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สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
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จุลสารเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 4 ผมขอถือโอกาสนี้ อวยพรเนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย ขอให้ชาวสหกรณ์มีการทำ�งานที่ดี
ราบรื่น และปราศจากซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ ที่ผ่านมา ตามที่ทราบว่ามีการ
ระบาดของโรคโควิด-19 ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์
ทั้งในเรื่องการผลิต การตลาด และการจัดการ ที่ผ่านมา สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าใจและตระหนักถึงความยากลำ�บากของ
ทุกสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งอาจจะติดขัดบ้าง ทั้งในเรื่องข้อ
กฎหมายหรือการสร้างเครือข่ายในระบบสหกรณ์ ในฐานะที่ผมเป็น
ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งในเรื่องสหกรณ์
เจ้าหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำ�กัด ซึ่งเราผลักดันจน
ได้มีการเซ็น MOU แก้ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำ�กัด
จนสำ�เร็จ โดยเราได้รว่ มมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน จนสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหานำ�ไปสูก่ ารทำ�บันทึกข้อตกลง
กับสหกรณ์เจ้าหนีไ้ ด้ส�ำ เร็จเรียบร้อย เราจะไม่ทงิ้ สหกรณ์ใดไว้ขา้ งหลัง
ขอให้มั่นใจในสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เรือ่ งที่ 2 ทีอ่ ยากจะนำ�เรียนไปยังสหกรณ์สมาชิก คือ สันนิบาต
สหกรณ์ฯ ได้ชว่ ยเหลือผลักดันขอเอกสารสิทธิให้กบั สหกรณ์ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาเรื่องที่ดินทำ�กินและที่อยู่อาศัยให้แก่กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์
นิคมผู้เช่า 13 สหกรณ์นิคม ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดประชุม
เพื่อผลักดันและเตรียมยื่นหนังสือเพื่อขอเอกสารสิทธิไปยัง ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี, ประธานสภาผู้แทนราษฎร, รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม, รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อทวงถามถึงการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้มีที่ทำ�
กิน โดยสหกรณ์นิคมทั้ง 13 สหกรณ์ได้พยายามผลักดันเรื่องนี้มา
โดยตลอด และสันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้พยายามตีแผ่เรือ่ งนีผ้ า่ น Thai PBS
สถานีประชาชน เพื่อให้แกนนำ�ของสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อน
ได้นำ�ข้อมูลถ่ายทอดสู่สังคมภายนอก
แม้ว่าทุกวันนี้สันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้มีความพยายาม
ในการช่วยเหลือสหกรณ์ทกุ พืน้ ที่ แต่อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงปัญหา
ของแต่ละสหกรณ์ได้อย่างทั่วถึง จึงขอเรียนว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ มี
หลายช่องทางในการติดต่อประสานงาน ได้แก่ Email : cltthailand@
gmail.com, coopnews2016@gmail.com, Website : clt.or.th,
Line ID : @clt.coop ซึ่งทางสหกรณ์สามารถประสานงาน ติดต่อ
ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ เพื่อให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ท�ำ หน้าที่สนอง
ต่อความต้องการของทุกสหกรณ์ ต่อไป
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ในนามของผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และบรรณาธิการของจุลสารสันนิบาตสหกรณ์ฯ ซึง่ เป็นจุลสารฉบับ
อัดแน่นไปด้วยบทความทางวิชาการเล่มนี้ เรามีบทความที่น่าสนใจ
ประกอบไปด้วยเรือ่ งของกฎกระทรวง เขียนโดยประธานฯ สันนิบาต
สหกรณ์ฯ และมีบทความจากท่าน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท เรื่อง
ธรรมาภิบาสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.รังสรรค์
ปิติปัญญา ได้กรุณาเขียนเรื่อง รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทความที่น่าสนใจ ยังมีเนื้อหา
สาระอืน่ ๆ อีกมากมาย ซึง่ สหกรณ์สมาชิกสามารถเปิดอ่านเพือ่ ค้นคว้า
หาความรูห้ รือสามารถติชม และเสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ได้ ที่
สันนิบาตสหกรณ์ฯ ผ่านกองบรรณาธิการจุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย โดยสามารถส่งข่าวประชาสัมพันธ์บทความถึง บก.ได้ที่
Email : cltthailand@gmail.com, coopnews2016@gmail.
com , Website : clt.or.th, Line ID : @clt.coop
ในช่วงปีทผี่ า่ นมา จะเห็นได้วา่ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้พยายาม
ดำาเนินงานลงพืน้ ทีท่ กุ ภูมภิ าคผ่านเครือข่ายสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด
เราจะไม่ทงิ้ สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึง่ ไว้ขา้ งหลัง ทุกๆ กิจกรรมและการ
อบรมทางวิชาการ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านทางสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด (สสจ.) และได้รบั ความร่วมมือ
ที่ดีจากสหกรณ์จังหวัดทุกๆ จังหวัด ขอขอบพระคุณท่านสหกรณ์
จังหวัดและข้าราชการทีเ่ กีย่ วข้องในการดำาเนินการจนสามารถจัดตัง้
สสจ.ได้เกือบครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าในปีนี้น่าจะครบ
ถ้วนทุกจังหวัด ซึ่งสันนิบาตสหกรณ์ฯ จะได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือไปทุกสหกรณ์อย่างทั่วถึง ต่อไป
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แห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย : ที่ปรึกษา
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล นางมณีพรรณ โคตรบุตร นายนพดล วรมานะกุล
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
• บรรณาธิการฝายศิลป นายกมลศักดิ์ นันตา
• บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา
• ฝายจัดส่ง นางสาวสุพัตรา กันภัย
นางสาวอรนุช กันภัย
• ฝายโฆษณา ติดต่อ โทร. 0-2669-3254-60
• หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ต่อ 1007
นางสาวกุญช์ญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี
• ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, บทความถึง บ.ก.
• กองบรรณาธิการ นายศราวุธ บุตมะ
Fax 0-2241-1789
นายวีระวัฒน์ วิถีแมน นายเวริกา คำาถาถิรกุล
E-Mail : coopnews2016@gmail.com
นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
• พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำากัด

กฎกระทรวง
ข้อ ๙(๖)

มีผลใช้บังคับเมื่อใด ?

ทันทีที่กฎกระทรวงการดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น พ.ศ.๒๕๖๔ ลงประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก็กอ่ ให้เกิดความตระหนกแก่
บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกรรมการและผู้จัดการ โดยกฎกระทรวงข้อ ๙(๖)
กรณีกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามคือการผิดนัดชำ�ระเงินต้นหรือดอกเบีย้ เกินกว่าเก้าสิบวันกับนิตบิ คุ คลที่
เป็นสมาชิกของบริษทั ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิตในระยะเวลาสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
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หรือวันทีท่ �ำ สัญญาจ้างเป็นผูจ้ ดั การ
หรือในขณะที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น
ประการแรกทีต่ อ้ งทำ�ความ
เข้าใจในลำ�ดับแรก “กฎกระทรวง”
คือ นิติกรรมทางปกครองที่ฝ่าย
ปกครองออกฝ่ายเดียว และการ
บังคับใช้กฎกระทรวงหรือกฎหมาย
นั้น รัฐจะกระทำ�การได้ก็ต่อเมื่อได้

ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ประกาศให้บคุ คลรับทราบถึงเนือ้ หา
ของกฎกระทรวงหรือกฎหมายเพือ่
ที่ผู้อยู่ในบังคับจะได้ควบคุมการ
กระทำ�ของตนเองให้สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงหรือกฎหมายเช่นว่านัน้
และรัฐไม่อาจใช้อำ�นาจเพิ่มเติมให้
เป็นผลร้ายแก่บคุ คลเกินกว่าผลทาง
กฎหมายทีม่ อี ยูใ่ นขณะกระทำ�การได้
ประการที่สอง หลักความ
ไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทาง
ปกครอง (Non-rétroactivité des
actes administratifs) ซึง่ หลักนีม้ ี
สาระสำ�คัญทีห่ า้ มมิให้ฝา่ ยปกครอง
ออกนิตกิ รรมทางปกครองฝ่ายเดียว
ให้มผี ลบังคับย้อนหลัง ไม่วา่ จะเป็น
นิติกรรมประเภทที่มีผลเป็นการ
ทั่วไป คือ กฎ และนิติกรรมที่มีผล
เป็นการเฉพาะรายเฉพาะกรณี คือ
คำ�สั่งทางปกครอง เหตุผลสำ�คัญที่
รัฐไม่พึงออกกฎหมายให้มีผลย้อน
หลังไปเป็นผลร้ายแก่บคุ คลนัน้ เพือ่
ให้เกิดความไว้เนือ้ เชือ่ ใจของบุคคล
ทีม่ ตี อ่ การใช้อ�ำ นาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ อง
รัฐ ทั้งนี้เพราะหากการปกครองใน
บ้านเมืองใด รัฐไม่ยึดมั่นในภาษิต
กฎหมายบทหนึง่ ว่า “ไม่มคี วามผิด
ไม่มโี ทษ ถ้าไม่มกี ฎหมาย” ราษฎร
ย่อมไม่มีหลักประกันว่าสิ่งที่ตนได้
กระทำ�ไปในวันนี้ในอนาคตกาล
วันข้างหน้า
เมื่อเข้าใจหลักคิดทั้งสอง
ประการแล้ว ก็อาจอธิบายได้ว่า
กรรมการและผูจ้ ดั การของสหกรณ์
ขนาดใหญ่ต้องไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามคือการผิดนัดชำ�ระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันใน
ระยะเวลาสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การ

เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำ�
สัญญาจ้างเป็นผูจ้ ดั การหรือในขณะ
ที่ด�ำ รงตำ�แหน่งนั้น หมายความว่า
หากกฎกระทรวงข้อ ๙ (๖) ไม่อาจใช้
บังคับแก่กรรมการหรือผูจ้ ดั การของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ทดี่ �ำ รงตำ�แหน่ง
อยูก่ อ่ นวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แต่หากหลังวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ กรรมการหรือผูจ้ ดั การของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ผิดนัดชำ�ระหนี้
ตามเงือ่ นไขตามข้อ ๙ (๖) ดังกล่าว
ก็จ�ำ ต้องบังคับตามกฎกระทรวงข้อ
๑๑ คือ กรรมการรายนั้นต้องหยุด
ปฏิบัติหน้าที่และพ้นจากตำ�แหน่ง
ทันที หรือผู้จัดการรายนั้นต้องถูก
เลิกจ้างทันที
ส่วนกรณีที่มีการเลือกตั้ง
กรรมการหรือจัดผู้จัดการนั้นหลัง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต้อง
บังคับไปตามข้อ ๙(๖) คือ กรรมการ
หรือผูจ้ ดั การของสหกรณ์ขนาดใหญ่
ต้องไม่มีการผิดนัดชำ�ระเงินต้น
หรือดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับ

นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกของบริษัท
ข้อมูลเครดิตตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตใน
ระยะเวลาสองปีกอ่ นวันทีไ่ ด้รบั การ
เลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ทำ�
สัญญาจ้างเป็นผู้จัดการ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองกรณี
ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อใดก็
ต้องพิจารณาต่อไปอีกว่า สหกรณ์
แห่งนั้นเป็น “สหกรณ์ขนาดใหญ่”
เมือ่ ใด นัน่ หมายความกฎกระทรวง
ข้อ ๙(๖) จะใช้บงั คับได้กต็ อ่ เมือ่ วันที่
นายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศ
รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เสียก่อน
เมือ่ ปรากฏว่านายทะเบียนสหกรณ์ได้
ออกประกาศรายชือ่ สหกรณ์ขนาด
ใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ดังนั้นกรรมการหรือผู้จัดการของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ทไี่ ด้รบั การเลือก
ตัง้ หรือแต่งตัง้ ก่อนวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๔ จึงไม่อยูใ่ นบังคับคุณลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว
มกราคม - มีีนาคม 2564
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รูปแบบการกํากับดูแลสหกรณ

ใหมธี รรมาภิบาลทีด่ ี
ในสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

มาตรฐานการดำาเนินงานของสถาบันการเงินตามเกณฑ์กำากับดูแล (Prudential
Standard) มีองค์ประกอบทีส่ าำ คัญคือ ธรรมาภิบาลทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง ระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ระบบควบคุมภายในที่อิสระ ระบบการตรวจประเมิน ระบบมาตรฐาน
การทำางานที่เกิดจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีความซื่อสัตย์มุ่งมั่น
และจริงใจ บทความในที่นี้จะกล่าวถึงแนวคิดที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์ดังนี้
ข้อเสนอสำาหรับวิธีการในการยกระดับการจัดการสหกรณฺ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์
กำากับดูแล (Prudential Standard) เรียกว่า “สีเ่ สาหลักเพือ่ ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ตาม
ข้อเสนอของ Sherwood ซึง่ มีความสอดคล้องกับหลักการสหกรณ์และแนวคิดระบบการ
บริหารจัดการยุคใหม่ที่เรียกว่าประสิทธาภิบาล (effective governance) ขององค์การ
สหประชาชาติ
รูปแบบการกำากับดูแลสหกรณ์ให้มีธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป็นวิธีคิดเกี่ยวกับ
บทบาทของการกำากับดูแลสหกรณ์ภายใต้ความร่วมมือของผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์สู่การ
บรรลุความสำาเร็จด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยตอบคำาถามสำาคัญ
เกีย่ วกับบทบาทความรับผิดชอบ กระบวนการในการกำาหนดนโยบาย เป้าหมายทีก่ อ่ ให้เกิด
ความมั่นใจในความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 กรอบแนวทางสร้าง
ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ออมทรัพย์
อ้างอิงจาก Sherwood. 2014
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จุลสารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

รู ป แบบการกำ า กั บ ดู แ ล
สหกรณ์ทั้ง 4 ประการเป็นกรอบ
ในการเชื่อมโยงค่านิยมสหกรณ์
เข้ากับกิจกรรมการกำากับดูแลใน
ทุกระดับ ได้แก่ พนักงาน ผู้บริหาร
คณะกรรมการและเจ้าของเสาหลัก
ทั้งสี่เสา ประกอบด้วย
1. การทำางานเปนทีม หมาย
ถึง การทำางานร่วมกันเพือ่ บรรลุเป้า
หมายร่วม
คณะกรรมการต้องทำางาน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ข้อตกลงร่วมกันเกีย่ วกับงาน ความ
คาดหวังที่ชัดเจนของบุคคล และ
กลุ่มตัวเอง ระบบการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิผลและความเป็นผู้นำาที่มี
ประสิทธิผล
ความคิดเห็นที่หลากหลาย
เป็นสิ่งที่จำาเป็นและมีค่า กลุ่มจะ
ต้ อ งมี ค วามสามารถในการคิ ด
และเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการตัดสิน

ใจและสนับสนุนการตัดสินใจนั้น
คณะกรรมการต้องสร้างและรักษา
วัฒนธรรมกลุม่ ทีส่ นับสนุนการทำางาน
ของพวกเขา การมองผ่านเลนส์สเี่ สา
หลักของการกำากับดูแลสหกรณ์ เพือ่
การทำางานร่วมกันภายใต้ความรับ
ผิดชอบของตนเองถือเป็นขั้นตอน
แรกสำาหรับความมีประสิทธิผลของ
คณะกรรมการ
2. ประชาธิปไตยทีด่ ี ไม่เพียง
แต่ในห้องประชุมคณะกรรมการ
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงความรับผิดชอบ
ในการทำางานร่วมกันกับสมาชิก
การกำากับดูแล - การควบคุม การ
ตัดสินใจที่สำาคัญ การทำางานร่วม
กันในสหกรณ์เพือ่ เป้าหมายร่วมกัน
ประชาธิปไตยในสหกรณ์
เป็นมากกว่าการลงคะแนนเสียง
ประชาธิปไตยทีด่ ตี อ้ งเปิดโอกาสให้
เจ้าของมีสว่ นร่วมอย่างมีความหมาย
ในการไตร่ตรองและเปลีย่ นแปลงใน

องค์กรของตน เจ้าของทุกคนมีสทิ ธิ์
เข้าร่วมในสหกรณ์โดยไม่คำานึงถึง
ความมัง่ คัง่ การลงทุน การอุปถัมภ์
สมาชิกมีสิทธิ์ได้รับข้อมูล คณะ
กรรมการต้องตระหนักในความ
ต้องการที่หลากหลายของเจ้าของ
และจำาเป็นต้องสร้างแนวร่วมและ
ความเข้าใจร่วมกันระหว่างสมาชิก
เกีย่ วกับทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทสี่ หกรณ์
ต้องทำา โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ต่างๆ อาทิ บทความ จดหมาย
ข่าว การประชุมสมาชิก ตลอดจน
แบบสำารวจจากกลุม่ เป้าหมาย ผูน้ าำ
สหกรณ์มโี อกาสมากมายในการสร้าง
ความสัมพันธ์กบั สมาชิก ความเป็น
เจ้าของของสมาชิกผูใ้ ช้บริการและ
ประชาธิปไตยเป็นหัวใจสำาคัญของ
สิ่งที่ทำาให้สหกรณ์แตกต่างจาก
ธุรกิจอื่น ๆ
3. การวางกลยุทธ์ หมาย
ถึ ง กำ า หนดทิ ศ ทาง เป้ า หมาย
มกราคม - มีนาคม 2564
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และการวางโครงสร้างองค์การที่
เหมาะสม กับปัจจัยสภาพแวดล้อม
เพือ่ ขับเคลือ่ นสูเ่ ป้าหมายทีก่ �ำ หนด
บทบาทหน้ า ที่ ข องคณะ
กรรมการคือการวางกลยุทธ์ จุด
มุ่งหมายและทิศทางการดำ�เนิน
งานสหกรณ์ว่าจะตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิกได้อย่างไร?
จะแสดงให้เห็นความแตกต่างของ
บริบทสหกรณ์กับสถาบันการเงิน
อื่นได้อย่างไร? สหกรณ์ควรบรรลุ
เป้าหมายอะไร? การจัดการเชิงกลยุทธ์
ในองค์ ก รส่ ว นใหญ่ มั ก จบลง
เมื่อทำ�แผนกลยุทธ์เสร็จและโดย
ส่วนใหญ่จะไม่ได้คิดเชื่อมโยงใน
ประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าสำ�หรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในองค์กร จึง
ทำ�ให้การวางแผนกลยุทธ์มกั ไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างที่คาดหวัง
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

เท่าใดนัก คณะกรรมการมีความ
รับผิดชอบในการกำ�หนดทิศทาง
การดำ�เนินงานและอำ�นวยความ
สะดวกในการขับเคลือ่ นไปสูท่ ศิ ทาง
ทีต่ อ้ งการ ภายใต้ผจู้ ดั การทีม่ คี วาม
สามารถ มีทรัพยากรเพียงพอและ
มีการติดตามความคืบหน้า
ความเป็นผูน้ �ำ เชิงกลยุทธ์ตอ้ ง
ใช้ขอ้ มูลความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญา คณะ
กรรมการดำ�เนินการต้องเรียนรูแ้ ละ
ร่วมมือกัน ต้องมีวสิ ยั ทัศน์รว่ ม และ
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด ต้องมีวธิ ที ี่
จะทำ�ให้วาระของคณะกรรมการมี
อิสระในการวางแนวคิดเชิงกลยุทธ์
และมีกระบวนการในการสร้างแหล่ง
ความรู้ การจัดการเชิงกลยุทธ์ใน
สหกรณ์ต้องใช้เวลาและมีนโยบาย
การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เช่น
การยกระดับสมรรถนะผูน้ �ำ สหกรณ์
การใช้ฐานข้อมูลสมาชิกเพือ่ วางแผน

ธุรกิจสหกรณ์เพือ่ ให้บริการทีด่ กี ว่า
แก่สมาชิก และควรเป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ประจักษ์มากกว่าตัง้ อยูบ่ นความเชือ่
หรือคาดเดา
4. การมอบหมายความ
รับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ
ในฐานะทีส่ มาชิกมอบความ
ไว้วางใจ คณะกรรมการดำ�เนินการ
จะต้องมีความระมัดระวังในการมอบ
อำ�นาจให้ผู้จัดการและทีมงานฝ่าย
จัดการตลอดจนการส่งเสริมการสร้าง
สมรรถนะเพือ่ ให้สามารถดำ�เนินการ
ลุล่วงและมีประสิทธิผล การตรวจ
สอบ การกำ�กับดูแลนโยบายเป็นรูป
แบบหนึง่ ในการสร้างความมัน่ ใจใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และเป็นวิธกี ารสำ�หรับความชัดเจน
ของบทบาทความรับผิดชอบ

การบริหารจัดการสหกรณ
ทีม่ ธี รรมาภิบาล

ภักดี เลิศไกร นักวิชาการสหกรณ์ชำานาญการ
กลุ่มตรวจการสหกรณ์

“โปรงใส สรางความเชือ่ มัน่ สมาชิก”

แนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดของธนาคารโลกที่นำามาใช้
ในการกำาหนดนโยบายการให้กู้เงินแก่ประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ทศวรรษที่
๑๙๘๐ เพื่อแก้ปัญหาการไร้ประสิทธิภาพ และการคอร์รัปชันในประเทศ
กำาลังพัฒนา ที่มีปัญหาในการบริหารงานจนทำาให้เกิดปัญหาไม่สามารถ
หาเงินมาส่งชำาระหนีธ้ นาคารโลกได้ ธรรมาภิบาลจึงเป็นเรือ่ งของหลักการ
บริหารแนวใหม่ ทีม่ งุ่ เน้นหลักการ โดยมิใช่หลักการทีเ่ ป็น รูปแบบ ทฤษฎี
การบริหารงาน แต่เป็นหลักการการทำางาน ซึง่ หากมีการนำามาใช้เพือ่ การ
บริหารงานแล้ว จะเกิดความเชือ่ มัน่ ว่าจะนำามาซึง่ ผลลัพธ์ทดี่ ที สี่ ดุ คือ ความ
เป็นธรรม, ความสุจริต, ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
หลักธรรมาภิบาลนัน้ ประกอบด้วย 6 หลักการคือ 1) หลักคุณธรรม
2) หลักนิติธรรม 3) หลักความโปร่งใส 4) หลักความมีส่วนร่วม 5) หลัก
ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุ้มค่า
แต่จะเป็นหลักการใดก็ตาม ก็จะเห็นว่าหลักการทั้งหลายล้วนมี
จุดมุ่งหมายที่จะรักษา “ความสมดุล” ในมิติต่างๆ ไว้ เช่น หลักคุณธรรม
ก็คือการรักษาสมดุลระหว่างตนเองกับผู้อ่ืน คือ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นหรือ
ตัวเองจนเดือดร้อน ซึ่งการที่มีความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมตรวจสอบ ก็เพื่อมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสมดุล

ดังกล่าวว่าอยู่ในวิสัยที่ยอมรับได้
ส่วนหลักความรับผิดชอบ ก็ตอ้ งสมดุลกับ
เสรีภาพทีเ่ ป็นสิง่ ทีส่ าำ คัญของทุกคน
และหลักความคุ้มค่า ก็ต้องสมดุล
กับหลักอื่นๆ เช่น บางครั้งองค์การ
อาจมุ่งความคุ้มค่าจนละเลยเรื่อง
ความเป็นธรรมหรือโปร่งใส หรือ
บางครั้งที่หน่วยงานโปร่งใสมาก
จนคู่แข่งขันล่วงรู้ความลับที่สำาคัญ
ในการประกอบกิจการ ความสมดุล
หรือ ธรรม จึงเป็นส่วนประกอบที่
สำาคัญของธรรมาภิบาล
“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระ
ของบุคคล ซึ่งร่วมกันด้วยความ
สมัครใจ เพื่อสนองความต้องการ
และมีจดุ หมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม โดยการดำาเนิน
วิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและ
ควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย”
การสร้างธรรมาภิบาลใน
สหกรณ์เกิดขึน้ ด้วยความร่วมมือกัน
ระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ ก่อให้
เกิดการบริหารกิจการของสหกรณ์ให้
เป็นไปอย่างซือ่ สัตย์ โปร่งใส มีความ
รับผิดชอบ สร้างการมีสว่ นร่วม และ
มีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ
เพือ่ ให้การใช้ทรัพยากร เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
คุ้มค่า และประหยัด เป็นผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
มกราคม - มีนาคม 2564
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เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อให้
สหกรณ์สามารถดำ�เนินงานประสบ
ความสำ�เร็จบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมั่นคง ผลที่ได้รับกลับมา คือ
“ความเชือ่ ถือ” จากสมาชิกสหกรณ์
ประชาชนทั่วไป สถาบันการเงิน
สังคม ฯลฯ เพราะทุกส่วนที่มีส่วน
ได้สว่ นเสียย่อมต้องการให้สหกรณ์
มีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มี
ความรับผิดชอบ มีความยุติธรรม
มีจริยธรรม คุณธรรม และไม่เอา
เปรียบต่อสมาชิกและประชาชน
ทัว่ ไป ผลทีไ่ ด้รบั กลับมาของสหกรณ์
พอสรุปได้ ดังนี้
1. สร้างให้เกิดความน่า
เชื่ อ ถื อ ได้ รั บ การยอมรั บ ใน
วงการธุรกิจ เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายสหกรณ์ที่ดำ�เนินธุรกิจโดยยึด
หลักการเป็นสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล มีการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ที่สนองตอบความคาดหวังหรือ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างสมดุล จะส่งผลให้สหกรณ์
ได้รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (สมาชิก ประชาชนทั่วไป
สถาบันการเงิน) รวมทัง้ สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนได้ สถาบันการเงิน
และแหล่งทุนต่าง ๆ จะให้ความเชือ่
มัน่ กับสหกรณ์ทดี่ �ำ เนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล และพร้อมจะให้การ
สนับสนุนด้วย เพราะความน่าเชื่อ
ถือที่สหกรณ์สั่งสมไว้ จะทำ�ให้ผู้
ให้การสนับสนุนมั่นใจว่าเงินที่ให้กู้
ยืมจะไม่สูญหาย ไม่ว่าสถาบันการ
เงินใดก็ต้องการให้สินเชื่อ และให้
ดอกเบีย้ เงินกูท้ ถี่ กู ลง เพราะปล่อย
สิ น เชื่ อ ให้ แ ล้ ว ปลอดภั ย ไม่ ต้ อ ง
กลัวสูญ เนื่องจากสหกรณ์มีความ
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

รับผิดชอบและธุรกิจดำ�เนินไปด้วยดี
2. การมีสว่ นร่วมของสมาชิก
เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดศรัทธาและรัก
องค์กร สหกรณ์ทมี่ นี โยบาย แนวทาง
ปฏิบตั ทิ ดี่ ตี อ่ สมาชิก ตระหนักและ
ให้ความสำ�คัญต่อความพึงพอใจของ
สมาชิกเป็นหลัก ด้วยการให้บริการ
แก่สมาชิกคำ�นึงถึงความปลอดภัย
และความคุ้มค่าที่สมาชิกจะได้รับ
จากบริการ จะนำ�ไปสูก่ ารเพิม่ การมี
ส่วนร่วมของสมาชิก เป็นการขยาย
ธุรกิจในอนาคต เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
ที่คำ�นึงถึงสมาชิกสหกรณ์ และให้
ความสำ�คัญกับการสร้างคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ี ซึง่ จะทำ�ให้สมาชิกสหกรณ์
เกิดความศรัทธาและรักองค์กรยิง่ ขึน้
3. เพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดี เพิ่ม
โอกาสในการสร้างความเจริญเติบโต
อย่างยัง่ ยืนมัน่ คง ท่ามกลางกระแส
ของความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยู่
ตลอดเวลาในยุคโลกาภิวตั น์ มีโอกาส
สูงมากทีจ่ ะนำ�กิจการไปสูค่ วามเสีย่ ง
ใหม่ ๆ ซึง่ ยากจะคาดเดา การบริหาร
ความเสีย่ ง การควบคุมภายใน การ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งาน ซึ่งเป็นการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี หรือมีธรรมาภิบาล มาตรการ
เหล่านี้จะช่วยป้องกันผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากภายในและ
ภายนอก เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกัน
ให้แก่สหกรณ์ และลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงในการดำ�เนินธุรกิจ
ให้น้อยลง
4. เพิม่ โอกาสในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ สหกรณ์ที่มีระบบการ
บริหารจัดการธุรกิจทีม่ กี ารควบคุม
ภายในที่ดี บริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล (ซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส ตรวจสอบได้) การดำ�เนิน

กิจการธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์และ
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สหกรณ์ได้
รับความเชื่อถือจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (สมาชิก ประชาชนทั่วไปและ
สถาบันการเงิน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและให้การตอบ
สนองทีด่ ี เป็นโอกาสทีจ่ ะทำ�ให้เกิด
การเพิม่ ประสิทธิภาพในการดำ�เนิน
ธุรกิจ และนำ�กิจการไปสูค่ วามเจริญ
ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน “เมื่อหลัก
ธรรมาภิบาลมันดีขนาดนี้ สหกรณ์
ที่นำ�หลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อใช้ใน
การพัฒนาสหกรณ์ในทุกมิติทำ�ให้
สมาชิกมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แน่นอน”
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัด
ระนอง ให้ความสำ�คัญกับการ
บริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล
ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งตามศักยภาพ โดยมีการ
แนะนำ�ส่งเสริมและการประเมิน
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์ให้ประเมิน
ตามแบบประเมินสหกรณ์สีขาว
ด้วย ธรรมาภิบาลโดยสหกรณ์ต้อง
ผ่านเกณฑ์ประเมินธรรมาภิบาล ใน
แต่ละหลักที่ท�ำ การประเมิน ระดับ
คะแนน ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80 และ
รวมกันทุกหลักอยูใ่ นระดับคะแนน
ตั้งแต่ร้อยละ 85 คะแนนขึ้นไป มี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ผ่าน
การประเมินการจัดชัน้ คุณภาพการ
ควบคุมภายในอยู่ในระดับดีมาก
จำ�นวน 5 แห่ง ระดับดี จำ�นวน 7
แห่ง ระดับพอใช้ จำ�นวน 10 แห่ง
ระดับต้องปรับปรุง 7 แห่ง และ
ไม่มีการควบคุมภายในอีก 5 แห่ง

บริบทของสหกรณ์การเกษตร

บทความ : สมพิศ เจือทอง

ในระบบเศรษฐกิจ-สังคม

“ความหมายของสหกรณ์
การเกษตร” (กรมส่งเสริมสหกรณ์) หมายถึง
สหกรณ์ทจ่ี ดั ตัง้ ขึน้ ในหมูผ่ มู้ อี าชีพทางการ
เกษตรรวมตัวกันจัดตัง้ ขึน้ และจดทะเบียน
เป็นนิตบิ คุ คลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดย
มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้สมาชิกดำ�เนินกิจกรรม
ร่วมกันและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เพือ่
แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และนำ�ไปสูก่ ารยกระดับฐานะ
ความเป็นอยูข่ องสมาชิกให้ดขี น้ึ
“บทบาทสำ�คัญของสหกรณ์การเกษตร” สหกรณ์ท�ำ หน้าทีใ่ นการ
แก้ปญั หาให้แก่เกษตรกร และเป็นกลไกในการจัดการธุรกิจ การรวมซือ้ รวม
ขาย และสร้างโอกาสทางการตลาดแก่เกษตรกร ทัง้ ด้านการวางแผนธุรกิจ
การจัดหาปัจจัยการผลิต การรวบรวมและแปรรูป การส่งเสริมการเกษตร
และบริการต่างๆ เพือ่ ให้สมาชิกมีอ�ำ นาจการต่อรองราคา ลดความเสีย่ งและ
เพิม่ โอกาสทางการตลาดตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิม่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของสหกรณ์ภายใต้แบรนด์สนิ ค้าสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายผลไม้คณ
ุ ภาพ
เครือข่ายข้าวหอมมะลิ เครือข่ายยางพารา เครือข่ายมันสำ�ปะหลัง เครือ
ข่ายอ้อย เครือข่ายข้าวโพด ฯลฯ และสามารถรักษาเสถียรภาพและตรึง
ราคาสินค้าและบริการ ช่วยยกระดับราคาผลิตผลทางเกษตร (ซึง่ โดยปกติมกั
จะตกตา่ํ ) ให้สงู ขึน้ เพือ่ คุม้ ครองผลประโยชน์ของเกษตรกร แก้ปญ
ั หาความ
เหลือ่ มลํา้ ของรายได้ หรือการกระจายรายได้ของประชาชาติอย่างเป็นธรรม
เพราะระบบสหกรณ์จะกระจายผลประโยชน์ไปสูป่ ระชาชนอย่างเทีย่ งธรรม
โดยการทีป่ ระชาชนมีสว่ นเป็นเจ้าของและควบคุมธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม
และบริการของตนเอง ผลทางเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ จึงตกเป็นของประชาชนผู้
เป็นสมาชิก ชีใ้ ห้เห็นว่าสหกรณ์มบี ทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
อันช่วยนำ�ความมัน่ คงมาสูป่ ระเทศชาติ สหกรณ์สามารถทีจ่ ะรับสนอง
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการศึกษา โครงการปฏิรปู
ทีด่ นิ โครงการปรับปรุงการตลาด ฯลฯ มักมีผกู้ ล่าวว่าความเจริญก้าวหน้าของ
กิจการสหกรณ์ ย่อมเป็นเครือ่ งชีว้ ดั อันสำ�คัญทีจ่ ะแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศนัน้ ได้พฒ
ั นาไปแล้วเพียงใด ทัง้ นีเ้ พราะกิจการของ
สหกรณ์นน้ั เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากเหตุทด่ี ี ได้แก่ ประชาชนมีการ
ศึกษาทีด่ ี ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ สมัครสามัคคี ไม่วา่ จะเป็น

ทางฝ่ายเอกชนหรือฝ่ายรัฐ ทั้งนี้
ในทางตรงกันข้ามสหกรณ์จะเจริญ
ก้าวหน้าขึน้ มาไม่ได้เลย หากมีการ
เอารัดเอาเปรียบ การขูดรีด เบียดเบียน
คดโกง ผลประโยชน์สว่ นใหญ่ตกอยู่
แก่คนส่วนน้อย การบริหารงานอยูใ่ ต้
อำ�นาจของคนเฉพาะกลุม่ ไม่วา่ จะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง
ล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กีดขวางความ
ก้าวหน้าของสหกรณ์ทง้ั สิน้ หรือ
อีกนัยหนึง่ ก็คอื ขัดขวางการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม
สำ�หรับเกษตรกรไทย สิง่
ทีภ่ าครัฐของไทยควรให้ความช่วย
เหลือคือ การให้การศึกษาและจัด
ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไปอบรมบุคลากรใน
สหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
สหกรณ์สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองโดย
ไม่ตอ้ งพึง่ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ซึง่ เป็นผลดีตอ่ สมาชิกสหกรณ์เองและ
ลดภาระของภาครัฐ อันจะนำ�มาซึง่
ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ
และสังคมในอนาคต
มกราคม - มีีนาคม 2564
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ในสหกรณ์ เงินปันผล (dividend)
ไม่ใช่ เงินเฉลี่ยคืน (patronage refund);

เงินปันผล เป็นอย่างหนึ่ง
เงินเฉลี่ยคืน เป็นอย่างหนึ่ง
พีระพงศ์ วาระเสน นักวิชาการสหกรณ์ดว้ ยหัวใจ

ในสหกรณ์ เงินปันผล (dividend) ไม่ใช่ เงินเฉลีย่ คืน (patronage
refund) เงินปันผล เป็นอย่างหนึง่ เงินเฉลีย่ คืน เป็นอย่างหนึง่ ทัง้ สองสิง่ ล้วนเป็น
คุณประโยชน์ (benefit) ของสหกรณ์ เป็นคุณประโยชน์ของสหกรณ์ แบบ เป็นตัว
เงิน จับต้องได้ (tangible benefit) เกิดจากสหกรณ์ สหกรณ์ทม่ี ลี กั ษณะ (nature)
ทีเ่ ป็นคุณ หรือเรียกว่า คุณลักษณะ สหกรณ์เมือ่ ลักษณะทีด่ ี เป็นคุณ มีลกั ษณะ
ถูกต้องตามหลักวิชาการสหกรณ์ ก็จะมีคณ
ุ ประโยชน์ทง้ั ทีเ่ ป็นตัวเงิน (tangible
benefit) และคุณประโยชน์ทไ่ี ม่เป็นตัวเงิน (intangible benefit) คุณประโยชน์
ทัง้ สองเมือ่ มีขน้ึ แล้วสมาชิกสหกรณ์มคี วามสุขกาย และสุขใจ
ในเรือ่ งของ เงินปันผล คงไม่ตอ้ งอธิบายเพราะมีในองค์การแสวงหากำ�ไร
(profit organization) ทัว่ ไป แต่เงินเฉลีย่ คืน จะมีให้สมาชิกสหกรณ์ ตามหลักการ
สหกรณ์สากลที่ 3 โดยมีในสหกรณ์ ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ (nature) ตามหลักวิชาการ
สหกรณ์เป็นองค์การไม่แสวงหากำ�ไร (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”
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คือ บริการทีส่ มาชิกสหกรณ์ใช้
บริการสหกรณ์ ประกอบไปด้วย บริการ
ให้สมาชิกกูเ้ งิน บริการให้สมาชิกสหกรณ์
ฝากเงิน บริการสมาชิกสหกรณ์รวม
กันซือ้ บริการสมาชิกสหกรณ์รวมกัน
ขาย ฯลฯ เหล่านีล้ ว้ นจ่ายเงินเฉลีย่ คืน
(patronage refund) ได้ตามหลักการ
สหกรณ์สากลที่ 3 ได้ทง้ั สิน้
หลักการที่ 3 : การมีสว่ นร่วม
ทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
สมาชิกสหกรณ์ พึงมีความเทีย่ ง
ธรรมในการให้ และควบคุมการใช้เงินทุน
ในสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย
ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยส่วนหนึง่ ต้อง
เป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์
สมาชิกจะได้รบั ผลตอบแทนสำ�หรับ
เงินทุนตามเงือ่ นไขแห่งสมาชิกภาพใน
อัตราทีจ่ �ำ กัด (ถ้ามี) มวลสมาชิกเป็น
ผูจ้ ดั สรรผลประโยชน์สว่ นเกินเพือ่ จุด
มุง่ หมายประการใดประการหนึง่ หรือ
ทัง้ หมด จากดังต่อไปนี้ คือ เพือ่ การ
พัฒนาสหกรณ์ของตนโดยจัดให้เป็น
ทุนของสหกรณ์ ซึง่ ส่วนหนึง่ ของส่วน
เกินนีต้ อ้ งนำ�มาแบ่งปันกัน เพือ่ เป็นผล
ประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของการใช้
บริการของสหกรณ์ และเพือ่ สนับสนุน
กิจกรรมอืน่ ใดทีม่ วลสมาชิกเห็นชอบ
จะเห็นคุณลักษณะ (nature)
ของสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์สากล
ที่ 3 ในการทีจ่ ะเฉลีย่ คืน (patronage
refund) ส่วนเกิน (surplus) ให้แก่
สมาชิกสหกรณ์ (เจ้าของสหกรณ์)

ผมว่า... รัฐควรใช้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 1):

เป้าหมายทีแ่ ท้จริง
ของการพัฒนา

เกริ่นกันก่อน
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระที่ขบวนการสหกรณ์
ไทยมีอายุครบ 105 ปี ผมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ จึงขอ
ถือโอกาสเสนอบทความเรื่อง “ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
หลักในการพัฒนาประเทศ” มาให้พิจารณา ทั้งนี้ท่านผู้อ่านอาจเห็นด้วย
หรือไม่เห็นด้วยก็ได้
ผมแบ่งเนื้อหาของบทความนี้ออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็น
เรื่องของเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 จะกล่าวถึง
สหกรณ์ว่าคืออะไรกันแน่ และทำ�ไมผมจึงเห็นว่าเหมาะที่จะใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และ ตอนที่ 3 จะพูดถึงสถานการณ์และ
การใช้ประโยชน์จากสหกรณ์ในปัจจุบัน
สำ�หรับบทความที่อยู่ในมือท่านขณะนี้เป็นตอนที่ 1 ที่มุ่งนำ�เสนอ
ความคิดเกี่ยวกับเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาประเทศ

รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา
เป้าหมายทีแ่ ท้จริงของการพัฒนา
ของประเทศ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ
คือเป้าหมายที่แท้จริง?
จากการศึกษาและติดตาม
พัฒนาการของประเทศไทยมานาน
พอสมควร ลึกๆ แล้วผมคิดว่าการ
พัฒนาของเราน่าจะมีปัญหา เริ่ม
ต้นตั้งแต่เรื่องของเป้าหมายในการ
พัฒนา ผมนัง่ คิดอยูน่ านว่าเป้าหมาย
ทีแ่ ท้จริงของการพัฒนาคืออะไรกัน
แน่ เท่าทีเ่ ห็นหรือได้ยนิ บ่อยทีส่ ดุ คือ
การขยายตัวของเศรษฐกิจ มีการตัง้
เป้ากันทุกปีว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ประชาชาติ หรือ GDP ในปีนี้ (แต่ละ
ปี) จะโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ เช่น 4%
หรือ 5% หรืออื่นๆ เป้าหมายดัง
กล่าวจะมีความสัมพันธ์เชือ่ มต่อกับ
การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจต่างๆ
เช่น ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การ
ค้า บริการ และ อื่นๆ ซึ่งแต่ละภาค
ส่วนก็มีการตั้งเป้าหมายการขยาย
ตัวของตัวเองไว้เช่นกัน
เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ก็จะมีการกำ�หนดแผนงาน
โครงการต่างๆ เพื่อผลักดันให้การ
ดำ�เนินการเป็นไปตามเป้าหมาย
มีการประเมินระหว่างปี หากเห็น
แนวโน้มว่าจะไม่ถงึ เป้าก็จะมีมาตรการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จำ�กัด
มกราคม - มีีนาคม 2564
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หรือโครงการออกมากระตุ้นหรือ
ผลักดันให้การดำาเนินการเป็นไป
ตามเป้าหมาย
จากการติดตามข่าวการ
พัฒนามาเป็นระยะๆ พบว่าที่ผ่าน
มาการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงพอสมควร
อาจจะสูงกว่าหลายๆ ประเทศที่
มีเงื่อนไขคล้ายๆ กัน การขยายตัว
เพิง่ จะมาตำา่ ลงในระยะหลังๆ นีเ่ อง
ในฐานะของคนทีต่ ดิ ตามการพัฒนา
ประเทศก็แอบเป็นห่วงอยูเ่ หมือนกัน
ว่าถ้าแนวโน้มเป็นอย่างนีแ้ ละอย่าง
ต่อเนื่องแล้ว อนาคตของประเทศ
จะเป็นอย่างไร
อย่างไรก็ตามด้วยการมอง
การพัฒนาประเทศแบบเอนเอียง
ไปทางด้านเศรษฐกิจ จนหลายคน
คิดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจคือ
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สาระหลักของการพัฒนาประเทศ
ที่แท้จริง หรือเศรษฐกิจยิ่งขยาย
ตัวประเทศชาติยิ่งเจริญ ซึ่งผมคิด
ว่าไม่น่าจะถูกต้อง และการพัฒนา
ที่ยึดเอาการพัฒนาเศรษฐกิจเป็น
ศูนย์กลางอย่างในปัจจุบนั นีอ้ าจนำา
มาซึ่งความผิดพลาดและบิดเบี้ยว
ของสังคม
แล้วเป้าหมายที่แท้จริงคือ
อะไรกันแน่?
ในขณะที่เศรษฐกิจกำาลัง
ขยายตัวในระดับสูง คนจำานวนหนึง่
มีรายได้และความมัง่ คัง่ เพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเราพบ
ว่าประชาชนระดับล่าง (รากหญ้า)
จำานวนมาก (มากกว่าพวกความ
มั่งคั่ง หลายเท่าตัว) กำาลังเผชิญ
หน้ากับความยากจน ไม่ได้รบั ความ

เป็นธรรมในสังคม และต้องเผชิญ
กับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส
ซึง่ หมายความว่าผลจากการพัฒนา
เศรษฐกิจทีผ่ า่ นมาไม่ได้กระจายไป
ยังประชาชนอย่างทัว่ ถึง การกระจาย
รายได้ ข องไทยมี แ นวโน้ ม เลว
ลงเรื่อยๆ และเคยมีข้อมูลว่าเลว
เป็นอันดับต้นๆ ของโลก คนส่วน
ใหญ่ของประเทศยังพึง่ พาตัวเองไม่
ได้... “ยิง่ พัฒนาประเทศ ประชาชน
ยิ่งพึ่งพาตัวเองไม่ได้” จนบางคน
ตั้งข้อสังเกตเชิงประชดประชันว่า
“การพัฒนา หมายถึง การทําให้
เลวลง การทําให้หมดไป”
สถานการณ์เช่นนี้ทำาให้ผม
กลับมาตั้งคำาถามว่า “การกำาหนด
เป้ า หมายหลั ก ของการพั ฒ นา
ประเทศที่ ผ่ า นมานั้ น ถู ก ต้ อ ง
หรือไม่?” จริงๆ แล้วรากฐานของ

ประเทศคือ ประชาชน ดังนั้นเป้า
หมายของการพัฒนาที่แท้จริงควร
จะอยู่ที่ประชาชน การพัฒนาต้อง
ทำ�ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตัว
เองได้และดำ�รงชีวติ ได้อย่างมีความ
สุข มีศักดิ์ศรี มีความเท่าเทียมกับ
คนอื่น การพัฒนาใดๆ ที่ไม่ได้นำ�
ไปสูส่ งิ่ เหล่านีน้ า่ จะเป็นการพัฒนา
ที่ไม่ถูกต้อง และการพัฒนาใดที่
ลด (ทำ�ลาย) ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองของประชาชนลงเป็น
สิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้นในทัศนะ
ของผมการพัฒนาที่ผลประโยชน์
ไม่ได้ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่เป็นสิ่ง
ที่ต้องเร่งแก้ไข ประชาชนต้องเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา ส่วนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และ
อื่นๆ ต้องเป็นไปเพื่อการพัฒนา
ประชาชน หรือเป็นเพียงทางผ่าน
ไม่ ใช่ เ ป้ า หมายที่ แ ท้ จ ริ ง “เรา
ต้องไม่ติดกับดักทางผ่านจนลืม
เป้าหมายที่แท้จริง”
หลายคนอาจเห็นด้วย
กับผม แต่ก็คิดว่าการพัฒนาก็ควร
จะเริ่มต้นจากจุดสำ�คัญๆ หรือคน
กลุ่มเล็กๆ ก่อน เมื่อคนกลุ่มเล็กได้
รับผลประโยชน์แล้ว ผลประโยชน์
หรือความมัง่ คัง่ ก็จะไหลบ่าสูค่ นอืน่ ๆ
คล้ายๆ กับนํ้าที่จะไหลจากที่สูงไป
หาที่ตํ่า ซึ่งผมต้องขออนุญาตเห็น
ต่าง เพราะโดยธรรมชาติแล้ว “คน
เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ คี วามเห็นแก่ตวั สูง”
ดังนั้นเมื่อได้รับผลประโยชน์แล้ว
ก็จะพยายามเก็บกักผลประโยชน์
เหล่านั้นไว้ให้มากที่สุดจนเก็บกัก
ไว้ไม่ไหวจึงจะปล่อยผลประโยชน์
ออกมาสู่คนอื่น (คล้ายๆ กับเขื่อน
ทีก่ กั นาํ้ เอาไว้ จะปล่อยออกมาเมือ่

เกินกำ�ลังความสามารถทีจ่ ะเก็บกัก
แล้ว) เหมือนกับกรณีของการพัฒนา
ประเทศที่มุ่งไปที่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แต่มผี ลทำ�ให้การกระจาย
รายได้ของประเทศเลวลงเรื่อยๆ
ดังนั้น นอกจากมีเป้าหมายหลักที่
ถูกต้องแล้ว สิ่งที่เราคงต้องคุยกัน
ให้มากขึน้ คือวิธกี ารหรือเครือ่ งมือที่
จะใช้ในการพัฒนาที่ช่วยชะลอผล
เชิงลบ รวมถึงเร่งให้เกิดการกระจาย
ความมัง่ คัง่ ของการพัฒนาและความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองไปสู่
ประชาชนทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน
แล้วเครื่องมือที่เหมาะสม
คืออะไรล่ะ?
หากเป้าหมายของการพัฒนา
คือ “ประชาชนสามารถพึง่ พาตนเอง
ได้” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายพื้น
ฐานของเศรษฐกิจพอเพียง คำ�ถาม
ที่ตามมาก็คือแล้วจะมีหนทางหรือ
เครื่องมืออะไรล่ะ ที่สามารถนำ�พา
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ซึ่งอาจมีหลายคำ�ตอบ
แต่คำ�ตอบหนึ่งที่เห็นว่าเป็นไปได้
ก็คือ “สหกรณ์” คนจำ�นวนหนึ่ง
ฟังคำ�ว่า “สหกรณ์” แล้วอาจร้อง
“ยี้” อย่างไรก็ตามขอให้ใจเย็นๆ
และเปิดกว้าง ลองทำ�ความเข้าใจ
กับวิธีคิดแบบสหกรณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 ทรงแสดงให้เห็นถึง
ความสำ�คัญของงานสหกรณ์ ผ่าน
พระบรมราโชวาททีพ่ ระราชทานต่อ
ผูน้ �ำ สหกรณ์ในหลายโอกาส ซึง่ ในที่
นีข้ ออัญเชิญบางพระบรมราโชวาท
มาแสดงไว้เป็นตัวอย่าง ดังนี้
“... การสหกรณ์นี้ถ้าเข้าใจ

ดีแล้วก็เห็นได้ว่าเป็นวิธีทางเดียว
ที่จะทำ�ให้มีความเจริญก้าวหน้า
ของประเทศได้ และต้องเข้าใจว่า
เป็นการสหกรณ์ที่เรียกว่าสหกรณ์
แบบเสรี คือแต่ละคนต้องมีวนิ ยั จริง
แต่วา่ ไม่อยูใ่ นบังคับของใครเลย อยู่
ในบังคับของวินัยที่ตัวเองต้องเป็น
ผู้รับรอง ...” (พระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่ผู้นำ�สหกรณ์ภาค
การเกษตรทั่วประเทศ ณ ศาลา
ดุสดิ าลัย เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2522)
“... ควรจะมี ก ารแพร่
ขยาย ให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่ว
ประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์
นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดีของระบบ
ประชาธิปไตยอย่างสำ�คัญ สอนให้
คนรูจ้ กั รับผิดชอบร่วมกัน ให้มกี าร
เลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์
ตลอดจนให้รถู้ งึ คุณค่าของประโยชน์
อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...”
(พระบรมราโชวาทพระราชทาน
แก่ผู้นำ�สหกรณ์ภาคการเกษตรทั่ว
ประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2520)
ส่งท้ายก่อนจาก
โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่า
เป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนา
ประเทศคือ “ประชาชน” ความ
สามารถในการพึ่งพาตนเองและมี
ชีวติ อย่างมีความสุขของประชาชน
ส่วนใหญ่คอื สิง่ ทีผ่ บู้ ริหารต้องคำ�นึง
ถึง และเพื่อเดินไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ผมเสนอให้ใช้ “สหกรณ์”
เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการพัฒนา
ซึ่ ง จะได้ ก ล่ า วถึ ง เครื่ อ งมื อ นี้
ในตอนต่อไป...สวัสดีครับ
มกราคม - มีีนาคม 2564

19

20

จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

