
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจําเดือนมกราคม - มีนาคม 2564

สันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย
http://www.clt.or.th

“เราจะไม�ทิ�ง
สหกรณ�ใด
สหกรณ�หนึ่ง
ไว�ข�างหลัง”
นายปรเมศวร� อินทรชุมนุม
ประธานฯสันนิบาตสหกรณ�แห�งประเทศไทย







ประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จุลสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 4 ผมขอถือโอกาสนี้ อวยพรเนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ขอให้ชาวสหกรณ์มีการทำางานที่ดี 
ราบรื่น และปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ ที่ผ่านมา ตามที่ทราบว่ามีการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 ซึง่ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของสหกรณ ์
ทั้งในเรื่องการผลิต การตลาด และการจัดการ ที่ผ่านมา สันนิบาต
สหกรณแ์หง่ประเทศไทย เขา้ใจและตระหนกัถงึความยากลำาบากของ
ทุกสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจจะติดขัดบ้าง ทั้งในเรื่องข้อ
กฎหมายหรือการสร้างเครือข่ายในระบบสหกรณ์ ในฐานะท่ีผมเป็น
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งในเรื่องสหกรณ์
เจ้าหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำากัด ซึ่งเราผลักดันจน
ได้มีการเซ็น MOU แก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำากัด  
จนสำาเรจ็ โดยเราไดร้ว่มมอืกบักรมสง่เสรมิสหกรณใ์นการแกไ้ขปญัหา
รว่มกนั จนสามารถหาแนวทางแกไ้ขปญัหานำาไปสูก่ารทำาบนัทกึขอ้ตกลง 
กบัสหกรณเ์จา้หนีไ้ดส้ำาเรจ็เรยีบรอ้ย เราจะไมท่ิง้สหกรณ์ใดไว้ขา้งหลงั 
ขอให้มั่นใจในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เรือ่งที ่2 ทีอ่ยากจะนำาเรยีนไปยงัสหกรณส์มาชกิ คอื สนันบิาต
สหกรณฯ์ ไดช้ว่ยเหลือผลักดันขอเอกสารสิทธใิหกั้บสหกรณ ์เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาเรื่องที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์
นิคมผู้เช่า 13 สหกรณ์นิคม ซ่ึงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุม
เพ่ือผลักดันและเตรียมยื่นหนังสือเพื่อขอเอกสารสิทธิไปยัง ฯพณฯ 
นายกรัฐมนตรี, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อทวงถามถึงการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ทำา 
กิน โดยสหกรณ์นิคมทั้ง 13 สหกรณ์ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มา 
โดยตลอด และสันนิบาตสหกรณ์ฯ ไดพ้ยายามตแีผเ่ร่ืองน้ีผา่น Thai PBS 
สถานีประชาชน เพื่อให้แกนนำาของสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน 
ได้นำาข้อมูลถ่ายทอดสู่สังคมภายนอก

 แม้ว่าทุกวันนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้มีความพยายาม 
ในการชว่ยเหลอืสหกรณท์กุพืน้ที ่แตอ่าจจะยงัไมส่ามารถเขา้ถงึปัญหา
ของแต่ละสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง จึงขอเรียนว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ มี
หลายช่องทางในการตดิตอ่ประสานงาน ไดแ้ก่ Email : cltthailand@
gmail.com, coopnews2016@gmail.com, Website : clt.or.th, 
Line ID : @clt.coop ซึ่งทางสหกรณ์สามารถประสานงาน ติดต่อ
ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เพื่อให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ทำาหน้าที่สนอง
ต่อความต้องการของทุกสหกรณ์ ต่อไป
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 • บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา   
  นางสาวอรนุช กันภัย
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
  นางสาวกุญช์ญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี
 • กองบรรณาธิการ นายศราวุธ บุตมะ 
  นายวีระวัฒน์ วิถีแมน นายเวริกา คำาถาถิรกุล   
  นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์

 • บรรณาธิการฝายศิลป นายกมลศักดิ์ นันตา
 • ฝายจัดส่ง นางสาวสุพัตรา กันภัย
 • ฝายโฆษณา ติดต่อ โทร. 0-2669-3254-60 
  ต่อ 1007
 • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, บทความถึง บ.ก. 
  Fax 0-2241-1789   
  E-Mail : coopnews2016@gmail.com
 • พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำากัด

กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล นางมณีพรรณ โคตรบุตร นายนพดล วรมานะกุล 
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล

Editor talk

บก.แถลงบก.แถลงในนามของผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
และบรรณาธกิารของจลุสารสนันบิาตสหกรณฯ์ ซึง่เปน็จลุสารฉบบั
อัดแน่นไปด้วยบทความทางวิชาการเล่มนี้ เรามีบทความที่น่าสนใจ
ประกอบไปดว้ยเรือ่งของกฎกระทรวง เขยีนโดยประธานฯ สนันบิาต
สหกรณ์ฯ และมีบทความจากท่าน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรื่อง 
ธรรมาภิบาสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.รังสรรค์ 
ปิติปัญญา ได้กรุณาเขียนเรื่อง รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ 
ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทความที่น่าสนใจ ยังมีเนื้อหา
สาระอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่สหกรณส์มาชกิสามารถเปดิอ่านเพ่ือค้นควา้
หาความรูห้รอืสามารถตชิม และเสนอขอ้คดิเหน็เชงิสรา้งสรรค์ได ้ที่
สนันบิาตสหกรณฯ์ ผา่นกองบรรณาธกิารจลุสารสนันบิาตสหกรณแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยสามารถสง่ขา่วประชาสมัพนัธบ์ทความถงึ บก.ไดท้ี ่
Email : cltthailand@gmail.com, coopnews2016@gmail.
com , Website : clt.or.th, Line ID : @clt.coop   

ในชว่งปีทีผ่า่นมา จะเหน็ไดว้า่สนันบิาตสหกรณฯ์ ไดพ้ยายาม
ดำาเนนิงานลงพ้ืนทีท่กุภูมภิาคผา่นเครือข่ายสนันบิาตสหกรณจั์งหวดั 
เราจะไมท้ิ่งสหกรณใ์ดสหกรณห์นึง่ไวข้า้งหลงั ทกุๆ กจิกรรมและการ
อบรมทางวิชาการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
โดยผา่นทางสนันบิาตสหกรณจั์งหวัด (สสจ.) และไดร้บัความรว่มมอื
ท่ีดีจากสหกรณ์จังหวัดทุกๆ จังหวัด ขอขอบพระคุณท่านสหกรณ์
จงัหวัดและข้าราชการทีเ่กีย่วขอ้งในการดำาเนินการจนสามารถจดัตัง้
 สสจ.ได้เกือบครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าในปีนี้น่าจะครบ
ถ้วนทุกจังหวัด ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือไปทุกสหกรณ์อย่างทั่วถึง ต่อไป 

ด้วยความเคารพยิ่ง
ดร.ปัณฐวิชญ์  มุ่งสมัครศรีกุล
ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย
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หรอืวนัทีท่ำาสญัญาจา้งเปน็ผูจ้ดัการ
หรือในขณะที่ดำารงตำาแหน่งนั้น 

ประการแรกทีต่อ้งทำาความ
เขา้ใจในลำาดบัแรก “กฎกระทรวง” 
คือ นิติกรรมทางปกครองที่ฝ่าย
ปกครองออกฝ่ายเดียว และการ
บงัคับใชก้ฎกระทรวงหรือกฎหมาย
นั้น รัฐจะกระทำาการได้ก็ต่อเมื่อได้

มีผลใช้บังคับเมื่อใด ?

ทันทีที่กฎกระทรวงการดำาเนินงานและการกำากับดูแลสหกรณ์ 
ออมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูนีย่น พ.ศ.๒๕๖๔ ลงประกาศในราชกจิจา
นเุบกษาฉบบัลงวนัที ่๑๐ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๔ กก็อ่ใหเ้กิดความตระหนกแก่
บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการและผู้จัดการ โดยกฎกระทรวงข้อ ๙(๖) 
กรณีกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้อง
หา้มคอืการผิดนดัชำาระเงินต้นหรือดอกเบีย้เกนิกวา่เกา้สิบวนักับนิตบิคุคลท่ี
เปน็สมาชิกของบรษิทัข้อมูลเครดิตตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธรุกจิ
ขอ้มลูเครดติในระยะเวลาสองปกีอ่นวนัทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการ

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

กฎกระทรวง 
ข้อ ๙(๖)
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ประกาศใหบุ้คคลรบัทราบถงึเนือ้หา
ของกฎกระทรวงหรอืกฎหมายเพือ่
ที่ผู้อยู่ในบังคับจะได้ควบคุมการ 
กระทำาของตนเองให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงหรอืกฎหมายเชน่วา่นัน้ 
และรัฐไม่อาจใช้อำานาจเพิ่มเติมให้
เปน็ผลรา้ยแกบ่คุคลเกนิกวา่ผลทาง
กฎหมายทีม่อียูใ่นขณะกระทำาการได้

ประการท่ีสอง หลักความ
ไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครอง (Non-rétroactivité des 
actes administratifs) ซึง่หลกันีม้ี
สาระสำาคัญทีห่า้มมใิห้ฝา่ยปกครอง
ออกนติิกรรมทางปกครองฝา่ยเดียว
ใหม้ผีลบงัคับยอ้นหลงั ไมว่่าจะเปน็
นิติกรรมประเภทที่มีผลเป็นการ
ทั่วไป คือ กฎ และนิติกรรมที่มีผล
เป็นการเฉพาะรายเฉพาะกรณี คือ 
คำาสั่งทางปกครอง เหตุผลสำาคัญที่
รัฐไม่พึงออกกฎหมายให้มีผลย้อน
หลงัไปเปน็ผลรา้ยแกบ่คุคลนัน้ เพือ่
ใหเ้กดิความไวเ้นือ้เชือ่ใจของบคุคล
ท่ีมต่ีอการใชอ้ำานาจนติบิญัญตัขิอง
รัฐ ทั้งนี้เพราะหากการปกครองใน
บ้านเมืองใด รัฐไม่ยึดมั่นในภาษิต
กฎหมายบทหนึง่วา่ “ไม่มีความผิด 
ไมม่โีทษ ถา้ไมม่กีฎหมาย” ราษฎร
ย่อมไม่มีหลักประกันว่าส่ิงท่ีตนได้
กระทำาไปในวันนี้ในอนาคตกาล
วันข้างหน้า

เมื่อเข้าใจหลักคิดทั้งสอง
ประการแล้ว ก็อาจอธิบายได้ว่า
กรรมการและผูจ้ดัการของสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามคือการผิดนัดชำาระเงินต้น
หรือดอกเบ้ียเกินกว่าเก้าสิบวันใน
ระยะเวลาสองปกีอ่นวนัทีไ่ดร้บัการ 

เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันท่ีทำา
สญัญาจา้งเปน็ผูจั้ดการหรอืในขณะ
ที่ดำารงตำาแหน่งนั้น หมายความว่า 
หากกฎกระทรวงขอ้ ๙ (๖) ไมอ่าจใช้
บงัคับแกก่รรมการหรอืผูจ้ดัการของ
สหกรณข์นาดใหญท่ีด่ำารงตำาแหนง่
อยูก่อ่นวันที ่๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๖๔ 
แต่หากหลังวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ กรรมการหรอืผูจ้ดัการของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ผิดนัดชำาระหนี้
ตามเงือ่นไขตามขอ้ ๙ (๖) ดงักลา่ว 
กจ็ำาตอ้งบงัคบัตามกฎกระทรวงขอ้ 
๑๑ คือ กรรมการรายนั้นต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำาแหน่ง
ทันที หรือผู้จัดการรายนั้นต้องถูก
เลิกจ้างทันที

ส่วนกรณีที่มีการเลือกตั้ง
กรรมการหรือจัดผู้จัดการนั้นหลัง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต้อง
บงัคบัไปตามขอ้ ๙(๖) คือ กรรมการ
หรอืผู้จัดการของสหกรณข์นาดใหญ ่
ต้องไม่มีการผิดนัดชำาระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับ

นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปกีอ่นวันท่ีได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันท่ีทำา
สัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองกรณี
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อใดก็
ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า สหกรณ์
แห่งนั้นเป็น “สหกรณ์ขนาดใหญ่” 
เมือ่ใด นัน่หมายความกฎกระทรวง
ขอ้ ๙(๖) จะใช้บงัคับได้กต่็อเม่ือวนัที ่
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศ 
รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เสียก่อน 
เม่ือปรากฏวา่นายทะเบียนสหกรณไ์ด ้
ออกประกาศรายชือ่สหกรณข์นาด
ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ดังนั้นกรรมการหรือผู้จัดการของ
สหกรณ์ขนาดใหญท่ี่ได้รบัการเลอืก
ตัง้หรือแตง่ตัง้กอ่นวันที ่๑๕ มนีาคม 
๒๕๖๔ จงึไมอ่ยูใ่นบงัคับคณุลกัษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว
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มาตรฐานการดำาเนินงานของสถาบันการเงินตามเกณฑ์กำากับดูแล (Prudential 
Standard) มอีงค์ประกอบทีส่ำาคญัคอื ธรรมาภบิาลทีด่ ีการบรหิารความเสีย่ง ระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ระบบควบคุมภายในที่อิสระ ระบบการตรวจประเมิน ระบบมาตรฐาน
การทำางานที่เกิดจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรท่ีมีความซื่อสัตย์มุ่งมั่น
และจริงใจ บทความในที่นี้จะกล่าวถึงแนวคิดที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์ดังนี้

ข้อเสนอสำาหรับวิธีการในการยกระดับการจัดการสหกรณฺ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์
กำากบัดแูล (Prudential Standard) เรยีกวา่ “สีเ่สาหลกัเพือ่ธรรมาภบิาลในสหกรณต์าม
ขอ้เสนอของ Sherwood ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบัหลกัการสหกรณแ์ละแนวคดิระบบการ
บริหารจัดการยุคใหม่ที่เรียกว่าประสิทธาภิบาล (effective governance) ขององค์การ
สหประชาชาติ

รูปแบบการกำากับดูแลสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป็นวิธีคิดเก่ียวกับ
บทบาทของการกำากับดูแลสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือของผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์สู่การ
บรรลุความสำาเร็จด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยตอบคำาถามสำาคัญ
เก่ียวกับบทบาทความรับผิดชอบ กระบวนการในการกำาหนดนโยบาย เป้าหมายท่ีก่อให้เกิด
ความมั่นใจในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวทางสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์
อ้างอิงจาก Sherwood. 2014

เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผูู้้ชำานาญการ รุ่นที่ 22

รูปแบบการกํากับดูแลสหกรณ

รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

ให�มีธรรมาภิบาลท่ีดี
ในสหกรณ�
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รูปแบบการกำากับดูแล
สหกรณ์ทั้ง 4 ประการเป็นกรอบ
ในการเชื่อมโยงค่านิยมสหกรณ์
เข้ากับกิจกรรมการกำากับดูแลใน
ทุกระดับ ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร 
คณะกรรมการและเจ้าของเสาหลกั
ทั้งสี่เสา ประกอบด้วย

1. การทำางานเปนทมี หมาย
ถงึ การทำางานรว่มกันเพ่ือบรรลุเปา้
หมายร่วม

คณะกรรมการต้องทำางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ขอ้ตกลงรว่มกนัเกีย่วกับงาน ความ
คาดหวังที่ชัดเจนของบุคคล และ
กลุ่มตัวเอง ระบบการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิผลและความเป็นผู้นำาท่ีมี
ประสิทธิผล

ความคิดเห็นที่หลากหลาย
เป็นสิ่งที่จำาเป็นและมีค่า กลุ่มจะ
ต้องมีความสามารถในการคิด
และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการตัดสิน

ใจและสนับสนุนการตัดสินใจนั้น 
คณะกรรมการตอ้งสรา้งและรกัษา
วฒันธรรมกลุม่ทีส่นบัสนนุการทำางาน
ของพวกเขา การมองผา่นเลนสสี์เ่สา
หลกัของการกำากบัดแูลสหกรณ ์เพือ่
การทำางานร่วมกันภายใต้ความรับ
ผิดชอบของตนเองถือเป็นขั้นตอน
แรกสำาหรบัความมปีระสิทธผิลของ
คณะกรรมการ

2. ประชาธปิไตยทีดี่ ไมเ่พยีง
แต่ในห้องประชุมคณะกรรมการ
เทา่นัน้ แต่ยงัรวมถงึความรบัผดิชอบ
ในการทำางานร่วมกันกับสมาชิก 
การกำากับดูแล - การควบคุม การ
ตัดสินใจที่สำาคัญ การทำางานร่วม
กันในสหกรณเ์พ่ือเปา้หมายรว่มกนั

ประชาธิปไตยในสหกรณ์
เป็นมากกว่าการลงคะแนนเสียง 
ประชาธปิไตยทีด่ตีอ้งเปิดโอกาสให้
เจา้ของมส่ีวนรว่มอยา่งมคีวามหมาย
ในการไตรต่รองและเปลีย่นแปลงใน

องค์กรของตน เจ้าของทกุคนมสีทิธ์ิ
เข้าร่วมในสหกรณ์โดยไม่คำานึงถึง
ความมัง่คัง่ การลงทนุ การอปุถมัภ ์
สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับข้อมูล คณะ
กรรมการต้องตระหนักในความ
ต้องการที่หลากหลายของเจ้าของ 
และจำาเป็นต้องสร้างแนวร่วมและ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิก
เกีย่วกับทางเลอืกเชงิกลยทุธท์ีส่หกรณ์
ต้องทำา โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อาทิ บทความ จดหมาย
ข่าว การประชุมสมาชิก ตลอดจน 
แบบสำารวจจากกลุม่เปา้หมาย ผูน้ำา
สหกรณม์โีอกาสมากมายในการสร้าง
ความสมัพนัธ์กับสมาชกิ ความเปน็
เจา้ของของสมาชกิผูใ้ชบ้รกิารและ
ประชาธิปไตยเป็นหัวใจสำาคัญของ
ส่ิงที่ทำาให้สหกรณ์แตกต่างจาก
ธุรกิจอื่น ๆ

3. การวางกลยุทธ์ หมาย
ถึง กำาหนดทิศทาง เป้าหมาย 
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และการวางโครงสร้างองค์การที่ 
เหมาะสม กับปจัจัยสภาพแวดลอ้ม
เพ่ือขับเคลือ่นสูเ่ปา้หมายทีก่ำาหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการคือการวางกลยุทธ์ จุด
มุ่งหมายและทิศทางการดำาเนิน
งานสหกรณ์ว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้อย่างไร? 
จะแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
บริบทสหกรณ์กับสถาบันการเงิน
อื่นได้อย่างไร? สหกรณ์ควรบรรลุ 
เปา้หมายอะไร? การจดัการเชงิกลยทุธ ์
ในองค์กรส่วนใหญ่มักจบลง 
เม่ือทำาแผนกลยุทธ์เสร็จและโดย
ส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดเชื่อมโยงใน
ประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งครบวงจร
ต้ังแต่ต้นนำ้าถึงปลายนำ้าสำาหรับ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องในองค์กร จึง
ทำาใหก้ารวางแผนกลยทุธม์กัไมเ่กิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดหวัง

เท่าใดนัก คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบในการกำาหนดทิศทาง
การดำาเนินงานและอำานวยความ
สะดวกในการขบัเคล่ือนไปสู่ทศิทาง
ทีต่อ้งการ ภายใตผู้จ้ดัการท่ีมคีวาม
สามารถ มีทรัพยากรเพียงพอและ
มีการติดตามความคืบหน้า

ความเปน็ผู้นำาเชงิกลยุทธต์อ้ง
ใช้ขอ้มลูความรูแ้ละภมูปิญัญา คณะ
กรรมการดำาเนนิการตอ้งเรยีนรูแ้ละ
รว่มมอืกนั ตอ้งมวิีสยัทัศนร์ว่ม และ
ตัดสนิใจอย่างชาญฉลาด ตอ้งมวีธิท่ีี
จะทำาใหว้าระของคณะกรรมการมี
อสิระในการวางแนวคดิเชงิกลยทุธ์
และมกีระบวนการในการสรา้งแหลง่
ความรู้  การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
สหกรณ์ต้องใช้เวลาและมีนโยบาย
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เช่น 
การยกระดบัสมรรถนะผูน้ำาสหกรณ ์
การใชฐ้านขอ้มลูสมาชกิเพือ่วางแผน

ธรุกจิสหกรณเ์พือ่ใหบ้รกิารทีด่กีวา่
แกส่มาชกิ และควรเปน็ขอ้มูลทีเ่ปน็
ประจักษม์ากกวา่ตัง้อยูบ่นความเชือ่
หรือคาดเดา

4. การมอบหมายความ 
รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะทีส่มาชกิมอบความ
ไวว้างใจ คณะกรรมการดำาเนนิการ
จะต้องมคีวามระมดัระวงัในการมอบ
อำานาจให้ผู้จัดการและทีมงานฝ่าย
จดัการตลอดจนการสง่เสรมิการสรา้ง
สมรรถนะเพือ่ให้สามารถดำาเนินการ
ลุล่วงและมีประสิทธิผล การตรวจ
สอบ การกำากบัดแูลนโยบายเปน็รปู
แบบหนึง่ในการสรา้งความมัน่ใจใน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
และเปน็วธิกีารสำาหรบัความชดัเจน
ของบทบาทความรับผิดชอบ
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การบริหารจัดการสหกรณ
ท่ีมีธรรมาภิบาล 

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดของธนาคารโลกที่นำามาใช้
ในการกำาหนดนโยบายการให้กู้เงินแก่ประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 
๑๙๘๐ เพื่อแก้ปัญหาการไร้ประสิทธิภาพ และการคอร์รัปชันในประเทศ
กำาลังพัฒนา  ที่มีปัญหาในการบริหารงานจนทำาให้เกิดปัญหาไม่สามารถ
หาเงนิมาสง่ชำาระหนีธ้นาคารโลกได ้ธรรมาภิบาลจงึเปน็เรือ่งของหลกัการ
บรหิารแนวใหม ่ทีมุ่่งเน้นหลกัการ โดยมิใช่หลกัการท่ีเป็น รปูแบบ  ทฤษฎี
การบรหิารงาน แต่เปน็หลกัการการทำางาน ซึง่หากมกีารนำามาใช้เพือ่การ
บรหิารงานแลว้ จะเกดิความเชือ่มัน่วา่จะนำามาซึง่ผลลพัธท์ีด่ทีีสุ่ดคือ ความ
เป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

หลกัธรรมาภบิาลนัน้ประกอบด้วย 6 หลกัการคือ 1) หลกัคณุธรรม 
2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า

แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมี
จุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่างๆ ไว้ เช่น หลักคุณธรรม
ก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อื่น คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือ
ตัวเองจนเดือดร้อน ซ่ึงการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุล

“โปร�งใส สร�างความเช่ือม่ันสมาชิก”
ดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้
ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ต้องสมดุลกับ
เสรภีาพทีเ่ปน็สิง่ทีส่ำาคญัของทกุคน 
และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุล
กับหลักอื่นๆ เช่น บางครั้งองค์การ
อาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่อง
ความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือ
บางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมาก
จนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่สำาคัญ
ในการประกอบกจิการ ความสมดลุ 
หรือ ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่
สำาคัญของธรรมาภิบาล

“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระ
ของบุคคล ซึ่งร่วมกันด้วยความ
สมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ 
และมีจดุหมายรว่มกนัทางเศรษฐกจิ 
สงัคมและวฒันธรรม โดยการดำาเนนิ
วิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและ
ควบคมุตามแนวทางประชาธปิไตย”

การสร้างธรรมาภิบาลใน
สหกรณ์เกดิขึน้ด้วยความรว่มมอืกนั
ระหวา่งผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพ่ือกอ่ให้
เกิดการบรหิารกจิการของสหกรณใ์ห้
เป็นไปอยา่งซือ่สตัย ์โปรง่ใส มคีวาม
รบัผดิชอบ สรา้งการมสีว่นรว่ม และ
มกีารใชก้ระบวนการบรหิารจดัการ 
เพือ่ใหก้ารใชท้รัพยากร เปน็ไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คุ้มค่า และประหยัด เป็นผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

ภักดี  เลิศไกร นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ 
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
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เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้
สหกรณส์ามารถดำาเนนิงานประสบ
ความสำาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมั่นคง ผลที่ได้รับกลับมา คือ 
“ความเชือ่ถอื” จากสมาชกิสหกรณ ์
ประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน 
สังคม ฯลฯ เพราะทุกส่วนที่มีส่วน
ไดส้ว่นเสยียอ่มตอ้งการใหส้หกรณ ์
มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มี
ความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม 
มีจริยธรรม คุณธรรม และไม่เอา
เปรียบต่อสมาชิกและประชาชน
ท่ัวไป ผลทีไ่ดร้บักลบัมาของสหกรณ์
พอสรุปได้ ดังนี้

1. สร้างให้เกิดความน่า 
เชื่อถือได้ รับการยอมรับใน 
วงการธุรกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายสหกรณ์ที่ดำาเนินธุรกิจโดยยึด 
หลักการเป็นสหกรณ์สีขาวด้วย 
ธรรมาภิบาล มกีารกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดี มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
ที่สนองตอบความคาดหวังหรือ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสยีอยา่งสมดลุ จะส่งผลใหส้หกรณ์
ได้รับความเช่ือถือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (สมาชิก ประชาชนทั่วไป 
สถาบันการเงนิ) รวมทัง้ สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนได้ สถาบันการเงิน
และแหลง่ทนุตา่ง ๆ  จะใหค้วามเชือ่
ม่ันกบัสหกรณท์ีด่ำาเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และพร้อมจะให้การ
สนับสนุนด้วย เพราะความน่าเชื่อ
ถือที่สหกรณ์สั่งสมไว้ จะทำาให้ผู้
ให้การสนับสนุนมั่นใจว่าเงินที่ให้กู้
ยืมจะไม่สูญหาย ไม่ว่าสถาบันการ
เงินใดก็ต้องการให้สินเชื่อ และให้
ดอกเบีย้เงนิกูท้ีถู่กลง เพราะปลอ่ย
สินเชื่อให้แล้วปลอดภัยไม่ต้อง 
กลัวสูญ เน่ืองจากสหกรณ์มีความ

รบัผดิชอบและธรุกจิดำาเนนิไปดว้ยดี
2. การมสีว่นร่วมของสมาชิก

เพิ่มข้ึน ก่อให้เกิดศรัทธาและรัก
องคก์ร สหกรณท่ี์มีนโยบาย แนวทาง
ปฏบิตัทิีด่ตีอ่สมาชกิ ตระหนกัและ
ใหค้วามสำาคัญตอ่ความพงึพอใจของ
สมาชกิเปน็หลกั ดว้ยการใหบ้รกิาร
แก่สมาชิกคำานึงถึงความปลอดภัย
และความคุ้มค่าที่สมาชิกจะได้รับ
จากบรกิาร จะนำาไปสูก่ารเพิม่การมี
สว่นร่วมของสมาชกิ เปน็การขยาย
ธรุกจิในอนาคต เป็นแนวทางปฏิบัติ
ที่คำานึงถึงสมาชิกสหกรณ์ และให้
ความสำาคัญกับการสร้างคุณภาพ
ชวีติทีดี่ ซึง่จะทำาใหส้มาชกิสหกรณ์
เกดิความศรทัธาและรกัองค์กรยิง่ขึน้

3. เพ่ิมภูมิคุ้มกันที่ดี เพิ่ม
โอกาสในการสรา้งความเจรญิเตบิโต
อยา่งยัง่ยนืมัน่คง ทา่มกลางกระแส
ของความเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนอยู่
ตลอดเวลาในยคุโลกาภวิตัน ์มโีอกาส
สงูมากทีจ่ะนำากิจการไปสูค่วามเสีย่ง
ใหม ่ๆ  ซึง่ยากจะคาดเดา การบรหิาร
ความเสีย่ง การควบคมุภายใน การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งาน ซ่ึงเป็นการกำากับดูแลกิจการ
ที่ดี หรือมีธรรมาภิบาล มาตรการ 
เหล่านี้จะช่วยป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอก เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้แก่สหกรณ์ และลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในการดำาเนินธุรกิจ
ให้น้อยลง

4. เพิม่โอกาสในการแขง่ขนั
ทางธุรกิจ สหกรณ์ที่มีระบบการ
บรหิารจดัการธรุกจิทีม่กีารควบคมุ
ภายในที่ดี บริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (ซื่อสัตย์ สุจริต 
โปร่งใส ตรวจสอบได้) การดำาเนิน

กจิการธรุกจิในรปูแบบสหกรณแ์ละ
มปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหส้หกรณไ์ด้
รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (สมาชิก ประชาชนทั่วไปและ
สถาบันการเงิน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ตา่ง ๆ  ใหก้ารสนบัสนนุและให้การตอบ
สนองทีด่ ีเป็นโอกาสทีจ่ะทำาใหเ้กิด 
การเพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิ
ธรุกจิ และนำากจิการไปสูค่วามเจรญิ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน “เมื่อหลัก 
ธรรมาภิบาลมันดีขนาดนี้ สหกรณ์
ที่นำาหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเน่ืองเพื่อใช้ใน
การพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติทำาให้
สมาชิกมคีณุภาพชวิีตทีด่ข้ึีนแนน่อน”

สำานักงานสหกรณ์จังหวัด
ระนอง ให้ความสำาคัญกับการ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล              
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ โดยมีการ
แนะนำาส่งเสริมและการประเมิน 
ธรรมาภบิาลของสหกรณ์ให้ประเมิน
ตามแบบประเมินสหกรณ์สีขาว 
ด้วย ธรรมาภิบาลโดยสหกรณ์ต้อง
ผา่นเกณฑ์ประเมนิธรรมาภิบาล ใน
แต่ละหลักที่ทำาการประเมิน ระดับ
คะแนน ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 80 และ
รวมกนัทกุหลกัอยู่ในระดบัคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 85 คะแนนขึ้นไป มี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน
การประเมนิการจดัชัน้คณุภาพการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก 
จำานวน 5 แห่ง ระดับดี จำานวน 7 
แหง่  ระดบัพอใช ้จำานวน  10  แหง่   
ระดับต้องปรับปรุง 7 แห่ง และ
ไม่มีการควบคุมภายในอีก  5  แห่ง 
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“ความหมายของสหกรณ์
การเกษตร” (กรมส่งเสริมสหกรณ์) หมายถึง 
สหกรณ์ท่ีจัดต้ังข้ึนในหมู่ผู้มีอาชีพทางการ
เกษตรรวมตัวกันจัดต้ังข้ึนและจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดย
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกดำาเนินกิจกรรม
ร่วมกันและช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เพ่ือ
แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และนำาไปสู่การยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีข้ึน 

“บทบาทสำาคัญของสหกรณ์การเกษตร”  สหกรณ์ทำาหน้าท่ีในการ
แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร และเป็นกลไกในการจัดการธุรกิจ การรวมซ้ือ  รวม
ขาย และสร้างโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกร ท้ังด้านการวางแผนธุรกิจ  
การจัดหาปัจจัยการผลิต  การรวบรวมและแปรรูป  การส่งเสริมการเกษตร
และบริการต่างๆ เพ่ือให้สมาชิกมีอำานาจการต่อรองราคา ลดความเส่ียงและ
เพ่ิมโอกาสทางการตลาดตลอดจนการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์ภายใต้แบรนด์สินค้าสหกรณ์  ตัวอย่างเช่น เครือข่ายผลไม้คุณภาพ  
เครือข่ายข้าวหอมมะลิ  เครือข่ายยางพารา เครือข่ายมันสำาปะหลัง  เครือ
ข่ายอ้อย  เครือข่ายข้าวโพด ฯลฯ  และสามารถรักษาเสถียรภาพและตรึง
ราคาสินค้าและบริการ ช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางเกษตร (ซ่ึงโดยปกติมัก
จะตกตำา่) ให้สูงข้ึน เพ่ือคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกร แก้ปัญหาความ
เหล่ือมลำา้ของรายได้ หรือการกระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็นธรรม  
เพราะระบบสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างเท่ียงธรรม 
โดยการท่ีประชาชนมีส่วนเป็นเจ้าของและควบคุมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม 
และบริการของตนเอง  ผลทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจึงตกเป็นของประชาชนผู้
เป็นสมาชิก ช้ีให้เห็นว่าสหกรณ์มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม  
อันช่วยนำาความม่ันคงมาสู่ประเทศชาติ  สหกรณ์สามารถท่ีจะรับสนอง
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการศึกษา โครงการปฏิรูป
ท่ีดิน โครงการปรับปรุงการตลาด ฯลฯ มักมีผู้กล่าวว่าความเจริญก้าวหน้าของ
กิจการสหกรณ์  ย่อมเป็นเคร่ืองช้ีวัดอันสำาคัญท่ีจะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศน้ันได้พัฒนาไปแล้วเพียงใด  ท้ังน้ีเพราะกิจการของ
สหกรณ์น้ัน เป็นผลท่ีเกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากเหตุท่ีดี ได้แก่ ประชาชนมีการ
ศึกษาท่ีดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ  สมัครสามัคคี   ไม่ว่าจะเป็น

ในระบบเศรษฐกิจ-สังคม
บทความ : สมพิศ เจือทองบริบทของสหกรณ์การเกษตร

ทางฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายรัฐ  ท้ังน้ี
ในทางตรงกันข้ามสหกรณ์จะเจริญ
ก้าวหน้าข้ึนมาไม่ได้เลย  หากมีการ 
เอารัดเอาเปรียบ การขูดรีด เบียดเบียน 
คดโกง ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
แก่คนส่วนน้อย การบริหารงานอยู่ใต้
อำานาจของคนเฉพาะกลุ่มไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม  หรือการเมือง 
ล้วนแต่เป็นปัจจัยท่ีกีดขวางความ
ก้าวหน้าของสหกรณ์ท้ังส้ิน  หรือ
อีกนัยหน่ึงก็คือขัดขวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม

 สำาหรับเกษตรกรไทย  ส่ิง
ท่ีภาครัฐของไทยควรให้ความช่วย
เหลือคือ การให้การศึกษาและจัด
ผู้เช่ียวชาญเข้าไปอบรมบุคลากรใน
สหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
สหกรณ์สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองโดย
ไม่ต้องพ่ึงความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
ซ่ึงเป็นผลดีต่อสมาชิกสหกรณ์เองและ
ลดภาระของภาครัฐ  อันจะนำามาซ่ึง
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ  
และสังคมในอนาคต
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คือ บริการท่ีสมาชิกสหกรณ์ใช้
บริการสหกรณ์ ประกอบไปด้วย บริการ
ให้สมาชิกกู้เงิน บริการให้สมาชิกสหกรณ์
ฝากเงิน บริการสมาชิกสหกรณ์รวม
กันซ้ือ บริการสมาชิกสหกรณ์รวมกัน
ขาย ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนจ่ายเงินเฉล่ียคืน 
(patronage refund) ได้ตามหลักการ 
สหกรณ์สากลท่ี 3 ได้ท้ังส้ิน 

หลักการท่ี 3 : การมีส่วนร่วม
ทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ พึงมีความเท่ียง
ธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุน
ในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย 
ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหน่ึงต้อง
เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ 
สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนสำาหรับ
เงินทุนตามเง่ือนไขแห่งสมาชิกภาพใน
อัตราท่ีจำากัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็น
ผู้จัดสรรผลประโยชน์ส่วนเกินเพ่ือจุด
มุ่งหมายประการใดประการหน่ึง หรือ
ท้ังหมด จากดังต่อไปน้ี คือ เพ่ือการ
พัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็น
ทุนของสหกรณ์ ซ่ึงส่วนหน่ึงของส่วน
เกินน้ีต้องนำามาแบ่งปันกัน เพ่ือเป็นผล
ประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของการใช้
บริการของสหกรณ์ และเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมอ่ืนใดท่ีมวลสมาชิกเห็นชอบ

จะเห็นคุณลักษณะ (nature) 
ของสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์สากล 
ท่ี 3 ในการท่ีจะเฉล่ียคืน (patronage 
refund) ส่วนเกิน (surplus) ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์)

พีระพงศ์ วาระเสน นักวิชาการสหกรณ์ด้วยหัวใจ

ในสหกรณ์ เงินปันผล (dividend) 
ไม่ใช่ เงินเฉลี่ยคืน (patronage refund);

ในสหกรณ์ เงินปันผล (dividend) ไม่ใช่ เงินเฉล่ียคืน (patronage  
refund) เงินปันผล เป็นอย่างหน่ึง เงินเฉล่ียคืน เป็นอย่างหน่ึง ท้ังสองส่ิงล้วนเป็น
คุณประโยชน์ (benefit) ของสหกรณ์ เป็นคุณประโยชน์ของสหกรณ์ แบบ เป็นตัว
เงิน จับต้องได้ (tangible benefit) เกิดจากสหกรณ์ สหกรณ์ท่ีมีลักษณะ (nature) 
ท่ีเป็นคุณ หรือเรียกว่า คุณลักษณะ สหกรณ์เม่ือลักษณะท่ีดี เป็นคุณ มีลักษณะ
ถูกต้องตามหลักวิชาการสหกรณ์ ก็จะมีคุณประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน (tangible 
benefit) และคุณประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงิน (intangible benefit) คุณประโยชน์
ท้ังสองเม่ือมีข้ึนแล้วสมาชิกสหกรณ์มีความสุขกาย และสุขใจ

ในเร่ืองของ เงินปันผล คงไม่ต้องอธิบายเพราะมีในองค์การแสวงหากำาไร 
(profit organization) ท่ัวไป แต่เงินเฉล่ียคืน จะมีให้สมาชิกสหกรณ์ ตามหลักการ
สหกรณ์สากลท่ี 3 โดยมีในสหกรณ์ ซ่ึงมีคุณลักษณะ (nature) ตามหลักวิชาการ
สหกรณ์เป็นองค์การไม่แสวงหากำาไร (non - profit organization)

3rd Principle: Member Economic Participation
Members contribute equitably to, and democratically control, 

the capital of their co-operative. At least part of that capital is usually 
the common property of the co-operative. Members usually receive 
limited compensation, if any, on capital subscribed as a condition 
of membership. Members allocate surpluses for any or all of the 
following purposes: developing their co-operative, possibly by setting 
up reserves, part of which at least would be indivisible; benefiting 
members in proportion to their transactions with the co-operative; 
and supporting other activities approved by the membership.

“benefiting members in proportion to their transactions with 
the co-operative”

เงินปันผล เป็นอย่างหนึ่ง 
เงินเฉลี่ยคืน เป็นอย่างหนึ่ง
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ผมว่า... รัฐควรใช้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1):

เป้าหมายท่ีแท้จริง
ของการพัฒนา รังสรรค์ ปิติปัญญา

เกริ่นกันก่อน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระท่ีขบวนการสหกรณ์

ไทยมีอายุครบ 105 ปี ผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ จึงขอ
ถือโอกาสเสนอบทความเรื่อง “ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
หลักในการพัฒนาประเทศ” มาให้พิจารณา ทั้งนี้ท่านผู้อ่านอาจเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยก็ได้ 

ผมแบ่งเนื้อหาของบทความน้ีออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
เรื่องของเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 จะกล่าวถึง 
สหกรณ์ว่าคืออะไรกันแน่ และทำาไมผมจึงเห็นว่าเหมาะที่จะใช้เป็น 
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และ ตอนที่ 3 จะพูดถึงสถานการณ์และ
การใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ในปัจจุบัน 

สำาหรับบทความที่อยู่ในมือท่านขณะนี้เป็นตอนที่ 1 ที่มุ่งนำาเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำากัด

เปา้หมายทีแ่ทจ้รงิของการพัฒนา
ของประเทศ 

การขยายตวัของเศรษฐกจิ
คือเป้าหมายที่แท้จริง?

จากการศึกษาและติดตาม
พฒันาการของประเทศไทยมานาน
พอสมควร ลึกๆ แล้วผมคิดว่าการ
พัฒนาของเราน่าจะมีปัญหา เริ่ม
ต้นต้ังแต่เรื่องของเป้าหมายในการ
พฒันา ผมน่ังคดิอยูน่านว่าเป้าหมาย
ทีแ่ทจ้รงิของการพฒันาคอือะไรกนั
แน ่เทา่ทีเ่หน็หรอืไดย้นิบอ่ยทีส่ดุคอื
การขยายตวัของเศรษฐกจิ มกีารตัง้
เป้ากันทุกปีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาต ิหรอื GDP ในปนีี ้(แตล่ะ
ปี) จะโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เช่น 4% 
หรือ 5% หรืออื่นๆ เป้าหมายดัง
กลา่วจะมคีวามสมัพันธเ์ชือ่มตอ่กบั
การขยายตวัของภาคเศรษฐกจิตา่งๆ 
เช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การ
ค้า บริการ และ อื่นๆ ซึ่งแต่ละภาค
ส่วนก็มีการตั้งเป้าหมายการขยาย
ตัวของตัวเองไว้เช่นกัน 

เพือ่ให้เปน็ไปตามเปา้หมาย
ที่ต้ังไว้ก็จะมีการกำาหนดแผนงาน
โครงการต่างๆ เพื่อผลักดันให้การ
ดำาเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย  
มีการประเมินระหว่างปี หากเห็น 
แนวโนม้วา่จะไมถ่งึเปา้กจ็ะมมีาตรการ
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สาระหลักของการพัฒนาประเทศ
ที่แท้จริง หรือเศรษฐกิจยิ่งขยาย
ตัวประเทศชาติยิ่งเจริญ ซึ่งผมคิด
ว่าไม่น่าจะถูกต้อง และการพัฒนา
ที่ยึดเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
ศนูยก์ลางอยา่งในปจัจบุนันีอ้าจนำา
มาซึ่งความผิดพลาดและบิดเบี้ยว
ของสังคม 

แล้วเป้าหมายที่แทจ้ริงคือ
อะไรกันแน่?

ในขณะท่ีเศรษฐกิจกำาลัง
ขยายตวัในระดบัสูง คนจำานวนหนึง่
มรีายไดแ้ละความม่ังค่ังเพิม่ขึน้อย่าง
รวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเราพบ
ว่าประชาชนระดับล่าง (รากหญ้า) 
จำานวนมาก (มากกว่าพวกความ
มั่งคั่ง หลายเท่าตัว) กำาลังเผชิญ
หนา้กับความยากจน ไมไ่ดร้บัความ

เป็นธรรมในสังคม และต้องเผชิญ
กบัความเดอืดรอ้นอยา่งแสนสาหสั  
ซึง่หมายความวา่ผลจากการพัฒนา
เศรษฐกจิทีผ่า่นมาไมไ่ดก้ระจายไป
ยงัประชาชนอยา่งทัว่ถงึ การกระจาย
รายได้ของไทยมีแนวโน้มเลว
ลงเรื่อยๆ และเคยมีข้อมูลว่าเลว
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก คนส่วน
ใหญ่ของประเทศยงัพึง่พาตัวเองไม่
ได.้.. “ยิง่พฒันาประเทศ ประชาชน
ยิ่งพึ่งพาตัวเองไม่ได้” จนบางคน
ตั้งข้อสังเกตเชิงประชดประชันว่า 
“การพัฒนา หมายถึง การทําให้
เลวลง การทําให้หมดไป”  

สถานการณ์เช่นนี้ทำาให้ผม
กลับมาตั้งคำาถามว่า “การกำาหนด
เป้าหมายหลักของการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมานั้นถูกต้อง
หรือไม่?” จริงๆ แล้วรากฐานของ

หรือโครงการออกมากระตุ้นหรือ
ผลักดันให้การดำาเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมาย

จากการติดตามข่าวการ
พัฒนามาเป็นระยะๆ พบว่าที่ผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงพอสมควร 
อาจจะสูงกว่าหลายๆ ประเทศที่
มีเงื่อนไขคล้ายๆ กัน การขยายตัว
เพิง่จะมาตำา่ลงในระยะหลงัๆ นีเ่อง 
ในฐานะของคนท่ีตดิตามการพฒันา
ประเทศกแ็อบเป็นห่วงอยูเ่หมอืนกนั
วา่ถา้แนวโนม้เปน็อย่างน้ีและอยา่ง
ต่อเนื่องแล้ว อนาคตของประเทศ
จะเป็นอย่างไร 

อย่างไรก็ตามด้วยการมอง
การพัฒนาประเทศแบบเอนเอียง
ไปทางด้านเศรษฐกิจ จนหลายคน
คดิวา่การขยายตวัของเศรษฐกจิคอื
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ประเทศคือ ประชาชน ดังนั้นเป้า
หมายของการพัฒนาที่แท้จริงควร
จะอยู่ที่ประชาชน การพัฒนาต้อง
ทำาให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตัว
เองไดแ้ละดำารงชวิีตได้อยา่งมคีวาม
สุข มีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับ
คนอื่น การพัฒนาใดๆ ที่ไม่ได้นำา
ไปสูส่ิง่เหลา่นีน้า่จะเปน็การพฒันา
ที่ไม่ถูกต้อง และการพัฒนาใดท่ี
ลด (ทำาลาย) ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองของประชาชนลงเป็น
สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังน้ันในทัศนะ
ของผมการพัฒนาที่ผลประโยชน์
ไม่ได้ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่เป็นสิ่ง
ที่ต้องเร่งแก้ไข ประชาชนต้องเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ส่วนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ 
อื่นๆ ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา
ประชาชน หรือเป็นเพียงทางผ่าน
ไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง “เรา
ต้องไม่ติดกับดักทางผ่านจนลืม 
เป้าหมายที่แท้จริง” 

 หลายคนอาจเห็นด้วย
กับผม แต่ก็คิดว่าการพัฒนาก็ควร
จะเริ่มต้นจากจุดสำาคัญๆ หรือคน
กลุ่มเล็กๆ ก่อน เมื่อคนกลุ่มเล็กได้
รับผลประโยชน์แล้ว ผลประโยชน์
หรือความมัง่คัง่กจ็ะไหลบา่สู่คนอืน่ๆ 
คล้ายๆ กับนำ้าที่จะไหลจากที่สูงไป
หาที่ตำ่า ซ่ึงผมต้องขออนุญาตเห็น
ต่าง เพราะโดยธรรมชาติแล้ว “คน
เปน็สิง่มีชวิีตทีมี่ความเหน็แกต่วัสูง” 
ดังน้ันเมื่อได้รับผลประโยชน์แล้ว
ก็จะพยายามเก็บกักผลประโยชน์
เหล่านั้นไว้ให้มากที่สุดจนเก็บกัก
ไว้ไม่ไหวจึงจะปล่อยผลประโยชน์
ออกมาสู่คนอื่น (คล้ายๆ กับเขื่อน
ทีก่กันำา้เอาไว ้จะปลอ่ยออกมาเมือ่

เกนิกำาลงัความสามารถท่ีจะเกบ็กกั
แล้ว) เหมือนกบักรณขีองการพฒันา
ประเทศที่มุ่งไปที่การขยายตัวทาง
เศรษฐกจิ แตม่ผีลทำาให้การกระจาย 
รายได้ของประเทศเลวลงเรื่อยๆ  
ดังนั้น นอกจากมีเป้าหมายหลักที่
ถูกต้องแล้ว สิ่งท่ีเราคงต้องคุยกัน
ใหม้ากขึน้ คอืวิธกีารหรอืเครือ่งมือที่ 
จะใช้ในการพัฒนาที่ช่วยชะลอผล
เชงิลบ รวมถงึเรง่ใหเ้กดิการกระจาย 
ความมัง่คัง่ของการพฒันาและความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองไปสู่
ประชาชนทกุกลุม่อยา่งเทา่เทียมกัน 

 
แล้วเครื่องมือที่เหมาะสม

คืออะไรล่ะ?
หากเป้าหมายของการพัฒนา

คือ “ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได้” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายพื้น
ฐานของเศรษฐกจิพอเพยีง คำาถาม
ที่ตามมาก็คือแล้วจะมีหนทางหรือ
เครื่องมืออะไรล่ะ ที่สามารถนำาพา
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีหลายคำาตอบ 
แต่คำาตอบหนึ่งที่เห็นว่าเป็นไปได้
ก็คือ “สหกรณ์” คนจำานวนหนึ่ง
ฟังคำาว่า “สหกรณ์” แล้วอาจร้อง 
“ยี้” อย่างไรก็ตามขอให้ใจเย็นๆ 
และเปิดกว้าง ลองทำาความเข้าใจ
กับวิธีคิดแบบสหกรณ์ 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั
รัชกาลที่ 9 ทรงแสดงให้เห็นถึง
ความสำาคัญของงานสหกรณ์ ผ่าน
พระบรมราโชวาทท่ีพระราชทานต่อ
ผูน้ำาสหกรณใ์นหลายโอกาส ซึง่ในที่
นีข้ออัญเชิญบางพระบรมราโชวาท
มาแสดงไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้

“... การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจ

ดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียว
ที่จะทำาให้มีความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่า
เป็นการสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์
แบบเสร ีคอืแตล่ะคนต้องมีวินยัจรงิ 
แต่วา่ไมอ่ยู่ในบงัคบัของใครเลย อยู่
ในบังคับของวินัยที่ตัวเองต้องเป็น
ผู้รับรอง ...” (พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ผู้นำาสหกรณ์ภาค
การเกษตรท่ัวประเทศ ณ ศาลา 
ดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2522) 

“... ควรจะมีการแพร่
ขยาย ให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่ว
ประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์
นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดีของระบบ
ประชาธิปไตยอย่างสำาคัญ สอนให้
คนรูจ้กัรบัผดิชอบรว่มกนั ใหม้กีาร
เลอืกตัวแทนเขา้ไปบริหารสหกรณ ์
ตลอดจนใหรู้้ถงึคุณค่าของประโยชน์
อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...” 
(พระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ผู้นำาสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่ว
ประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อ 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2520)  

ส่งท้ายก่อนจาก
โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า

เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา
ประเทศคือ “ประชาชน” ความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองและมี
ชีวติอย่างมคีวามสขุของประชาชน
สว่นใหญค่อืสิง่ท่ีผูบ้รหิารต้องคำานงึ
ถึง และเพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย 
ดังกล่าว ผมเสนอให้ใช้ “สหกรณ์” 
เป็นเครื่องมือสำาคัญในการพัฒนา  
ซึ่งจะได้กล่าวถึงเครื่องมือนี้  
ในตอนต่อไป...สวัสดีครับ
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