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ประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

จุลสารเล่มน้ีเป็นเล่มท่ี 2 ฉบับแรกตีพิมพ์ตรงกับวันออมแห่งชาติ 
ส่วนฉบับท่ี 2 น้ี ตีพิมพ์ตรงกับวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 กุมภาพันธ์  
ซ่ึงต้ังใจพิมพ์ปกเป็น พระอนุสาวรีย์พระบิดาสหกรณ์ เพ่ือให้ชาวสหกรณ์ 
ระลึกนึกถึงคำากล่าวท่ีว่า “งานเช่นสหกรณ์น้ีเวลาเป็นเป็นช้า แต่เวลาตาย 
ตายเร็วท่ีสุด เม่ือตายแล้วศพเป็นศพช้าง ไม่ใช่ศพหนู” พระดำารัส 
“พระบิดาสหกรณ์ไทย” พระราชวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์  
ท้ังน้ี เพ่ือให้ชาวสหกรณ์เล็งเห็นความสำาคัญของงานสหกรณ์ 
และภาคภูมิใจท่ีได้ทำางานสหกรณ์ เพราะงานสหกรณ์ไม่ใช่งานของ 
ผู้ใดผู้หน่ึง แต่เป็นงานท่ีต้องใช้ความเสียสละ และเห็นถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว

ผมในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์ ขอยืนยันถึงความมุ่งม่ัน 
ในการพัฒนาสหกรณ์ โดยขณะน้ีเรามีนโยบายในการให้การอบรม
อย่างท่ัวถึง บางโครงการจัดอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือหากมี 
ค่าใช้จ่ายก็มีอย่างเล็กน้อย เพ่ือให้พ่ีน้องสหกรณ์สามารถผ่านการ 
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  ได้มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี ยังกระจายการอบรม 
ความรู้ไปสู่แต่ละภูมิภาค ผ่านสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ซ่ึงขณะน้ี 
จัดต้ังไปแล้วรวม 47 จังหวัด  เรามีนโยบายท่ีจะจัดต้ังให้ครอบคลุม
ครบทุกจังหวัด ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวกของพ่ีน้องสหกรณ์ในแต่ละพ้ืนท่ี 
ท่ีจะเข้ามาร่วมกันรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเข้าถึงแหล่งวิชาการได้เพ่ิม
มากย่ิงข้ึน สสท. ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีมีต่อพ่ีน้องสมาชิกสหกรณ์
โดยสามารถติชมมาได้ท่ี http://www.clt.or.th
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การจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เป็นแนวทางการส่งเสริมความ 
เข้มแข็งให้กับสหกรณ์  โดยการรวมตัวของสหกรณ์ในจังหวัดท่ีมีความมุ่งม่ัน ต้ังใจ 
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในระดับจังหวัด รวมถึงมีความพร้อมในด้านสถานท่ี 
บุคลากร ได้รวมตัวกันตามความสมัครใจ เพ่ือร่วมแรง ร่วมใจเตรียมการจัดต้ัง 
เป็นสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยเร่ิมจากการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 
ระหว่างสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดการสร้างสังคมการเรียนรู้ ส่งเสริมเครือข่าย
วิชาการ การบริหารจัดการและการบริการให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และ
สามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ภายใต้หลักการสหกรณ์
เดียวกัน  คือ  การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรสหกรณ์ การพัฒนาทักษะ
ในการบริหารจัดการ การดำาเนินธุรกิจและการบริการ ตลอดจนร่วมกันพิทักษ์
และรักษาสิทธิประโยชน์ร่วมกัน

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้กำาหนดให้สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
มีองค์คณะของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  ประกอบด้วย สหกรณ์
ทุกประเภทในจังหวัด มีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ  โดยในข้ันตอนแรก จะเร่ิมจากหาแนวร่วม 
เข้ามาเป็นคณะทำางาน เพ่ือเตรียมการ ประสานงานการจัดต้ัง หรือเรียกว่า  
(ผู้ก่อการ) ประมาณ 3 - 5 คน มาร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัดต้ังร่วมกัน 
โดยแจ้งให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีคำาส่ังแต่งต้ังเป็นคณะทำางาน คณะทำางาน 
ท่ีได้รับการแต่งต้ังดังกล่าว จะต้องดำาเนินการจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  
ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ต่อมาในข้ันตอนท่ี 2 คือ คณะทำางาน ดำาเนินการจัดประชุม โดยเชิญผู้แทน 
สหกรณ์ในจังหวัดเข้าร่วมประชุม ซ่ึงจะต้องมีสหกรณ์ทุกประเภทมาเข้าร่วม

อรนุช กันภัย

การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด   
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ชอบจากสันนิบาตสหกรณ์ฯ ก่อน
ท่ีจะดำาเนินการเลือกต้ัง และต้อง
ไม่เกินเขตปกครองระดับอำาเภอละ  
1 คน  ให้คณะกรรมการเลือกต้ังกันเอง 
เป็นประธาน 1 คน รองประธาน 
หน่ึงคนหรือหลายคน และเลขานุการ 
นอกน้ันเป็นกรรมการ ส่งรายช่ือคณะ 
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
ท่ีได้รับการเลือกต้ังโดยท่ีประชุมใหญ่
สามัญ  ไปยังสันนิบาตสหกรณ์ฯ เพ่ือ
ดำาเนินการออกคำาส่ังแต่งต้ังต่อไป  

ข้อห้าม หรือคุณสมบัติของ
การเป็นกรรมการสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด คือ ห้ามมิให้ผู้แทนของสหกรณ์ 
ท่ีเป็นกรรมการ ค้างชำาระค่าบำารุง
สันนิบาตสหกรณ์

วาระการดำารงตำาแหน่ง 
คราวละสามปี โดยถือปีบัญชีของสันนิบาต 
สหกรณ์ฯ  และจะพ้นวาระเม่ือมีคณะ
กรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดท่ีมี
การเลือกต้ังใหม่เข้ามารับหน้าท่ีแทน  

ส่วนรายละเอียดการพ้นจาก
ตำาแหน่ง หลักการดำาเนินงานของ
สหกรณ์  ท่านท่ีสนใจสามารถดูราย
ละเอียดเพ่ิมเติมได้จากคู่มือการจัดต้ัง
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  สืบค้นได้
จากเว็บไซต์ CLT.or.th  หรือคู่มือการ
จัดต้ัง ขอรับได้ท่ีฝ่ายสหกรณ์สัมพันธ์ 
สายส่งเสริมสหกรณ์  สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย  

การจัดต้ังสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด ไม่ยุ่งยากอย่างท่ีคิด ง่าย ๆ 
เพียงแค่ปลายน้ิวสัมผัส ส่ือสารหากัน
ด้วยระบบดิจิทัล  ขอเพียงทุกสหกรณ์
ร่วมใจ  ทุกฝ่ายร่วมมือ สหกรณ์เข้มแข็ง 
ก็อยู่ไม่ไกลเกินฝันค่ะ

ประชุมด้วย พร้อมกับมีหนังสือแจ้ง
มายังสันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าร่วม 
ให้คำาแนะนำาการจัดต้ัง ช้ีแจง 
รายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับแจ้ง 
แหล่งเงินสนับสนุนจากสันนิบาต 
สหกรณ์ฯ  (เงินค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 
ใน สัดส่วน 10% ของรายรับค่าบำารุง
ในแต่ละจังหวัดต่อปี)

ในการประชุมเตรียมการ
จัดต้ัง สสจ. จะต้องเตรียมการด้าน
เอกสาร ซ่ึงจะประกอบด้วย 

1. กำาหนดวัตถุประสงค์ และ
มีสถานท่ีทำาการของ สสจ. ท่ีแน่นอน

2. จัดทำาแผนดำาเนินงาน 
Action Plan ตามกรอบวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ัง

3. จัดทำาบัญชีรายช่ือ สหกรณ์
สมาชิก ท่ีจะเข้าร่วมประชุมจัดต้ัง สสจ. 

4. จัดทำาบัญชีรายช่ือผู้แทน
สหกรณ์สมาชิกของ สสจ. ท่ีมาเข้า
ร่วมประชุมจัดต้ัง  

โดยในข้อ 3 - 4 ต้องเป็น
สหกรณ์สมาชิกท่ีดำาเนินงานอยู่ 
ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท มารวมตัว 
ไม่น้อยกว่า 30 สหกรณ์ หรือไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 20 ของจำานวนสหกรณ์
ท้ังหมดในจังหวัดน้ัน ๆ 

ข้ันตอนท่ี 3  
เม่ือการประชุมเสร็จส้ิน  

คณะทำางานต้องลงลายมือช่ือและ 
ย่ืนคำาร้อง ขอรับรองสันนิบาตสหกรณ์
จังหวัด จากสันนิบาตสหกรณ์ฯ  
โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังน้ี

1. สำาเนารายงานการประชุม   
1 ชุด

2. แผนการดำาเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ 1 ชุด

3. บัญชีรายช่ือสหกรณ์สมาชิก 
ของสันนิบาตสหกรณ์ ท่ีเข้าร่วม
ประชุม 1 ชุด

4. บัญชีรายช่ือผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์ฯ ท่ีเข้า
ร่วมประชุม 1 ชุด

เม่ือคณะกรรมการดำาเนิน 
การสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้พิจารณา
และเห็นชอบตามกรอบวัตถุประสงค์ท่ี
คณะทำางานเตรียมการจัดต้ังเสนอมา  
จึงจะออกคำารับรองให้แก่สันนิบาต
สหกรณ์จังหวัดน้ัน ๆ 

ข้ันตอนท่ี 4
สิทธิ อำานาจ หน้าท่ี คณะ

ทำางานเตรียมการจัดต้ัง จะมีสิทธิ 
อำานาจ หน้าท่ี เช่นเดียวกับสันนิบาต
สหกรณ์จังหวัด  ทำาหน้าท่ีนัดประชุม
ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทุกประเภท 
ในจังหวัด มาประชุมใหญ่สามัญ 
คร้ังแรก ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ี 
ได้รับหนังสือรับรองจากสันนิบาต 
สหกรณ์ฯ เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด 
และมอบหมายภารกิจตามกรอบแห่ง
วัตถุประสงค์ และในการประชุมใหญ่
ของ สสจ. จะต้องมีผู้แทนสหกรณ์
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า ย่ีสิบ
สหกรณ์ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของจำานวนสหกรณ์ท้ังหมดในจังหวัด
น้ันจึงจะเป็นองค์ประชุม  

จำานวนคณะกรรมการ
สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด  กำาหนด
ให้มีไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน  
15 คน โดยท่ีประชุมใหญ่คัดเลือกจาก 
สหกรณ์แ ต่ละประ เภทละ 
ไม่น้อยกว่า 1 คน  กรณีต้องมีมากกว่า
ท่ีกำาหนด สามารถขอความเห็น
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ในกระบวนการตรวจจับและ
ตรวจสอบการกระทำาผิดในทกุกรณี
จะตอ้งมเีอกสาร หลกัฐานและพยาน
ที่มีการสืบหา สืบค้น และรวบรวม
อันจะนำามาเป็นหลักฐานยืนยันถึง
การกระทำาผิดและการประพฤติ 
มชิอบ เอกสารทีน่ำามาเปน็หลกัฐาน
สำาคญัมกัเปน็สารสนเทศทางการเงนิ 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์มีบทบาท
และหน้าที่ในการป้องกันและ
ตรวจสอบการทุจริตในสหกรณ์
ได้อย่างไร

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
การทุจริต ประพฤติมิชอบมีโอกาสเกิดขึ้นทุกระดับในองค์กร 

ทั้งภาครัฐ และเอกชน ของทุก ๆ ประเทศ ยิ่งนับวันก็มีจำานวนมากขึ้น
เรื่อย ๆ ในแวดวงสหกรณ์ในช่วงเวลา 4 - 5 ปี ที่ผ่านมา ปัญหาการ
ทุจริตของสหกรณ์ตกเป็นข่าวอยู่เป็นระยะ ๆ ส่งผลกระทบต่อสมาชิก
และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเปน็จำานวนมาก ถงึแมใ้นภาพรวมสหกรณท์ีม่กีารทจุรติ
มจีำานวนนอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจำานวนทัง้หมด แตผ่ลกระทบในเชงิลบ 
ทำาให้เกิดกระแสความไม่เชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย

ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
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การบัญชี ซ่ึงเป็นผลงานทางการ
บัญชีในการจัดทำาและนำาเสนอ
รายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตาม 
การตรวจจับ ตรวจสอบทุจริต เพือ่
ค้นหาบุคคลที่กระทำาผิดมาลงโทษ
เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ  
ซึง่กวา่จะคน้พบและไดล้งโทษผูท้จุรติ 
ผลเสียหายก็เกิดขึ้นแล้ว บางคร้ัง 
ไม่ได้รับการชดใช้และไม่สามารถ 
นำาทรพัยสิ์นท่ีสูญเสยีไปกลบัคนืมา
ได้อย่างครบถ้วน ปัญหาเรื่องการ
ทจุรติในสหกรณเ์ปน็ประเดน็ปญัหา
ทีส่ำาคญัตอ้งแกไ้ขและหาทางปอ้งกนั 
โดยความร่วมมือผู้ท่ีเก่ียวข้องหลายฝ่าย
ทัง้ภายในสหกรณแ์ละจากหนว่ยงาน 
ภายนอกที่มีหน้าที่กำากับดูแล

ในฐานะของผู้สอบบัญชี
สหกรณจ์ะมบีทบาทและมสีว่นชว่ย 
ในการหาทางแก้ไขและหาทาง
ปอ้งกนัปญัหาการทุจรติในสหกรณ์
ได้มากน้อยเพียงใด และสามารถ
ทำาได้อย่างไร

แนวทางในการป้องกัน
และลดปญัหาการทจุรติในสหกรณ์

 ความพยายามในการปดิก้ัน 
มิให้เกิดสิ่งที่เป็นสาเหตุแห่งการ
ทจุรติดงักลา่วขา้งตน้เชือ่วา่จะชว่ยให ้
ปอ้งกันและลดการกระทำาทีน่ำาไปสู ่
การทุจริตได้ ซึ่งขอเสนอแนวทาง 
ในการป้องกันและลดปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในสหกรณ์ 
ประกอบด้วย (1) การมีระบบการ
ควบคุมภายใน ระบบสารสนเทศ
ที่รัดกุม รอบคอบ มีการสอบทาน
และการตรวจสอบ (2) การสร้าง
กรอบและสรา้งวนิยั (3) การปลกูฝงั 
ให้บุคลากรในสหกรณ์ยึดมั่นต่อ 
หลกัคณุธรรม มจีรยิธรรม จรรยาบรรณ 
ในการปฏบิติังาน และ (4) การควบคมุ 
และกำากับดูแลที่ดีจากผู้มีอำานาจ
กำากับดูแลภายนอก 

 (1) ระบบการควบคมุภายใน 
ระบบสารสนเทศทีร่ดักมุ รอบคอบ
และเหมาะสม 

การไมเ่ปดิโอกาสหรอืไมใ่ห้
มโีอกาสในการทจุรติหรอืประพฤติ
มชิอบ สามารถทำาไดโ้ดยระบบการ
ควบคุมภายในการดำาเนินงานใน
สหกรณ์ที่รัดกุม ระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชทีีด่ ีสามารถตรวจสอบ 
สอบทานความถกูตอ้งไดท้กุขัน้ตอน 
สามารถรวบรวมข้อมูลตัวเลขใน
การจัดทำาและนำาเสนอรายงาน
ทางการเงินอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันเวลา โดยสามารถตรวจสอบได้ 
มีการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ และ
ข้อบังคับ ถือเป็นแนวปฏิบัติให้แก่
บุคลากร เป็นการปฏิบัติให้อยู่ใน
กรอบ และมีการลงโทษที่แรงพอที่
จะไมเ่ปน็แรงจงูใจหรอืบนัดาลใจให้
กล้ากระทำาผิด        

(2) การสร้างกรอบและ
สร้างวินัย

สหกรณ์ต้องมีกฎระเบียบ  
ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำาที่จะสร้าง
ตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นในสหกรณ์
ดว้ยการอยู่ในกรอบเสมอ การสรา้ง
กรอบในสหกรณโ์ดยการกำาหนดขอ้
บญัญตั ิขอ้กำาหนดจรยิธรรม ขอ้ควร
ประพฤติ และขอ้ควรปฏบัิติ การต้ัง
ระเบียบ วินัย กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ปฏบิตั ิจากภายในองคก์รใหบ้คุลากร
ทกุระดบัยอมรบัและปฏบิตัติามดว้ย
ความเตม็ใจ โดยถอืปฏบิตัสิบืตอ่ไป
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จนเคยชนิทีจ่ะถกูซมึซบัและยอมรบั
เป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นสิ่งที่ดี
และเป็นที่คาดหวังของทุกองค์กร
ที่จะทำาให้สัมฤทธิผล

(3) การปลูกฝังให้บุคลากร
ในสหกรณ์ยึดมั่นต่อหลักคุณธรรม 
มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน

จรยิธรรมหรอืจรรยาบรรณ
ในการปฏบิติังาน หมายถงึศลีธรรม
ประจำาวชิาชพี สามารถสรา้งขึน้มาได ้
ในทกุสาขาวชิาชพี จะมกีารกำาหนด 
จรรยาบรรณโดยผู้มีอำานาจในการ
ควบคมุและกำากบัดแูลตามหลกัการ 
ของธรรมาภิบาล จรรยาบรรณ 
แหง่วชิาชพีตา่ง ๆ  มกัจะกำาหนดเกณฑ ์
อย่างตำ่าท่ีเป็นคุณสมบัติของ 
ผูป้ระกอบวชิาชพี เชน่ ดา้นความรู้ 
ประสบการณ์ ความสามารถ และ
ความรับผิดชอบตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง
และผู้มีส่วนได้เสีย สหกรณ์ต้อง
มีการกำาหนดข้อบังคับทางด้าน
จริยธรรมหรือจรรยาบรรณที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สร้าง
ความเข้าใจ สร้างการยอมรับ และ 
ให้มีการปฏิบัติตามหลักการจรรยาบรรณ 
แนวประพฤต ิแนวปฏิบตั ิใหป้ระจกัษ์
แก่บุคคลภายนอกเป็นสัญลักษณ์
ขององค์กร

(4) การควบคุมและกำากับ
ดูแลท่ีดีจากผู้มีอำานาจกำากับดูแล

ภายนอก
ผู้มีอำานาจในการควบคุม

และกำากบัดแูลทีด่ ีคอื นายทะเบยีน
สหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ ์และ
กรมส่งเสรมิสหกรณ ์ตอ้งมอีอกกฎ
ระเบยีบและขอ้บงัคบัทีเ่ขม้งวด และ
บทลงโทษทีร่นุแรงทีจ่ะไม่กอ่ให้เกดิ
แรงจงูใจใหก้ระทำาผดิ ไดเ้ปดิโอกาส
ใหไ้ดค้ดิตรกึตรองถงึโทษทีจ่ะไดร้บั
หากเสีย่งตอ่การประพฤติมิชอบ หาก
กฎระเบียบไม่เคร่งครัด ไม่เข้มงวด 
พอและบทลงโทษไม่รุนแรงพอ  
มักจะเป็นเหตุจูงใจ และมีเหตุผล
เขา้ขา้งตนเองท่ีจะกระทำาผดิ ดงัน้ัน
หนว่ยงานทีม่อีำานาจออกกฎหมาย
ทีเ่ขม้งวด พรอ้มบทลงโทษทีร่นุแรง      
มกีารตดัสนิลงโทษใหเ้หน็เปน็กรณี
ตวัอยา่งใหเ้ปน็ทีป่ระจกัษอ์ยา่งเดน่ชดั 
ก็คาดว่าเป็นวิธีที่สามารถสกัดก้ัน
การทจุรติได้เปน็อยา่งดอีกีทางหนึง่

ระบบการป้องกันและตรวจสอบ
การทุจริตในสหกรณ์

ในฐานะของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ มีบทบาทและหน้าที่ใน
การป้องกัน สกัดกั้น ลด ขจัด การ
ทุจริต ประพฤติมิชอบในสหกรณ์ 
ได้โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามความรับผิดชอบ
แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้

1. ระดับการควบคุมและ
กำากบัดูแลทีด่จีากผูม้อีำานาจภายนอก 
ได้แก่ นายทะเบียนสหกรณ์ กรม

ตรวจบญัชีสหกรณ ์และกรมส่งเสรมิ 
สหกรณ์ มีการออกมาตรฐาน  
กฎหมาย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั
ท่ีเขม้งวด พรอ้มมบีทลงโทษท่ีรนุแรง
หากมีการละเมิด รวมทัง้การควบคุม
และกำากบัดแูลทีด่ทีัง้จากผูม้อีำานาจ
ภายนอกและภายใน (ฝ่ายบริหาร)  
มกีารวางระบบการปฏบิตังิาน ระบบ 
สารสนเทศ กำาหนดวนิยั ขอ้กำาหนด 
แนวปฏบิตั ิทีป่ลกูจติสำานกึใหบ้คุลากร
มีความซื่อสัตย์ มีศีลธรรม และที่
สำาคัญผู้บริหารมีการปฏิบัติตนเป็น 
ตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เป็นที่ประจักษ์และซึมซับในตัว
บุคลากรจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่
ดีในองค์กร

2. ระดบัการตรวจสอบ จาก
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้
ตรวจสอบภายในสหกรณ ์ทำาหนา้ที่
สรา้งความเชือ่มัน่ตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง
ทุกฝ่ายในเร่ืองของความถูกต้อง 
โดยตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
บคุลากรทกุ ๆ  สว่นงาน และสอบทาน 
เอกสารหลักฐานที่เป็นรายงาน 
การปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คือ รายงานทางการเงิน ว่ามีความ
ถกูตอ้ง ครบถว้น ตรงตามความเปน็
จริงและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผู้
มีอำานาจในระดับที่ 1 ได้กำาหนดไว้
อยา่งเครง่ครดั หรอืไม ่หากพบวา่ยงัม ี
ข้อบกพร่องต้องมีการรายงาน การ 
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ว่าสามารถทำาได้โดยไม่มีผู้อื่นรู้  
ลดความคาดหวงัทีจ่ะเอาของคนอืน่ 
มาเป็นของตน และในระดับที่ 3  
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ  
หากมกีารปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเครง่ครดั 
มีความซื่อสัตย์ ทำาให้ลดแรงกดดัน 
และความต้องการ ความจำาเป็น 
ทางด้านการเงิน ดังนั้น อาจกล่าว
ได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท
ของผูส้อบบญัชสีหกรณท์ัง้ 3 ระดบั 
ดังกล่าวข้างต้น ช่วยลดและขจัด 
ต้นเหตุแห่งการทุจริตได้ท้ังด้าน โอกาส 
ความจำาเป็น การมีเหตุผล ความ
สามารถเฉพาะ และความโลภ

สัง่การและมขีอ้เสนอแนะใหป้รับปรุง
แกไ้ขใหต้รงตามความจรงิ เหมาะสม 
และทันเวลา

3. ระดับปฏิบัติงาน จาก 
ฝ่ายจัดการ โดยพนักงานทุกฝ่าย
ต้องทำาหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนตามที่ผู้มีอำานาจ ผู้ควบคุม
และกำากับดูแล ได้กำาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด หากผู้ปฏิบัติงานมีความ
ซื่อสัตย์ และยึดมั่นต่อจริยธรรม 
สง่ผลใหผ้ลงานที่ไดม้คีวามโปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบได้ สะท้อนถึง
ความเชื่อมั่นต่อความถูกต้องและ
เป็นธรรม

จากการปฏิบัติงานทั้ง 3 

ระดับในองคก์ร (สหกรณ)์ อยา่งเปน็
ระบบ จะชว่ยปอ้งกนั ลดระดบั และ
ขจดัพฤตกิรรมทีเ่ปน็สาเหตนุำาไปสู่
การทจุรติได้ กลา่วคอื ในระดบัท่ี 1 
การมกีฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดพรอ้มกบั
บทลงโทษที่รุนแรง คาดว่าจะสกัด 
ความรู้สึกที่จะเข้าข้างตัวเองว่า 
มีโอกาส มีความหวังว่าจะทำาโดย 
ไมไ่ดร้บัโทษ หรอืรบัโทษทีเ่บาคุม้คา่
กบัผลประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั นอกจาก
นีก้ารปลกูฝงั และสร้างจิตสำานึกใน
เรือ่งวินยั จรยิธรรม คาดวา่จะทำาให้
ลดความโลภได้  ในระดับ 2 การ
ตรวจสอบจะช่วยลดความรู้สึกท่ีคิด
ว่าตนเองมีความสามารถ มีเหตุผล
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และความจำาเป็นต้องมีเครื่องมือแก้ ไข

จากปัญหาการเงิน
           สู่วิกฤตสหกรณ์

รังสรรค์ ปิติปัญญา1
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1. ความนำา
ภาคเกษตรเป็นฐานรากท่ีสำาคัญของเศรษฐกิจไทย ประชากรในภาค

เกษตรมีประมาณ 25 ล้านคน หรือเกือบร้อยละ 40 ของประชากรท้ังประเทศ
ครอบคลุมจำานวนครัวเรือนถึง 6.4 ล้านครัวเรือน ในมิติมหภาค ภาคเกษตร
สร้างรายได้ต่อระบบเศรษฐกิจร้อยละ 9 ของ GDP มีพืชสำาคัญท่ีมีสัดส่วน 
ใน GDP ภาคการเกษตรถึงร้อยละ 80 คือ ข้าว และยางพารา จึงเป็นประเทศ
ท่ีอยู่ในอันดับต้น ๆ ของโลกในการส่งออกข้าวและยางพารา ภาคเกษตร 
ยังเป็นหลักประกันความม่ันคงทางอาหารให้กับคนท้ังในประเทศและท้ังโลก 
เป็นแหล่งรองรับแรงงานท่ีใหญ่ท่ีสุด มีการจ้างแรงงานสูงถึงร้อยละ 30.9 ของกำาลัง 
แรงงานท้ังประเทศ (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) ในมิติจุลภาคเกษตรกร
ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรรายย่อยซ่ึงถือครองท่ีดินจำานวนไม่มาก
และขนาดของท่ีดินทำากินมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยหากพิจารณา
จาก cumulative distribution ของท่ีดินทำากินรายครัวเรือนในปี 2560 
(วิษณุ อรรถวานิช. 2560) พบว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือนเกษตรมีท่ีดิน 
ทำากินไม่ถึง 10 ไร่ และเกือบร้อยละ 80 มีท่ีดินทำากินไม่ถึง 20 ไร่ โดยพบว่า
ขนาดท่ีดินทำากินมีแนวโน้มลดลงในทุกกลุ่มเกษตรกรอย่างต่อเน่ืองระหว่าง 
2556 และ 2546 (Attavanich, Chantarat and Sa-ngimnet. 2018) 

สหกรณ์การเกษตร
กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : 
กรอบคิดและแนวทางพัฒนา1 รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

1
จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และคณะ. 2562. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
สร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: กรณีศึกษาธุรกิจข้าวสหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน. 
สนับสนุนโดย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
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พัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนให้ความสำาคัญกับการ
รวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือผลักดันให้
สามารถดำาเนินการในรูปของธุรกิจ
เกษตร โดยน้อมนำาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ต่อเน่ืองจากแผนท่ีผ่าน
มา เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพ่ึงพา 
ตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหน่ึงท่ี 
ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์เกษตรและ

สหกรณ์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2579) มุ่งในการแก้ไขจุดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ภาคการเกษตรในระยะยาวเพ่ือ
บรรลุวิสัยทัศน์ “เกษตรกรม่ันคง 
ภาคการเกษตรม่ังค่ัง ทรัพยากร
การเกษตรย่ังยืน” โดยมีแนวทาง
ไปสู่เป้าหมาย คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร ยุทธศาสตร์

 

บริบทของภาคการเกษตร
ของไทยในฐานะเป็นตัวขับเคล่ือนการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีสำาคัญของประเทศ 
เป็นรากฐานของการสร้างความม่ันคง
ทางอาหารของประเทศและของโลก 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 
อยู่ในภาคการผลิตทางการเกษตร  
เม่ือพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของ 
ภาคเกษตรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
ภาคการเกษตรขยายตัวเพียงร้อยละ 
0.10 ต่อปี เน่ืองจากได้รับผลกระทบ 
จากความแปรปรวนของสภาพ 
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติท่ีค่อนข้าง 
รุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตร 
ยังคงมีบทบาทสำาคัญกับการพัฒนา
ประเทศในหลายมิติ เน่ืองจากการ
ส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
สามารถสร้างรายได้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศเป็นมูลค่าสูงในแต่ละ
ปี และเม่ือพิจารณาสัดส่วนมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (ณ 
ราคาประจำาปี) พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิม
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในแผนพัฒนาฯ

ฉบับท่ี 11 มีสัดส่วนเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 
11.05 ท้ังน้ีการพัฒนาภาคเกษตร
ในอนาคตต้องเผชิญกับบริบทการ
เปล่ียนแปลงจากความเปราะบางหรือ
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกท่ีจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของ
ประเทศ รวมถึงกฎกติกาการค้าใหม่
ของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ปัญหา
ภายในประเทศบางประการท่ีเป็น
ข้อจำากัดสำาคัญต่อการพัฒนาการ
เกษตรของประเทศ แนวโน้มการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ การเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความ
ม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน รวม
ถึงการเปล่ียนแปลงภายในประเทศ
ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม 
การเมือง และการพัฒนาในระดับ
ภูมิภาคต่าง ๆ  จำาเป็นต้องมีการเตรียม 
การเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความ
ต่อเน่ืองกับแผนพัฒนาการเกษตร
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 โดย
เน้น “เกษตรกร” เป็นศูนย์กลางการ

รูปที่ 1 แนวโน้มการถือครองที่ดินของเกษตรกร
ที่มา : วิษณุ อรรถวานิช. 2560
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ท่ี 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
ยกระดับมาตรฐานสินค้า ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 4 บริหาร
จัดการทรัพยากรการเกษตรและ 
ส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและย่ังยืน  
และยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์. 2559)

ในห้วงเวลาเดียวกัน สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยก็ได้กำาหนด
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรกลางเพ่ือพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง 
ม่ันคง ย่ังยืน เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ” โดยกำาหนด
พันธกิจท่ีสำาคัญในการพัฒนาระบบ
สหกรณ์ให้มีความสามารถในการ
ดำาเนินงาน พ่ึงพาตนเอง มีภาพลักษณ์
ท่ีดีเพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกและสังคม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาห่วงโซ่คุณค่า (Value 
chain Development) มาใช้ในการ 
ปรับกระบวนการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้ 
ความสัมพันธ์ใหม่ระหว่างสถาบัน
เกษตรกรกับภาคีพันธมิตรธุรกิจ 
สู่เป้าหมายร่วม (Mutual Benefit) 
เพ่ือลดข้อจำากัดในการเข้าถึงแหล่งทุน 
ปัจจัยการผลิตและตลาดแก่ผลผลิต
ของเกษตรกรรายย่อยท่ีในฐานะ 
ผู้ผลิต ผลลัพธ์ได้พัฒนาเป็นตัวแบบ
ธุรกิจแบบมีส่วนร่วม (Inclusive 
Business Model: IBM) ท่ีสามารถ
แก้ปัญหา/ข้อจำากัดท้ังระดับเกษตรกร 
และสถาบันเกษตรกร โดยการ 
บูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐให้ 
การสนับสนุนระบบธุรกิจเกษตรของ
เกษตรกรรายย่อย

4. กรณีศึกษา: สหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จำากัด จังหวัดเพชรบุรี

ธุรกิจข้าว IBM สกก.บ้านลาด 
จำากัด ได้นำาเอากรอบแนวคิดการ 
พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าข้าว GAP มาใช้  
ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการดำาเนิน
การชุดท่ี 40 ภายใต้การสนับสนุนของ
สกสว. ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
ท้ังการเรียนรู้และพัฒนาของเกษตรกร
และทีมงานฝ่ายจัดการเพ่ือปรับเปล่ียน
การผลิตจากข้าวเคมี เป็นข้าว GAP 
โดยใช้กลไกการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(PGS) การเปล่ียนแปลงกระบวนการ 
ดำาเนินธุรกิจข้าวจากเดิมเป็นระบบ
ธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม หรือระบบ
ธุรกิจข้าว IBM ท่ีมีการวางแผนธุรกิจ
และจัดการความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้ังแต่เกษตรกร 
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว GAP  

ในส่วนของสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ในฐานะองค์กรด้าน
วิชาการซ่ึงได้ขับเคล่ือนการวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ือสนับสนุนชุดความรู้และ
นวัตกรรมนำาการพัฒนาสหกรณ์  
จึงขอนำาเสนอกรอบคิดและแนวทาง
พัฒนาสหกรณ์การเกษตรท่ีเป็นข้อ
ค้นพบจากการวิจัยและนำาเสนอเป็น 
Policy Brief ดังน้ี

3. ข้อค้นพบจากการวิจัย
ประสบการณ์วิจัยของสถาบัน

วิชาการด้านสหกรณ์ภายใต้ชุดโครงการ
การพัฒนาการสหกรณ์และการค้า 
ท่ีเป็นธรรมภายใต้การสนับสนุนของ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ซ่ึงมุ่งไปท่ีการยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบันเกษตรกรให้มีขีดความ 
สามารถในธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหา/ 
ข้อจำากัดและเป็นตัวจักรในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน โดยได้นำากรอบแนวคิด
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แผนกสินเช่ือ สกก. แผนกซ้ือ (จำาหน่าย
ปัจจัยการผลิต) แผนกรวบรวมและ
โรงสี สกก. แผนกตลาด ภาคีผู้ซ้ือ/
บริโภคท่ีเน้นร้านอาหารในท้องถ่ิน
และสมาชิกสหกรณ์เป็นตลาดเป้าหมาย 
(รูปท่ี 2)

5. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรถอดบทเรียน เพ่ือนำา

ชุดความรู้ กลไกการจัดการเรียนรู้
และตัวแบบธุรกิจข้าว IBM พัฒนา
ให้อยู่ในรูปของ Platform การ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในมิติของ
การพัฒนาท่ีคำานึงท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม โดยมีเกษตรกร
เป็นศูนย์กลางภายใต้การบูรณาการ
การทำางานของหน่วยงานรัฐ

2) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ท่ีเน้นเกษตรกรเป็นศูนย์กลางและ 
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชนน้ันต้อง 
เน้นท่ีประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะได้รับ
และอย่างย่ังยืน โดยเร่ิมต้นจากการ
วางโครงสร้างพ้ืนฐานสำาหรับการ 
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีบรรยากาศ 
กลไกและองค์ประกอบเก้ือหนุนการ
เรียนรู้และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง 

อาจเรียกว่าการพัฒนาระบบส่งเสริม
การเรียนรู้ ชุมชน โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ดังกล่าวจะเป็นฐานรากท่ียึดโยง 
ให้เกิดการพัฒนาท่ีเช่ือมโยงระหว่าง
ปัจเจกบุคคล ครัวเรือน สหกรณ์
การเกษตรในชุมชนและภายนอก 
ซ่ึงจะช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์และ
พัฒนาท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริง

3) รณรงค์ให้ชุมชน/ท้องถ่ิน 
กำาหนด Agenda การพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้ platform 
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ร่วม 
กับหน่วยงานภาคี โดยแนวทางการ

รูปท่ี 2 เปรียบเทียบระบบธุรกิจข้าวสหกรณ์การเกษตร
บ้านลาด จำากัด เดิม-ธุรกิจข้าว IBM

รูปแบบการดำาเนินธุรกิจข้าว 
IBM สกก. บ้านลาดดังกล่าวช้ีให้เห็น
บทบาทของสถาบันเกษตรกรในการพา
เกษตรกรรายย่อยก้าวข้ามข้อจำากัด/
อุปสรรคและยกระดับการดำาเนิน
ธุรกิจโดยนำานวัตกรรม กระบวนการ
มาใช้ในการพัฒนาเกษตรกร ปรับ
แนวทางการดำาเนินธุรกิจ โดยเน้น
ไปท่ีการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน
ชุมชน อีกท้ังรณรงค์ให้เกษตรกร
หันมาทำาการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม โดยแผนในอนาคตจะใช้
เครือข่ายเกษตรกร GAP กลุ่มนำาร่อง
ช่วยรณรงค์และสนับสนุนให้สมาชิก 
เกษตรกรท่ีเหลืออีกกว่า 6,000  
ครัวเรือนหันมาผลิตข้าว GAP และ
ต่อยอดไปผลิตข้าวอินทรีย์เม่ือมีความ
พร้อม ในขณะเดียวกันคณะกรรมการ 
ดำาเนินการและทีมงาน สกก. บ้านลาด 

จำากัด มีนโยบายและแผนงานในการ
ดำาเนินงานศูนย์เรียนรู้โดยคาดหวัง 
จะนำาความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
เผยแพร่แนวคิดและเป็นแหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม 
ในชุมชนต่อไป

ส่งเสริมควรดำาเนินการให้ความรู้ผู้นำา
ชุมชน/สหกรณ์การเกษตรควบคู่กับ
การจัดทำาโครงการนำาร่องโดยจัดให้
มีหน่วยส่งเสริมเป็นพ่ีเล้ียง พัฒนา
ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน 
โดยมีหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
เพ่ือบูรณาการการทำางานร่วมกัน
แบบมุ่งเป้าไปการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนพ่ึงตนเอง
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การคุ้มครองสหกรณ์

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งหมายถึงนายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์มี “หน้าที่” คุ้มครองปกป้องความเสียหายที่เกิดแก่สหกรณ์ 
โดยบังคับ “ให้นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์” เข้าไปใช้อำานาจในการร้องทุกข ์
หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าสหกรณ์ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีในกรณี 
ที่คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ กรรมการ ผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้องทำาให้สหกรณ์เสียหาย โดยส่งเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณารับว่าต่างให้สหกรณ์ 
และให้สหกรณ์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ฟ้องคดีหรือการว่าต่างแก่นายทะเบียน
สหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณีตามความในมาตรา 21

โดยเจ้าหน้าที่รัฐ

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม1 ดังนัน้ในเบื้องต้น หากนายทะเบยีนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณไ์ดร้บัรายงานการตรวจสอบจากผูต้รวจการสหกรณต์ามมาตรา 19 
แล้วเห็นว่ามีบุคคลใดทำาให้สหกรณ์เสียหาย นายทะเบียนสหกรณ์หรือ 
รองนายทะเบียนสหกรณค์วรออกคำาแนะนำาตามมาตรา 16(1) ให้สหกรณ์
ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีผู้ที่ทำาให้สหกรณ์เสียหาย ซึ่งสหกรณ์ควรดำาเนินการ 
ตามคำาแนะนำาของนายทะเบยีนสหกรณห์รอืรองนายทะเบยีนสหกรณเ์พือ่รกัษา 
ประโยชน์ของสหกรณ์ เว้นแต่สหกรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำาแนะนำาดังกล่าว 
กอ็าจไมด่ำาเนินการตามคำาแนะนำาดังกลา่วก็ได้ ขัน้ตอนต่อไปก็เป็น “หน้าที”่ 
ของนายทะเบยีนสหกรณห์รอืรองนายทะเบยีนสหกรณท์ีจ่ะตอ้งรอ้งทกุข์ 
หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เคยวินิจฉัยไว้ในกรณีที่รองนายทะเบียนสหกรณ์ส่ังให้ชุมนุมสหกรณ์ 
ธนกจิไทย จำากดั ฟอ้งอดตีกรรมการ แลว้วา่เปน็ “หนา้ทีข่องนายทะเบยีน
สหกรณ์” ที่จะต้องร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์เม่ือชุมนุมสหกรณ์
ไม่ร้องทุกข์หรือฟ้องร้อง เช่นเดียวกับที่ศาลปกครองกลางมีคำาวินิจฉัย
ไว้ในคดีหมายเลขดำาที่ 2231/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 2060/2562  
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คดีระหว่าง นายขจรวัชร์ กับพวก 
ผู้ฟ้องคดี ผู้อำานวยการสำานักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
พ้ืนท่ี 2 ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 
และอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในฐานะนายทะเบียนสหกรณ์ผู้ถูก
ฟอ้งคด ีซึง่ศาลวินิจฉยัวา่ “...เหน็ได้ 
ว่าปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนตาม
เงื่อนไขในมาตรา 21 แห่งพระราช
บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่ผู้ถูก
ฟ้องทั้งสองในฐานะนายทะเบียน
สหกรณ์หรือรองนายทะเบียน
สหกรณ์ จะสามารถใช้อำานาจ 
รอ้งทุกข์แทนสหกรณอ์อมทรพัย ์ป. 
จำากดั ไดแ้ลว้ แตผู่ถ้กูฟ้องคดทีัง้สอง 

ไม่ใช้อำานาจตามที่มาตรา 21  
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 บัญญัติไว้ กรณีนี้จึงเป็นการ
ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมาย
บัญญัติให้ต้องปฏิบัติ”

โดยสรุปแล้ว จากแนวคำา
วินิจฉัยทั้งของ คพช. และศาล
ปกครองกลาง จึงอาจกล่าวได้ว่า
นายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนาย
ทะเบยีนสหกรณ์ไมม่อีำานาจทีจ่ะส่ังให้ 
สหกรณ์ฟ้องร้องผู้ที่ทำาให้สหกรณ ์
เสยีหาย แตห่ากเหน็วา่มผีูท้ำาใหส้หกรณ ์

เสยีหาย นายทะเบยีนสหกรณ์หรอื
รองนายทะเบียนสหกรณ์มีหน้าที่
ร้องทุกข์หรือฟ้องคดีแทนสหกรณ์ 
และหากไมด่ำาเนนิการรอ้งทกุขห์รอื
ฟ้องคดีแทนสหกรณ์ นายทะเบียน
สหกรณ์หรอืรองนายทะเบียนสหกรณ์
ก็มีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีต่ามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 157 ได้

1ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
อธิบดีอัยการ สำานักงานคดีอาญาธนบุรี
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Contract  farming

กายภาพ มติดิา้นเศรษฐกจิ ทัง้ดา้น
การผลติ การคา้ และบรกิาร รวมถงึ
มาตรการพนัธกรณทีางการคา้และ
การออกมาตรการกฎระเบียบด้าน
สิ่งแวดล้อม

จากสภาพการณ์ดังกล่าว 
ทำาให้หลายธุรกิจมีการนำาระบบ
คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract 
farming) มาใชใ้นการจดัการบรษิทั 
โดยมองว่าวัตถุดิบจัดเป็นแหล่ง 
ต้นนำ้าของการนำาปัจจัยวัตถุดิบ
เข้าสู่กระบวนการผลิต หากเกิด
การขาดแคลน ไม่มีคุณภาพ และ
จำานวนไมแ่นน่อน จะสง่ผลกระทบ 
ต่อการส่งมอบหรือส่งต่อไปยัง 
ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนของบริษัท  
โดยเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล

ภานุวัฒน์

วตัถดุบิทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ประกอบกับสภาวะ
ความมจีำากดัของทรัพยากรการผลติ 
ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ทำาให้ 
ผลติภาพทางการผลติลดลง สง่ผลตอ่
การเพิม่ขึน้ของตน้ทนุการผลติ โดย
คาดการณว์า่ผลผลติทางการเกษตร
จะตกตำา่ เนือ่งจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภมูอิากาศและโรคพชื ราคา 
สินค้าเกษตรผันผวน จะส่งผลให้
ราคาสนิค้าเกษตรเพือ่เปน็อาหารใน
ปี พ.ศ. 2554 เพิ่มสูงขึ้นกว่า 40% 
ขณะที่เงินเฟ้อจากราคาอาหาร 
จะอยู่ที่ระดับ 15% นอกจากนี้  
ยังส่งผลกระทบทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อมในทุกมติ ิไมว่า่จะเปน็มติทิาง

เกษตรพันธสัญญา หรือ 
คอนแทรคฟาร์มมิ่ง  
(Contract farming) คือ 
ระบบการเกษตร การเล้ียง
สัตว์ หรือการเพาะปลูกพืช 
ที่มีการทำาสัญญาซื้อขาย
ผลผลิตล่วงหน้าระหว่าง
ฝ่ายเกษตรกร หรือเจ้าของ
ฟาร์ม กับคู่สัญญา คือ 
“ผู้รับประกัน” ซึ่งมักเป็น
บริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะ
ซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝ่าย 
ในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น 
เรียกว่า “ราคาประกัน”  
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อ
ครบกำาหนดสัญญา
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Contract  farming

ที่ตำ่าลง จะว่าไปแล้ว คอนแทรค
ฟารม์มิง่ ถอืวา่ไมใ่ชเ่รือ่งใหมส่ำาหรบั
ประเทศไทย เพราะมหีลายบรษิทัที่
ใชร้ะบบนีใ้นการทำาธรุกจิแลว้ประสบ 
ความสำาเร็จ เช่น บริษัทในเครือ 
เจรญิโภคภณัฑ ์(ซพี)ี หรอืเครอืเบทาโกร 
ที่ทำาระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง 
โดยเฉพาะการเลีย้งสตัว ์ซึง่มมีานาน
กว่า 30 ปี ก็ประสบความสำาเร็จดี
ทั้งบริษัทและเกษตรกร

ขอ้ดขีองการทำาคอนแทรค
ฟาร์มมิ่ง

1. เกษตรกรมีผลผลิตขาย
แนน่อน สามารถนำาวตัถดุบิปอ้นเขา้
สูก่ระบวนการผลติไดอ้ยา่งสมำา่เสมอ 
และเปน็การประกนัรายได ้ประกนั

ราคาสินค้าล่วงหน้า ซึ่งแต่ละพื้นที่
จะมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน

2. เกษตรกรได้รับความรู้  
ทัง้ดา้นวิชาการ  การออกแบบแปลน
ฟารม์มาตรฐาน และเทคนคิในการ
ปรับลดต้นทุนในการผลิต พร้อม
จัดหาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิต
ต่าง ๆ  อาจรวมไปถึงการสนับสนุน
สินเชื่อทางการเงิน

3. ผลผลิตได้มาตรฐาน 
เดียวกับที่ทางบริษัทกำาหนดและ
ตรงตามความต้องการของตลาด

4. ในยุคโลกาภิวัตน์ การ
ตกลงราคาและเวลารับมอบสินค้า
กนัชดัเจน เชือ่วา่เกษตรพันธสญัญา 
สามารถลดความผนัผวนของรายได ้
และผลผลิตของเกษตรกร โดย
สามารถทำาใหผ้ลตอบแทน  (รายได)้ 
ค่อนข้างแน่นอนและสูงข้ึน และ
ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยี
และเงินทุน

5. ช่วยให้เกษตรกรเพิ่ม
ประสทิธภิาพการบรหิารและจดัการ 
ช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐ 
ในการพยุงราคา สนิคา้เกษตรกรรม 
ตลอดจนช่วยเพิม่โอกาสการจา้งงาน
ในภาคเกษตรกรรม

6. เปน็การเพิม่ประสทิธิภาพ
การแบ่งปันจากบริษัท เพราะมี
วตัถดุบิสมำา่เสมอ ควบคมุตน้ทนุได ้
สามารถคาดการณ์วางแผนการ

ตลาด รวมถึงบริษัทยังประหยัดได้
จากขนาดกิจกรรม (economy of 
scale) เนือ่งจากเปน็การผลติขนาด
ใหญ ่ส่วนผู้บรโิภคไดป้ระโยชนจ์าก
คณุภาพสนิคา้ทีส่งูขึน้และราคาถกูลง

อย่างไรก็ตาม หากการทำา
สัญญาระหว่างธุรกจิกบัเกษตรกรท่ี
มคีวามโปร่งใสเปน็ธรรมทัง้สองฝา่ย
แลว้ จะเหน็ไดว้า่การทำา Contract 
farming สามารถชว่ยเหลอืสนบัสนนุ
ผลผลติของเกษตรกร ทำาใหค้ณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกรลูกหลานมีชีวิต 
ท่ีดขีึน้ ชมุชนกจ็ะเขม้แขง็และยัง่ยนื 
บริษัทก็ได้ทราบถึงราคาต้นทุนที่
แน่นอน ชว่ยใหบ้รษิทัมวีตัถุดบิเข้าสู่ 
กระบวนการผลติไดอ้ยา่งสมำา่เสมอ 
และช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งนำาเข้า
วัตถุดิบจากต่างประเทศ รวมถึง
บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพ
และปริมาณได้อีกด้วย นอกจากนี้ 
ยังถือว่าบริษัทได้แสดงความรับผิดชอบ
ของธุรกิจต่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR)  
ใหก้บัสงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้ม
ทางอ้อม มิใช่หวังผลทางตลาด

ที่มา : คอนแทรคฟาร์มมิ่ง 
(Contract farming) 

เกษตรพันธสัญญา
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ในสภาวะปัจจุบัน มีหลายคนกล่าวว่าการทำาสหกรณ์น้ันไม่ยาก ขอให้
รวมคนท่ีคิดจะต้ังสหกรณ์ให้ได้ไม่น้อยกว่าสิบคน แล้วจองช่ือขอจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคล ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ หลังจากน้ันช่วยกันระดมทุนจากสมาชิกสหกรณ์ 
ถ้าไม่ได้ตามเป้า ก็ยังมีทางราชการท่ีดูแลส่งเสริมสหกรณ์ ก็มีกองทุนให้กู้ยืมไป
ลงทุนทำาธุรกิจเบ้ืองต้น ขอให้คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์และเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายจัดการทำาธุรกิจเก่งหน่อย สหกรณ์ก็จะมีรายได้และกำาไรเล้ียงตัวเองได้อย่าง
สบาย แต่ก็ไม่วายมีผู้บริหารสหกรณ์บางคนถามว่า แล้วหลักการสหกรณ์น้ัน 
เอาไปใช้ตอนไหนในการดำาเนินการสหกรณ์ เห็นเวลาทำาธุรกิจไม่มีใครกล่าวถึง 
หลักการสหกรณ์เลย แล้วหลักการสหกรณ์สำาคัญจริงหรือ  ส่ิงน้ีถ้าคิดว่าเป็นส่ิงจำาเป็น 
ก็มีความสำาคัญ แต่ถ้าไม่สนใจก็ผ่านไปทำาธุรกิจให้เก่งสหกรณ์ก็อยู่ได้แล้ว เพราะ
คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสหกรณ์เป็นได้แค่เพียงองค์กรธุรกิจ ถ้าคิดได้เท่าน้ี ก็จะมุ่ง
เน้นไปท่ีธุรกิจและผลกำาไร ประสิทธิภาพประสิทธิผลให้องค์กรสหกรณ์อยู่ได้ 
ก็พอแล้ว แต่ถ้าเป็นสหกรณ์ตามแนวคิดทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติของ 
ลัทธิหน่ึง ท่ีเป็นสังคมนิยมประชาธิปไตย ท่ีเป็นทางเลือกหน่ึงของผู้ท่ีเจ็บปวด
จากการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเป็นผู้แพ้ทางเศรษฐกิจกระแสหลักของโลกแล้ว 
ละก็ การนำาหลักการสหกรณ์มาใช้ในการทำาสหกรณ์น้ันเป็นเร่ืองสำาคัญมาก   
เพราะหลังจากท่ีสหกรณ์อุบัติข้ึนในโลกใบน้ี และแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย 

มีความจำาเป็นกับการทำา
สหกรณ์จริงหรือ

นายวัลลภ สุขมี
นักวิชาการสหกรณ์อิสระ

หลักการสหกรณ์สากล
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การท่ีจะเป็นสมาชิก,  การควบคุมตาม
หลักประชาธิปไตย และการดำาเนิน 
การโดยอิสระ,   การจำากัดดอกเบ้ียท่ีจ่าย 
ให้แก่ทุนเรือนหุ้น หากมีการแบ่งเงิน 
ปันผลให้,  ผลทางเศรษฐกิจให้อุทิศ 
แก่การพัฒนาสหกรณ์ แก่การ 
จัดบริการเพ่ือส่วนรวม หรือเพ่ือ 
แบ่งปันแก่สมาชิกตามส่วนแห่งธุรกิจ
ซ่ึงสมาชิกได้กระทำากับสหกรณ์,  
มีมาตรการจัดให้การศึกษาอบรม  
และการร่วมมือระหว่างสหกรณ์ท้ังหลาย
ทุกระดับ  เม่ือหลักการสหกรณ์ได้ถูก
สังคายนาให้มีความครอบคลุมมากข้ึน 
จึงมีรายละเอียดปฏิบัติท่ีซับซ้อน
มากข้ึนท่ีสหกรณ์ต่าง ๆ ต้องศึกษา
และนำามาปฏิบัติ  หลักการสหกรณ์
จึงกลายเป็นกฎสามัญลักษณะของ
ชาวสหกรณ์ท่ัวโลกท่ีจะต้องมี และ
ทุกหลักการมีความสำาคัญเท่ากัน
หมด ไม่สามารถเลือกนำามาปฏิบัติ
ได้เหมือนหลักการสหกรณ์เดิม เม่ือ
เวลาเปล่ียนไปสถานการณ์โลกเปล่ียน
ไป ประกอบกับความรุนแรงของการ
แข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงข้ึน จากการ
พัฒนาของการศึกษา  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะการนำาเอา
ระบบคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้  ทำาให้มี 
ผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ 
สหกรณ์  และสหกรณ์เร่ิมละเลยหลักการ 
สหกรณ์ เกิดข้ึนเป็นจำานวนมาก  
ถึงข้ันกลายพันธ์ุบ้าง หรือบางท่าน
บอกว่าสหกรณ์เพ้ียนไป  มีการแบ่ง
สหกรณ์เป็นค่ายต่าง ๆ  เป็นสหกรณ์
แท้บ้าง สหกรณ์เทียมบ้าง ลุถึงปี พ.ศ. 
2538  ไอ.ซี.เอ. จึงได้มีการทบทวน
หลักการสหกรณ์ข้ึนใหม่อีกคร้ังเพ่ือ 

เม่ือร้อยปีก่อน  แรกเร่ิมเดิมทีการให้ 
ความรู้เร่ืองอุดมการณ์สหกรณ์  
หลักการสหกรณ์และวิธีการสหกรณ์ 
เป็นไปอย่างเข้มข้น แล้วค่อย ๆ  จางลง 
เม่ือเวลาและสภาพโลกปัจจุบัน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  สาเหตุจากการถูก
เขย่าด้วยผลประโยชน์ของเศรษฐกิจ
กระแสหลักของโลก ท่ีเป็นลัทธิบูชา
วัตถุและบริโภคนิยมมาแรงมาก   โดย
ธรรมชาติแล้ว องค์กรท่ีต้ังข้ึนเป็น
สหกรณ์ ก็จะยึดแนวคิดความเช่ือ
ท่ีเป็นอุดมการณ์สหกรณ์และใช้วิธี
การสหกรณ์ในการดำาเนินการ และ
ต่อมามีองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ  (I.C.A.: Inter 
national Co-operative Alliance) 
ประสบปัญหาในการพิจารณารับ
องค์กรสหกรณ์เข้าเป็นสมาชิก ว่า
องค์กรประเภทไหนท่ีเป็นสหกรณ์
กันแน่ เพราะแต่ละสหกรณ์จะมีการ 
ดำาเนินการท่ีแตกต่างกันไปตามธุรกิจ
ของตน จึงได้มีการประชุมใหญ่ คร้ังท่ี 
15 เม่ือ ปี พ.ศ. 2480 ณ กรุงปารีส
ได้พิจารณาเร่ืองหลักการสหกรณ์ท่ี
ควรจะมีอะไรบ้าง เพ่ือเกิดมาตรฐาน 
หรือมาตรวัดความเป็นสหกรณ์ของ
องค์กรท่ีย่ืนสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ของ ไอ.ซี.เอ. เพ่ือให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหว่างธุรกิจสหกรณ์กับ
ธุรกิจท่ัวไป และเพ่ือไม่ให้ความเป็น
สหกรณ์กลายพันธ์ุไปได้ในอนาคต 
ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ขบวนการสหกรณ์และอุดมการณ์
สหกรณ์โดยส่วนรวม และเห็นว่า
สหกรณ์ส่วนใหญ่ท่ัวโลกจะนำาเอา
หลักการสหกรณ์ของร้านสหกรณ์
รอชเดล มาเป็นหลักปฏิบัติ และ

คณะกรรมาธิการพิเศษ ของ ไอ.ซี.เอ.  
ได้สรุปและมีมติ กำาหนดให้หลักการ
สหกรณ์สากลท่ีทุกสหกรณ์จะต้อง
ปฏิบัติ  มีท้ังส้ิน 7 ประการ มีหลักการ 
สหกรณ์มูลฐาน 4 ประการ  
อันได้แก่ การเปิดรับสมาชิกโดยท่ัวไป  
การควบคุมตามหลักประชาธิปไตย 
การแบ่งเงินปันผลให้แก่สมาชิกตาม
ส่วนแห่งธุรกิจท่ีได้กระทำากับสหกรณ์ 
และการจ่ายดอกเบ้ียให้แก่ทุน 
เรือนหุ้นในอัตราท่ีจำากัด และหลักการ
สหกรณ์ประกอบอีก 3 ประการ คือ 
การส่งเสริมการศึกษา การเป็นกลาง
ทางการเมืองและศาสนา และการค้า
ด้วยวิธีการเงินสด

โดยให้ถือว่าองค์กรท่ีมีความ
เป็นสหกรณ์น้ัน จะต้องมีการปฏิบัติ
ตามหลักการสหกรณ์มูลฐานเป็น
สำาคัญและทุกสหกรณ์จำาเป็นต้องมี 
ส่วนหลักการสหกรณ์ประกอบ 
ไม่บังคับว่าต้องมี แต่ถ้าสหกรณ์ใด 
มีการนำามาปฏิบัติก็จะถือว่าดี   ต้ังแต่
น้ันมาก็ทำาให้สหกรณ์ท่ีจัดต้ังข้ึน 
ท่ัวโลกจึงมีมาตรฐานการดำาเนิน
งานไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักการสหกรณ์เป็นตัววัด 
ความเป็นสหกรณ์ ต่อมาก็มีการ
ทบทวนหลักการสหกรณ์ใหม่อีกคร้ัง
ในปี พ.ศ. 2509 ในท่ีประชุมใหญ่ 
คร้ังท่ี 23  ของ องค์การ ไอ.ซี.เอ.  
ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย   
และได้ประกาศหลักการสหกรณ์
ใหม่ข้ึน และให้ทุกหลักการมีความ
สำาคัญเท่ากันหมด และท่ีประชุมได้มี 
มติเห็นชอบและให้ประกาศใช้หลักการ 
สหกรณ์ใหม่ คือ การเป็นสมาชิก 
ด้วยความสมัครใจ กับการไม่กีดกัน
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ให้องค์กรสหกรณ์รักษาความเป็น
สหกรณ์ไว้ได้ โดยไม่กลายพันธ์ุไป
มากกว่าท่ีคิดไว้  เพ่ือให้ทันกับยุคสมัย
ของโลกาภิวัตน์ และเน่ืองในโอกาส
องค์กร ไอ.ซี.เอ. มีอายุครบ 100 ปี 
ในปี พ.ศ. 2538 จึงได้มีการปรับปรุง
หลักการสหกรณ์สากลอีกคร้ัง

เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2538 
ณ นครแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ  
ให้หลักการสหกรณ์มีความสำาคัญ 
เท่ากันทุกหลักการและเป็นเอกลักษณ์
ของสหกรณ์ท่ัวโลก ประกอบด้วย 
7 หลักการ คือ การเป็นสมาชิกโดย
สมัครใจและเปิดกว้าง,  การควบคุม
โดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย, 
การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของ
สมาชิก, การปกครองตนเองและ
ความเป็นอิสระ, การให้การศึกษา 
ฝึกอบรมและสารสนเทศ, การร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ และความสัมพันธ์
เอาใจใส่เอ้ืออาทรต่อชุมชน และ 
ในเวลาเดียวกันน้ี องค์การ ไอ.ซี.เอ. ยัง

ได้ออกแถลงการณ์ ให้สหกรณ์ท่ัวโลก 
ร่วมมือกันปฏิบัติตามค่านิยมสหกรณ์ 
10 ประการ ควบคู่ไปกับหลักการ
สหกรณ์ เพ่ือให้สหกรณ์ท้ังหลาย
ได้บรรลุถึงซ่ึงอุดมการณ์สหกรณ์ 
ท่ีหวังไว้  อันได้แก่  ค่านิยมสหกรณ์
พ้ืนฐาน 6 ประการ อันได้แก่ การ
ช่วยตนเอง, มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง,  เป็นประชาธิปไตย, มีความ
เสมอภาค, มีความเท่ียงธรรม และ
เป็นเอกภาพ  กับค่านิยมจริยธรรม 
อีก 4 ประการ คือ มีความสุจริต,  มี
ใจกว้าง, มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเอาใจใส่ต่อผู้อ่ืน ค่านิยมสหกรณ์
ไม่ใช่เร่ืองท่ีองค์การ ไอ.ซี.เอ. คิดข้ึนมา 
ใหม่ แต่เป็นการค้นหาจากพฤติกรรม
ท่ีชาวสหกรณ์ในโลกน้ีได้ประพฤติเป็น
ประเพณีปฏิบัติสืบต่อกันมาพร้อม ๆ  
กับหลักการสหกรณ์ ต้ังแต่ผู้ริเร่ิมการ
สหกรณ์หลาย ๆ สหกรณ์ท่ีไม่เข้าใจ
ความเป็นมาและความสำาคัญของ 
หลักการสหกรณ์สากลท่ีเป็น 

สามัญลักษณ์ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์  
ตัวตนของสหกรณ์ท่ีแท้จริง มักจะ 
ไม่ให้ความสำาคัญในเร่ืองน้ี  บางสหกรณ์
มุ่งเน้นแต่การทำาธุรกิจเพ่ือการอยู่รอด 
แข่งขันกับธุรกิจท่ัวไปจนละเลย
หลักการสหกรณ์ ทำาให้สหกรณ์น้ัน
ขาดความเป็นสหกรณ์ไปโดยรู้เท่า 
ไม่ถึงการณ์ เพราะชาวสหกรณ์ส่วนใหญ่ 
มองหลักการสหกรณ์เป็นเพียง
แนวทางปฏิบัติท่ีจะนำามาประยุกต์ใช้ 
ตามท่ีเข้าใจกันต้ืน ๆ  แบบบุคคลท่ัวไป 
แท้จริงแล้วหลักการสหกรณ์สากลน้ัน 
หาได้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีจะปฏิบัติ 
ก็ได้ หรือเลือกมาปฏิบัติบางช่วง 
บางตอนก็ได้ ดังท่ีเข้าใจ หลักการ
สหกรณ์ท่ีแท้จริงน้ันเป็น กฎท่ัวไป  
ข้อตกลง หรือความจริงท่ีทุกสหกรณ์ 
จะต้องปฏิบัติเหมือนกันทุกสหกรณ์  
ไม่ว่าสหกรณ์น้ันจะเกิดข้ึน ณ ท่ีแห่งหน 
ใดในโลกใบน้ี ท่ีจะช่วยให้สหกรณ์ 
ประสบผลสำาเร็จเป็นสหกรณ์ท่ีแท้จริง  
ตามเป้าหมายสูงสุดในอุดมการณ์สหกรณ์  
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