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ในแวดวงสหกรณ์
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

 สถานการณด์า้นเศรษฐกจิสงัคมของประเทศ
ที่ เผชิญหน้าอย่างท้าทายกับภาวะการแข่งขัน
ภายใต้นโยบายเปิดการค้าเสรี ซึ่งคนในสังคมมี
ศักยภาพในการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเรว็ ดงัจะสงัเกตไดจ้ากกลยทุธก์ารตลาดตา่งๆ 
ทีผู่ป้ระกอบการไดน้ำ มาใชใ้นการดงึดดูความสนใจ
ในกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจของตน ภายใต้กรอบ
คิดการดำ เนินธุรกิจของภาคเอกชน ซึ่งมี “กำ ไร” 
เป็นแรงจูงใจในการทำ ธุรกิจนั้น หากเป็นตลาดที่
กลุ่มผู้บริโภคมีอำานาจซื้อก็คงไม่เกิดปัญหาและ
ผลกระทบมากนัก และยินดีที่จะจ่ายในราคาที่ตน
มีความพึงพอใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ
แก่ตน อย่างไรก็ตามสำ หรับผู้บริโภคบางกลุ่มที่มี
ภาระการครองชีพในระดับกลางและระดับต่ำ นั้น มี
ความจำ เป็นต้องเลือก สำ หรับสินค้าเพื่อการดำ รง
ชีวิต และมีเหลือสำ หรับจับจ่ายใช้สอย เพื่อการ
ศึกษา สาธารณูปโภค และอื่นๆ ตามอัตภาพ 

บนเส้นทางสู่
ระบบคุณค่าและ
การค้าที่เป็นธรรม

 ทางเลือกหนึ่งของคนในสังคมที่มีค่านิยมในเรื่องการ
พึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน ได้ใช้วิธีการสหกรณ์มาเป็นกลไก
ในการบรหิารจดัการเพือ่การรวมซือ้ รวมขายและการรว่มมอืกนั
ในการสรา้งอำานาจการตอ่รอง สำาหรบัการแกป้ญัหาอาชพี การ
แก้ปัญหาความยากจน และชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกและ
ชุมชน โดยอาจกล่าวได้ว่า สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นทาง
เลือกหนึ่งของปัจเจกบุคคลเพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึง
ตลาด และการพฒันาชวีติความเปน็อยูท่ีด่ ีอยา่งไรกต็าม ภาวะ
การแข่งขันในปัจจุบัน สหกรณ์ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาของ
คู่แข่งขัน ในการใช้กลยุทธ์การตลาดด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้วยเหตุนี้ สหกรณ์จึงมีความจำาเป็นที่จะ
ต้องพัฒนารูปแบบการดำาเนินงานด้วยระบบใหม่ วิธีการใหม่ 
ตลอดจนการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อนำามาใช้ในการปรับธุรกิจให้
มีความสามารถในการแข่งขัน และการนำาประโยชน์สู่สมาชิก
อย่างยั่งยืน
 ข้อค้นพบจากการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อน
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ภายใต้การ
สนับสนุนของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึงเร่ิมดำาเนินการ 
มาตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 10 ปี บนเส้นทาง  
การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับภาคีจตุรมิตร      
ทั้งภาคขบวนการ ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชนนั้น 
ไดช้ีใ้หเ้หน็ขอ้จำากดัของการพฒันาสหกรณใ์นทศิทางของการนำา
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 6 ประการ ได้แก่

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ก้าวล้ำายุค

สหกรณ์การเกษตร
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องค์ประกอบ 4 มิติในการขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่า

กลุ่ม/องค์กรภาคประชาชนที่เกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

รัฐธรรมนูญ  ฉบับ พ.ศ. 2550

คนในสังคมไม่เชื่อมั่นในสหกรณ์
 สถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่ : 
 • ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชน / ท้องถิ่น มีทัศนคติต่อ
สหกรณ์เป็นไปในเชิงลบในประเด็นการทุจริต ระบบพวกพ้อง 
การแทรกแซงจากรัฐ
 • การกอ่เกดิของกลุม่ / องคก์ร ทีด่ำาเนนิการตามหลกั – 
วิธีการสหกรณ์ แต่ไม่จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ
 • หน่วยงานภาครัฐเองให้การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม / 
องค์กร ลักษณะดังกล่าวมากขึ้น แต่ไม่สนับสนุนให้จดทะเบียน
เป็นสหกรณ์
 • รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 
2550 มีทิศทางเชิงนโยบายใน
การสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม / 
องค์กร ดังกล่าวมากขึ้น ตามที่
กำาหนดไวใ้นมาตรา 84 เดมิ “รฐั
สง่เสรมิ สนบัสนนุ และคุม้ครอง
ระบบสหกรณ”์ เปน็ “รฐัสง่เสรมิ 
สนับสนุน และคุ้มครองระบบ
สหกรณ์ให้เป็นอิสระ และการ
รวมกลุม่การประกอบอาชพีหรอื
วิชาชีพตลอดทั้งการรวมกลุ่ม
ของประชาชนเพื่อดำาเนินกิจการด้านเศรษฐกิจ”
 • คนรุ่นใหม่ไม่รู้จักสหกรณ์
 บทวิเคราะห์ :
 • คนในสังคมยังไม่เข้าใจและเข้าถึงสหกรณ์จริงๆ
 • ขาดข้อมูล ความรู้ เกี่ยวกับสหกรณ์ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่คนในสังคม
 • ขาดตัวแบบสหกรณ์ ที่ชี้ให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์
ของสหกรณ์ในบริบทของการเป็นองค์กรธุรกิจเชิงคุณค่าที่นำา
ประโยชน์สู่สมาชิก-ชุมชน

กลุ่มคนวงในขาดจิตวิญญาณสหกรณ์   
 ส่วนใหญ่เข้ามาโดยเหตุผลทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ต้องการกู้เงิน หรือฝากเงิน (ดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่า) หรือเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นการขับเคลื่อนสหกรณ์ในปัจจุบัน   
จงึมกัเปน็ไปในทศิทางทีแ่ตกตา่งจากวตัถปุระสงคใ์นการดำาเนนิ
งานของสหกรณ์ ที่มุ่งบริหารจัดการที่จะนำาคุณค่า (ประโยชน์) 
ไปสู่สมาชิก-ชุมชน
 บทวิเคราะห์ :
 แนวคดิเรือ่งสหกรณใ์นสงัคมไทยไมช่ดัเจน ดงันัน้กลุม่คน
ที่เข้ามามีส่วนร่วม และกลุ่มคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุน จึงละเลย
เรือ่งคณุคา่สหกรณ ์ขาดกระบวนทศัน ์และละเลยหลกัการและ

แนวปฏิบัติที่จะนำาไปสู่เป้าหมายการดำาเนินงานของสหกรณ์      
ในการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก

ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
 การบริหารจัดการสหกรณ์ส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้ความสำาคัญ
กบัการบรหิารจดัการทรพัยากรของสหกรณแ์บบองคร์วม ทัง้ใน
เรื ่องของการบริหารทรัพยากรของสหกรณ์เอง และความ
เชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกับบริบทการดำาเนินงานของสหกรณ์ โครงสร้าง
การบริหารจัดการที่ถูกออกแบบให้ผู้บริหารสหกรณ์ผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการสหกรณ์ไม่เอื้อต่อการ
บริหารจัดการแบบมืออาชีพ จึงจะเห็นปรากฏการณ์โดยทั่วไป
ที่ผู้บริหารสหกรณ์ มักใช้ดุลพินิจซึ่งเป็นความชำานาญเฉพาะ
ตัว และเฉพาะกลุ่มมาตัดสินใจเชิงนโยบายสหกรณ์ กอปรกับ
การขาดข้อมูลเชิงประจักษ์และฐานข้อมูลที่จำาเป็นสำาหรับการ
ดำาเนนิงานของสหกรณ ์ดงันัน้การบรหิารจดัการสหกรณ ์จงึมกั
เปน็ไปแบบแยกสว่น ทัง้ในระดบัสหกรณข์ัน้ปฐมและขบวนการ
สหกรณ ์ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และ
ประโยชนท์ีพ่งึมตีอ่สมาชกิและขบวนการสหกรณต์ามกรอบคดิ
และแนวทางของสหกรณ์ที่ควรจะเป็น
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สหกรณแ์ตม่กัจะละเลยพนัธะความรบัผดิชอบทีพ่งึมตีอ่สมาชกิ
สหกรณ์และชุมชนตามบริบทของสหกรณ์
 บทวิเคราะห์ : 
 • สาเหตสุำาคญัประการแรกมาจากกฎหมาย และนโยบาย
รัฐ ที่ได้ออกแบบให้ฝ่ายบริหารจัดการสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไข เช่น กรณีของการจัดทำารายงานการเงินภายใต้การ
สอบบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของ
รัฐที่ต้องการให้มีการจัดทำารายการการเงินประจำาปีสำาหรับ
รายงานผลการดำาเนนิงานแกท่ีป่ระชมุใหญส่มาชกิ เพือ่ประกอบ
การตัดสินใจในการกำาหนดนโยบายสหกรณ์ แต่ส่วนใหญ่มัก
เข้าใจว่าความสำาคัญอยู่ที่การรายงานต่อหน่วยงานรัฐ แทนที่
จะเป็นสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ และการให้บริการสนองความ
ตอ้งการของสมาชกิเพือ่การแกป้ญัหาทางเศรษฐกจิ สงัคม และ
วัฒนธรรม
 • สมาชกิสหกรณไ์มเ่ขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตน ในฐานะ
เจ้าของผู้ควบคุมสหกรณ์ กอปรกับไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
เรือ่งบรบิทการควบคมุสหกรณ ์จงึไมใ่หค้วามสำาคญักบับทบาท
ในการควบคุมอย่างที่ควรจะเป็น
 • ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในการพฒันาสหกรณ ์ละเลยหลกัการ
สหกรณ์สากล ข้อที่ 7 “การเอื้ออาทรต่อชุมชน” จึงมีสหกรณ์
น้อยแห่งมากที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและนำาประโยชน์สู่ชุมชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 ภายใต้กรอบคิดและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบสหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรมที่ดำาเนินงาน
อยู่ อาจกล่าวได้ว่า เป็นเรื่องของกระบวนการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงในกลุ่มองค์กรที่มีฐานเป็นองค์กรด้านเศรษฐกิจ
ฐานสังคม ที่ดำาเนินการโดยภาคประชาชน และมีภาคีภาค
วิชาการ ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

องค์ประกอบ 4 มิติในการขับเคลื่อนสหกรณ์เชิงคุณค่า

มมุมองในประเดน็ “สหกรณเ์ปน็เครือ่งมอืของรฐั” 
 ก่อให้เกิดอุปสรรคที่เกิดจากรัฐใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา ดังนั้นกว่าทศวรรษที่ผ่านมา จึงมีข้อเรียกร้อง
ผ่านเวทีการประชุมระดับนานาชาติ หลายครั้งเพื่อรณรงค์ให้
รัฐเลิกใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาฯ แต่ควรหันไป
สนับสนุนให้สหกรณ์มีบริบทการดำาเนินงานในแนวทางของ
การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง แต่ในประเทศไทยนั้น พบว่าผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการ ภาควิชาการยังไม่
เข้าใจในประเด็น “ความเป็นอิสระ” ของสหกรณ์อย่างแท้จริง 
สถานการณ์ดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของสหกรณ์ใน
ทิศทางของสหกรณ์เชิงคุณค่า
 จงึมกัพบวา่สหกรณท์ีก่ำาลงัขบัเคลือ่นกระบวนการเรยีนรู้
และพฒันาบนหลกัการพึง่พาและรว่มมอืกนั หนัเหไปขบัเคลือ่น
โครงการของรัฐที่จัดสรรงบประมาณการสนับสนุนแก่สหกรณ์ 
ซึง่มกัเปน็โครงการระยะสัน้ไมต่อ่เนือ่ง และในทีส่ดุผลกระทบก็
ตกอยูก่บัสหกรณ ์ทัง้เรือ่งคา่เสยีโอกาสในการดำาเนนิธรุกจิตาม
แผนงานของสหกรณ ์ปญัหาการขาดทนุจากการขาดความรูแ้ละ
ประสบการณ์ในการดำาเนินงานตามโครงการของรัฐ เช่น กรณี
ตลาดกลาง โรงงานแปรรูป กองทุนฟื้นฟู โครงการรับจำานำา 
โครงการรวบรวมผลผลิตในช่วงฤดูกาล โครงการส่งเสริมการ
ผลิตเชิงคุณภาพ ฯลฯ

ระบบการให้การศึกษาอบรมและถ่ ายทอด
เทคโนโลยีที่ผ่านมา
 เป็นไปในรูปแบบการให้ความรู้ แต่ยังขาด “วิธีคิด” ที่
จะให้ผู้นำาและฝ่ายจัดการนำาไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม อีกทั้งความรู้ส่วนใหญ่เป็นเรื่อง “การแข่งขัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์” จึงทำาให้ทิศทางของการ                         
ขับเคลื่อนสหกรณ์ในปัจจุบัน มีทิศทางไปในบริบทขององค์การ
ธุรกิจเอกชนมากกว่าสหกรณ์
 บทวิเคราะห์ :
 นโยบายและเปา้หมายของหนว่ยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งใน
การให้การศึกษาอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มุ่งไปที่จำานวน    
ผู้เข้าร่วมการอบรม / ถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่มีการนำาตัวแบบ
ของธุรกิจสหกรณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จขยายผล
ไปสูส่หกรณอ์ืน่ ซึง่มไิดค้ำานงึถงึภมูสิงัคม วฒันธรรมองคก์ร และ
ศกัยภาพความพรอ้มของสหกรณ ์จงึมกักอ่ใหเ้กดิความสญูเสยี
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแก่สหกรณ์อยู่เนืองๆ

พันธะความรับผิดชอบ ที่มีต่อสมาชิก-ชุมชน 
ย่อหย่อน
 สหกรณ์ส่วนใหญ่มุ่งไปที่พันธะความรับผิดชอบที่มีต่อ
หน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย

การให้การศึกษาอบรมในรูปแบบเดิม
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 การกำาหนดวิสัยทัศน์ร่วม และการออกแบบกระบวนการ
ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือ ของภาคีพันธมิตร ที่เข้ามามี
ส่วนร่วมภายใต้ค่านิยมร่วม อันได้แก่ คุณค่าสหกรณ์ แนวทาง
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการพฒันาทีย่ัง่ยนืนัน้ ไดก้อ่เกดิ
เครือข่ายความร่วมมือของกลุ่ม / องค์กร / สหกรณ์ ในการขับ
เคลือ่นระบบธรุกจิในทศิทางของการนำาคณุคา่สูก่ารปฏบิตั ิและ
การนำาประโยชน์ไปสู่สมาชิกและชุมชน ไม่เฉพาะในกลุ่มของ
สหกรณ์เท่านั้น แต่ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดย
รวมด้วย
 รูปแบบของการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบ 
ภายใต้ชุดโครงการซึ่งได้ออกแบบกระบวนการทำางานที่เคลื่อน
ตัว ภายใต้ Platform เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 
 กลุ่มแรก เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อสร้างผู้นำา
การเปลี่ยนแปลง (ผู้นำาเชิงคุณค่า) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ศักยภาพและความสามารถในกลุ่มผู้นำาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ให้เป็นผู้นำาความคิด ที่สามารถบูรณาการการทำางาน เพื่อนำา
คุณค่าสหกรณ์ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มององค์รวม
ในการสร้างสรรค์ ผลผลิตและบริการอย่างเหมาะสม
 กลุ่มที่สอง เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา การยกระดับ
ความสามารถของสหกรณ์ในทิศทางเชิงคุณค่า มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับการดำาเนินงานของสหกรณ์ ภายใต้กระบวนการ
บรหิารจดัการแบบองคร์วม ในทศิทางของการเปน็องคก์รธรุกจิ

ข้อจำากัดในการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ : ข้อค้นพบจากการวิจัย

ฐานสงัคม ทีม่จีดุมุง่หมายสำาคญั 
ดังนี้
 • เป็นช่องทางการ
เข้าถึงแหล่งทุนและตลาดของ
สมาชิกและชุมชน
 • เป็นวิธีการแก้ปัญหา
ความยากจน บนหลักการพึ่งพา
ตนเองของภาคประชาชน โดย
มีภาคีพันธมิตรภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคเอกชน ให้การ
สนับสนุนอย่างเหมาะสม
 • การสะสมทุนทาง
เศรษฐกิจ โดยกลไกการบริหาร
จัดการภายใต้การมีส่วนร่วม
 • การสร้ างทุนทาง
สังคม ทั้ งที่ เป็นองค์ความรู้
การบริหารจัดการธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า โดย

กลไกการเรียนรู้และพัฒนาบนฐานงานสหกรณ์
 • การสรา้งวฒันธรรมการทำางาน บนความเปน็น้ำาหนึง่ใจ
เดียวกัน เพื่อไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนและการยกระดับ
ฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก และการเอื้ออาทรต่อชุมชน
 กลุ่มที่สาม เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาในการบริหาร
จัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ มีวัตถุประสงค์สำาคัญในการ
ยกระดับความสามารถในการทำาธุรกิจของสหกรณ์ โดยใช้
กลยุทธ์ความร่วมมือ ที่มีฐานคิดเรื่อง คุณค่าสหกรณ์ เป็นตัว
ขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรภายใต้โซ่อุปทานที่จะ
สรา้งสรรคน์วตักรรม รปูแบบและวธิกีารทำางานรว่มกนัระหวา่ง
สหกรณ์และพันธมิตรธุรกิจเพื่อนำาไปสู่ความอยู่รอดภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เป็นพลวัต และการนำาประโยชน์สู่สมาชิกและ
ชุมชนอย่างยั่งยืน

 จากทีก่ลา่วมาทัง้หมดจะเหน็ไดว้า่ กรอบคดิและแนวทาง
การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ที่มีคุณค่าและการค้าที่เป็น
ธรรมนั้น มิได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์เท่านั้น แต่
ยังมีความสอดคล้องกับนโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในปัจจุบัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แผนพัฒนาการสหกรณ์ และแผนแม่บทการเงินฐานราก) โดย
จะเหน็ไดว้า่บนความพยายามในการขบัเคลือ่นของชดุโครงการ
ได้วางกลไกสำาหรับการเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ในระดับชาติ และ
การเคลือ่นตวัของงานวจิยัไวแ้ลว้ อยา่งไรกต็ามภายใตข้อ้จำากดั
ที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์จากการวิจัย ที่ทำาให้การขับเคลื่อน
การพัฒนาต้องใช้เวลาและการเรียนรู้และพัฒนาเพื่อการขจัด
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Platform การพัฒนาระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม

อปุสรรคไปพรอ้มๆ กนั ซึง่ในทีน่ีไ้ดก้ลา่วถงึขอ้เสนอแนะในเชงิ
นโยบาย ที่จะช่วยหนุนเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระบบ
คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 การผลักดันให้ชุมชนหรือองค์กรแม่ข่ายต่างๆ กำาหนด 
Agenda ในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม 
เพื่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสังคมฐานความ
รู้ในการแก้ปัญหาความยากจน และการตั้งรับนโยบายเปิดเสรี
อาเซียน
 • การใช้ Platform ของ 3 เสาหลักการเรียนรู้และพัฒนา
ในการขับเคลื่อนระบบคุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม ร่วมกับ
ภาคตีา่งๆ โดยมเีปา้หมายทีก่ารสรา้งระบบเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์
การยกระดับการทำางานของกลุ่ม / องค์กร ไปสู่เครือข่ายและ
กลุ่มธุรกิจเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ภายใต้เงื ่อนไขสำาหรับปัจจัยแห่งความสำาเร็จ บน
หลักการ 3C แก่ภาคีที่เข้าร่วมโครงการ
 - Clear : ภาคีที่เข้าร่วมดำาเนินการตาม Platform ต้องมี
ความชัดเจนในปณิธานร่วม
 - Consistency of Theme : ความสม่ำาเสมอของเนื้อหา
สาระ ในกระบวนการสื่อสารทำาความเข้าใจ
 - Creative ตอ้งมแีนวคดิสรา้งสรรคท์ีโ่ดดเดน่มเีอกลกัษณ ์
และก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่มที่เห็นเชิงประจักษ์

Platform แนวคิดการขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรู้และพัฒนาสู่ระบบ

คุณค่าและการค้าที่เป็นธรรม


