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	 ในครั้งก่อนผู้เขียนได้เล่าถึงแนวคิด
ของโรเบร์ิต	โอเวน	บดิาแห่งการสหกรณ์	พดูถงึ
สหกรณ์ฐานะทีเ่ป็นองค์การธรุกจิทีป่ระชาชน
เป็นเจ้าของ	ซึ่งเป็นการด�าเนินการเพื่อตอบ
สนองความต้องการของสมาชิก	มีเรื่องการ
ออม-การประหยัด-การพึ่งพาและร่วมมือกัน	
โดยมุง่หวงัทีจ่ะให้เกดิพลงัจากการร่วมมอืกนั
ของปัจเจกบุคคลเพือ่ให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ี
ขึน้	ซึง่มตีวัแบบสหกรณ์ของรอชเดล	โมเดล	ที่
คนในแวดวงสหกรณ์ท่ัวโลกรูจ้กักนัในนามของ	
“ร้านสหกรณ์รอชเดล”	นอกจากนีย้งักล่าวถงึ
เรื่อง	ใครที่ใช่หรือใครที่ไม่ใช่สหกรณ์	รวมถึง

คุณลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์	ซึ่ง
ประกอบด้วยคุณลักษณะ	5	ประการ
		 อย่างไรก็ตามบทความในวันนี้ผู ้
เขียนจะขอเล่าถึง	พัฒนาการของสหกรณ์	
รวมถึงบริบทของสหกรณ์ในโลกปัจจุบันว่า
เป็นอย่างไร	และทิศทางการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ในโลกอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป
	
พัฒนาการของสหกรณ
	 การแผ่ขยายการจดัตัง้และด�าเนนิงาน
สหกรณ์ตั้งแต่ช่วงเวลาของการริเริ่มสหกรณ์
ในปี	2387	ผ่านช่วงเวลากว่า	160	ปี	ได้ก่อ
ให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ปัจเจกบุคคลที่ตะหนักเห็นความส�าคัญใน
คุณค่าสหกรณ์	และเห็นชอบที่จะใช้ตัวแบบ
สหกรณ์ในการเป็นกลไกส�าหรบัการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม

สหกรณ์ : 
นวัตกรรมอันงดงามข้ามศตวรรษ (Àาค 2)

ฅนสหกรณ

 จากบทความเรือ่ง “สหกรณ์...นวตักรรมความคิดท่ีงดงามข้ามศตวรรษ” ซ่ึงได้น�าเสนอไว้ในวารสาร “¥นสหกรณ์” 
©บับที่ 12 ในเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา วันนี้ผู้เขียนมีโอกาสได้หยิบยกขึ้นมาอ่าน จึงเกิดความต้องที่จะการบอกเล่า
ความเป็นไปของนวัตกรรมอันงดงามนี้อีกครั้ง อันเป็นที่มาของหัวเรื่องในวันนี้...

เติมความรู

โรเบิร์ต	โอเวน(Robert	Owen)	บิดาแห่งการสหกรณ์

ภาพจ�าลองร้านสหกรณ์รอชเดล
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	 ในที่น้ีจะกล่าวถึงสถานการณ์ของ
สหกรณ์ท่ีอยู่ภายใต้เครอืข่ายของสมัพนัธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศ	หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม
ของ	ICA	ซ่ึงเป็นองค์กรอสิระทีท่�าหน้าทีใ่นการ
ส่งเสริมและประสานความร่วมมอืกนัระหว่าง
สหกรณ์ในประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	โดยในปี	
พ.ศ.	2538	ซึ่งเป็นปีครบรอบ	100	ปี	ของ
การด�าเนินงาน	ICA	ได้ออกค�าแถลงการณ์ว่า
ด้วยเอกลักษณ์ของสหกรณ์	ซึ่งมีสาระส�าคัญ	
3	ส่วน	ได้แก่	ค�านิยาม	คุณค่าสหกรณ์	และ
หลกัการสหกรณ์สากล	เพือ่ให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
กับสหกรณ์ภายใต้เครือข่าย	ICA	ได้มีความ
เข้าใจในเรื่องสหกรณ์ตรงกัน	อีกทั้งจะช่วย
ให้สหกรณ์มีแนวทางปฏิบัติเป็นมาตรฐาน
เดยีวกนั	อันจะน�าไปสูก่ารบรรลเุป้าหมายของ
สหกรณ์	ภายใต้เอกลกัษณ์	“การเปนองค์การ
อิสระของบุคคล ซึง่รวมกนัด้วยความสมคัรใจ 
เพื่อสนองความต้องการและความมุ่งหมาย
ร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยการดาํเนนิวิสาหกจิทีเ่ปนเจ้าของร่วมกนั 
และควบคุมตามหลักประชาธิปไตย”

ตัวแบบธุรกิจสหกรณ : 
ความแตกตางจากธุรกิจรูปอื่น
	 เพื่อให้เข้าใจในเอกลักษณ์ของตัว
แบบธุรกิจสหกรณ์	ซ่ึงมีความแตกต่างจาก
ธรุกจิอืน่	ในท่ีนีจ้ะได้เปรยีบเทยีบให้เหน็บรบิท
การด�าเนนิงานของสหกรณ์กบัองค์การธรุกจิ
เอกชนและหน่วยงานรัฐ	ดังรูป	บริบทของ
องค์การธรุกจิในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัเป้าหมาย
และการใช้กลไกการตลาด		

	 	ธุรกิจเอกชน	มีเป้าหมายในการ
ด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้าง	“ก�าไร”	แก่เจ้าของ
กจิการโดยใช้กลไกการตลาดในการขบัเคลือ่น
ธุรกิจ
	 	สหกรณ์	มเีป้าหมายในการด�าเนนิ
ธรุกจิทีม่ไิด้มุง่แสวงหาก�าไรหากแต่มีเป้าหมาย
ทัง้ด้านเศรษฐกจิและสงัคมไปพร้อมๆ	กนั	โดย
ยึดมั่นการท�างานตามหลกัการสหกรณ์สากล
และใช้กลไกการตลาดในการขับเคล่ือนธรุกจิ
	 	หน่วยงานรัฐ	มีเป้าหมายในการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม	โดยมากจะใช้วิธี
การแทรกแซงกลไกการตลาด

คำ นิยาม : สหกรณ
สหกรณเปนองคการอิสระของบุคคลซ่ึงรวมกัน
ดวยความสมัครใจเพื่อสนองความตองการ
และความมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม โดยการดำ เนินวิสาหกิจที่เปน
เจ้าของร่วมกัน และควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตย

องค์กรสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ	หรือ	ICA

บริบทขององค์การธุรกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและการใช้กลไกการตลาด
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สหกรณประเภทตางๆ และ
บริบทที่มีตอเศรษฐกิจและสังคม
	 จากข้อมูลของ	ICA	ในปี	2555	มี
สหกรณ์ด�าเนินงานอยู่ใน	98	ประเทศทั่วโลก	
โดยมสีมาชกิจ�านวน	1	พันล้านคน	สหกรณ์ทัว่
โลกมกีารจ้างคนกว่า	100	ล้านคน	และมูลค่า
ธุรกิจของสหกรณ์ขนาดใหญ่	300	แห่งรวม
กันเท่ากบัผลติภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	
(GDP)	ของประเทศแคนาดาซึง่ใหญ่เป็นอนัดบั
ที่	7	ของโลก
	 สหกรณ์ที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ	
ICA	มีหลายประเภทที่ส�าคัญ	ได้แก่	สหกรณ์
คนงาน	สหกรณ์ผู้บริโภค	สหกรณ์การเกษตร	
สหกรณ์อเนกประสงค์	สหกรณ์เครดติ	สหกรณ์
เคหสถาน	สหกรณ์ลูกผสม	และอื่นๆ	
	 ประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นประเทศที่
มีสมาชิกปัจเจกบุคคลมากที่สุด	คิดเป็น	305	

	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ใน
ประเทศต่างๆ	ชี้ให้เห็นบริบทของสหกรณ์ใน
การพฒันาเศรษฐกจิ	และสงัคมอย่างน่าสนใจ	
เช่น	ในเดนมาร์ค	สหกรณ์ผูบ้รโิภคมส่ีวนแบ่ง
การตลาดในธุรกิจค้าปลีกถึงร้อยละ	36	ใน
ญี่ปุ่นเกษตรกร	100%	เป็นสมาชิกสหกรณ์	
และในปี	พ.ศ.	2543	สหกรณ์ผู้บริโภคมีส่วน
แบ่งการตลาดร้อยละ	6	ของธุรกิจอาหาร	ใน
ประเทศเมริตุส	สหกรณ์มีบทบาทส�าคัญใน
ภาคการเกษตร	ในการผลิตน�้าตาล	ผัก	ผล
ไม้	ผลิตภัณฑ์เนื้อ	นม	และปลา	โดยผลผลิต
อ้อย	ร้อยละ	50	มาจากสหกรณ์	ในประเทศ
นิวซีแลนด์	สหกรณ์มีบทบาทถึงร้อยละ	3	
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมรายได้ประเทศ	
และส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์นม
ร้อยละ	95	มาจากสหกรณ์	ในประเทศไทย
มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ในปี	2553	มีสัดส่วน
คิดเป็นร้อยละ	10	ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ	โดยธรุกจิทีส่�าคญัได้แก่	ธรุกจิ
เครดติ	รองลงไปเป็นธรุกจิการรบัฝากเงนิ	การ
รวบรวมผลผลิต	และการแปรรูปผลิตภัณฑ์	

ล้านคน	โดยมีสหกรณ์จ�านวนทั้งสิ้น	30,000	
แห่ง	รองลงไปได้แก่	ประเทศจนี	อนิเดยี	ญีปุ่น่	
อินโดนีเซีย	ฝรั่งเศส	อิหร่าน	อังกฤษ	และบัง
คลาเทศ	โดยมีสมาชิกจ�านวน	160,	98,	76,	
41,	32,	26,	18,	12,	และ	11	ล้านคน	ตาม
ล�าดับ
	 บริบทการด�าเนินงานสหกรณ์ที่
ก้าวผ่านช่วงเวลาต่างๆ	ในศตวรรษที่	20	สู่
ศตวรรษที่	21	ซึ่งประชาคมโลกให้ความ
สนใจในการแข่งขนัและก�าไร	ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มาผลิตสินค้าและ
บรกิารเพือ่ตอบสนองความต้องการของมนษุย์
ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั้น	ก่อให้เกิดการปรับ
เปลีย่นทัง้ในเชงิโครงสร้างการด�าเนนิงาน	เป้า
หมาย	และในช่วงเวลาก็อาจเห็นการเปล่ียน
ไปเป็นธุรกิจเอกชน

เครือข่ายของสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศหรือ	ICA	ที่มีอยู่ทั่วโลก

Dr.	Linda	Shaw	Vice	Principle	
ของวิทยาลัยสหกรณ์ในประเทศอังกฤษ
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โดยสหกรณม์ีบทบาทในการรวบรวมผลผลติ
การเกษตรที่ส�าคัญ	ได้แก่	ผลิตภัณฑ์นม	ข้าว	
ข้าวโพด	อ้อย	ยางพารา	มันส�าปะหลัง	
	 ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์จะให้โอกาส
แก่คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็น
เจ้าของธรุกจิ	ในการบรรลุเป้าหมายเศรษฐกจิ
สังคมตามที่พวกเขาต้องการ	และแม้ว่าใน
บางประเทศสหกรณ์จะยังถูกใช้เป็นเคร่ือง
มือของรัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
กต็าม	ดงัเช่น	ข้อมลูที	่Dr.	Linda	Shaw,	Vice	
Principle	ของวิทยาลัยสหกรณ์ที่ประเทศ
อังกฤษได้กล่าวถึงผลการวิเคราะห์ตัวแบบ
สหกรณ์ที่เป็นกรณีศึกษาของงานวิจัยที่เธอ
รับผิดชอบอยู่ในบางประเทศในอาฟริกาว่า	
สหกรณ์อาจมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนหากรัฐ
ปล่อยให้การด�าเนินงานอย่างเป็นอิสระตาม
อัตลักษณ์ของสหกรณ์ที่เป็นองค์การพึ่งพา

ตนเอง	เพียงแต่รัฐควรส่งเสริมในเรื่องปัจจัย
สนับสนุนตามท่ีประชาชนต้องการ	ท่ีส�าคัญ	
อาทเิช่น	การออกกฎหมายทีเ่อ้ือต่อการด�าเนิน
งานของสหกรณ์ทีเ่ปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการที่พวกเขาใช้
เป็นกลไกในการด�าเนินธุรกิจ	เพื่อเป้าหมาย
ของสมาชกิหรอืการส่งเสรมิการให้การศกึษา
อบรม	เพือ่ให้ประชาชนมคีวามรู	้ความเข้าใจ
ในคณุค่าสหกรณ์หลกัและวธิกีารสหกรณ์อย่าง
แท้จริง

	มองภาพใหญของขบวนการสหกรณ
และบริบทตอชุมชน
	 ในคราวการประชุม	ICA	ที่แมนเชส
เตอร์	ประเทศองักฤษ	ในปี	2538	ศาสตราจารย์
เอยีน	แมคเพยีร์สนั	ผูอ้�านวยการสถาบนัสหกรณ์
แห่งมหาวทิยาลยัวคิตอเรยี	ประเทศแคนาดา	
ได้กล่าวถึงภาพใหญ่ของสหกรณ์	ดังนี้

	 เลอลอร์ได้พูดถึงสหกรณ์ในปี	พ.ศ.	
2543	ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของศตวรรษที่	20	ที่ชี้
ให้เห็นภาพสะท้อนของสหกรณ์อย่างทิ้งท้าย
ว่า	“สมาชกิมคีวามรบัผดิชอบต่อสหกรณ์น้อย
ลง	การด�าเนนิงานบนหลกัการประชาธิปไตย
ทีอ่่อนแอ	การขาดการศกึษาอบรม	ระบบการ
สื่อสารที่อ่อนแอ	และบทบาทที่ไม่แน่นอนใน
การเลอืกผูน้�า”	ซึง่เขาได้ให้ข้อเสนอแนะส�าหรบั
โอกาสของสหกรณ์	4	ประการ	คือ	การดแูลผู้
หิวโหย	การคุ้มครองแรงงาน	การสร้างสรรค์
สมาคม	และการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์
	 ลาร์	มาร์คัต	ประธาน	ICA	ได้กล่าว
สุนทรพจน์ในปี	2531	ในที่ประชุม	ICA	กรุง
สต็อกโฮมว่า	ควรต้องทบทวนบทบาทของ
สหกรณ์ใหม่	โดยกล่าวว่า	“ให้คิดกว้างระดับ
โลก	แต่ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น:	To	think	
globally	and	act	locally”	ซึ่งแนวคิดดัง
กล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่
ในการท�างานของ	ICA	ในระยะต่อมา	ท่ีก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการท�างานของ	
ICA	น�าโดยแนวคิดของ	บรู๊ค	ซึ่งได้เขียน
บทความไว้ในหนงัสอื	“คณุค่าสหกรณ์ในโลก
ที่เปลี่ยนแปลง:	Co-operative	Value	in	a	
Changing	World”	เขาได้กล่าวถึงคณุค่าของ
ชุมชนและบทบาทด้านสังคม	โดยมีบทความ
ทีน่่าสนใจ	เช่น	บทบาทของสหกรณ์ในการแก้
ปัญหาความยากจนและความต้องการส่ิงใหม่	
ผูน้�าและวสิยัทศัน์	เขามส่ีวนในการรณรงค์ให้
ผู้คนที่เกี่ยวข้องได้มองลึกลงไปถึงบริบทของ
สหกรณ์	ตั้งแต่แนวคิดของ	โรเบิร์ต	โอเวน	ที่
คิดเรื่องชุมชนที่ต้องการหลีกให้พ้นจากการ
เอาเปรยีบของนกัธรุกจิ	กล่าวถงึร้านสหกรณ์
รอชเดล	ที่มิใช่เพียงเพ่ือการขายสินค้าราคา
ถูก	แต่เป็นเรื่องของการที่ผู้บริโภคต่อต้าน
วิธีการของระบบนายทุน	เขาพูดถึงสหกรณ์
การเกษตรในหลายทวีปที่ช่วยแก้ปัญหาให้
คนในชนบท	กล่าวถงึเครดติยเูนยีนทีใ่ห้ความ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาและโครงการด้าน
สงัคมแก่ผูม้รีายได้น้อย	ในขณะทีร่ฐับาลแทบศาสตราจารย์เอียน		แมคเพียร์สัน
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ทกุแห่งจะมองสหกรณ์เป็นเครือ่งมอืในการน�า
นโยบายไปสูก่ารปฏบิตั	ิเพือ่การตอบโจทย์ของ
ภาครฐั	ซ่ึงก่อให้เกดิความอ่อนแอแก่สหกรณ์
ที่อยู่ในบรรยากาศดังกล่าว
	 และด้วยเหตุผลของพัฒนาการ
ของสหกรณ์ในโลกที่ปรับเปล่ียนไปให้ความ
ส�าคัญกับงานด้านสังคมและชุมชนมากขึ้น	
ดงันัน้แถลงการณ์ของ	ICA	ว่าด้วยเอกลกัษณ์
ของสหกรณ์ในปี	พ.ศ.	2530	จึงมีหลักการ
สหกรณ์ข้อที่	7	ว่าด้วย	“การเอื้ออาทรต่อ
ชุมชน”	ออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่อธิบาย
บทบาทของสหกรณ์ที่เป็นอยู่	ซึ่งจะเห็นได้
ว่าในช่วงเวลาดังกล่าว	กรรมการสหกรณ์ได้
ให้การยอมรบัแล้วว่าสหกรณ์มภีารกจิในด้าน
สงัคม	ดงันัน้เมือ่บทบาทของรฐัในบางประเทศ
ผ่อนคลายบทบาทด้านสงัคมลง	สหกรณ์กจ็ะ
เข้าไปมบีทบาทแทนดังท่ีเห็นตัวอย่างในหลาย
ประเทศ	นอกจากนัน้การปรบัเปลีย่นหลกัการ

ประชาธปิไตยในการได้มาซึง่การบรหิารจดัการ
แบบประชาธปิไตย	ได้เปลีย่นจากหลกั	“หนึง่
คนหนึ่งเสียง”	ไปเป็น	“หลักประชาธิปไตย
ที่เปิดโอกาสให้เสียงอื่นเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การบริการจัดการสหกรณ์”	ทั้งนี้ต้องค�านึง
ถึง	“ภาพใหญ่”	ที่ท�าให้สหกรณ์มีมาตรฐาน	
ซื่อสัตย์	และสามารถสนองความต้องการแก่
สมาชิกและชุมชนได้อย่างที่คาดหวัง

	บริบทของสหกรณที่มีสมาชิก
เปนผูมีสวนไดสวนเสียหลายฝาย
	 ภายใต้บรบิทของปัจจยัสภาพแวดล้อม
ที่คนว่างงาน	สังคมผู้สูงอายุ	และผลกระทบ
ของเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ก็ส่งให้เกิดผลก
ระทบกับชุมชน	เป็นเหตุปัจจัยส�าคัญที่ก่อให้
เกดิรปูแบบใหม่ของสหกรณ์	ทีเ่รยีกว่า	MSC:	
Multi-stakeholder	Co-operatives	ขึน้	ซึง่
ในประเด็นดังกล่าว	โบร์ซาก้า	และ	มิชโตน	

ได้พูดถึงในปี	2540	ว่าเป็นรูปแบบใหม่ของ
สหกรณ์ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคม
และสหกรณ์	ซึง่ได้น�าไปสูก่ารปรบัปรงุกฎหมาย
สหกรณ์ในประเทศต่างๆ	ในระยะต่อมา	โดย	
MSC	จะช่วยแก้ปัญหาเรือ่ง	ปัญหาการเคล่ือน
ย้ายแรงงาน	การเพ่ิมศกัยภาพของกลุม่พึง่พา
ตนเอง	และเพิม่ความสามารถของปัจเจกบคุคล
และกลุ่มที่ต้องการพึ่งพาและร่วมมือกันมาก
ขึ้น	โดยชุมชนสามารถจัดต้ัง	MSC	เพื่อแก้
ปัญหาชุมชนร่วมกัน	โดยอาจเป็นในรูปแบบ
ของสหกรณ์ชุมชนหรือ	MSC	ก็ได้
	 MSC	จึงเป็นรูปแบบขององค์การ
พึ่งพาตนเองที่ปรับตัวในการน�าไปสู่การแก้
ปัญหาการว่างงาน	การขาดแคลนวัตถุดบิ	และ
การแก้ปัญหาแก่ผูป้ระกอบการรายย่อย	MSC	
ได้เปิดทางเลอืกให้แก่การแก้ปัญหาในท้องถิน่
ด้วยการจดัตัง้และด�าเนนิงานองค์การเอกชนใน
ชมุชน	ทีน่�าเอานวตักรรมมาใช้แก้ปัญหา	โดย

คิดกว้างระดับโลก	แต่ปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

�������� 19.indd   22 3/20/13   12:31 PM



ฅนสหกรณ

.......... 23

ใช้ตวัแบบและหลกัการสหกรณ์มาใช้	ด้วยการ
ชกัชวนภาคแีละผู้สนบัสนนุมาท�างานร่วมกัน	
โดยชุมนุมสกรณ์อาจจัดตั้ง	MSC	ขึ้นมาเพื่อ
ริเริ่มธุรกิจใหม่ของชุมนุมที่ต้องการระดมผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีเป้าหมายร่วมในการเสริม
พลังอันจะน�าประโยชน์สู่เป้าหมายร่วมกัน

สรุป
	 วสิาหกจิสหกรณ์เป็นองค์กรทีไ่ด้รับ
ความสนใจในการจัดตั้งและด�าเนินงานท้ัง

ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศก�าลัง
พัฒนา	โดยสหกรณ์มีบทบาทส�าคัญในการ
จ้างงาน	การสร้างสมดุล	และการสร้างสรรค์
นวตักรรม	สหกรณ์ได้พสูิจน์ให้เหน็แล้วในช่วง
วกิฤตเศรษฐกจิคร้ังใหญ่ในศตวรรณท่ี	21	น้ัน	
สหกรณ์สามารถก้าวผ่านวกิฤตเศรษฐกจิได้ดี
กว่าเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่น	ดังนั้นในช่วงเวลา
ดังกล่าวจึงดูเหมือนว่าประชาคมโลกจะหัน
มาให้ความสนใจในสหกรณ์มากขึ้น	หลังจาก
ที่เงียบเหงาไปเป็นเวลานาน

	 กลลิโล	ได้กล่าวไว้ในปีทีผ่่านมาว่า	ใน
ช่วงเวลาทีท่นุนยิมเตบิกล้า	นบัตัง้แต่ทศวรรษ
ที	่1970	เป็นต้นมา	ท�าให้ผู้มีส่วนเกีย่วข้องใน
เชงินโยบายและนกัวจิยั	ไม่ให้ความส�าคญักบั
สหกรณ์	ดังนัน้ในบางประเทศทีไ่ม่มกีฎหมาย
สหกรณ์	สหกรณ์จงึถกูจดัตัง้ขึน้มาแต่ไม่ได้ใช้ชือ่
สหกรณ์	นอกจากนัน้กไ็ม่มกีารรายงานข้อมลู
เกีย่วกบับรบิทการด�าเนนิงานของสหกรณ์แต่
อย่างใด	การให้การศึกษาอบรมในระหว่าง
สหกรณ์ก็มักใช้วิธีการของเอกชนมาให้การ
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เรียนรู้และฝึกทักษะด้านการจัดการ	อย่างไร
ก็ตามสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจก็ได้พิสูจน์
ให้เห็นแล้วว่า	สหกรณ์เป็นตัวแบบธุรกิจที่
สื่อความยั่งยืนแก่เศรษฐกิจและเป็นสมาคม
ที่เที่ยงธรรมกว่า
	 ข้อสรปุทีน่�าไปสูก่ารสร้างความเข้าใจ
สูส่หกรณ์สร้างโลกทีด่กีว่า	ในทีป่ระชมุ	ICA	ที่
อิตาลีเมื่อปีที่ผ่านมา	ได้ชี้ให้เห็นตัวนโยบาย
รัฐและนโยบายระดับชาติที่พึงมีต่อการส่ง
เสริมองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร	และสหกรณ์
ที่แตกต่างกับองค์การธุรกิจเอกชน	กฎหมาย
สหกรณ์ทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์	ซ่ึงจะช่วยให้ชมุนุมสหกรณ์หรอืเครอื
ข่าย	และกองทุนส่งเสริมสนับสนุนสหกรณ์
ใหม่	นอกจากนั้นรัฐควรจะมีบทบาทส�าคัญ

ในการสร้างความเชือ่มโยง	ระหว่างชมรมการ
สหกรณ์ในประเทศต่างๆ	และภมิูภาคเพือ่การ
พัฒนาภาคสหกรณ์	การกระตุ้นใหป้ระชาชน
เห็นความส�าคัญของหลักและวิธีการสหกรณ์	
โดยการสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลงผ่านกลไก
การให้การศึกษาอบรมและหลักสูตรการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัยจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	
	 จากประสบการณ์ของสหกรณ์ทั่ว
โลก	ชีใ้ห้เหน็ว่า	แนวโน้มทีจ่ะก่อให้เกดิความ
ส�าเร็จของสหกรณ์คือ	การท�างานร่วมกันใน
ระบบ	กจิการ-ชมุนุมสหกรณ์	เครือข่ายความ
ร่วมมือ	เพือ่ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย	และการสร้าง
ความช�านาญการในธุรกิจ	การให้การศึกษา
อบรม	การตลาด	การให้บริการ	ที่ส�าคัญคือ	
สหกรณ์จะต้องมีภาพลักษณ์ที่เป็นธรรมาภิ

บาล	เป็นที่คาดหวังของสมาชิก	ชุมชน	มีการ
สร้างเครือข่ายท่ีเข้มแขง็	เพือ่การประหยดัต่อ
ขนาดของธรุกจิ	และเพิม่ความสามารถในการ
แข่งขัน	สิ่งท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งคือการ
วิเคราะห์ให้เห็น	การสร้างผลกระทบที่แตก
ต่างระหว่างสหกรณ์กับธุรกิจเอกชน	ซึ่งนัก
วจัิยต่างๆ	ต้องเข้ามาช่วยสนบัสนนุ	การรเิริม่
สร้างระบบฐานข้อมูลที่มีความเป็นเอกภาพ	
(Homogeneous	statistical	data)	โดยต้อง
เริม่จากสถาบนัวจิยัและหน่วยงานสถติ	ิค้นหา
ค�าตอบให้ได้ว่า	“รปูแบบสหกรณ์มปีระโยชน์
เปรียบเทียบอย่างไร”
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