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เติมความรู้

บ่อยครั้งที่มีก�รบรรย�ยเรื่องสหกรณ์ ผู้บรรย�ยมักเริ่มที่คำ�ๆ หนึ่งซึ่งเสมือนเป็นคัมภีร์ที่ข�ด

เสยีมไิด ้คอืคำ�ว�่ประช�ธปิไตย พร้อมนัน้ก็ขย�ยคว�มหม�ยว�่เปน็สิทธขิองสม�ชกิทีจ่ะโหวตในทีป่ระชมุ

สหกรณ์ หรือว่�คนเดียวโหวตได้เสียงเดียว (One man- one vote) คว�มจริงก�รบรรย�ยเช่นนั้นไม่

ผิดไปจ�กคว�มเป็นจริง ห�กแต่เป็นคว�มหม�ยระดับพื้นฐ�นเท่�นั้น

มงคลเลิศ ด่านธานินทร์

ทำาความเข้าใจ
ในความหมายประชาธิปไตยของสหกรณ์ 
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับรัฐ

ที่ประชุมใหญ่สมาชิกสหกรณ์
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ICA	ชว่ยขยายความวา่ประชาธปิไตย
นั้นมีความจำาเป็นอย่างย่ิงในระบบสหกรณ์	
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสังคมทุนนิยมหรือสังคมนิ
ยมคำาๆ	น้ีตา่งกม็คีวามหมายทัง้สิน้	อยา่งไร
ก็ตามการจดคัมภีร์ประชาธิปไตยจนไม่มีข้อ
สงสัย	 อาจทำาให้การปฏิบัติงานในสภาพ
ท่ีเป็นจริงขาดตกบกพร่องก็ได้	 เพราะมี
คำาถามเกิดขึ้นมากพอสมควรในการทำางาน
ในองค์กร	ดังเช่น:

นอกเหนือจากการโหวตในที่
ประชุมแล้ว	มีอะไรอีกบ้างที่เราต้องการให้
มีประชาธิปไตยเกิดขึ้นในสหกรณ์?

เราจะวดัไดอ้ยา่งไรวา่ระบบสหกรณ์
ที่เราปฏิบัติอยู่มีความเป็นประชาธิปไตย
มาก-น้อยเท่าใด	ทั้งนี้นอกเหนือจากการวัด
จำานวนโหวตที่นิยมทำากันมา?

เม่ือมีผู้ตำาหนิว่าสหกรณ์ของเรามี
ความเป็นประชาธปิไตยนอ้ย	เราจะปรบัปรงุ
ในเร่ืองใดให้ดีขึ้นโดยวิธีใด	 นอกเหนือจาก
การนับเสียงโหวตดังกล่าวแล้วนั้น?	

ICA	 ได้รวบรวมประสบการณ์ที่
สมาชกิอภปิราย	เพือ่ตอบคำาถามขา้งต้นน้ัน
ในการสมัมนาระดบันานาชาตหิลายครัง้	และ
นำาเสนอในเอกสารซึง่ปรากฏความหมายของ
ประชาธิปไตยในสหกรณ์ดังต่อไปนี้:

สมาชิกสหกรณ์ไม่ได้ถูกบังคับให้
แสดงทศันะอยา่งนัน้อย่างนีใ้นทีป่ระชมุ	หาก
แต่สมาชิกนั้นแสดงออกโดยความสมัครใจ

แนวความคดิทีว่า่การเปดิรบัสมาชกิ
โดยปราศจากการเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั	ถือวา่เปน็
ประชาธิปไตยพื้นฐานของสหกรณ์

ตอ้งมคีวามสมน้ำาสมเนือ้เกดิขึน้ใน
มวลสมาชิก	 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมใน
การดำาเนินงานของสหกรณ์	 ตัวอย่างเช่น	
สมาชิกสหกรณ์ที่ยากจนจำานวน	 500	 คน	
แตล่ะคนมทีีด่นิถือครอง	20	ไร	่กับสมาชกิที่
ร่ำารวยเพียง	5	คน	ถือครองคนละ	250	ไร่	
มาโหวตกันเพื่อหาทางดำาเนินธุรกิจสหกรณ	์
ในการนี้จะเห็นว่าระดับความร่ำารวยจะข่ม

สหกรณ์	หรือผู้จัดการสหกรณ	์ที่ผู้มีอำานาจ
ต้องการได้คนของตนอยู่ในตำาแหน่ง

สหกรณท์ีเ่ปน็ประชาธปิไตย	เมือ่ถงึ
คราวจะมกีารอบรมโดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่ง
ลักษณะความเป็นผู้นำาของสมาชิก	สมาชิก
ทกุคนจะตอ้งมโีอกาสเขา้รบัการอบรมอยา่ง
เทา่เทยีมกนัการเลอืกเอาเฉพาะผู้ทีม่อีำานาจ
เห็นควรย่อมถือว่าเป็นการกีดกันผู้อื่นอย่าง
แน่นอน

ความรู้สึกของฝ่ายยากจนอยู่ในตัวแล้ว	ดัง
นั้นการโหวตเพื่อกิจกรรมดังกล่าวถือว่าไม่
เป็นประชาธิปไตย	 หรือจนกระทั่งว่าไม่มี
ความยุติธรรมอย่างยิ่ง

ประชาธปิไตยจะวดัไดโ้ดยการออก
เสียงของสมาชิกจริงของสหกรณ์	 ไม่ใช่มี
การกวาดเกณฑ์คนนอกมารว่มโหวตเหมือน
เชน่ผูม้อีทิธพิลทีท่างสหกรณน์ยิมใช	้เพราะ
สมาชิกจริงอาจไม่รู้กติกาแห่งการโหวตก็ได้	
ตัวอย่างเช่น	 การโหวตเพื่อเลือกประธาน
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การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกสหกรณ์

ารประชุม ICA ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ใน 1978
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ในการคดัเลอืกคนเพือ่ปฏบิตัหินา้ที่	
จะต้องไม่ถือว่าหน้าที่นั้นๆ	จะต้องเป็นของ
เพศหญิงหรือเพศชาย	 ประชาธิปไตยใน
สหกรณ์ถอืวา่ไมม่กีารกำาหนดบทบาทและ
หน้าท่ีใดๆ	 เพื่อคนเพศนั้นเพศนี้โดย
เฉพาะ	 หากแต่ต้องทำาภายใต้กติกา
ความเสมอภาคของความเป็นมนษุย์

ในระบบสหกรณ์ที่แท้จริง
นัน้	ตำาแหนง่ทีม่คีวามสำาคญัยิง่	เช่น	
ประธานหรอืผูจ้ดัการสหกรณ	์จะต้อง
เลอืกจากสมาชกิทกุคนดว้ยความเสมอ
ภาค	จะต้องไม่มีการวิ่งเต้นหรือเลือกขึ้น
มาโดยความไม่ชอบธรรม

ในสหกรณ์ที่เป็นประชาธิปไตยนั้น	
การรายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม
หรอืการเวยีนเอกสารจะตอ้งทำาข้ึนดว้ยความ
โปร่งใส	ด้วยข้อความที่เข้าใจโดยทั่วกัน	ใน
กรณีที่สมาชิกบางคนไม่รู้หนังสืออาจต้อง
อธบิายขอ้ความนัน้ดว้ยภาพทีส่ามารถเขา้ใจได้

ในการทำาความเข้าใจเรื่องทาง
เทคนิคนั้นถึงแม้ว่าจะต้องเชิญผู้รู้	หรือเจ้า
หน้าที่เทคนิค	 ซึ่งเป็นคนนอกสหกรณ์มา

ช่วยอธิบายเรื่อง	 แต่เมื่อจะต้องโหวตแล้ว	
เฉพาะสมาชิกเทา่น้ันจึงจะออกเสยีงโหวตได้

ในบรรยากาศการประชมุนัน้	สมาชิก
จะเข้ารับฟังข้อเสนอใดๆ	ก็ตาม	แต่เมื่อถึง
คราวต้องแสดงโหวตแสดงมติ	สมาชิกบาง
คนอาจสงวนสทิธไิมโ่หวตกไ็ด	้น่ีคอืลกัษณะ
ความเป็นประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง

จงึเหน็ไดช้ดัเจนวา่	การประชมุใหญ่
ในหมู่สมาชิกของ	ICA	ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกทำาให	้
ICA	เหน็ความจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งขยาย

ความคดิเห็นและประสบการณท์ีเ่ปน็จรงิ
ของสมาชกิออกไปสูป่ระเทศอืน่ๆ	ทีอ่าจ
ยงัไมไ่ดเ้ปน็สมาชกิสมาพนัธ	์ท้ังนีเ้พือ่
จะไดป้ฏบิตักิารรว่มกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง	
ดังกรณีของคำาว่าประชาธิปไตย	ใน
แวดวงของการสหกรณ	์ ที่ดูเสมือน
จะเป็นเรื่องธรรมดา	 แต่เมื่อมีการ

ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติขึ้นมา
แล้ว	 ปรากฏว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่ธรรมดา

เสียแล้ว	 เพราะมีเรื่องสำาคัญสอดแทรก
อยู่ในความเป็นประชาธิปไตยที่ควรนำาไปสู่
การปฏิบัติ

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหกรณ์กับรัฐ

ในการประชมุคณะกรรมการกลาง
ของ	 ICA	 ท่ีกรุงโคเปนเฮเกน	 ประเทศ
เดนมาร์ค	ในปี	1978	หัวข้อใหญ่ของการ
ประชมุคือ	สหกรณก์บัรฐั	(Co-operatives	
and	 the	State)	ที่ประชุมมีการนำาเสนอ
เอกสารสำาคัญเพื่อให้คณะกรรมการกลาง
พิจารณา	 อีกทั้งยังมีการอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวางจึงจะขอนำาผลการอภิปรายมา
สรุปพอสังเขป	 โดยแยกเป็น	 2	 ตัวอย่าง	
:	 สหกรณ์ที่รับการช่วยเหลือจากรัฐ	 และ
สหกรณ์อิสระจากรัฐ

ตวัอย่างสหกรณท์ีร่บัการชว่ยเหลอื
จากรฐั	ผูแ้ทนคณะกรรมการกลาง	ICA	จาก
ประเทศอนิเดยีเสนอกรอบเพือ่การอภปิราย
ว่า	หากใช้การวางแผนพัฒนาประเทศเป็น
ฐานในการจดัแบง่ประเทศท่ัวโลกเปน็กลุม่ๆ	
จะพบวา่กลุ่มแรกเปน็กลุม่ประเทศทีร่ฐัตา่งๆ	
ภายในประเทศมอีสิระในการวางแผนพฒันา	
และการดำาเนนิงานทางการคา้	การกอ่สรา้ง
สาธารณูปโภค	เช่น	ถนน	ทางรถไฟ	เขื่อน	
อ่างเก็บน้ำา	 โรงพยาบาล	 รวมถึงการออก
กฎหมาย	 การเก็บภาษี	 การจัดระบบการ
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ศึกษา	 การพัฒนาการเกษตร	 และการจัด
ตัง้สหกรณ	์เปน็ตน้	ตัวอยา่งกเ็ชน่	รัฐตา่งๆ	
ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา	กลุ่มที่สอง
คือ	 กลุ่มประเทศที่รัฐบาลกลางเป็นผู้
กำาหนดแผนการพัฒนา	งบประมาณ	
บคุลากร	ซึง่รวมถงึการกอ่สรา้ง	ระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ	 ตัวอย่างเช่น	
ประเทศทีอ่ยูใ่นสงักัดสงัคมนยิม	สว่น
กลุม่ทีส่ามเปน็กลุม่ประเทศลกูผสมของ
ท้ังสองระบบนัน้	ตัวอยา่งทีเ่หน็มมีากใน
ประเทศที่กำาลังพัฒนาทั้งหลาย

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาโดย
องค์รวมแล้ว	มีประเทศจำานวนมาก	 (โดย
ไม่จำาแนกว่าอยู่ในกลุ่มใดในสามกลุ่มนั้น)	
เหน็วา่สหกรณเ์ปน็องคส์ำาคญัทางเศรษฐกจิ
และสังคม	 ขณะเดียวกันรัฐบาลเห็นว่าจะ
เป็นองค์กรกลางที่รัฐบาลจำานะส่วนหนึ่ง
ของแผนการพัฒนาประเทศ	 ท่ีสอดคล้อง
กับอุดมการณ์และนโยบายของสหกรณ์เข้า
รว่มกบัสหกรณ	์ขณะเดยีวกนัการอยูภ่ายใต้
อำานาจรฐั	ทีร่ฐัเองไมไ่ดก้า้วกา่ยนโยบายและ
กจิกรรมของสหกรณจ์นเกนิไป	สหกรณจ์ะให้
ความรว่มมอืเทา่ทีค่วร	ทัง้น้ีองคก์รสหกรณ์

ไม่ใช่รัฐอิสระภายในรัฐประเทศ	 เพราะมิ
ฉะนั้นแล้วเพียงแต่รัฐบาลนำานโยบายหรือ
ข้อบังคับของสหกรณ์บางประการ	 ท่ีอาจ
หม่ินเหม่ตอ่แนวนโยบายของรฐัมาพิจารณา	
รฐัจะออกกฎหมายหรอืไมก่ก็ำากบัการปฏบิตัิ
งานของสหกรณ์อย่างเข้มงวด	 เพียงเท่าน้ี
สหกรณ์ก็จะดำารงอยู่ไม่ได	้ ในการนี้จะเห็น
ได้ว่าการสร้างความร่วมมือกับรัฐ	 เป็นสิ่ง
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน	สหกรณ์ใดที่

พยายามดำารงตวัอยูเ่สมอืนสหกรณใ์นอดุมคติ
เพียงแต่อย่างเดียว	ไม่ช้าสหกรณ์จะตกอยู่
ในสภาวะสญูญากาศ	ไมม่ผีูใ้ดเกีย่วขอ้งดว้ย

อนึง่สหกรณใ์ดทีต่อ้งไดร้บัความชว่ย
เหลอืจากรฐัในดา้นงบประมาณและเงนิทนุ	
สำาหรับดำาเนินการด้วยแล้ว	สหกรณ์นั้นจะ
ยิง่ตกอยูใ่นสภาพทีล่ำาบาก	เพราะตอ้งรกัษา
สถานภาพความเปน็อสิระขององค์กร	มิฉะนัน้
แลว้สหกรณจ์ะตกอยูใ่นภาวะทีไ่มต่า่งอะไร
กับหน่วยงานรัฐบาล	 ท่ีต้องคอยฟังคำาสั่ง
จากรัฐบาล	หรือนักการเมืองที่สนใจเฉพาะ
คะแนนเสยีงและผลประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ี
ตั้ง	นี่คือความเป็นสหกรณ	์ที่ต้องพยายาม
พฒันาความสามารถในการบรหิารงานของ
องค์กรเพื่อมวลสมาชิก

ตวัอยา่งสหกรณท์ีเ่ปน็อสิระจากการ
ชว่ยเหลอืของรฐั	ผูแ้ทนคณะกรรมการกลาง	
ICA	 จากประเทศเบลเยียมเสนอประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับรัฐที่น่า
สนใจขึ้นมาอีก	 กล่าวคือกระบวนการ
สหกรณ์ในประเทศเบลเยียม	 จะต้อง
สนใจตดิตามนโยบายของรฐับาล	และ
ความเคลือ่นไหวทางการเมอืงทีอ่าจมี
ผลกระทบมายงัสหกรณ	์สภาพท่ีเปน็จรงิ
กค็อืในประเทศนีม้กีระบวนการสหกรณ์

สองกระบวนการ	คือสหกรณ์คริสเตียน
กบัสหกรณส์งัคมนยิม	กระบวนการทัง้สอง

ถือเป็นประเพณีปฏิบัติว่า	ผู้บริหารสหกรณ์
ในระดับใดก็ตามจะต้องปฏิเสธเมื่อรัฐบาล
เชือ้เชญิใหเ้ขา้รว่มในคณะรัฐมนตรี	ไมว่า่จะ
เป็นรฐัมนตรกีระทรวงใด	ทัง้น้ีเพือ่หลีกเล่ียง
จากการถูกวิพากษ์และวิจารณ์ของนักการ
เมืองและสาธารณชน	เพราะมักปรากฏว่า
ผู้ดำารงตำาแหน่งบริหารระดับสูงต้องตกเป็น
เป้าของการถูกโจมตี	กล่าวคือ	เมื่อใดก็ตาม
ที่กระบวนการมีความรุ่งเรืองขึ้นมา	แม้จะ
เนือ่งจากผูบ้รหิารสหกรณม์คีวามสามารถสงู	
และเคยบรหิารงานสำาเรจ็มาแลว้	กระบวนการ
นัน้จะตกเปน็เปา้ของการใส่รา้ยป้ายสีว่าเป็น
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เพราะอิทธิพลการช่วยเหลือของรัฐมนตรีผู้
เคยบริหารกระบวนการสหกรณ์นั้นมาก่อน	
และในทางตรงข้าม	 ถ้ากระบวนการต้อง
ประสบภาวะขาดทุน	ก็ต้องว่าอดีตผู้บริหาร
สหกรณไ์มส่ามารถใชต้ำาแหนง่หนา้ทีใ่นคณะ
รัฐมนตรีช่วยเหลือ	จึงเห็นว่า	เมื่อผู้บริหาร
สหกรณเ์ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัตำาแหนง่ทางการ
เมืองโดยตรง	สถานภาพของสหกรณ์มักจะ
ตกต่ำาไม่เร็วก็ช้า

อีกประการหนึ่งนั้น	โดยที่กิจกรรม
หลักของสหกรณ์มีความเกี่ยวพันกับเรื่อง
เศรษฐกิจและการเงิน	 และเม่ือใดก็ตามที่
ผู้บริหารสหกรณ์ปฏิเสธตำาแหน่งการเมือง	
อีกทั้งยังทำาการวิพากษ์การบริหารงานของ
รัฐบาล	 เมื่อนั้นแหละรัฐบาลจะคาดโทษ
ให้ขบวนการสหกรณ์นั้นเป็นเพียงผู้ยืนดู
สถานการณท์างเศรษฐกจิของประเทศ	ไมใ่ช่
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ	ในภารกจิของรฐั	ภาย
ใต้ภาวะการณ์เช่นนี้	 ย่อมกระทบต่องาน
ของขบวนการเป็นอย่างยิ่ง	 ดังนั้นถึงแม้ว่า
สหกรณ์จะไม่ได้อาศัยการช่วยเหลือด้าน
การเงินหรือด้านธุรกิจใดๆ	จากรัฐบาล	แต่
ต้องดำารงความช่วยร่วมมือระหว่างรัฐบาล
กับสหกรณ์ไว้	ทั้งๆ	ที่ผู้บริหารสหกรณ์จะมี
ความยุ่งยากใจเป็นอย่างยิ่ง

ความสามารถในการบรหิารงานของ
ขบวนการสหกรณท้ั์งสองนอกกรอบการชว่ย
เหลือของรัฐ	 อาจพิจารณาได้จากผลงาน
ด้านสังคม	 กล่าวคือ	 แต่ละขบวนการได้
สรา้งคลนิกิการแพทยข์ึน้มาเพือ่ใหบ้รกิารแก่
สมาชิก	 ถ้าหากมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นก็สร้าง
เป็นโรงพยาบาลขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
เพื่อให้บริการอย่างทั่วถึง	 ทั้งยังมีโรงเรียน
และสำานักงานบริการสังคมด้านต่างๆ	ด้วย	
การที่ขบวนการทั้งสองสามารถดำารงอยู่ได้
ก็ด้วยความร่วมมือระหว่างกัน	 โดยการจัด
ตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ร่วม	(An	 inter-
co-operative	committee)	เพื่อประสาน
งานเชงินโยบายรว่มกนั	สว่นองคก์รสหกรณ์
สาขาของขบวนการสหกรณใ์ดทีก่ระจายการ
ให้บริการแก่สมาชิก	ให้ถือเป็นบทบาทและ
หน้าที่ของแต่ละขบวนการ	จะต้องให้ความ
ชว่ยเหลอืดา้นการใหก้ารศกึษา	ขอ้มลู	และ
ฝกึอบรม	ใหส้าขาของตนเขม้แขง็ขึน้มา	น่ีคอื
อุดมการณ์ของการสหกรณ์ในเบลเยียม	จึง
เหน็ไดว้า่สหกรณไ์มใ่ชเ่พยีงสถาบนัธรรมดา
ที่ใครๆ	 ก็ทำาได้	 หากแต่เป็นสถาบันท่ีเป็น
สหกรณ์อย่างแท้จริงท่ีสามารถช่วยเหลือ
และให้บริหารแก่มวลสมาชิก	 ในแทบทุก
เรื่องของการดำารงชีวิตในสังคม

นอกจากนีแ้ลว้สหกรณผ์ูบ้รโิภค	ซึง่
เปน็สว่นหนึง่ของขบวนการสหกรณท์ัง้ระบบ	
ยังได้ก่อตั้งขบวนการสตรีผู้บริโภคโดยร่วม
มือกับสหภาพการค้าอันเป็นการร่วมมือกัน
ทำางานกับสมาคมผู้บริโภค	 ซ่ึงทำางานร่วม
กันเป็นอย่างด	ีขบวนการสหกรณ์ยังได้ร่วม
มอืกบัองคก์รการศกึษาผูใ้หญ	่เพ่ือสนบัสนนุ
กจิกรรมทางการศกึษาและวฒันธรรมอีกดว้ย

ในทีส่ดุทีป่ระชมุไดเ้หน็ชอบกบัการ
สรุปในประเด็นนี้ว่า	 ไม่ว่าสหกรณ์ที่เป็น
สมาชิกจะอยู่ในประเทศกลุ่มที่รัฐต่างๆ	 มี
อสิรภาพในการวางแผนและดำาเนนิกจิกรรม	
หรืออยู่ในประเทศกลุ่มที่รัฐบาลกลางเป็น
ผู้กำาหนดแผนและงบประมาณ	 หรืออยู่ใน
กลุ่มลูกผสมทั้งสองอย่างนี้	สหกรณ์จะต้อง
พยายามสรา้งสายสมัพนัธอ์นัดกีบัรฐับาล	แต่
กต็อ้งพยายามเจรจาเชงินโยบายไมใ่หร้ฐับาล
เขา้ควบคมุนโยบายและการดำาเนนิงานของ
สหกรณ	์ถา้ไมพ่ยายามทำาเชน่นีส้หกรณก์อ็าจ
ไม่สามารถดำารงอยู่ในประเทศนั้นๆ
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