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ในแวดวงฅนสหกรณ�

นโยบายรัฐกับการสหกรณ์
     สาระสําคัญที่จะกล่าวถึง เปนเรื่องเกี่ยวกับกรอบคิด ข้อตกลงร่วม และข้อแนะนําต่าง ๆ  ซึ่งรัฐมนตรีที่ดูแลกิจการสหกรณ์
และผู้เกี่ยวข้อง ควรนําไปใช้ในการกําหนดนโยบายและทิศทางเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาการสหกรณ์ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
สหกรณ์ในประเทศเปนไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดคุณค่าต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ตามครรลองของสหกรณ์ อีก
ทั้งการเกิดเปนเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์อย่างกว้างขวางและเกิดผลดีต่อมวลมนุษยชาติ สันติสุขอันเปนเปาหมาย
ของการสหกรณ์ตามที่คาดหวัง

กรอบคิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐ
กับการสหกรณ์

การก่อเกิดของการสหกรณ์ใน
ประเทศก�าลังพัฒนา มักจะเริ่มต้นจาก
การอุปถัมภ์ของรัฐ โดยรัฐมีเจตนารมณ์
ในการใชส้หกรณเ์ปน็ “เครือ่งมอื” ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผิดแผก
ไปจากการก่อเกิดของการสหกรณ์ใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา ที่มักเริ่มต้นจาก
การรวมตัวของประชาชนที่เห็นชอบใน
ปรัชญาแนวคดิสหกรณ ์ดังนัน้ จงึจะเหน็
ไดว้า่การสหกรณใ์นประเทศไทยและอีก
หลายประเทศในอาเซียน ยังมีแนวทาง
การด�าเนินงานที่ได้รับการอุปถัมภ์ของ
ภาครัฐภายใต้โครงการอุดหนุนต่างๆ 
อยา่งไรกด็ ีในคราวการประชุมรฐัมนตรท่ีี
เกีย่วขอ้งกบัการสหกรณใ์นภมูภิาคเอเชยี
แปซิฟกิในหว้งเวลา 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา
ได้มีข้อตกลงร่วมของภาคีภายใต้เครือ
ข่าย ICA ไปในทิศทางของการที่รัฐจะ
ปลอ่ยวางการเข้าไปแทรกแซงการด�าเนนิ
งานของสหกรณใ์นแนวทางทีส่หกรณไ์ม่
ได้ท�าหน้าที่ในฐานะองค์การอิสระและ
การเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง โดยเห็น
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1 ดูรายละเอียดในข้อสรุปการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 5
2 เรียนรู้ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศบราซิลโดยใช้กลไกสหกรณ์ (บทความวารสารตนสหกรณ์ ฉบับที่ 24 หน้า 30)

ควรให้ก�าหนดบทบาทของรัฐในทิศทาง
ของการสนบัสนนุ การจดัใหม้โีครงสรา้ง
พืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวกทีเ่อือ้
ตอ่การชกัชวนใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่น
ร่วมในสหกรณแ์ละการยกระดับขดีความ
สามารถของสหกรณ์

แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องบทบาท
ของรัฐกับการสหกรณ์นั้นสามารถเรียน
รู้ได้จาก ขบวนการสหกรณ์ในประเทศ
บราซิล ท่ีรฐัไดป้ลอ่ยวางเรือ่งการอปุถมัภ์
สหกรณ์และให้การสนับสนุนการมีส่วน
รว่มของประชาชนในการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ จนสามารถสร้างคุณค่าและน�า
ประโยชน์ไปสู่ประชาชนได้อย่างกว้าง
ขวาง ดังกรณีของเครือข่ายสหกรณ์ยูนิ
เมท ที่สามารถลดภาระของรัฐบาลได้
จัดบริการด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพให้
แกป่ระชาชนทัง้ในระดบักลางและระดบั
ล่างกว่า 140 ล้านคน

ผู้ที่มีประสบการณ์เรียนรู้เร่ือง
การสหกรณ์ในหลายๆ ประเทศจะเห็น
ว่า ในสังคมใดๆไม่ใช่สิ่งที่คนทุกคนจะ
เห็นชอบในเรื่องสหกรณ์ ท้ังนี้ย่อมขึ้น
อยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง
กันไป โดยข้อมูลจากการวิจัยชี้ว่าการที่
ปัจเจกบุคคลได้รับโอกาสและทางเลือก
ใน การเรียนรู้ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสหกรณ์  ย่อมมีผลต่อการปรับ
ทัศนคติ และวิธีคิดในการด�ารงชีวิต ใน
แนวทางของ การพึ่งพาตนเอง และร่วม
มอืกนั และจะเปน็แรงจงูใจใหม้คีวามสนใจ
และเข้ามามีส่วนร่วมในสหกรณ์ ในทาง
กลบักนัปจัเจกบคุคลทีม่โีอกาสทางเลอืก
มากกวา่และมแีรงจงูใจอยูท่ี ่“ก�าไร” กบั

กรอบคิด Three Economic Modelกรอบคิด Three Economic Modelกรอบคิด Three Economic Modelกรอบคิด Three Economic Model

กรอบคิด Three Economic Model
ในหว้งเวลากวา่ 170 ปนีบัตัง้แต่

การสหกรณ์ได้ก่อเกิดขึ้นในปลายคริสต์
ศตวรรษที ่19 โดยผูน้�าความคดิคนส�าคญั
หลายทา่นไดร้เิริม่และทดลองจดัตัง้องคก์ร
ชมุชนในกลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน ทีถ่กูเอารดัเอา
เปรียบจาก “นายทุน” และแม้ว่า “โร
เบิร์ต โอเวน” ผู้ซึ่งได้รับการขนานนาม
วา่เปน็ “บดิาแหง่สหกรณ”์ จะไมป่ระสบ
ความส�าเร็จในโครงการการจดัตัง้ สหกรณ์
ในรปูแบบของชมุชน แตใ่นป ีค.ศ.1844 
(พ.ศ.2387) กลุม่ผูน้�ารอชเดลกส็ามารถ
จดัตัง้และด�าเนนิงาน “ร้านสหกรณ”์ ณ 
เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ จน

ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ย่อมให้ความ
สนใจในการท�าธุรกิจที่มีรายได้จากการ
ลงทุน การเก็งก�าไร ความเสี่ยง ซึ่งคน
เหล่าน้ีก็จะมีบทบาทส�าคัญในการขับ
เคล่ือนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ที่ส่งผลต่อ การจ้างงาน 
การสะสมทนุ และความมัง่คัง่ ในขณะที่
ปจัเจกบคุคลในกลุม่ทีเ่ปน็ผูม้รีายไดน้อ้ย 
และขาดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ก็จ�าเป็นต้องพ่ึงพาการอุปถัมภ์จากรัฐ 
ซึ่งในแนวทางดังกล่าว รัฐมักใช้รูปแบบ
องค์กร“รฐัวสิาหกจิ” เพ่ือด�าเนนิการใน
การใหบ้รกิารแกป่ระชาชน ในลกัษณะดงั
กล่าวสามารถอธิบายได้อย่าชัดเจนจาก 
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ประสบผลส�าเรจ็และนบัตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้
มา ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ก็ได้ขยายผล 
จดัตัง้ในหลายรปูแบบ ในหลายประเทศ 
และหลายภมูภิาค โดยหลกัการสหกรณ์
รอชเดล ได้ถูกน�าไปใช้เป็นต้นแบบของ
หลักการสหกรณ์สากลจนถึงปัจจุบัน 
โดยมIีCA ท�าหนา้ทีเ่ปน็องคก์รกลางของ
เครอืขา่ยสหกรณใ์นระดบัโลก ท�าหนา้ที่
เผยแพร่และประสานงานให้เกิดความ
รว่มมอืในระหวา่งสหกรณ ์และองคก์รที่
เปน็สมาชิก จ�านวน 284 องคก์ร ใน 100 
ประเทศมีสมาชิกปัจเจกบุคคลกว่าหนึ่ง
พันล้านคน และมีการจ้างงานมากกว่า 
250 ล้านต�าแหน่งในขบวนการสหกรณ์
โลก (ICA, 2558)

หากใครได้มีโอกาสติดตามงาน
เขยีนของนกัสหกรณท์ี่เกี่ยวกบัเรือ่งราว
แนวคิดและแนวปฏิบัติของนักสหกรณ์
รุน่บกุเบกิแลว้จะเหน็ตรงกนัวา่ ตัวแบบ
ธรุกจิสหกรณ ์ถอืเปน็นวตักรรมความคดิ
อนังดงามขา้มศตวรรษทีไ่ดถ้กูออกแบบ
ภายใต้ปรัชญาแนวคิดพื้นฐานของผู้น�า
ความคิด ที่ให้ความส�าคัญกับคน และ
เน้นให้คนมีจริยธรรม ในเรื่องความ
ซื่อสัตย์ เปิดเผย รับผิดชอบ เอื้ออาทร 
การมคีวามสามคัคกัีนในการสรา้งความ
ม่ันคงทางเศรษฐกจิบนรากฐานของการ
พึง่พาตนเอง และการรว่มมอืกนัการปลกู
ฝังนสัิย การประหยดั อดออม การมวีนิยั
ทางการเงนิ และการมสีว่นรว่มในการขบั
เคลื่อนธุรกิจที่ตนเป็นเจ้าของโดยยึดถือ
แนวปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์

  แนวทางของการด�าเนินธุรกิจ
สหกรณ์นั้น มีประเด็นส�าคัญที่ต้อง
พิจารณาอยู่ 3 องค์ประกอบได้แก่ คน 

องค์กร และเครือข่าย ทั้งนี้สืบเนื่องมา
จากแนวปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์ที่
สะท้อนมาจาก ปรัชญาแนวคิดพื้นฐาน 
ในการจดัตัง้องคก์ารธุรกิจของสมาชกิเพือ่
สมาชิก โดยสมาชิก ซ่ึงแนวทางดังกลา่ว
นัน้สมาชกิปจัเจกบคุคลตอ้งเขา้มามสีว่น
รว่มในการขับเคลือ่น องค์การธรุกิจท่ีตน
เป็นเจ้าของตามหลักการประชาธิปไตย 
เพ่ือมอบหมายให้มีตัวแทนของสมาชิก 
เข้าไปบริหารจัดการแทนตนเพื่อการ
ด�าเนนิธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวาม
ยัง่ยนืและผูใ้นฐานะเปน็ผูใ้ชบ้รกิารกต็อ้ง
อุดหนุนบริการและให้ข้อมูลป้อนกลับ
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ และการบริการท่ี
เป็นไปตามความต้องการของตนตลอด
จนสนับสนุนให้สหกรณ์มีการเชื่อมโยง
ความร่วมมือในการด�าเนินธุรกิจเพื่อ
ความเป็นปึกแผ่น ภายใตภ้าวะแวดล้อม
ที่มีการแข่งขัน

การศึกษาพัฒนาการของการ
สหกรณ ์จนถงึปจัจบุนันัน้ ศาสตราจารย ์
โรเจอร์ สเปียร์ แห่งมหาวิทยาลัย โอ
เพิน ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศอังกฤษ3 และ
ศาสตราจารยเ์อยีน แมคเพยีรส์นั แหง่มหา
วิทยาลยัวิคตอรี ่ประเทศแคนาดา ไดน้�า
เสนอบทความไวอ้ย่างนา่สนใจ โดยชีใ้ห้
เห็นวา่การสหกรณไ์ด้มกีารปรบัเปลีย่นรปู
แบบการด�าเนนิงาน เพือ่ให้สอดคลอ้งกบั
บรบิทปจัจยัสภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอก
และภายในสหกรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดเป็น
องค์กรที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ บาง
ส่วนโน้มเอียงไปในบริษัทเอกชน บาง
ส่วนโน้มเอียงไปสู่การด�าเนินงานตาม
ภารกจิของรฐัและสว่นทีธ่�ารงอตัลกัษณ์
ของการเป็นองค์การธุรกิจที่มีเป้าหมาย

ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่รู้จักกันในนาม
ของ Third Party โดยมขีอ้สงัเกตวา่การ
ปรบัเปลีย่นรปูแบบของสหกรณด์งักลา่ว 
จะยงัคงความเปน็สหกรณอ์ยูอ่กีหรอืไม่?

เพื่อธ�ารงรักษาอัตลักษณ์ของ 
“สหกรณ์” ให้เป็นมาตรฐานสากลดัง
นัน้ สมัพนัธภ์าพสหกรณร์ะหวา่งประเทศ 
(ICA) ในฐานะองคก์รกลางของสหกรณท์ัว่
โลกจึงได้ ก�าหนดกรอบส�าหรบัประเภท
สหกรณ์ที่ด�าเนินการภายใต้หลักการ
สหกรณ์สากล ที่ส�าคัญได้แก่ สหกรณ์ผู้
บรโิภค สหกรณ์เครดติ สหกรณก์ารเกษตร 
สหกรณ์อเนกประสงค์ สหกรณ์บริการ 
สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์ประกันภัย 
สหกรณ์คนงาน สหกรณ์ป่าไม้ สหกรณ์
ประมง สหกรณน์คิม สหกรณ์เพือ่สขุภาพ 
และสหกรณ์ลูกผสม ฯลฯ

อาจกลา่วไดว้า่ วกิฤตเปน็โอกาส
ของสหกรณ์ โดยเมื่อคราวเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจโลก ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2551 
และได้ลุกลาม จนเกิดผลกระทบอย่าง
กว้างขวางในหลายภูมิภาคเป็นระยะ
เวลายาวนาน และสร้างปัญหาวิกฤต
หลายประการ ทั้งการล่มสลายของ
ธรุกิจขนาดยักษใ์หญ ่การจา้งงาน ความ
ยากจน ความอดอยากหิวโหย โดยภาย
หลังการประชุมระหว่างภาคีองค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อหาทางป้องกันมิ
ใหเ้กดิปัญหาวกิฤตในอนาคตน้ันท�าใหม้ี
มมุมองว่า ตวัแบบธุรกจิสหกรณเ์ป็นทาง
เลอืกทีด่กีวา่ของประชาชน โดยขอ้สรปุที่
สมัพนัธภ์าพสหกรณร์ะหว่างประเทศได้
แถลงในทีป่ระชมุองคก์ารสหประชาชาติ 
ถงึจดุเดน่ของสหกรณท์ีส่ามารถยนืหยดั
เผชิญหน้า ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจได้ดีกว่า 

3 ดูรายละเอียดใน www.ica.coop

...............................................................................................................................................................................................................
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ฅนสหกรณ์ 9

ธุรกิจเอกชน นั้นที่ส�าคัญมี 3 ประการ 
ไดแ้ก ่1)เจา้ของธรุกจิ คอื สมาชกิสหกรณ ์
มิได้มีนโยบายให้สหกรณ์ด�าเนินธุรกิจ
เพื่อมุ่งหวังก�าไร ดังนั้น ธุรกิจสหกรณ์
ส่วนใหญ่จึงไม่เส่ียงในการลงทุนแต่มุ่ง
ด�าเนินธรุกิจเพือ่ใหบ้รกิารแกส่มาชกิเปน็
ส�าคัญ 2) คา่ใชจ่้ายในการบรหิารจัดการ
สหกรณ์ ไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจ
เอกชนเพราะผู้บริหารสหกรณ์ในส่วน
ของกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ เป็น
ผู้อาสาสมัคร 3) สหกรณ์มีแนวปฏิบัติ
ตามหลักการสหกรณ์สากล ที่ให้ความ
ส�าคัญแนวทางการด�าเนินงานที่มุ่งเน้น
การบริหารจัดการที่ดีและเป็นธรรมาภิ
บาล ภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก

อย่างไรก็ตามความล้มเหลวใน
สหกรณ์ที่มีให้เห็นอยู่เนืองๆ นั้นมักมี
เหตุปัจจัยมาจาก การขาดการควบคุม
จากสมาชกิ ซึง่เปดิโอกาสการทจุรติจาก
ฝา่ยบรหิารจดัการ เชน่เดยีวกบัทีเ่ราเหน็
กรณีตวัอยา่ง การทจุรติจากบางสหกรณ์
ในประเทศไทย ซึง่จ�าเปน็ทีต่อ้งยกระดบั
ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้การมี
สว่นรว่มของสมาชกิควบคู่กบัการก�าหนด
มาตรการปอ้งกนัมใิหเ้กดิการทจุรติและ
เกิดผลกระทบต่อประชาชน

ด้วยตระหนักเห็นความส�าคัญ
ของการสหกรณ ์ในการเปน็กลไกการแก้
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ตลอดเวลากวา่ 15 ป ีสถาบนัวชิาการดา้น
สหกรณ ์(สว.สก.) และภาคี จงึไดด้�าเนนิ
การวจิยัภายใตช้ดุโครงการการวจิยั “การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และ
การค้าที่เป็นธรรม” ที่รู้จักกันดีในนาม
ว่า The DC&F ภายใต้การสนับสนุน
ของ “ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย” (สกว.) โดยมีจุดมุ่งหมายส�าคัญ 
ในการศกึษาหาแนวทางและสร้างสรรค์
นวัตกรรมสนับสนุนการยกระดับคุณค่า
และการสรา้งมลูค่าเพิม่ในระบบสหกรณ ์
ในหว้งเวลาดงักลา่ว ไดม้ผีลงานวิจยั และ
นวัตกรรมทั้งใน รูปแบบของแนวทาง
เชิงยุทธศาสตร์นวัตกรรมต้นแบบธุรกิจ 
และชุดความรู้ต่างๆ ออกมาเผยแพร่
ในขบวนการ สหกรณ์ชุมชน ตลอดจน
การน�าไปใช้ในเชิงนโยบายระดับชาติ 
และระดบัสหกรณ ์ขบวนการ โดยหากได้
ตดิตามพฒันาการของขบวนการสหกรณ์
ในประเทศไทย จะเห็นว่า นโยบายรัฐ
ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 
1 (พ.ศ. 2546-2549) ได้ให้ความส�าคัญ
กับการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
สหกรณ์จดทะเบียน และสหกรณ์ภาค
ประชาชน โดยใช้ นวัตกรรม การเชื่อม
โยงเครือข่ายคุณค่าระหว่างสหกรณ์ที่
จดทะเบียนและสหกรณ์ภาคประชาชน
นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เป็นต้นมา โดย
ในหว้งเวลาของแผนพฒันาการสหกรณ ์
ฉบับที่ 2 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น
มานั้นนโยบายของรัฐในการพัฒนาการ
สหกรณ ์ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของคณะ
กรรมการพฒันาสหกรณแ์หง่ชาต ิ(คพช.) 
ไดก้�าหนดทศิทางการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์
ไปที ่2 กลุม่ยทุธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก ่กลุม่
ยทุธศาสตรส์ร้างการเปลีย่นแปลง ท่ีเนน้
ไปทีก่ารสรา้งผูน้�าการเปลีย่นแปลง และ
การรณรงคใ์หค้นในชาตเิขา้มามีส่วนรว่ม
ในการขับเคลื่อนการสหกรณ์ และกลุ่ม
ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสหกรณ์ที่มี
คุณค่า ที่เนน้ไปที่การยกระดับขีดความ
สามารถของสหกรณ ์การเชือ่มโยงเครือ
ข่ายภายใต้โซ่อุปทาน และการพัฒนา

ระบบการเงนิเพือ่การพึง่พาและรว่มมอืกนั
ข้อมลูเชงิประจกัษ์ทีไ่ด้จากการ

วจิยัภายใต้ THE DC&F ชีใ้ห้เหน็ข้อจ�ากดั
และอุปสรรคส�าคัญในการพัฒนาการ
สหกรณ์ในประเทศไทยที่ส�าคัญมี 6 
ประการ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของ
สมาชกิในสหกรณ์ทีย่่อหย่อน 2) ผูม้ส่ีวน
เกีย่วข้องขาดความรูค้วามเข้าใจในสหกรณ์ 
จึงไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยที่อาจน�าไป
สู่ปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ 3) การที่
รฐัใช้สหกรณ์เป็นเครือ่งมือของรัฐในการ
พฒันาเศรษฐกจิ – สงัคมก่อให้เกดิความ
สับสนในแนวทางการด�าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ตามอตัลกัษณ์ การเป็นองค์การ
พึ่งพาตนเอง 4) ขาดระบบสารสนเทศ
เพือ่การตดัสนิใจในเชงิธรุกิจท�าให้ สหกรณ์
ไม่สามารถให้บริการเพื่อการแก้ปัญหา
ในการประกอบอาชพีและชวีติความเป็น
อยู่ของสมาชิก ได้อย่างแท้จริง 5) ขีด
ความสามารถในการจัดการธุรกิจของ
สหกรณ์ส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ต�า่  โดย
ในห้วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้น
มา ทมีวจิยัชดุโครงการ The DC&F และ
ภาคีเครือข่ายจตุรมิตร ภายใต้การ
สนบัสนนุของ สกว.ได้ขบัเคลือ่นการวจิยั
และพัฒนา โดยใช้กรอบการพิจารณา
ระบบคณุค่าและการค้าทีเ่ป็นธรรม (VN 
& F Platform) ร่วมกบัภาคใีนกระบวนการ
สหกรณ์ และชมุชน ก่อเกดิเป็นนวัตกรรม
สร้างสรรค์ต่างๆ โดยปัจจุบันก�าลังวาง
ระบบการวิจัยเพ่ือปักหมุดยุทธศาสตร์
การปฏิรูปการสหกรณ์และการปฏิรูป
การเกษตรโดยใช้กลไกสหกรณ์ โดยด�าเนนิ
การศกึษาแนวทางการยกระดบัสมรรถนะ
คน ขดีความสามารถของเครอืข่ายสหกรณ์ 

...............................................................................................................................................................................................................
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และกรอบแนวทางเชิงยุทธศาสตร์เพื่อ
ส่งเสรมิการยกระดบัคณุค่าและการสร้าง
มลูค่าเพิม่ในสหกรณ์ โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จใน ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นวาระครบ 
100 ปี การสหกรณ์ไทย โดยคาดหวังว่า
ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์ จะช่วยเป็นกลไก
ในการลดความเหลือ่มล�า้ สร้างความเป็น
ธรรมแก่สงัคม อกีทัง้เป็น กลไกทีจ่ะช่วย
ผลักดนัให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมใน
การพฒันาเศรษฐกจิ-สงัคม บนวถิสีหกรณ์ 
ในห้วงเวลา ศตวรรษที่สองของการ
สหกรณ์ไทย

ILO Recommendation 
193 (Co-op. College 
UK, 2004)

ในช่วงปี พ.ศ. 2545 องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศได้ประกาศค�า
แนะน�า ILO ฉบับที่ 193 เพื่อใช้เป็น
นโยบายในภาคเีครอืขา่ยระหวา่งประเทศ
ส�าหรบัการขบัเคล่ือนการสหกรณใ์นห้วง
เวลาศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ค�าแนะน�าดัง
กลา่วไมเ่พยีงแตจ่ะเปน็กรอบการท�างาน
เชงินโยบายในการพฒันาสหกรณข์องรฐั 
ท่ีเก่ียวกับการพัฒนากฎหมาย ระบบ
บริหารจัดการ และนโยบายที่จะให้เกิด
ความงอกงามของสหกรณ์ โดย มี ICA 
ท�าหนา้ทีเ่ป็นศูนยก์ลางในการสง่เสริมค�า
แนะน�าดังกล่าว  ซึ่งค�าแนะน�าดังกล่าว
ได้ถกูจัดเตรยีมโดยวทิยาลยัการสหกรณ์
ในองักฤษ รว่มกบั ICA  ซึง่ในทีน่ีจ้ะสรปุ

สาระส�าคัญ ในประกาศดังกล่าวดังนี้

กรอบนโยบายและบทบาท
ของรัฐบาล

ความสมดุลในสังคมต้องการ
นโยบายรฐัและภาคเอกชนทีเ่ขม้แขง็ ใน

ขณะเดียวกันก็ต้องการสหกรณ ์องคก์าร
พึ่งพาตนเอง และ NGOs ที่เข้มแข็งด้วย 
ดังนั้น รัฐจึงต้องก�าหนดนโยบายและ
กฎหมายในการสนบัสนนุสหกรณ์ในทิศทาง
ที่สอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์ตาม
คุณค่า และหลักการสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

 4 สหกรณ์ที่จดทะเบียน หมายถึง สหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปัจจุบันมี 7 ประเภท ส่วนสหกรณ์ภาคประชาชน หมายถึง 
กลุ่ม/องค์กรพึ่งพาตนเองที่ด�าเนินงานตามหลักการประชาธิปไตย การพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกัน แต่มิได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เช่น 
กลุ่มออมทรัพย์ สัจจะสะสมทรัพย์ ฯลฯ
5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 1,2 (www.cai.ku.ac.th)
6 ดรูายงานวิจยัฉบบัสมบรูณ์ชดุโครงการการขบัเคลือ่นการพฒันาการสหกรณแ์ละการคา้ทีเ่ปน็ธรรม ระยะที ่5. โดย รศ.จฑุาทพิย ์ ภทัราวาท และคณะ. 2555.
7 ภาคีเครือข่ายจตุรมิตร หมายถึง ภาคีสหกรณ์ ภาควิชาการ หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ 
The DC&F

...............................................................................................................................................................................
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จดัตัง้และวางกรอบนโยบายใน
การส่งเสริมการจดทะเบียนสหกรณ์ให้
สามารถด�าเนนิการอยา่งมปีระสิทธิภาพ

ส่งเสริมนโยบายที่น�าไปสู่การมี
เงนิส�ารองและเงนิกองทนุเพือ่สนบัสนนุ
สหกรณ์

ด�าเนินการก�าหนดมาตรวัด
สหกรณ์ ที่ช้ีให้เห็นธรรมชาติการท�า
หนา้ทีใ่นบทบาทขององคก์ารอสิระ พึง่พา
ตนเอง และเป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
กฎหมายสหกรณ์ และแนวปฏิบัติ เช่น
เดียวกับองค์การธุรกิจรูปแบบอื่น และ
องค์การด้านสังคม

สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์มี
บทบาทในโครงสร้างสหกรณ์ เพื่อให้
สหกรณ์บริการตอบสนองสมาชิก

ผลักดันการพัฒนาสหกรณ์ใน
ทศิทางของการเปน็องคก์ารอสิระพึง่พา
ตนเอง อกีทัง้ สนบัสนนุใหส้หกรณเ์ขา้ไป
มีบทบาทในการให้บริการในภาคส่วน

เศรษฐกิจต่าง ๆ 

ส่งเสริมการให้การศึกษาอบรม 
แก่ผู้น�าในทุกระดับ

สง่เสรมิการฝกึอบรมในดา้นการ
เพิ่มผลิตภาพ และความสามารถในการ
แข่งขันของสหกรณ์ ตลอดจนการเพิ่ม
คุณภาพและบริการของสหกรณ์

จัดให้มีกฎหมาย นโยบาย 
คุ้มครองสหกรณ์

สนบัสนนุการจดทะเบยีนสหกรณ ์
การสอบบญัช ีและการรบัรองมาตรฐาน
สหกรณ์

ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์

รัฐพึงส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งในสหกรณ ์ดงัตอ่ไปนี้

จัดให้มีโปรแกรมการฝึกอบรม
ทรัพยากรมนุษย์

ส่งเสริมให้มีการวิจัยและให้
บริการที่ปรึกษา

ส่งเสริมให้สหกรณ์มีโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการลงทุน

ให้มีการสอบบัญชีและตรวจ
สอบกิจการ

ใหม้กีลไกและระบบการจดัการ
ข้อมูลสหกรณ์

การใหข้อ้มลูขา่วสารดา้นสหกรณ์
และสาธารณชน

ส่งเสริมการสรา้งนวตักรรม และ
เทคโนโลยี

ส่งเสริมการให้บริการด้านการ
ตลาดสหกรณ์

การสนับสนุนให้เกิดความร่วม
มือกันระหว่างสหกรณ์

The Bali Resolution
การประชุมสหกรณ์ในภูมิภาค

เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 8 โดยมีตัวแทน
ของขบวนการสหกรณ์ในภูมิภาคเอเชีย
แปซฟิกิทีเ่ปน็สมาชกิ ICA เขา้รว่มประชมุ

..................................................................................................................

..................................................................................................................
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ซึง่จัดขึน้ในชว่งเวลาการประชมุใหญค่รัง้ 
ที ่11 ของ ICA-AP ระหวา่งวนัที ่11 – 19 
กันยายน 2557 ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย ได้มีการพิจารณาประเด็น
ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับนโยบายรัฐที่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 

เพือ่การขจดัปญัหาดงักลา่ว และ
ธ�ารงไวซ้ึง่จติวญิญาณสหกรณ ์จงึเหน็ควร
ใหว้างแนวทางการด�าเนนิการทีส่�าคญั 6 
ประการ ได้แก่

ร่วมกันในการประเมินและวัด
บทบาทการด�าเนินการของสหกรณ์ 
ควบคู่กับการเพิ่มกลไกการวิจัยการ
สหกรณ์และสร้างสรรค์องค์ความรู้ โดย
การรวบรวมขอ้มลูท่ีมศีกัยภาพและการ
จดัการขอ้มลูเพือ่เผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบั
สหกรณ์ โดยรัฐบาลของประเทศและผู้
เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

การลงทุนในเทคโนโลยี การ
ศึกษาและการให้การอบรมแก่สมาชิก 
พนักงาน และกรรมการเพื่อเพิ่มการมี
ส่วนรว่มในการใหบ้รกิารและยกระดบัขดี

แนวทางส�าหรับกลไกและกระบวนการ
ปรับปรุงกฎหมายและก�าหนดนโยบาย 
ในทิศทางตามประกาศ ICA ว่าด้วย
เอกลักษณ์ของการสหกรณ์ อีกทั้งการ
มีส่วนร่วมกับขบวนการสหกรณ์ระดับ
โลกในระดับภูมิภาค

ให้ความสำาคัญกับเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการวางตำาแหน่งของสหกรณ์ในวาระแห่งการพัฒนาโลก
หลัง ปี 2558

เห็นควรให้มีการใช้ประกาศ ICA ว่าด้วยเอกลักษณ์ของการสหกรณ์ และการส่งเสริมด้านทฤษฎีและแนวปฏิบัติ
ในทุกระดับของการศึกษาและอบรมด้านสหกรณ์

ตระหนักถึงความสำาคัญของ ICA Blue print ในฐานะที่เป็น กรอบยุทธศาสตร์ในห้วงเวลาทศวรรษแห่งการ
สหกรณ(์2553-2563)โดยมปีระเดน็สำาคญัในเรือ่งตวัชีว้ดัการพัฒนาการสหกรณ ์ซึง่ใหค้วามสำาคัญกบัเรือ่งสหกรณก์บัชมุชน

การขับเคลื่อนสหกรณ์ โดยให้ความสำาคัญกับสหกรณ์ เยาวชน และบทบาทการเพิ่มคุณค่าและสร้างโอกาสความ
เท่าเทียมในสังคมแก่ทุกคน

ให้ความสำาคัญกับการปรับปรุง กฎหมาย นโยบายรัฐ และกฎระเบียบสำาหรับสหกรณ์ ที่ช่วยลดอุปสรรคและเกิด
ความเหมาะสมกับการส่งเสริมการดำาเนินงานในรูปแบบองค์การธุรกิจของภาคประชาชน  (people based economic 
enterprise) ในภูมิภาค

ความสามารถขององคก์ารธรุกจิ ให้เปน็
ทีป่ระจกัษใ์น แนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยนื

คิดค้นกิจกรรมสร้างสรรค์ โดย
เนน้ในเรือ่งของความทัว่ถงึและยัง่ยนืผา่น
การมสีว่นรว่มของสมาชกิใหม้ากขึน้ โดย
เฉพาะ สตรี เยาวชน และปัจเจกบุคคล

โดยการวางเป้าหมายในด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

รฐับาลของประเทศตา่งๆ องคก์าร
ระหว่างประเทศและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได ้ตระหนกัเหน็ความส�าคัญของสหกรณ์
ในตัวแทนของภาคประชาชนและการ
ท�างานของสหกรณ์ในกระบวนการระดับ
ชาติ ภูมิภาคและโลก เพ่ือบรรลุเป้า
หมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการ
ให้การสนับสนุนทรัพยากร และจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาคสหกรณ์
ให้มีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น 
ทรัพยากรทางทะเล ฯลฯ

ผลกัดนัขบวนการสหกรณ์ระดบั
ประเทศให้เรียกร้อง รัฐบาลในการวาง

การท�างานอย่างใกล้ชิดกับ 
ICA เพื่อให้เกิดบรรยากาศความร่วมมือ
อยา่งกวา้งขวางทัง้ในระดบัประเทศและ
ภมูภิาคสูก่ารบรรลเุปา้หมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนร่วมกัน

สรุป และบทส่งท้าย
การด�าเนินงานสหกรณ์ตาม

เอกลักษณ์ของสหกรณ์ในการเป็น
องค์การธุรกิจของสมาชิก เพื่อสมาชิก 
โดยสมาชิก และยึดมั่นตามคุณค่าและ
หลักการสหกรณ์สากลน้ัน แท้จริงแล้ว
ความรับผิดชอบควรเป็นของสมาชิก 
หากแตใ่นทางปฏบิตัสิ�าหรบัประเทศตา่ง 
ๆ ที่รัฐเห็นความส�าคัญของ “สหกรณ์” 
เพือ่ใหป้ระชาชนใชส้หกรณเ์ปน็กลไกใน
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การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการ
มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นโยบายรัฐที่
พงึประสงค์เปน็ปจัจยัส�าคญัทีส่ง่ผลดหีรอื
(ผลกระทบ) ต่อการด�าเนินงานสหกรณ์ 
กล่าวคอื หากนโยบายรฐัในประเทศใดมี
ความเหมาะสมและเอือ้ประโยชนต์อ่การ
เจรญิเตบิโตของสหกรณต์ามเอกลกัษณ์
อย่างแท้จริง สหกรณ์ย่อมท�าหน้าที่เป็น
กลไกหรือเฟองทีจ่ะช่วยเป็นคานงดัคาน
ง้างให้การพัฒนาเศรษฐกิจ เกิดความ
สมดุล ลดความเหลื่อมล้�า ไม่เป็นธรรม
ในสังคม โดยทางตรงกันข้าม นโยบาย
รัฐในประเทศที่ขบวนการสหกรณ์ถูก
แทรกแซง โดยทีร่ฐัใชส้หกรณเ์ปน็เครือ่ง
มอืรฐั และสง่ผา่นมาตรการเชงินโยบาย 
เงินอุดหนุนแก่สหกรณ์ ในแนวทางดัง
กลา่ว สหกรณก์ค็งมบีทบาทภารกจิไมแ่ตก
ต่างไปจากหน่วยงานรัฐ นั่นหมายความ

ว่า สหกรณ์มิใช่องค์การของประชาชน
อยา่งแทจ้รงิ ดงันัน้ เนือ้หาในบทนีจ้งึได้
หยบิยกกรอบแนวคิดเกีย่วกบันโยบายรฐั
กับการสหกรณ์ ค�าแนะน�า ILO ฉบับที่ 
193 และข้อตกลงบาหลี มาเพื่อเป็นข้อ
สังเกตส�าหรับผู้เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เป็น
สาระส�าคัญท่ีรัฐพึงได้ตระหนักและน�า
ไปใชใ้นการก�าหนดนโยบายการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายสหกรณ์ ตลอดจนการ
สนบัสนนุการจดัใหม้โีครงสรา้งพืน้ฐานที่
จ�าเปน็ อาทเิชน่ ฐานขอ้มลูสหกรณ ์ ระบบ
และกลไกการให้การศึกษาอบรม แหล่ง
เรยีนรู ้และมาตรวดัทีเ่ป็นมาตรฐานการ
ด�าเนินงานสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุน
การส่งเสริมการสหกรณ ์ในส่วนบทบาท
รัฐที่พึงประสงค์อย่างแท้จริง


