรับฐานะอันตํ่ าตอยและสภาพที่ยากไรของตน พอใจกับ
อนาคตของตนไมวาจะเปนอยางไร และมักจะพอใจในรายไดระดับพอมีพอ
กนิ14

- ระบบและกลไกตลาดที่ชาวไทยทั่วไปสวนใหญในสมัยนั้นไมคุนเคยและไมมี
โอกาสเขาถึงมากนัก  หากแตระบบและกลไกเหลานั้นตกอยูในมือเชื้อชาติอ่ืน
เปนสํ าคัญ

- ความเปนชุมชนที่ผูคนอยูรวมกันเปนหมู เปนบาน
- สภาพสงัคมที่อบอวลดวยการพนันและฝนซึ่งยังมีอยูทั่วประเทศ 15

- ฯลฯ

 เหลานี้ลวนเปนฐานหรือตนทุนซึ่งสหกรณจํ าตองอยูรวมดวยนับตั้งแตเร่ิมตนนับ
หนึง่ในสงัคมไทย โดยตนทุนบางอยางอาจเปนการชวยสรางโอกาสงามแกสหกรณ แตใน
ความเปนจริงก็ยังมีตนทุนอีกหลายอยางที่กลับบอนทํ าลายเปนภาระและเปนอุปสรรคตอ 
สหกรณเองได
 จริงอยูในชวงเริ่มตนของการสหกรณในขณะนั้น  มิอาจปฏิเสธไดวาบริบทเฉพาะ
หนาซึง่ดเูหมอืนเปนตัวกระตุนหลักใหตองมีการจัดตั้งสหกรณก็คือ ภาวะการณทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงเฉพาะกรณแีวดลอมทางเศรษฐกิจไทยในสมัยนั้นก็ปรากฏชัดเจนวา ขณะที่ขาวเปนสินคา
หลักทีท่ ํารายไดเขาประเทศแตสภาพของผูผลิตขาวกลับตรงกันขาม คือชาวนาตกอยูในสภาพ
แรนแคนยากจน ตองเสียเปรียบเพราะมีทุนนอย 16 ประกอบกับการขาดการชลประทานเพื่อการ
เกษตร คาครองชีพที่สูงขึ้น และการเอารัดเอาเปรียบของพอคาคนกลางที่ขูดรีดหนักขึ้นทุกที 17

ดงันัน้ ความจ ําเปนในการผูกโยงชีวิตเกษตรกรไทยเขากับเงินทุน จึงพึงเปนเหตุผลที่พอเพียง
ในการรเิร่ิมสหกรณ แตภาวการณทางการเมืองภายในที่มีอิทธิพลไมนอยตอความเปนมาของ
สหกรณไทยกย็ังไมไดรับการตีแผชัดเจนนัก กลับเปนเพียงความจริงที่ถูกหันหลังให  เชน

- การรองขอไมใหหนังสือทรัพยศาสตร ของพระยาสุริยานุวัติ  ( เกิด บุนนาค ,
พ.ศ. 2405 - 2479) ที่มีการเสนอใหใชวิธีการ "ทํ าการรวมกัน" หรือ " โคออ
เปอรเรชั่น " งดการพิมพจํ าหนายอีกตอไป หลังจากมีการพิมพคร้ังแรกเมื่อ
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พ.ศ. 2453 โดยถัดจากนั้นประมาณ 4 ป กลับมีการเห็นชอบตอคํ าแนะนํ าใหจัด
ตัง้สมาคมสหกรณใน พ.ศ. 2457 โดย เซอร เบอรนารด ฮันเตอร ( Sir Bernard
Hunter ) หวัหนาราชการแหงมัดราส ประเทศอินเดีย ซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศ
แมขายหลักสํ าหรับการขยายอิทธิพลจักรวรรดินิยมของอังกฤษในภูมิภาคเอ
เชีย

- การตอสูเพื่อการสหกรณจากในสายราชสํ านักหรืออีกนัยหนึ่งคือฝายรัฐ โดย
พระอุตสาหะวิริยะของกวีสํ าคัญที่เปดศักราชใหมแหงวรรณกรรมไทย คือ
พระวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  ( พ.ศ. 2419 - 2488 )  ผูซ่ึงถัดมาในอีก
บทบาทหนึ่งคือ ผูรับหนาที่พิทักษทรัพยศัตรูอันเนื่องจากสงครามโลกครั้งที่ 1
( พ.ศ. 2457 - 2461 ) โดยนาจะมีนัยยะเชื่อมโยงกับการกํ าหนดจุดยืนของไทย
ทามกลางสังคมโลก

- การบุกเบิกแนวคิดของสํ  านักสหกรณที่ ใช หลักของลัทธิโซลิดาริสต 
(Solidarist) ซ่ึงถือวามนุษยที่เกิดมายอมตองเปนเจาหนี้และลูกหนี้ตอกัน ตอง
รวมกนัในการประกอบเศรษฐกิจ           ประชาชนรวมกันเองจัดตั้งเปนส
หกรณและตาขายสหกรณ 18 จากฝมือของนักคิดสํ าคัญที่ถูกตีตราวาเปนฝาย
ซาย เชน ปรีดี พนมยงค ( พ.ศ. 2443 - 2526 ) และ สด กูรมะโรหิต (พ.ศ.
2451 - 2518 ) เปนตน

- การรณรงคดานสหกรณของผูซ่ึงตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาฯ 
ใหด ํารงตํ าแหนงองคมนตรีและประธานองคมนตรีในภายหลัง คือ หลวง
เดชสหกรณ ( ม.ล. เดช สนิทวงศ, พ.ศ. 2441- 2518 ) ซ่ึงแมจะขอพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตคืนบรรดาศักดิ์ แตก็ยังคงมีบทบาทสํ าคัญในการจัด
ระเบยีบราชการเกี่ยวกับสหกรณ          และผลักดันใหสหกรณมีสถาบันการ
เงนิของตนเอง โดยดํ ารงตํ าแหนงในฐานะผูจัดการธนาคารเพื่อการสหกรณ
เมือ่ พ.ศ. 2490 และชวงถัดมาไดร้ังตํ าแหนงสํ าคัญในสํ านักงานสภา
พฒันาการเศรษฐกิจแหงชาติที่มีบทบาทยิ่งตอการวางรากฐานพัฒนาประเทศ

- การจัดวางบุคคลสํ าคัญระดับนายกรัฐมนตรีไวในฐานะผูรักษาราชการแทนรัฐ
มนตรวีาการกระทรวงสหกรณ  อันเปนเหตุการณที่ไมควรมองขามความ
สํ าคัญในสมัยชาตินิยม

- ฯลฯ

 นอกจากนี ้หากถอยหางออกจากสังคมไทยระดับหนึ่งเพื่อการวิเคราะหในมุมกวาง
แนนอนวาประเทศไทยในฐานะประชาคมโลก ไมวาจะลุกขึ้นมาประกาศจุดยืนของตนอยาง
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เปดเผยหรอืไมก็ตาม แตก็ประเมินไดไมยากวามีการเลือกเสนทางของตนเรียบรอยแลวภายใต
การขบัเคีย่วระหวางสองอุดมการณหลักของโลกในศตวรรษที่ 20 คือ คายทุนนิยมและคาย
สังคมนยิม แมในชวงแรกของการพลิกผันดวยการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พ.ศ. 2475 จะ
มีความพยายามในการแสวงหาเอกลักษณใหมตามเคาโครงเศรษฐกิจที่ชูใหสหกรณเปนผูจัด
การเศรษฐกิจควบคูไปกับการวางแผนเศรษฐกิจโดยรัฐ แตสังคมไทยโดยผูมีอํ านาจก็ปฏิเสธ
อยางประนีประนอมโดยยังคงใหแนวนโยบายทางเศรษฐกิจในยุคสรางชาติมีการใชแนวทาง
ของสหกรณ และสหกรณก็ไดเร่ิมทํ าหนาที่ไปตามครรลองอยางไมใชสหกรณบริสุทธิ์ หาก
แตงองคทรงเครื่องเพื่อเขาสูการเปนกลไกสังเคราะหที่ชวยสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมภายใตอุดมการณที่ถูกเลือกแลว
 ฉะนัน้ ปรากฎการณของการสหกรณไทยที่มีการขยายเชิงปริมาณอยางมากมายใน
สมัยที่ผูมีอํ านาจมุงมั่นตอการสรางรัฐ ( State ) มากกวาการสรางชาติ ( Nation ) แมจะเรียกขาน
กนัในนามชาตินิยมก็ดี แตเพราะในการสรางรัฐนั้นเปนการระดมทรัพยากรภายในสังคมเพื่อ
ขยายอ ํานาจหนาที่และบทบาทของรัฐ โดยไมมีมิติของการเปดชองทางใหมีการมีสวนรวมจาก
พลังสวนอื่น ๆ นอกวงอํ านาจรัฐ มีแตดูดซับกํ าลังคนและทรัพยากรจากสังคมเขามาตอบสนอง
เปาหมายและภารกิจของรัฐในการสรางความแข็งแกรง และความเปนปกแผนแนนหนาของ
ศูนยกลาง 19 เหลานีย้อมเปนตรรกะที่อธิบายไดชัดอยูแลวดวยบริบท  อันเปนอีกตัวอยางของ
ขอพสูิจนชัดเจนถึงอิทธิพลของสถานการณของภาวะแวดลอมตางๆ ที่เปนตัวกํ าหนดลักษณะ
และทศิทางของพัฒนาการ สหกรณไทยที่กลายมาเปนเพียงเครื่องมือรองรับในการสรางรัฐ ซ่ึง
พิจารณาในดานหนึ่งอาจเปนโอกาสอันดีในการชวยใหประชาชนในวงกวางรูจักสหกรณกัน
มากขึน้   แตในอีกดานหนึ่งก็เปนที่กังขาวาสหกรณที่ถูกสงใหเปนที่รูจักนั้นเปน "ของแท"
หรือ "ของเทียม" หรือ "ของแทปนเทียม" กันแน และหากวิเคราะหเลยไปอีกระดับก็คือ เมื่อ
ประชาชนไดรับรูแลว ในมุมมองของประชาชนเขาใจสหกรณอยางไร มีทัศนคติตอสหกรณ
อยางไรบาง ซ่ึงที่จริงแลวเหลานี้ลวนมีสวนในการแตงแตมเติมสีและปนสหกรณไดทั้งสิ้น โดย
หากผลทีไ่ดเปนไปในมุมมองที่บิดเบือน แนนอนวาเหลานั้นอีกเชนกันที่ยอมเปนอุปสรรคตอ
การสหกรณไทย
 เปนที่นาสังเกตวาพลังของชุมชนที่เคยสรางความเปนปกแผนมาแลวสํ าหรับชุม
ชนไทยในอดตี แมจะมีอยูเปนจํ านวนมาก และแตกตางกันมากมายในแตละชุมชน แตพลัง
สํ าคญัทีสุ่ดทีจ่ะกอใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชน คือ ระบบความเชื่อและพิธี
กรรมทางศาสนา อันเปนศูนยรวมของคนทุกระดับในชุมชนนั้น20 ก็พลอยไมไดรับการอางอิง
ถึงเทาใดนัก หรือหากจะยังคงยกมากลาวถึงอยูบางก็เพียงการปลุกใหเขาสูกระแสวัฒนธรรม
จอมปลอม ( Fake Culture ) ซ่ึงเปนของคนกลุมหนึ่งที่คิดขึ้นมาเอง        แลวยัดเยียดใหประชา
ชนสวนใหญรับดวยการดูถูกและการหลอกลวง ซ่ึงนับวาเปนเครื่องทรมาน แทนที่จะเปนวัฒน
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ธรรมแท ( Real Culture ) ซ่ึงเกดิจากประชาชน ประชาชนเปนฝายสรางสรรค เปนฝายทะนุ
ถนอมตามคานิยมและฐานะทางเศรษฐกิจของตน 21

 ดงันัน้ ความเปนจริงบางประการที่มีมาชานานในสังคมไทย เชน ความเปนเจาของ
โดยชุมชนที่มีความสํ าคัญมากกวาความเปนเจาของโดยสวนตัว 22 อันสะทอนถึงวิธีคิดเชิงญาณ
วทิยาของไทย  หรือแมแตความเปนอาณาเขตดินแดนไทยซึ่งรุมรวยไปดวยวฒันธรรมและ
ศาสนประเพณีอันหลากหลายที่แฝงไวดวยปญญา และกระบวนการเรียนรูอันทรงคุณคา และ
ส่ังสมมาเปนเวลานานหลายชั่วคนอันเปนเอกลักษณที่เปนเอกเทศในแตละทองถ่ิน  ตลอดจน
บรรดาทัง้หลายทั้งปวงที่ตอเมื่อไมเอื้อตอการใชอํ านาจรวมศูนย เหลานี้จึงถูกกลบเกลื่อนใหจํ า
ตองลดบทบาทลง
 การเปลี่ยนแปลงอุดมการณรัฐซึ่งเห็นไดชัดเมื่อมีการติดตอกับตางประเทศที่ไดรับ
เอาแนวคิดเรือ่งการพัฒนาประเทศมาใชในการบริหารประเทศ เร่ิมตั้งแตการเปดประเทศโดย
สนธิสัญญาเบาริง่ เมื่อ พ.ศ.  2398  การปฏิรูปการปกครองแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 การ
เปลีย่นแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 การยอมรับนโยบายการพัฒนาแบบตะวันตกหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 และการรางแผนพัฒนาประเทศตั้งแต พ.ศ. 2502 เปนตนมา     กลาวไดวา
อุดมการณรัฐไดเปลี่ยนจากอุดมการณที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาพุทธมาเปนอุดมการณทุน
นยิมอยางเปนขั้นตอน23  กระบวนการเพื่อการกรุยลูทางใหบริษัททุนนิยมขนาดใหญก็เร่ิมเดิน
เครือ่งท ํางานตอเร่ือยมาเปนลํ าดับ ซ่ึงมีสวนทั้งผลักและกดดันใหมีการพัฒนาทองถ่ินในชนบท
รวมดวย ในการนี้สหกรณก็ไดเขามายึดพื้นที่ไวไดสวนหนึ่งในเวทีนี้อยางชอบธรรมในฐานะ "
เครือ่งมอืของรัฐ" โดยสวมบทบาทกลไกสังเคราะหทุนนิยมอยางแทบไมรูตัว ดวยการยึดกุมเอา
"ทนุ" เปนแกนของกระบวนการ หรือปจจัยหลักในการผลิต
 ดงันัน้ แมจะเปนความจริงวาประเทศไทยมิไดตกเปนอาณานิคมทางดินแดนแก
มหาอ ํานาจตะวันตก แตระบบการปกครองประเทศก็ดี การศึกษา การสาธารณสุข การพัฒนา
ชุมชนและสังคมก็ดี ลวนมิอาจปฏิเสธไดวาจํ าลองมาจากระบบของประเทศผูลาอาณานิคม  ดัง
ตัวอยางที่ปรากฏชัดดวยบทพิสูจนจากการปกครองทองถ่ินซึ่งก็จํ าลองมาจากระบบการปก
ครองอาณานิคมที่มหาอํ านาจใชปกครองเพื่อนบานของไทย อันมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อสราง
ความเขาใจและเพื่อผลประโยชนในการสนับสนุนการปกครองของรัฐบาลกลาง24

 บริบทเชิงเศรษฐกิจโลกนับตั้งแตความรุงเรืองของพาณิชยนิยม ( Mercantilism )
และเลยเถิดมาจนเปนจักรวรรดินิยม ( Imperialism ) ไดสรางความเปนโลกาภิวัตน                    
( Globalization ) มาแลวตัง้แตอดีต  แมจะมิใชดวยอัตราเรงเทาในปจจุบัน แตองคาพยพตาง ๆ
กไ็ดถูกสรางขึ้นและเสริมความเขมแข็งเพื่อปูลาดบนเสนทางดังกลาวมาชานาน ทิศทางการ
พฒันาส ําหรับบรรดานานาประเทศที่ถูกขนานนามวาดอยพัฒนาหรือกํ าลังพัฒนา      โดย
เฉพาะอยางยิ่งตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ( ค.ศ. 1938 - 1945 )  ลวนถูกกวาดเขาสูกระแส
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แหงการลอกเลียนแบบรัฐและสวัสดิการของยุโรป ( Eucentric ) และด ําเนินการใหเขาตาม
ทฤษฎีการทํ าใหทันสมัย ( Modernization ) ซ่ึงในทีสุ่ดแลวก็หาใชอ่ืนใดไม เวนเสียแตเปน
เพยีงการเขาสูโปรแกรมการพึ่งพิงทางการคาและการลงทุนหลักของบรรดารัฐอุตสาหกรรม ซ่ึง
มแีกนสํ าคัญที่การธํ ารงรักษาเงื่อนไขทางการคาที่เปนประโยชนแกพวกตน 25 สถานการณดัง
กลาวมไิดละเวนแมแตประเทศไทย ดวยเหตุนี้การจัดรูปแบบสหกรณในรูปตางๆ ที่เกิดขึ้นตาม
มา จงึไมนาจะหลุดพนจากเสนทางที่ถูกตีกรอบไวแลวจากดังกลาว การจัดสรรภายใน
ขอบเขตสหกรณนิยมเนนไปตามกระแสความชํ านาญเฉพาะดาน
 การขบัเคีย่วเชิงอุดมการณยังคงดํ าเนินอยูมิไดสูญหายไปจากวงการใด ๆ      ไมละ
เวนทีจ่ะลามรวมถึงวงการสหกรณโลก การกีดกันโดยขอจํ ากัดเทียมยังคงมีอยูแมจะไมเปดเผย
จนออกนอกหนา  ดังตัวอยางที่ปรากฏวาในชวงเวลาแหงการเผชิญหนาระหวางอุดมการณ 2
คาย ในองคการกลางทางสหกรณ คือ สัมพนัธภาพสหกรณระหวางประเทศ (International
Cooperative Alliance) เอง ซ่ึงก็ตองเผชิญกับความยากลํ าบากที่จะเปนกลางทางการเมือง โดย
สวนใหญตระหนักวาสันติภาพจํ าเปนตองเปนไปเพื่อการรักษาประชาธิปไตย 26

 แตสํ าหรับในประเทศไทยสถานการณที่ปรากฎดูออกจะชัดเจนในการกีดกันอุดม
การณหนึง่และกลบอีกอุดมการณหนึ่งอยางมิดชิด ผลผลิตทางความคิดหรือแบบอยางใด ๆ จาก
สหกรณ ในคายตรงขามอยางโซเวียต เชน ความคิดริเร่ิมของขบวนการนีโอนารอดนิค ( Neo -
Narodnic ) ซ่ึงเปนขบวนการของปญญาชนที่อยูฝายชาวนาและเสนอใหมีการรวมกันเปนส
หกรณสังคมนิยม ซ่ึงมีพื้นฐานอยูที่การรวมกระทํ าการของแรงงาน  หรือแนวคิดของเชอรนี
เชฟสกี้ (N.G. Chernyshevsky 1828 - 1889 ) ทีเ่สนอใหหลายชุมชนรวมเปนเครือขายขนาด
ใหญหรือสหกรณ  ตลอดจนแนวคิดจากสํ านักองคกรการผลิต หรือองคการชาวนาชาวไร
(Peasant  Farm Organization) โดยนักทฤษฎีสํ าคัญ เชน ชยานอฟ ( Alexander Vasil'evich
Chayanov, 1888 - 1939 ) 27 หรือแมจากคายที่เหมาเอาวาเปนทางผานสูสังคมนิยมในอังกฤษ
เอง เชน การสนับสนุนแนวคิดสหกรณของสมาคมเฟเบียน ( The Fabian Society ) ซ่ึงมีสามี
ภรรยา ซิดนีย และ บีทริซ เวบบ ( Sidney Webb ,1859 -1947 & Beatrice Webb, 1858 - 1943 )
และ จอรจ เบอรนารด ชอว (George Bernard Shaw, 1856 - 1950 ) เจาของรางวัลโนเบลสาขา
วรรณกรรม เปนแกนนํ าสํ าคัญ ก็ไมเคยไดรับการเปดเผยหรือแสดงบทบาทใดในการสหกรณ
ไทยเลย       และไมมีแมแตพื้นที่ (Space) อยูในวงการการศึกษาของไทยดานสหกรณ ทั้งที่ใน
มุมมองสายสังคมนิยมดวยกันเองแลวบรรดาแนวคิดเหลานี้เองก็ไดถูกตอตานจากอํ านาจรัฐโซ
เวยีตวาเปนตัวแทนนายทุนนอย  มิไยที่จะกลาวถึงบุคคลเหลานี้ เพราะอันที่จริงแมแตนักคิด
และนกัปฏบิัติซ่ึงอยูบานใกลเรือนเคียงกับไทย เปนผูเห็นความสํ าคัญและใหความหมายตอ
สหกรณอยางเขาถึงสภาพที่แทจริงของแดนมาตุภูมิ เชน มหาตมะ คานธี  (Mohandas
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Karamchand Gandhi, 1869 - 1948 ) กย็งันบัวาปรากฎนอยครั้งมากที่การสหกรณไทยจะยกมา
ศกึษาเพื่อถอดบทเรียน
 ดงันัน้ จึงอาจสรุปในเบื้องตนไดวานับแตมีการ "ปลุก" สหกรณขึ้นในราชอาณา
จกัรไทยแลว กระบวนการ "ปน" สหกรณกต็ามติดมาดวยการจัดรูปสหกรณใหอยูในฐานะกล
ไกสงัเคราะหของทุนนิยมมาโดยตลอด อันเปนการเปดชองวางใหปรากฎการณที่มีนัยยะสํ าคัญ
บางอยางเปดตัวขึ้น เปนตนวา

- ภาพลักษณสหกรณในฐานะกลไกของรัฐใน " การพัฒนา " ประเทศตาม
กระแสทุนนิยม

- องคกรจัดตั้งที่รัฐตองอุมชูดูแล
- การรวมตัวของประชาชนที่ตองเปนไปตามแบบ ตามกรอบ ตามระเบียบที่

ก ําหนด เพื่อใหสามารถรักษาสิทธิในการไดอุปการะจากรัฐ ในขณะที่บรรดา
ซ่ึงแตกแถวจากนี้กลับถูกมองอยางแปลกแยก และถูกยัดเยียดความเปนอื่น

- วัฒนธรรมองคการ ( Organization Culture ) ทีก่ลับยืนอยูฝงตรงขามและหาง
ไกลจากวัฒนธรรมที่ควรจะเปนตามคานิยมสหกรณ

- การเรงเครื่องสํ าหรับแตละสหกรณเพื่อการเติบโตเชิงธุรกิจภายใตกับดักของ
ประสิทธิภาพ ( Efficiency ) และประสิทธิผล ( Effectiveness ) แหงกระบวน
การทํ าใหเปน    อุตสาหกรรม ( Industrialization )

- การยกเครื่อง เพิ่มสมรรถนะ และตื่นตัวในระดับองคการเพื่อการกรุยทางสูเวที
ประกวดสหกรณเชิงปริมาณ

- การเปนสหกรณผูนอบนอมและสวามิภักดิ์ตอบัญชาของผูมีเจตนาดีที่นํ าพา 
สหกรณเขารกเขาพงโดยสุจริต

- ภาวะทีห่ลายสหกรณสูญเสียความมั่นใจที่จะคิดเอง – ทํ าเอง
- การปลอยปละละเลยตอวิธีคิดของมวลสมาชิกที่นับวันจะยิ่งหางไกลจากคา

นยิม สหกรณ เพียงเพื่อการรักษารูปแบบสหกรณไวเทานั้น
- ฯลฯ

 
สํ าหรับปรากฏการณสุดทายในปจจุบัน ก็คือ การดิ้นรนแสวงหาทางออกที่เปนไป

ไดของบรรดาองคการประชาชน หรือองคการชาวบานที่ไมคลอยไปกับทุนนิยม (แตก็ใชวาจะ
เปนสังคมนิยม ) ดวยการจัดตั้งองคการธุรกิจ ที่เปนของสมาชิก โดยสมาชิก เพื่อสมาชิก ปก
ครองกนัเองตามครรลองประชาธิปไตยที่ปรับเขากับทองถ่ิน อยางยึดโยงเหนียวแนนอยางจริง
ใจกบัคณุธรรมที่ดูเหมือนวาไดรับการกลาวอางถึงใน " คานิยมสหกรณ " องคการเหลานั้นฝา
ฟนจากประสบการณจริง ทั้งลองผิดลองถูก ทั้งลมลุกคลุกคลาน บางก็มีอันเปนไปตองลมหาย
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ตายจาก และก็มีบางที่ไมนอยทีเดียวซ่ึงสามารถเติบโตลืมตาอาปากได มิหนํ าซํ้ ายังเปนบทเรียน
สูชุมชนอืน่ๆ อีกมากมายใหไดไปปรับใช ความสํ าเร็จดังกลาวชางไมแตกตางจากที่สหกรณตน
แบบไดบกุเบกิมาแลว จะตางกันอยูบางก็เพียงแตวาองคการทั้งหมดนี้มิไดถูกเรียกวาเปน
" สหกรณ " เทานั้น

เปดปมสหกรณไทย : ในอุงอํ านาจวาทกรรม
 จริงอยูแมไมอาจปฏิเสธไดวานับเปนอัจฉริยภาพที่สํ าคัญประการหนึ่งของมนุษย
ในการที่สามารถสรางสัญลักษณ  (Symbol)  เชงิภาษาเพื่อแทนความคิดที่เปนนามธรรมได  แต
ค ําวา           “สหกรณ" ในภาษาไทยดูจะมีความหมายที่ไกลเกินไปกวานั้นอยางเชื่อมโยงเขาไป
ถึงการเปนวาทกรรม (Discourse) ชุดหนึง่ตามนัยยะที่นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส คือ มิเชล ฟูโก
( Michel Foucault, 1926 - 1984) ไดวางไว อันเปนระบบและกระบวนการสรางหรือผลิตเอก
ลักษณและความหมายใหกับสรรพสิ่งตางๆ ในสังคมที่หอหุมเราอยู ไมวาจะเปนความรู ความ
จริง อํ านาจหรือตัวตนของเราเอง หรือส่ิงที่สรางขึ้นใหดํ ารงอยูและเปนที่ยอมรับของสังคม
ขณะเดียวกันก็ทํ าหนาที่เก็บกดหรือปดกั้นมิใหเอกลักษณและความหมายของบางอยางเกิดขึ้น 
หรือไมก็ทํ าใหเอกลักษณและความหมายของบางสิ่งที่ดํ ารงอยูแลวในสังคมเลือนหายไปได
พรอมกันดวย 28  ดงัปรากฎวาสํ าหรับสหกรณในประเทศไทยนับถึงปจจุบันนี้เปนที่ยอมรับวา
เปนการใหความหมายจากภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งโดยผานกระบวนการเชิงอํ านาจที่ไดสราง
ภาพของสหกรณไว ดังนี้

 " สหกรณ หมายความถึง สมาคมซึ่งไดจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ฤาพึง
ถือไดวาจดทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ " 29 (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2471)
 ตามความหมายอยางเปนทางการในบริบทไทย สหกรณจึงไดรับการตีกรอบและ
ถูกกํ าหนดพื้นที่  ( Space ) ไวชัดเจนดวยคํ าสํ าคัญหนึ่ง คือ จดทะเบียน และความหมายดังกลาว
ยงัคงไดรับการสํ าทับตอกยํ้ าที่จะเดินหนาไปตามนัยยะเดิมอีกตอไป โดยการใหความหมายใน
เวลาตอมา ดังนี้

 " สหกรณ หมายความถึง คณะบุคคลซึ่งรวมกันดํ าเนินกิจการเพื่อชวยเหลือซ่ึงกัน
และกนัและไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณนี้ " 30  (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.
2511 )

 แมจวบจนปจจุบันการใหความหมายแกสหกรณจะมีการขยายความเพิ่มขึ้น แตก็มิ
ไดท ําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สหกรณแตอยางใด  ดังปรากฏจากความหมาย ตอไปนี้
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 "สหกรณ  หมายความวา  คณะบุคคลซึ่งรวมกันดํ าเนินกิจการเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกจิและสงัคม  โดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และไดจดทะเบียนตามพระ
ราชบัญญัตินี้ " (พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 )

 จะเหน็ไดชัดเจนวากระบวนการเชิงอํ านาจไดขีดวงที่จํ าเพาะสํ าหรับสหกรณ ขอ
เทจ็จริงในสังคมไทยที่ตามมาจึงเปนภาพที่ปรากฏวามีองคการตางๆ มากมาย    โดยในจํ านวน
นัน้มอีงคการไมนอยที่มีความเปนสหกรณแตมิอาจเรียกขานตนเองในนามสหกรณได บรรดา
องคการที่มีวิญญาณ สหกรณเหลานี้ไดกอตัวอยางสงบเสงี่ยม และไมปรารถนาจะตอสูกับ
อํ านาจแหงวาทกรรมที่สรางความเปนอื่น (Otherness) ใหแกองคการตน แมวาการเติบโต และ
สมรรถนะที่ยังประโยชนไดอยางแทจริงสูมวลสมาชิกจากองคการที่กลาวถึงขางตนเหลานี้เปน
ทีป่ระจกัษอยูมากมาย แตก็เปนที่นาเสียดายวาดวยอํ านาจแหงวาทกรรมทํ าใหการสหกรณไทย
จ ําตองสูญเสียพลังอันเขมแข็งเหลานี้ไปอยางที่ไมนาจะเปน ทั้งที่การผนึกองคการเหลานี้เขาใน
ขบวนการสหกรณไทยนาจะเปนโอกาสอันดีในการชวยสรางความเปนปกแผนแข็งแกรงแก
ขบวนการเอง สมดังที่นักปรัชญารวมสมัยทานหนึ่ง คือ จัง โบดริลลารด ( Jean Baudrillard )
ไดกลาวไววา " ใครกต็ามตดิอยูกับความหมายยอมตายดวยความหมาย " ( Whoever lives by
meaning dies by meaning ) ซ่ึงสภาพดงักลาวดูจะไมไกลเกินความเปนจริงที่ไดปรากฎและ
ก ําลังปรากฎอยูกับการสหกรณไทยเทาใดนัก
 
สถานการณดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
: สิง่ทาทายสหกรณท่ีไมเคยหยุดนิ่ง

 ดงัทีก่ลาวตอนตนแลววาการสหกรณไทยมิใชเปนสิ่งที่อยูโดดๆ โดยมีพัฒนาการที่
เฉพาะของตนจากภายในเทานั้น หากเปนสวนหนึ่งของระดับมหภาค คือ รัฐชาติและโลกที่มี
การเคลื่อนไหวปฏสัิมพนัธกันตลอดเวลา        อดีต ปจจุบัน และอนาคตของการสหกรณไทย
ยงัคงตองคาบเกี่ยวไปมากับสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมมหภาคดัง
กลาว สาระสํ าคัญของสถานการณที่เกิดขึ้นมาแลวในอดีตก็ดี หรือที่กํ าลังหอมลอมการ
สหกรณไทยในปจจุบันนี้ก็ดี ลวนมีความหมายตอการสหกรณไทยอยางหยั่งรากลึกลงไปทั้งใน
ระดบับคุคล องคการ และขบวนการสหกรณเองทั้งสิ้น พลวัตของสถานการณลวนมีสวนเกี่ยว
ของกบัสหกรณในทุกมิติแหงกาลเวลา แตสํ าหรับในที่นี้จะขอละมิติแหงอดีตและปจจุบันซึ่ง
ไดกลาวถึงไปบางแลวในตอนตน เพื่อทิ้งนํ้ าหนักลงยังภาพทาทายที่รอการสหกรณไทยอยูเบื้อง
หนานับแตนี้เปนตนไป
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 ภาพสํ าคัญที่รอคอยอยูเบื้องหนาและคาดวาจะปรากฎขึ้นในบริบทไทยอยางตอ
เนือ่งไปอีกคอนขางยาวนานนาจะผูกพันอยูกับสถานการณของโลก ดังนี้

1. กระแสโลกาภิวัตน
2. การเคลื่อนยายกระบวนทัศน
3. แนวทางหลังสมัยใหม
4. วกิฤติส่ิงแวดลอมและอุบัติภัยธรรมชาติ

 แมทั้งหมดที่กลาวนี้ไดสอเคาที่จะเกี่ยวโยงกับสังคมไทยและการสหกรณในบริบท
ไทยมาแลวตัง้แตกอนหนา แตนับเนื่องจากนี้ตอไปอีกนับวันจะเปนความสัมพันธเขมขนที่
สหกรณตองเตรียมพรอมตอการรับมือไมวาจะถูกจูโจมหรือแทรกซึมเขามา

กระแสโลกาภิวัตน : คล่ืนลูกใหญท่ีถาโถมสหกรณ
 โลกาภวิตัน เปนกระบวนการผสมผสานระดับโลกที่กระบวนการเปลี่ยนแปลงผู
คน เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง ขึ้นอยูกับอิทธิพลระดับนานาชาติ และเปนสิ่งที่ผูคน
ตระหนกัรูไดถึงบทบาทของอิทธิพลเหลานี้ในการใชชีวิตประจํ าวัน31 ปรากฏการณตางๆ ที่เรา
มกัเชื่อมโยงวาเนื่องจากกระแสโลกาภิวัตนนั้น แทจริงเปนผลพวงจากการหยั่งรากของโลกาภิ
วตันทีม่มีาตั้งแตคร้ังโบราณกาล  โดยสามารถกลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตนไดเร่ิมตนมา
หลายพันปแลวเมื่อคร้ังที่ผูคนจากตางวัฒนธรรมเริ่มมีการติดตอระหวางกันดวยการอพยพยาย
ถ่ิน  การคา การพิชิตปราบปราม และการเผยแพรศาสนา นักวิทยาศาสตรสังคมบางทานก็มุง
ประเด็นไปที่เทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปนแรงผลักดันสํ าคัญสู
โลกาภิวัตน32 แตไมวาจะเริ่มตนมาอยางไร หรือเพราะเหตุใดก็ตามอาจประมวลลักษณะสํ าคัญ
ของโลกาภวิตันไดดังนี้ 33

1. โลกาภวิัตน คอื สภาวะที่โลกอยูในสภาพที่ตองพึ่งพาตอกัน
2. โลกาภวิัตน คือ การเผด็จการของนักโลกาภวิัตน ( Globalizers )
3. โลกาภวิัตน คอื การแผขยายการครอบครองของนักโลกาภวิตัน ในเวลาเดียว

กนัก็แผขยายการถูกครอบครอง (Globalized) ไปยังผูที่ถูกนักโลกาภิวัตน
ครอบครองดวย

4. โลกาภวิัตน คอื รวมโลกใหผสมกลมกลืนกัน (Homogenization) จนเปนแบบ
เดียวกัน (Uniformity)

5. โลกาภวิัตน คอื การสรางความเกี่ยวกระทบระหวางปจจัยหรือตัวแปรที่
เหมอืนกนัหรือตางกันที่อยูในระบบเดียวกัน จะเปนระบบการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม หรืออ่ืนใดก็ไดในระดับโลก
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6. โลกาภวิัตน คอื การทํ าลายขอบเขตอธิปไตยเดิม และขยายขอบเขตใหม ซ่ึงมี
ผลเจอืจางความเปนอธิปไตยของรัฐ และความรูสึกชาตินิยมของหมูคนทั่วไป
ในระดับกลาง และทองถ่ินในขอบเขตรัฐเกา

 ในปจจุบันนี้เรามักพบการใชคํ าวาโลกาภิวัตนในความหมายเชิงเศรษฐศาสตรเปน
สวนใหญ แตใชวาโลกาภวิตันจะอยูนอกประเด็นของการเมือง สังคมวฒันธรรม และ
เทคโนโลยีก็หาไม ดังนั้น จากกระแสโลกาภิวัตนจึงยอมสามารถแจกแจงลงไปในมิติตางๆ ที่
จะกลาวถึงตอไป ดังนี้

 มิติทางเศรษฐกิจ
 ในบริบทแหงสังคมโลก ที่สะทอนภาพกวางของโลกาภิวัตน ไดแก

- ชัยชนะของทุนนิยมและความพยายามในการรักษาตํ าแหนงของผูชนะไวให
ยาวนาน

- การขยายฐานเศรษฐกิจทุนนิยมที่มิใชมีเพียงทุนการเงิน ( Finance Capital) เทา
นัน้ แตการเติบใหญของทุนบริการ ( Service Capital ) ทีไ่มจํ าเพาะแตทุนการ
เงิน ( Finance Capital) จะถบีตวัข้ึนมาเปนทุนหลัก แตกอนจะถึงขั้นนั้น ทุน
วัฒนธรรม ( Cultural Capital ) จะทวีความสํ าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 34

- ผลผลิตที่จับตองไมไดจะเติบโตรวดเร็วกวาสินคาที่จับตองได ซ่ึงผลผลิตเชน
นีแ้บงออกเปน 4 รูปแบบ คือ บริการ ( Services ) สารสนเทศ (Information)
บริการที่เปนองคประกอบของสินคา ( Service Component of Products ) และ
อารมณ ( Emotion )  เชน  ความเชื่อถือจงรักภักดีตรายี่หอและความสัมพันธ 35

- ความเร็ว ( Speed ) จะท ําใหวงจรชีวิตผลิตภัณฑหดสั้นลงจากแรมปเหลือแค
เดอืนหรือแมกระทั่งชั่วสัปดาหเทานั้น 36

- นเิวศเศรษฐศาสตร ( Ecological Economics ) และ ทุนนิยมธรรมชาติ
(Natural Capitalism)  37

- การขยายขอบขายการพัฒนาอันเกิดจากการจัดการระดับโลกโดยมีตลาดโลก 
(Global Marketplace) เปนกลไกสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลง 38

- ความหลากหลายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในทุกภาคเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในภาคบริการ

- เครือขายการครอบคลุมของมาตรฐานการผลิตสากล ที่สงผลตอกระบวนการ
ผลิตสินคาและบริการ

- การรณรงครักษาไวซ่ึงการคาเสรีแบบรวมกันผูกขาดที่กระทบตอธรรมชาติ
ความสมัพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และโครงสรางความสัมพันธระหวาง
มนษุยกับธรรมชาติที่คนแข็งแรงควรชวยคนออนแอ แตปจจุบันเกิดโครง
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สรางใหม คือ การหากินกับคนออนแอ ทํ าธุรกิจกับความยากจน หากินกับ
ความเมตตา วิ่งไลตามการคาเสรีแบบรวมกันผูกขาดที่ขัดตอโครงสรางความ
สัมพนัธ ความเปนธรรมแกมนุษยและจริยธรรม

- ชองวางที่ถางกวางขึ้นระหวางความรํ่ ารวยกับความยากจนของประเทศที่ถือวา
เจริญแลวกับประเทศที่กํ าลังพัฒนา

- เศรษฐกจิระหวางประเทศนับวันจะสงผลตอรายได งาน และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิในนานาประเทศ ดวยความมุงมั่นที่การผลิตตนทุนตํ่ า  การโยกยาย
ฐานผลิตไปยังแหลงแรงงานราคาถูก แหลงแรงงานที่มีทักษะเหมาะสม แหลง
ทีใ่กลชิดกับทรัพยากร ทํ าใหการเคลื่อนยายเงินทุน และเทคโนโลยีการผลิต
ตลอดจนผลกระทบจากกระบวนการผลิต จะยังคงสะพัดอยูตอไป

- การผกูขาดในนามการคาเสรี จากอํ านาจของบริษัทเชื่อมโยงกับแนวคิดการ
เปดการคาเสรีที่พิสูจนใหเห็นอยางเดนชัดวาในโลกของธุรกิจการคานั้น ลวน
แตตางแสวงหาอํ านาจแหงการคาใหแกตนทั้งสิ้น  และภายใตโครงสรางระดับ
ชาต ิระดับโลก ลวนแตมียักษใหญยืนทะมึนควบคุมอยูทั้งสิ้น 39

- ฯลฯ

 ในบรบิทสงัคมไทยที่ยังยึดอยูกับการหมุนตามโลก หากพิจารณาจากแงมุม
ระหวางผูกระทํ า คือ นักโลกาภวิตัน กับผูถูกกระทํ า คือ ผูถูกครอบงํ า สถานภาพที่ชัดเจนของ
สังคมไทยดจูะคอนไปในทางฟากของผูถูกกระทํ าเสียเปนสวนใหญ โดยภาพสะทอนแหง
สังคมไทยที่ถูกรุมเราดวยกระแสโลกาภิวัตนที่นาจะปรากฏ ไดแก

- การสรางพื้นที่ในตลาดโลกดวยการมุงสูการผลิตเพื่อรับใชสังคมอื่นบนตนทุน
แหงทรัพยากรในสังคมไทย

- แหลงรองรับแรงงานอพยพทั้งระหวางเขตแดน และการอพยพเคลื่อนยายกัน
เองในเขตแดน

- การถกูตจีากและโยกยายฐานการผลิตบางดานออกจากไทย เพราะศักยภาพใน
การขยายตลาดภายในของสินคาตางชาติมีอัตราที่นอยกวาในเชิงเปรียบเทียบ
กบับรรดาประเทศเพื่อนบานหรือประเทศอดีตสังคมนิยม เชน เวียดนาม จีน

- การยดึมั่นในระเบียบและขอตกลงตามมาตรฐานสากล
- การวิ่งตามเครื่องมือผลพวงของตลาดเสรี เชน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

(Privatization)
- ฯลฯ
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มิติทางการเมือง
 ในบรบิทแหงสังคมโลกกระแสที่ชัดเจนภายใตโลกาภวิัตน ไดแก

- การครอบครองของระเบียบโลกใหม ( New World Order ) อยางเปนเอกภาพ
ของอุดมการณเศรษฐกิจทุนนิยม

- การปกปองคํ้ าชูประชาธิปไตยเพื่อการปกครองโดยคนสวนใหญโดยมีรูปแบบ
ทีจ่ะเคลือ่นจากประชาธิปไตยแบบมีตัวแทน สูประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม
มากขึน้ โดยอาศัยกลไกของประชามติ และประชาสังคม เปนพลังขับเคลื่อน

- ความยุงเหยิงของประชาธิปไตยในฐานะอีกดานหนึ่งของเหรียญ อันนํ าสูความ
ราวฉาน ไมลงรอยกัน เพราะกติกาของเสียงขางมากที่อยูเหนือความถูกตอง

- อุดมการณทางการเมืองของโลกเสรีที่มาแรงเหนืออุดมการณอ่ืน หากแตยังคง
เผยชองโหวที่ไรความเปนธรรม ขาดความยุติธรรม และแฝงไวซ่ึงการทํ าลาย
มนุษยธรรมตามแนวคิดอตัถประโยชนนิยม ( Utilitarianism ) การแสวงหา
ความหลดุพนจากสภาพดังกลาว ยอมเปนไปไดที่จะเปดโอกาสสูการมาเยือน
ของอดุมการณอ่ืน ดังนั้น การปะทะและตอสูไมวาจะในหรือนอกรูปแบบยัง
คงตองเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงยิ่ง ๆ ขึ้น

- ฯลฯ

 ในบริบทแหงสังคมไทยซึ่งประกาศตนแนวแนในการยึดตามระบอบการปกครอง
แบบประชาธิปไตย ภาพปรากฏที่สํ าคัญนาจะ ไดแก

- พิมพเขียวการปกครองและการบริหารจัดการตามกระแสกระจายอํ านาจ  
(Decentralization)

- การแบงขั้วชัดเจนระหวางพวกโลกานิยม (Globalism) กบัชมุชนนิยมหรือทอง
ถ่ินนิยม ( Localism )

- สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของสังคมทองถ่ินที่ถูกทํ าลายดวยการแผอํ านาจอิทธิ
พลของทุนนิยมโลก

- การเสริมสรางพลังอํ านาจ ( Empowerment ) ในรูปแบบทางการ
- การตรวจสอบดวยอํ านาจประชาชน
- ฯลฯ
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 มิติทางสังคมและวฒันธรรม
 ในบริบทแหงสังคมโลกที่ถูกเรงดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีทํ าใหการเชื่อม
โยงตดิตอสัมพันธกันทํ าไดอยางรวดเร็ว และยนระยะทางในการรับรูจากแหลงขอมูลที่หาง
ไกล สภาพสังคมและวฒันธรรมอยางที่ดูเหมือนกันทั้งโลก ไดแก

- ครอบครัว คือ จุดกระทบที่เปราะบางซึ่งตองรับมือกับการโถมทับของการเปลี่ยนแปลง
ทางสงัคมอยางรวดเร็ว ดังนั้น ยุทธศาสตรการยึดกุมครอบครัวนาจะเปนหัวใจหลักใน
การปองกันแกไขปญหาสังคมจนถึงการบอนทํ าลายสังคม ที่โดยดานหนึ่งจะกอใหเกิด
การพึง่พงิภายนอกยิ่งๆ ขึ้น ซ่ึงทํ าใหการเกาะเกี่ยวในครอบครัวไรสมรรถภาพ หรืออีก
ทางดานหนึ่งดวยความแข็งแกรงของครอบครัวคุณภาพก็จะเปนการสรางพลังความ
เขมแข็งจากภายในของประชาสังคม (Civil Society ) ดงันัน้ นโยบายตางๆ จึงไมอาจ
ละเลยไปจากเสรีภาพและความเปนอยูที่ดีของครอบครัว

- การวิ่งตามกระแสบริโภคนิยม (Consumerism) อยางไมลืมหูลืมตา และลุมหลงใน
ปจเจกชนนิยม (Individualism) ทีน่ ําพาสูการใหความสํ าคัญตอประโยชนสวนตน
(Self - interest)

- การคํ านึงถึงสิทธิมนุษยชน ( Human Rights ) สํ าหรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และ
การเรียกหาความโปรงใสทุกพื้นที่ใหสถาปนาธรรมาภิบาล ( Good Governance ) ใน
ทกุระดับของระบบสังคม ทั้งเพื่อมโนธรรมและเพื่อผลประโยชนทางการเมืองตลอด
จนเพื่อเปนเครื่องมือทางธุรกิจ

- การปะทะกันระหวางประโยชนสวนตัว  ( Self - interest )    กบั   ประโยชนสวนรวม (
Mutual  - interest ) จะขยายตัวมากขึ้น

- การแพรขยายและประชาสัมพันธคานิยมและวัฒนธรรมที่เอื้อและที่สามารถเปนสินคา
ได

- การพัฒนาสังคมในระดับชาติจะคํ านึงถึงพื้นฐานความแตกตางทางวัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตรมากขึ้น สวนในระดับทองถ่ินจํ าเปนตองใหเปนการตอบสนองตอความ
ตองการและความปราถนาเฉพาะของแตละชุมชน 40

- สังคมแหงความรุนแรงยังคงขยายตัวออกไปทั้งรูปแบบและความหนักหนวงในทุก
ปริมณฑลของสังคม อบายมุข การกดขี่ทารุณกรรม และการรังเกียจเดียดฉันทดวยขอ
จ ํากัดเทียมตางยังคงไมหยุดยั้ง

- การตอสูระหวางตางเอกลักษณวฒันธรรม  ความแตกตางอยางแตกแยกและการกลบ
รัศมกีนัดวยการกดขี่เชิงอํ านาจก็ยังคงดํ าเนินอยูตอไป แมความขัดแยงเชิงอุดมการณจะ
คลายลงไปมากแลว แตความขัดแยงที่พัฒนาจากสายที่ผิด ( Fault Lines ) ระหวาง
อารยธรมยังคงถูกใชเพื่อการแสวงหาประโยชนแกผูนํ าหรือกลุมทางการเมือง 41
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- ฯลฯ

 ในบรบิทแหงสังคมไทยซึ่งไดรับการสงผานกระแสโลกมาเต็มๆ อยางรวดเร็วโดย
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทุกคน ทุกครัวเรือน มีสิทธิเขาถึงไดงายขึ้นนั้น ยอมเกิดการหลอหลอม
ทางสังคมและวฒันธรรมในทิศทางตางๆ  เชน

- การตดิอยูกับปญหาสังคมพื้นฐานซึ่งยังเรื้อรังอยางไมจบสิ้น เชน ความยากจน สุข
ภาพอนามัย การศึกษา อาชญากรรม ส่ิงเสพติด หมกมุนกามารมณ และความเสื่อม
โทรมทางศีลธรรม เปนตน

- ระบบสวสัดิการสังคมที่ถอยหางจากฐานคุณธรรมแหงความเมตตา กรุณา มาสูการ
ปฏิบัติเพียงใหลุลวงตามหนาที่ที่รับผิดชอบ

- วัฒนธรรมบริษัท ( Corporate Culture ) ทีแ่พรเขาไปในการจัดการทุกองคการ เชน
โรงพยาบาล สถานสังคมสงเคราะห องคการบริหารสวนทองถ่ินระดับตางๆ
เปนตน

- การปะทะและขัดแยงระหวางวัฒนธรรมตางรุน เชน วัฒนธรรมของรุนร้ือฟนอดีต
กบัวฒันธรรมเยาวชนรุนใหมที่คราครํ่ าไปดวย นํ้ าเมา ยาอี ดนตรี อิสระเสรี และ
ฟรีเซ็กซ

- การดงึเอาคานิยมมาเปนจุดขายและใชเปนเครื่องมือการจัดการ
- การเอาตัวรอดไมไยดีตอปญหาสังคมไมวาใกลหรือไกลตัว
- การดิน้รนแสวงหาทางออกโดยการมีสวนรวมอยางกวางขวางขึ้น โดยมีประชาชน

เปนฐานและศูนยกลางการพัฒนา
- ภาวะครอบครัวแตกสลาย ซ้ํ าซากดวยประเพณีความจํ าเจ ( Routinization ) ใน

ครอบครัวอยางปราศจากความอบอุน และการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธในครอบ
ครัว เชน การดูแลทารก ผูปวย และคนชรา ที่สงผานใหอยูในมือของผูที่มิใชเครือ
ญาติ

- วฒันธรรมการยอมรับความผิดพลาดบกพรองโดยสุจริต
- การยกระดับและให ความสํ  าคัญอย างเสมอภาคแก  ผู อยู ชายขอบสังคม  

(Marginalised) เชน ผูพิการ  กลุมชนสวนนอย
- ฯลฯ

กระบวนทัศน : อํ านาจที่มองไมเห็นที่กุมบังเหียนสหกรณ
 กระบวนทัศน ( Paradigm ) หรือ ทัศนะแมบท หมายถึง ความคิดหรือทัศนะพื้น
ฐานในการมองโลกที่เปนตนตอบอเกิดของความคิดหรือทัศนะอื่นๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง
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ทศันะแมบท จึงยอมมีความหมายในเชิงการเปลี่ยนแปลงอยางถึงรากถึงแกนในทางความคิด
การรบัรูและคุณคาตางๆ ซ่ึงทํ าใหเกิดทัศนะการมองสภาพความเปนจริงแบบหนึ่ง42 กระบวน
ทศันชุดหนึ่ง ๆ ไดครอบคลุมวิธีคิดและขยายผลออกไปในทางปฏิบัติอยางมากมายหลายดาน
อยางยาวนานนับศตวรรษ แตในชวงปจจุบันปรากฏการณตางๆ ไดสะทอนถึงการเคลื่อนยาย
ในการเปลีย่นจากกระบวนทัศนชุดหนึ่งสูอีกชุดหนึ่งอยางชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ   เปนตนวา

- รากฐานความคิดอันมีตนกํ าเนิดจากวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรมที่กํ ากับ
วฒันธรรมการเรียนรูอันยังผลใหเกิดองคความรูและโลกทัศนที่แยกสวน แมจะยังคง
สืบทอดตอเนื่องไปอีก แตดวยชองโหวของฐานคิดดังกลาวก็มีสวนกระตุนใหเกิดการ
เคลือ่นยายกระบวนทัศนในการพิจารณาสาระอยางเปนองครวมมากขึ้น

- ความจริงทางวิทยาศาสตร เหตุผลทางวิทยาศาสตร และวิธีการทางวิทยาศาสตร กํ าลัง
ถูกเขยาบลัลังก การยึดติดในวิธีวิทยาแบบใดแบบหนึ่ง นอกจากจะเปนมายาภาพแลว
ยงัเปนตัวขัดขวางความกาวหนา ฉะนั้น ส่ิงสํ าคัญที่สุดคือการเปดโอกาสใหใชวิธีการ
ตางๆ ไดอยางเปนอิสระ ถึงแมวาวิธีการนั้นจะดูนอกคอกก็ตาม43

- การเสื่อมสลายของปตาธิปไตย (Patriarchy) ทีถู่กทาทายดวยกระแสสตรีนิยม
(Feminism) และเปดพื้นที่ใหผูหญิงมีบทบาทในการกํ าหนดระบบตางๆ เชน  พื้นฐาน
ของระบบปรัชญา ระบบสังคมและระบบการเมือง มากขึ้น

- การเปลี่ยนเสนทางจากวิธีคิดเชิงกลไกแบบเดสคาตส - นิวตนั สูการหยั่งถึงแกนแทวิธี
คิดของทฤษฎีควอนตัม ( Quantam Theory ) ทีไ่มมี "ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง" มีแตการโยงใย
ความสมัพันธระหวางสวนตางๆ  เปนองครวม และสอดคลองกับลักษณะทางนิเวศน
วิทยา 44 ตลอดจนทฤษฎีอภิมหาโกลาหล ( Chao Theory ) ทีค่ ํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง
อยางไมตอเนื่อง ซ่ึงความไรระเบียบแมนอยครั้งแตเมื่อเกี่ยวพันตอสภาพแวดลอมอยาง
เปนลูกโซ ก็จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมหาศาลไดในที่อ่ืน ดังที่เรียกขานกันวา
ผลกระทบพลังผีเสื้อ ( Butterfly Effect )

- จุดเนนทางเศรษฐศาสตรที่เปลี่ยนจากการคิดแตการเติบโตสูปญหาในวิธีการจัดสรร
กระบวนการเติบโต หันมาชูประเด็นการจัดสรรทรัพยากรในปริมาณที่กํ าหนดในหมูผู
บริโภคแตละรายและแตละกิจการ 45

- ความไมครอบคลุม และชองโหวของบรรดาทฤษฎีหลักตางๆ  ที่พัฒนาขึ้นมากวา 200
ป บนความลํ าเอียงที่เขาขางเสรีนิยมก็ดี วิทยาศาสตรก็ดี  และคริสตศาสนาบางชวง
เวลาก็ดี กํ าลังถูกตั้งคํ าถามมากมายเมื่อตองเผชิญกับปญหารูปแบบที่แตกตางไปจาก
เดมิ เชน การโคลนนิ่งมนุษย การดัดแปลงทางพันธุกรรมในพืชและสัตว การพิทักษ
สิทธิทางสังคม ( Social Advocacy ) แกผูเสียเปรียบ และผูมีสวนไดสวนเสีย

- ฯลฯ
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 สํ าหรับในบริบทไทยนั้นกลาวไดวาการตกอยูในฐานะเปนผูนํ าเขาหรือผูถูกยัดเยีย
ดกระบวนทศันตางๆ ที่แปลกแยกจากพื้นฐานสังคมไทยไดนํ าพาสูทางแพรงของกระบวนทัศน
สํ าคญั 2 ขั้ว คือ กระบวนทัศนที่นิยมและคลอยตามตะวันตก กับการหันกลับมารื้อฟนกระบวน
ทศันจากภูมิปญญาตะวันออกที่มีศาสนาเปนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ศาสนาพุทธที่มีอิทธิ
พลสูงในสังคมไทย การแสวงหาทางออกโดยการเชื่อมโยงปรัชญาทางศาสนากับวิชาการตางๆ
ทีเ่คยน ําเขาจากตะวันตกจะมีมากขึ้นในทุกสาขา

 แนวทางหลังสมัยใหม : เสนทางยาวไกลสํ าหรับการสหกรณ
 วถีิชีวติและโลกทัศนตามแนวทางหลังสมัยใหม    หลังนวยุค   หรือ   แบบโพสต
โมเดิรน   (Postmodern)เปนเสมอืนอีกกระแสคลื่นที่พัดเขามาอยางคาบเกี่ยวกับคลื่นแหงสมัย
ใหม        (Modern) ทีเ่ปนกระแสรวมสมัย การปะทะกันระหวาง 2 กระแสดังกลาว สวนหนึ่ง
ยอมกอใหเกดิการแตกแยกรุนแรงแบงเปนคนละฝายประจันหนากัน แตอีกสวนหนึ่งจะเกิดการ
ผสมผสานเพื่อแสวงหาความกลมกลืนรวมกัน
 กระแสโพสตโมเดริน  จะไมเล่ือมใสในวรรณกรรมหลัก ( Grand Narratives ) ที่
พยายามสราง  " ทฤษฎีหลัก "   ( Grand Theory ) สํ าหรับกํ าหนดองคความรูที่เปนสากล
สํ าหรับมนุษยชาติ 46 คณุลักษณะสํ าคัญของสังคมหลังสมัยใหม ก็คือ 47

1. ถือวาความจริงทั้งหลายยอมแตกตางไปตามกาละเทศะ ในแตละทองถ่ินมีชุดของความ
จริงของตนเอง

2. ไมมรีะบบความเชื่อชุดใดชุดเดียวที่จะสามารถอธิบายความจริงได ดังนั้น การมีหลาย
ฝาย การมีสวนรวม การเสริมพลังอํ านาจ และการยอมใหมีทางเลือก เปนสิ่งที่ตองได
รับการคํ านึงถึง

3. การใชเหตุผลอยางเขมขน การสรางมาตรฐานสากล การผูกขาดวิธีคิดโดยกลุมใดกลุม
หนึง่ไมอาจนํ าพาใหเขาสูความจริงทั้งหลายที่มีอยูได

4. ความจํ าเปนที่ตองทํ าความเขาใจรวมกันในระหวางตางวัฒนธรรมอยางไมมีศูนยกลาง
ทีส่ะทอนถึงตนเอง ไมมีแมแตการจัดรูปแบบความคิด แตจะยอมรับความแตกตาง
ความขดัแยงอยางไมมีเกณฑใดๆ ที่ถือวาเปนสากล

 กระแสขางตนปรากฏชัดนับตั้งแตชวงทศวรรษ 1970 เปนตนมา อยางเปนกระแส
ทีแ่ตกตางจากยุคสมัยใหม โดยครอบครัว ช้ันทางสังคม ชุมชน ความจงรักภักดีตอชาติ หรือ
ความคาดหวังทางสังคมที่เชื่อมโยงกับประเด็นของเชื้อชาติ หรือ เพศ เหลานี้จะมีสวนนอยลงๆ
ทกุทใีนการกํ าหนดวิถีชีวิตผูคน แตผูคนจะเปนอิสระที่จะบากบั่นเพื่อสรางอตัลักษณของตน
เอง 48 แมจะเปนอตัลักษณที่มั่นคงนอยและเปราะบางมากก็ตามที ซ่ึงในบางทัศนะก็ยังคงเห็น
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วา ภาวะหลังสมัยใหมนี้ยังไมสามารถอธิบายชัดถึงกิจกรรมประจํ าวันที่ซับซอนได เพียงแตให
เหน็ถึงภาวะทั่วๆ ไปที่ไมปรากฏขอใจความ 49

 แนวทางดังกลาวทํ าใหสังคมไทยจํ าเปที่ตองเตรียมพรอมรับกับภาวะพหุลักษณะ 
(Pluralism) ทีเ่ปดทางใหทุกความแตกตางไดแสดงออก ใหวฒันธรรมยอยที่แตกตางกันเปนที่
ยอมรับอยางเสมอภาคกัน 50 และการกํ าหนดอตัลักษณ ( Identity ) ประกาศตัวตนอยางมีความ
เปนตัวของตัวเองมากขึ้น
 ดงันัน้ นบัวนัความหลากหลายแบบตางๆ จะมีมากขึ้นในทุกวงการ ไมวาจะเปน
ดาน ความคิด ความเปนอยู  จริยธรรม ศิลปะ อาชีพ การศึกษา เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
การสือ่สาร การพักผอนหยอนใจ ฯลฯ  อันยอมยังผลใหการสหกรณไทยไมอาจหยุดอยูเพียงใน
แบบแผนตามประเภทหรือขั้นตอนตามที่เคยชินกันมาไดอีกตอไป หากแตจํ าเปนตองสกัดทิ้ง
บรรดาขอจํ ากัดตาง ๆ  ที่ทํ าใหสหกรณขาดความคลองตัวในการเผชิญหนากับกระแสดังกลาว

 ส่ิงแวดลอมและอุบัติภัยธรรมชาติ : ปญหารวมสมัยทั้งอดีต ปจจุบันและอนาคต
 การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและการขยายตัวของมลภาวะจะเปนปญหาที่ยิ่งทวี
ความรนุแรงมากขึ้น ปฏิกิริยาเรือนกระจกเปนเพียงภาพสะทอนเดียวใหโลกคํ านึงถึงผลอันนา
สะพรงึกลัวที่จะเกิดขึ้น แตผลพวงจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีชีวภาพ การปรับแตงและตัด
ตอทางพนัธุกรรมไมวาจะเปนในพืช สัตว หรือแมกระทั่งในมนุษย ตลอดจนเทคโนโลยีทางอุต
สาหกรรรมและบริการ แมสวนหนึ่งจะเปนความพยายามของมนุษยเพื่อใหเกิดความคุมคาและ
ประหยัดมากที่สุด แตในทางกลับกันการคืบคลานของความไมสอดคลองสมดุลกับธรรมชาติ
ยอมเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได การเกิดขึ้นของอุบัติภัยธรรมชาติ ไมวาจะเปนพายุฝน ฝนแลง
โคลนถลม ภูเขาทะลาย แผนดินไหว และทุพภิกขภัยตลอดจนโรคระบาดตางๆ ยอมเปนภาวะที่
มนษุยชาตติองเผชิญอยางมิอาจหลีกเลี่ยง แนนอนวาผลแหงการกระทํ าในอดีตและปจจุบันดวย
นํ ้ามอืมนษุยไดตั้งเคาทะมึนและอาจจูโจมชาวโลกอยางกระทันหันไดไมวันใดก็วันหนึ่ง
 สํ าหรับในบริบทสังคมไทยซึ่งเคยเปนอูขาวอูนํ้ า เปนแหลงอันอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรและพืชพันธุตางๆ ก็กํ าลังถูกทํ าลายดวยนํ้ ามือของสังคมไทย ทั้งในฐานะเปนผู
กระท ําการเอง เปนผูดูดายปลอยปละละเลย เปนผูสนับสนุนและเห็นดีเห็นงาม เทานั้นยังไมพอ
แรงกระหนํ่ าจากอิทธิพลแหงความวิกฤติของสิ่งแวดลอมในระดับโลกยังเสริมแรงซํ้ าเขามาอีก
 ดงันัน้ ลํ าพังความหวงใยและอนาทรรอนใจตอปญหาดังกลาวคงไมพียงพอเสีย
แลว แตการรณรงคดวยการปฏิบัติอยางจริงจังจํ าเปนตองไดรับการฟนฟู
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โอกาสและอุปสรรคสํ าหรับการสหกรณไทย

 ในการประมวลภาพสถานการณภาวะแวดลอมทั้งหมดทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวฒันธรรม ที่เปนบริบทสํ าหรับการสหกรณไทยนั้น นับเปนภาระงานที่มากมายเอา
การและไมรูจักจบ ดังนั้น จากเพียงการมองผานอยางรวบรัดดังกลาวขางตน ในทุกสถานการณ
ลวนมคีวามสามารถในการเปนไดทั้งโอกาสและอุปสรรคตอสหกรณ เปรียบดังลักษณะของ
เหรียญสองดานที่สุดแตผูครอบครองจะรับหรือนํ าสวนใดมาใช เนื่องจากผูเขียนตั้งอยูบนฐาน
คดิทีว่าในทุกสิ่งที่มองเห็นวาเปนโอกาสยอมสามารถเปนอุปสรรคไดในตนเอง  และในทาง
กลับกัน ในบรรดาอุปสรรคนั้นก็ลวนมีสวนในการสรางโอกาส  อิทธิพลของแตละสถานการณ
มอิาจมตีอสหกรณอยางแยกขาดเบ็ดเสร็จระหวางโอกาสและอุปสรรค ประเด็นสํ าคัญจึงอยูที่วา
การสหกรณไทยจะทํ าความเขาใจกับแตละสถานการณนั้นอยางไร ตีความและขยายมุมมอง
ออกไปไดมากแคไหน ยกตัวอยาง เชน

- การหันมองออกขางนอก (Outward - oriented) มุงไปที่ตลาดโลก (Global
Marketplace) ในฐานะเปนกลไกสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลง  แนนอนสวนหนึ่ง
ยอมทํ าใหเห็นชองทางและโอกาสทางธุรกิจที่ไดจากการคาดการณทิศทาง 
และอุปสงค - อุปทานของสินคาในตลาดโลก ซ่ึงหากสามารถผสานกันไดกับ
ความสามารถหลัก (Core Competencies) ทีธุ่รกิจสหกรณนั้นๆ และที่แตละ
ขบวนการสหกรณมี ยอมสามารถเอื้อตอการเติบโตและอํ านวยประโยชนกลับ
สูสมาชิกไดมากขึ้น แตในทางกลับกัน จากบทเรียนในอดีตที่มีไมนอยที่
สหกรณกลับเปนผูทํ าลายสมาชิกเองเพราะดวยการตัดสินใจวิ่งตามตลาดโลก
และพึ่งพิงกับตลาดโลก

- การยกระดับและใหความสํ าคัญอยางเสมอภาคแกผูอยูชายขอบสังคม เชน
ชนกลุมนอย ผูติดเชื้อเอดส คนพิการ ฯลฯ สวนหนึ่งยอมเปนโอกาสในการ
สรางสรรคสหกรณใหมๆ ที่เปนธุรกิจที่สนองตรงตามความตองการเฉพาะ
ของกลุมชนนั้นๆ ไดดวยกลุมตนเอง หรือการขยายโอกาสที่ในสหกรณอ่ืนจะ
ดงึเขารวมกิจกรรมเปนเจาของรวมกัน เพื่อประโยชนรวมกัน แตในทางกลับ
กนักอ็าจน ําสูความแบงแยก แตกตาง ดวยอคติพื้นฐานในขอจํ ากัดเทียมตางๆ
ได

- การเผชิญอุบัติภัยที่ยังความสูญเสียทั้งตอผูคน องคการและชุมชน อาจจะทํ า
ใหยากในการรื้อฟนสิ่งที่ไดชวยกันสรางสรรคมาแลว ความทอแท หดหู หมด
ก ําลังใจ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางไมอาจหลีกเลี่ยง แตทามกลางความพินาศ
เหลานัน้ก็ยังมีอีกมากที่เปนการกระตุนใหเกิดพลังที่จะเขมแข็ง และที่สํ าคัญ
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คอื พลังแหงความสามัคคี เอื้ออาทรตอกันและกันอยางจริงใจที่สงผลใหเกิด
การพลกิฟนหรือแมกระทั่งสรางใหมตามแนวทางสหกรณ

- การเคลื่อนยายกระบวนทัศนที่นํ าสูการดึงปรัชญาศาสนาและภูมิปญญาที่เคย
ถูกทอดทิ้งในทองถ่ินใหมีชีวิตชีวาขึ้น ยอมเปนโอกาสสํ าหรับสหกรณที่จะนํ า
พาสมาชกิ องคการและขบวนการสหกรณ ใหสามารถดํ าเนินไปอยางสอด
คลองกบัวิถีที่หยั่งรากลึกในสังคมไทยไดมากขึ้น แตในทางกลับกัน หากดวย
มมุมองของการนํ าเอาปรัชญาหรือภูมิปญญาเหลานั้นมาเปนเพียงจุดขาย มา
เปนสนิคา มาเปนการสรางกํ าไรแกสหกรณ ในที่สุดยอมเปนการทํ าลายราก
เหงาความคิดและอาจบอนทํ าลายสหกรณเองไดในที่สุด

- ฯลฯ

แนวทางการปรับตัว

การปรับตัวที่เปนไปไดสํ าหรับสหกรณอาจแบงออกเปน 2 สวน คือ
1. การปรับตัวเพื่อคงรางสหกรณ นัน่คอื ความพยายามใหองคการอยูรอดเปนที่พึ่งพิง

ของมวลสมาชิกไดอยางแทจริง แนนอนวาเพื่อการนี้ความสํ าเร็จในเชิงธุรกิจจํ า
เปนตองมี และตองพยายามใหเกิดขึ้น ความสามารถในเชิงธุรกิจตามความ
สามารถหลัก (Core Competencies) ของสหกรณที่สามารถปรับตัวและเทาทัน
สถานการณที่แปรเปลี่ยน ไมวาจะดานใด ๆ นับวามีความสํ าคัญยิ่ง การยึดโยงอยู
กบัการดํ าเนินธุรกิจตามจารีตแบบที่เคยทํ าๆ กันมา ยอมไมเปนการพอเพียง    หาก
แตการคํ านึงถึงความตองการของสมาชิกสหกรณอยางอาทรตอรอบขางเทานั้นที่
จะเปนหวัใจสํ าคัญที่จะสรางความมั่นคงแกสหกรณตอไปได  เพราะพลังผลักดัน
ทีสํ่ าคัญของสหกรณมิใชอยูที่กํ าไร แตอยูที่ความตองการของบุคคลเหลานี้ตาง
หาก  นอกจากนี้ การแบงขั้วระหวางสหกรณของสมาชิกผูเปนผูบริโภค กับ
สหกรณของสมาชิกผูเปนผูผลิต อาจไมเพียงพอแลวตอการตอสูเพื่อความอยูรอด
และตอความสามารถในกํ าหนดชีวิตตนเองไดของสมาชิก แมอาจจะเปนอุดมคติที่
ทัง้ผูผลิตและผูบริโภคจะอยูในรมเงาเดียวกัน แตสถานการณดังกลาวเทานั้นที่จะ
ท ําใหสมาชิกสหกรณ ผูเปนเปาหมายสุดทายของการสหกรณสามารถดํ ารงชีวิต
ไดอยางมีเสรีภาพที่แทจริง

2. การปรับตัวเพื่อคงจิตวิญญาณสหกรณ  นัน่คอื ความพยายามใหทุกชีวิตที่ผานเขา
มาในการสหกรณอยางนอยที่สุดก็ไดเขาถึงและสามารถสะทอนออกซึ่งคานิยม 
สหกรณ  การเติบโตแตเพียงรางอยางเดียวไมเพียงแตไมสามารถสะทอนถึงความ
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สํ าเรจ็ของสหกรณไดเทานั้น แตยังเปนประจักษพยานที่แสดงถึงความเปนอื่น
จากสหกรณ     ฉะนั้นในขณะที่ตองเรงสรางธุรกิจใหตรงตามความตองการ
สมาชกิดังกลาวแลวตอนตน การอัดฉีดคานิยมสํ าคัญสํ าหรับสหกรณตองควบคู
ไปดวยพรอมกันในทุกการตัดสินใจ ทุกการกระทํ า และทุกกิจกรรม ทั้งในระดับ
บคุคล กลุม องคการ และขบวนการ ซ่ึงแนวทางที่สํ าคัญเพื่อการนี้ไมมีอะไรจะดี
ไปกวาการใหรู ใหเขาใจ และใหปฏิบัติ

ความสงทาย

 ธรรมชาติของสรรพสิ่งทุกอยางบนหนาโลกลวนเปลี่ยนแปลง การพยายามทํ า
ความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณตางๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วฒันธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริบทที่ครอบคลุมสหกรณไทยนั้นนับวามีความสํ าคัญและจํ า
เปนยิง่ และความพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงใหสหกรณอยูรอดไดปลอดภัยก็ดูจะเปนภาระ
หนกัหนาและสาหัสสากรรจพอตัวอยู ซ่ึงจํ าเปนตองอาศัยภูมิปญญาที่ตองตั้งอยูบนสติอยางยิ่ง
ยวด
 แตส่ิงทีด่ทูาทายสติปญญายิ่งไปกวานั้น ก็คือ การพยายามแสวงหาความเขาใจให
ไดวาสิง่เหลานั้นหรือสถานการณเหลานั้นเปลี่ยนแปลงไปทํ าไม ทุกอยางกํ าลังเปลี่ยนแปลง
เพือ่มุงเขาสูจุดไหน  สหกรณผูมีจุดยืนอันมั่นคงในการยกระดับชีวิตมนุษยใหสูงกวาวัตถุและ
เดรจัฉาน จํ าเปนหรือไมตองไลกวดไปตามทุกการเปลี่ยนแปลงนั้น การหันมองออกขางนอก
( Outward - oriented ) แมเปนสิ่งจํ าเปน แตการหันมองเขามาขางใน ( Inward - oriented ) ก็จํ า
เปนไมแพกัน
 ทายสุดแมวาการสหกรณไทยจะหลีกหนีไมพนที่จะตองปรับตัวเปลี่ยนแปลงไป
ตามบางสถานการณ แตส่ิงที่พึงสํ าเหนียกในหัวใจนักสหกรณทั้งหลายก็คือ จะเปลี่ยนแปลงไป
ท ําไม  และเพื่อใคร
 ในการนีห้ากยังคงมีความเปนสหกรณเหลืออยูในการสหกรณไทย แนนอนวาสันติ
สุขในมวลสมาชิกผูเปนมหาชน ผูเปนพลเมืองโลก ยอมเปนคํ าตอบสุดทาย

เชิงอรรถ
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