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เขาว่าอย่างงั้น
 ผมว่าอย่างงี้
  คุณว่ายังไง?

“เรื่องการขึ้นเงินเดือนผู้จัดการปี 57 อัตรา 17,980 ปรับเป็น 28,680 
ปี 58 ปรับเป็น 41,000 ผมไม่เคยเจอ ทำ งานมาทั้งชีวิตยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้
จึงขอแจ้งกรรมการให้ท่านต้องทบทวนมติ ต้องแก้ไขเพ่ือปรับให้ถูกต้อง ผมไปถาม
นิติกรแรงงานจังหวัด เขาให้ความเห็นเป็นทางปฏิบัติส่อไปในทางรู้เห็นร่วมกันอาจมี          

         ผลประโยชน์ร่วมกันข้อมูลนี้เป็นข้อสั่งการให้แก้ไขทั้งหมด”
ขอ้ความทีถ่อดจากแถบบนัทกึเสยีง

เปน็ดงันี ้ถอ้ยคำาดงักล่าวเปน็ของผูต้รวจ
การสหกรณ์ท่านหน่ึงซึ่ง“กำาราบ”กับ
สหกรณ์การเกษตรแห่งหน่ึงให้ปฏิบัติ
ตาม“คำาสัง่”ของตน พรอ้มกบัสำาทับเปน็
คำาขูว่า่ถา้ไมป่ฏบิตัติามคำาสัง่ขา้งตน้กจ็ะ
ต้องถูกปรับเงินเป็นรายบุคคล คนละ
หน่ึงหม่ืนบาทและอาจถูกถอดถอนจาก
ตำาแหน่งในสหกรณ์ด้วย 

เปน็ทีน่า่สงสารทีผู่บ้รหิารสหกรณ์
การเกษตรในต่างจังหวดัมกัเปน็ชาวบา้น
ใจซื่อ บ้างก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ จึง
แน่นอนว่าเม่ือได้ฟังคำาสำาทับเช่นว่านั้น 
ต่างก็ตกใจกลัวตัวส่ันงันงก เกรงภัยจะ
มาถงึตวัจนลมืไปวา่ตนน้ันถา้มไิด้มคีวาม
ผดิอนัใดแลว้ใครจะมาลงโทษได ้และถา้
เปน็การกลัน่แกลง้กนัแลว้ คนทีใ่สค่วาม
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ทำาให้ชาวบ้านเดือดร้อนนั้นแหละน่าจะ
ได้รับผลกรรมมากกว่าใครอื่น

ถา้เราจะมาพเิคราะห์กนัถงึภารกิจ
ของสหกรณท่ี์เป็นนติบุิคคลเอกเทศแล้ว 
กพ็บวา่สหกรณท์รงสิทธิท์ีจ่ะประกอบการ
ไดอ้เนกประการดังปรากฏบทบญัญัติใน
มาตรา 46 แหง่พ.ร.บ.สหกรณ ์2542 เมือ่
เปน็เชน่นีก้ห็มายความวา่ สหกรณน์ัน้เปน็
สถานประกอบการทีม่ ี“AUTONOMOUS” 
คอื มคีวามเปน็อสิระในการท่ีจะตดัสนิใจ
ในการประกอบธุรกิจโดยปราศจากการ
ชีน้ำาและปราศจากการครอบงำาจากผูอ้ืน่ 
สหกรณ์โดยคณะกรรมการดำาเนนิการยอ่ม
สามารถกำาหนดนโยบาย โครงการ แผน
งานในการประกอบธุรกิจของตนเองได้
ด้วยดุลพินิจตนเองตามเอกสิทธิ์ที่ได้รับ
มอบหมายมาจากเจ้าของสหกรณ์ คือ
สมาชิกนั่นเอง

คำาว่า“ชี้นำ�”นั่นหมายถึงว่า
บุคคลหนึ่งใดจะมาใช้อิทธิพล ใช้อำานาจ 
หรอืใชพ้ลกำาลงั ใด ๆ  ในการชกัจงู ชีช้วน 
ให้คณะกรรมการดำาเนนิการของสหกรณ์
เดินงานไปในทิศทางที่ตนประสงค์มิได้ 
เพราะถา้ยอมกนัเชน่นัน้ก็เทา่กบัว่าสหกรณ์
ขาดเอกภาพในการทำางาน และอาจตอ้ง
ดำาเนนิการไปผดิเจตนารมณข์องสมาชิก
ที่มอบหมายให้คณะกรรมการดำาเนิน
การทำางานตามที่ตนต้องการก็ได้ การที่
คณะกรรมการขาดอิสระในการทำางาน
ก็ดูประหน่ึงว่า คณะกรรมการสหกรณ์
กลายเป็นหุ่นยนต์หรือตุ๊กตาไขลานที่
ปราศจากจิตวิญญาณในการทำางาน ซึ่ง
สมาชิกก็คงจะไม่ยอมให้เป็นไปเช่นนั้น

ส่วนคำาว่า “ครอบงำ�” หมาย

ถึง การที่การทำางานของสหกรณ์จะต้อง
ไมถ่กูผูอ้ืน่ผูใ้ด หรอืกลุม่หนึง่กลุม่ใดเขา้มา
ตดัสนิใจแทนตน ไมใ่ช่ใหใ้ครอืน่เขามาคดิ
ให้ ทำาให้ วางฐานให้ หรือกระทั่งเจรจา
ใหแ้ทนตนโดยทีเ่จา้ของสหกรณม์ไิดเ้หน็
ชอบ หรอืมไิด้มสีว่นในการพจิารณาหรอื
ตัดสินใจร่วมด้วย

ฉะนั้น จึงหมายความว่าเมื่อ
สหกรณ์เป็นนิติบุคคลเองแล้ว เจ้าของ
สหกรณ์คือสมาชิก เลือกตัวแทนของ
ตนมาบริหาร คือคณะกรรมการดำาเนิน
การ เช่นนี้แล้วคณะกรรมการดำาเนิน
การย่อมทรงสิทธ์ิที่จะตัดสินใจในการ
บริหารงานสหกรณ์ในนามสมาชิก โดย
คนนอกมิพักว่าจะเป็นข้าราชการหรือ
ผู้อื่นใดจะมาเจ้ากี้เจ้าการมิได้ ตราบใด
ที่การกระทำาหรือการบริหารงานนั้นไม่
ผิดกฎหมายหรอืหลักการสหกรณ ์ดงัน้ัน
คณะกรรมการดำาเนนิการของสหกรณจ์งึ
เป็น ATCION COMMITTEE ไม่ใช่เป็น
เพียง ADMINISTRATIVE BOARD หรือ 
MANAGEMENT GROUP เทา่นัน้ ซึง่หลกั
การนีจ้ะพบวา่แตกตา่งไปจากองคก์รอืน่ไม่
วา่จะเปน็องคก์รแห่งรฐั รฐัวสิาหกิจ หรอื
หน่วยงานทางราชการก็ตาม เพราะจะ
เหน็วา่มเีฉพาะสหกรณเ์ทา่นัน้ทีบ่ญัญตัคิำา
ของคณะกรรมการในการบรหิารงานและ
ปฏบิตังิานในสหกรณ์ว่า“คณะกรรมการ
ดำาเนินการ”คำาว่า“ดำาเนินการ” ย่อมมี
ความหมายในการขับเคลื่อนการทำางาน
ของสหกรณ์ไปด้วยในตัว

 ย้อนกลับไปพิเคราะห์ดูการ
สือ่สารสำาทบัของขา้ราชการทีบ่บีบงัคบัให้
สหกรณป์รับลดเงนิเดอืนของผูจ้ดัการทัง้ 

ๆ ท่ีคณะกรรมการดำาเนนิการไดต้ดัสนิใจ
ไปแล้ว ก็จะพบว่าเป็นการ “ล้วงลูก” ที่
กา้วล้ำาหรอืOFFSIDE ไปจากหนา้ทีข่องตน
อยา่งชดัเจน เพราะไมเ่คยปรากฏวา่การ
พิจารณาความดีความชอบของลูกจ้าง
สหกรณม์พิกัวา่จะเปน็สหกรณป์ระเภทใด
ในการพจิารณาขึน้เงนิเดอืนของเจา้หนา้ที่
ของสหกรณ์จะต้องไปขอความเห็นชอบ
จากทางราชการ และในประวัติศาสตร์
อันยาวนานกว่าร้อยปีของสหกรณ์ก็ไม่
เคยปรากฏตัวอยา่งวา่การทีส่หกรณโ์ดย
คณะกรรมการดำาเนินการพิจารณาขึ้น
เงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีไปแล้วจะมีการ
ปรับลดลงโดยคำาสั่งของทางราชการใด
ทั้งสิ้น แม้กระทั่งตารางเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ทางราชการเคยทำา
เปน็ตารางขึน้มาแจกจ่ายแกส่หกรณต่์าง 
ๆ นั้น ทางการก็ย้ำาอยู่เสมอว่าเป็นเพียง
แบบอย่างเท่านั้น ชอบที่สหกรณ์ต่างๆ
จะพิจารณากำาหนด SCALE เงินเดือน
ของตนเองได้โดยเอกเทศ ไม่จำาเป็นจะ
ตอ้งยึดถอืเอาแบบอยา่งของทางราชการ
ไปถือปฏิบัติ

ดว้ยเหตดัุงกลา่วผมจงึเหน็วา่การ
ที่ทางราชการไปส่ังให้คณะกรรมการ
ดำาเนนิการลดเงินเดอืนผูจ้ดัการลงมาจาก
ท่ีมีมติให้ขึ้นเงินเดือนไปแล้วจึงเป็นการ
กระทำาท่ีไม่สอดคล้องกับอำานาจหน้าที่
อันพึงปฏิบัติและเป็นการก้าวล้ำาก้ำาเกิน
เข้าไปสูก่ารบริหารงานภายในของสหกรณ์
อยา่งไมค่วรจะเป็น เพราะบุคคลอืน่เปน็
คนนอกจะไปล่วงรู้ลึกซึ้งใกล้ชิดกับการ
ทำางานของผูจ้ดัการเท่ากับคณะกรรมการ
ดำาเนินการได้อย่างไร ผมคิดว่าอย่าว่า
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แต่กระทำาเลยแม้แค่แต่เพียงคิด ก็ยังมิ
เป็นการสมควร ยิ่งกว่านั้นที่อ้างว่าได้ไป
ถามกบัเจา้หนา้ทีแ่รงงานแลว้กย็ิง่เป็นการ
กล่าวอ้างท่ีดูไม่สมจริง คงเป็นแต่เพียง
จะต้องการให้คำาสำาทับของตนมีน้ำาหนัก
เทา่นัน้ เพราะผมเองไดไ้ปทีศ่าลแรงงาน
กรุงเทพฯสอบถามกบัเจา้หน้าทีข่องศาล
วา่เคยมตีวัอย่างหรอืไมท่ี่เปน็คดคีวามใน
ศาลแรงงานเปน็ทีย่ติุวา่การขึน้เงนิเดือน
ไปแลว้จะมกีารขอปรบัลดลงในภายหลงั
ได้เจ้าหน้าท่ีศาลแรงงานก็ได้ช่วยกรุณา
ค้นหาในสารบบให้และบอกผมว่ายังไม่
เคยมีตัวอย่างของการพิจารณาขึ้นเงิน
เดือนไปแล้วให้มีการปรับลดลงมา ทั้งนี้
ก็ด้วยเหตุผลสองประการ กล่าวคือ

1.การพิจารณาข้ึนเงินเดือน
เป็นการพิจารณาจากหลายฝ่าย หลาย
คน มีการกลั่นกรองโดยรอบคอบและมี
มติชี้ขาดแล้วจึงย่อมเป็นที่ยุติ

2.การพิจารณาขึ้นเงินเดือนก็
มักมีระบบมีแบบแผนในการพิจารณา
และทำาความเข้าใจกับลูกจ้าง ในการ
พิจารณาและทำาความเข้าใจกับลูกจ้าง
ในการพิจารณาแล้ว จึงไม่เป็นปัญหาใน
ด้านของคณะกรรมการที่ขึ้นค่าจ้างว่า 
ขึ้นเงินเดือนไปแล้วจะมาเปลี่ยนใจภาย
หลังให้ปรับลดลง

3.การข้ึนเงินเดือนเม่ือมีมติ มี
ระบบ มีการตกลงกับลูกจ้างแล้วก็ย่อม
เป็นที่ประจักษ์ทั่วไปจะให้มีการกลับมติ
มาลดทอนลงไปจากขอ้พจิารณาเดมิมไิด ้
และก็ไม่มีใครเขาทำามาก่อน

อย่างไรก็ตามก็มีแนวทางปฏิบัติ
ที่เคยเกิดกรณีพิพาทขึ้นคล้ายกัน พอ

เทียบเคียงได้จากคำาพิพากษาฎีกาคดี
หนึ่ง ซึ่งแม้จะมิใช่กรณีขึ้นเงินเดือนแต่ก็
พอจะถือเป็นกรณีเทียบเคียงได้ว่าเมื่อมี
การพจิารณาปรบัเพิม่เงนิคา่ตำาแหนง่ไป
แลว้กถ็อืว่า “เปน็เงือ่นไขการจ้าง” ตอ่มา
จะมาปรบัเปล่ียนใหล้ดนอ้ยลงไปจากเดิม
มิได้ดังคำาพิพากษาฎีกา ดังนี้

คำ�พิพ�กษ�ฎีก� 9488/2551  
 โจทย ์สหภ�พแรงง�นบ�งกอก
ฟล�วมิลล์แห่งประเทศไทย

จำ�เลย บริษัทบ�งกอกฟล�ว
มิลล์ จำ�กัด

“ก�รที่จำ�เลยจ่�ยเงินร�งวัล
พนกัง�นดเีดน่และหัวหน�้ดเีดน่ประจำ�
เดือนแกลู่กจ้�งเป็นประจำ�ตลอดม�ทุก
เดอืน เงนิร�งวลัดงักล่�วจงึเปน็ประโยชน์
อ่ืนของลูกจ�้งอันเก่ียวกับก�รจ�้งต�ม 
พ.ร.บ. แรงง�นสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
ม�ตร� 5 ก�รยกเลิกร�งวัลดังกล่�ว
เป็นก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พก�รจ้�ง
โดยไม่ได้รับคว�มยินยอมจ�กลูกจ้�ง 
จึงเป็นก�รไม่ชอบ”

จากคำาพิพากษาฎีกาข้างต้นจะ
พบวา่เงินได้ของลกูจา้งนัน้มิพกัวา่จะเปน็
ในลักษณะใด เมื่อมีการตกลงกับลูกจ้าง
แล้ว และมีการอนุมัติเป็นมติให้ไปแล้ว
จะมาเปลี่ยนใจกลับคำาให้ปรับลดลงมา
มิได้ จะงดจะเปลี่ยนแปลงปรับลดใดๆ
ก็ไม่ได้ดุจกัน

ผมจึงเห็นวา่การที่เจ้าหนา้ทีท่าง
ราชการเขา้ไปส่ังการให้ทางสหกรณป์รับลด
เงินเดือนของผูจ้ดัการสหกรณจ์งึเปน็การ
กระทำาที่เกินเลยไปกว่าภาระหน้าที่ของ
ตน เป็นการล้วงลูกที่ล้วงลึกล้ำาลำาเข้าไป

เกินกว่าที่ควรเป็น กรณีศึกษาตัวอย่าง
ที่น่าศึกษาในด้านการบริหารและการ
ปฏิบัติการว่าระหว่างบรรทัดฐานของ
สหกรณก์บัทางการน้ัน นา่จะมีขดีขัน้แบ่ง
พรมแดนกันอยู ่ณ จดุใด หาไมแ่ลว้ก็อาจ
เกดิปญัหาขึน้ไดจ้นทำาใหเ้กดิขอ้บาดหมาง
ระหวา่งทัง้สองฝ่ายได้และความจรงิคำาวา่ 
CO-OPERATIVE PROMOTION ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น DICTIONARY 
WEBSTER บัญญัติว่า PROMOTION  
หมายถงึ move forward, help forward  
ซึ่งจะพบว่าไม่ใช่ก�รเข้�ไปล้วงลูกหรือ
ก้�วก่�ยกีดกันก�รทำ�ง�นของสหกรณ์
อย�่งแนน่อน เม่ือเปน็เช่นนีค้วรหรอืไม่
ที่จะต้องมีก�รปรับทำ�คว�มเข้�ใจกับ
บทบ�ทหน้�ที่ของข้�ร�ชก�รให้เข้�ใจ
ในทศิท�งครรลองของตนอย�่งถอ่งแท้
ชัดเจน เพื่อคว�มร�บร่ืนและคว�ม
สม�นฉันท์ของก�รทำ�ง�นร่วมกันใน
รูป “รัฐประช�” อย่างแท้จริง

ผมว่าอย่างงี้
  ท่านว่ายังไงครับ?                                                                                                                                            
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