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สหกรณ์รอชเดล 

บทท่ี 1  
บริบทการด าเนินงานของสหกรณ์: วิสาหกิจสหกรณ์สร้างโลกได้ดีกว่า 

 
1.1 แนวคิดสหกรณ์ 

 

โรเบิร์ต โอเวน มีชีวิตในช่วง ค.ศ.1771 – 1858 ท่านได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งการ
สหกรณ์หลังจากท่านเสียชีวิตแล้ว โดยพรรคสหภาพแรงงานของประเทศอังกฤษเห็นตรงกันว่าท่านเป็นบุคคลที่
เสียสละและได้ทุ่มเทการท างานให้กับสหกรณ์ตลอดช่วงเวลาที่ท่านมีชีวิต 

โร เบิ ร์ต  โอเวน เป็นเด็กขายของ
ประจ า อยู่ที่ร้านวิชเวลส์ ซึ่งเป็นร้านของคุณป้าโดย
เขาถูกส่งมาจากหมู่บ้านตั้งแต่เด็กโดยคนในหมู่บาน
ต่างก็ลงความเห็นว่า เขาฉลาดเกินกว่าจะอยู่ใน
หมู่บ้าน  การที่เขาถูกส่งมาอยู่กับคุณป้าที่เป็นร้าน
ขายอาหารนั้นเอง ท าให้เขาได้รับการปลูกฝังนิสัย
เรื่องของการเอื้อเฟื้อมีน้ าใจในกิจการขายอาหารใน
ร้านของคุณป้า ซึ่งมีแนวความคิดว่า ขายให้ได้มาก
ที่สุด ได้ก าไรต่อหน่วยน้อยที่สุดเพราะว่าลูกค้า
ประจ าก็คือคนยากคนจน ในบันทึกประวัติศาสตร์
ช่วงหนึ่งเขียนไว้ว่า โรเบิร์ต โอเวน ช่วงอายุสิบปี
ต้นๆ เขาตื่นแต่เช้าประมาณตีสามตีสี่ ท างานถึงสาม
ทุ่มสี่ทุ่มจึงเข้านอน เขาท าอย่างนี้เป็นประจ าจนโต
เป็นหนุ่ม  ต่อมาเขาได้แต่งงานกับลูกสาวเจ้าของ
โรงงานทอผ้า แต่แทนที่เขาจะยึดติดกับชีวิตเศรษฐี
ในฐานะเจ้าของโรงงานทอผ้ากลับกลายเป็นว่าเขา
เอาโอกาสเหล่านั้นให้กับคนงานในโรงงาน เขามี
ความคิดในการท าสิ่งดีๆให้กับคนงาน มีการจัด
สวัสดิการ จัดกิจกรรม และได้มีโอการขยายผล
แนวความ คิดดี ไป  สร้ า งนิ คม นิ วฮาร์ โ มนี่ ใ น
สหรัฐอเมริกา ภายใต้กรอบคิดว่า”คนเราไม่ต้องใช้
เงินตรา เอาสิ่งของมาแลกกัน มีชีวิตอยู่ในชุมชน
เดียวกัน ร่วมมือกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน” 
กิจกรรมเหล่าน้ีเขาใช้ความพยายามท าซ้ าแล้วซ้ าอีก
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กลุม่ผู้น ำรอชเดล 

แตก่็ไม่ประสบความส าเรจ็ จนได้รับการขนานนามว่าเป็น UTOPIAN “คนที่เพ้อฝัน” อย่างไรก็ตามแนวคิดของ
เขาก็ถือว่าเป็นการจุดประกายให้กับผู้น าความคิดในระยะต่อมา   

ผู้น าสหกรณ์แห่งแรกของโลก คือ กลุ่มผู้น ารอชเดล ซึ่งเป็นกลุ่มคนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับ
ผลพวงจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมท าให้คนงานต่างๆ หรือกรรมกรที่มีรายได้น้อย ได้รับความเดือดร้อน อัน

เนื่องมาจากราคาสินค้าในท้องตลาดสูง เพราะนายทุนเจ้าของกิจการมีอ านาจต่อรองในการก าหนดราคาสินค้า  
โดยเมื่อคนงานถูกกดดันมากๆ จึงหาทางออกโดยกลุ่มผู้น าความคิดแห่งเมืองรอชเดลจ านวน 18 คน ได้ริเริ่มที่
จะเอาแนวคิดของโรเบิร์ต โอเวน, นายแพทย์วิลเลี่ยม คิงส์, ชาร์ลส์ ฟูริเอ, หลุยส์ บลังก์ มาบูรณาการและริเริ่ม
จัดตั้งร้านสหกรณ์ในปี 1844   ที่ตรอกคางคก ที่เรารู้จักกันในนามของ Toad Lane  ร้านสหกรณ์รอชเดลก
ลายเป็นแม่แบบของสหกรณ์แห่งแรกของโลก และหลกัการของสหกรณ์รอชเดลได้ประยุกต์มาเปน็หลกัสหกรณ์
สากลที่ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปจัจุบัน  

จึงอาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเรื่องของการสหกรณ์จริงๆแล้ว ได้หล่อหลอมมาจากแนวคิดของผู้น า
ความคิดหลายคนโดยพัฒนาจาก  การขายแนวคิดผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ Co-operator โดยนายแพทย์วิลเลี่ยม 
คิงส์ ซึงใช้เวลาหลายทศวรรษทีเดียว อย่างไรก็ตามในที่สุดแนวคิดน้ีก็ได้หล่อหลอมมาเป็นตัวแบบสหกรณ์แห่ง
แรก และถือเป็นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์ นับตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา 
  

1.2 พัฒนาการสหกรณ์ 
                  สหกรณ์แห่งแรกคือสหกรณ์รอชเดลจัดตั้งข้ึนในปี1844  เป็นสหกรณ์ผู้บริโภค ณ เมืองแมนเชสเตอร์ 
ประเทศอังกฤษ ในปี 1848 ก็ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตในประเทศเยอรมนี ถ้าศึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์สหกรณ์ จะเห็นว่าสหกรณ์เครดิตในเยอรมนีมีสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นสหกรณ์เครดิตไรฟ์ไฟเซน 
เป็นสหกรณ์เครดิตของชาวชนบท ซึ่งตรงนี้เป็นแม่แบบของสหกรณ์หาทุนซึ่งจัดต้ังเป็นแห่งแรกในประเทศไทย 
อีกกลุ่มก็เป็นสหกรณ์เครดิตในเมือง ซึ่งผู้ริเริ่มก็คือ ชูลส์เซเดลิสต์ และเป็นแม่แบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
คนมีเงินเดือนในบ้านเรา  
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หลังจากเกิดสหกรณ์เครดิตในเยอรมนีแล้ว ในปี 1863 ก็มีการจัดตั้งสหกรณ์ขายส่งที่เรียกว่า 
Cooperative Wholesale Society(CWS) ธุรกิจค้าส่งได้เกิดข้ึนในขบวนการสหกรณ์มากว่าศตวรรษ ถ้า
ติดตามเรื่องราวจะเห็นว่าสหกรณ์ขายส่ง CWS มีบทบาทมากกว่าสหกรณ์ขายส่งอย่างเดียว แต่มีการรวบรวม
วัตถุดิบมาแปรรูปสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ สินค้าและผลิตภัณฑ์ของ CWS จ าหน่ายไปในหลายภูมิภาค เช่น เนย 
น้ าผึ้ง นม เนื้อสัตว์ คุณภาพดีและสินค้าต่างๆ ขายกระจายไปหลายภูมิภาคโดยเฉพาะในยุโรป ในอเมริกา 
รวมทั้งประเทศในแถบเอเชีย ส าหรับคนที่นิยมบริโภคสินค้ามาตรฐานสากลก็เป็นบทบาทของสหกรณ์ไทย
จนถึงปัจจุบัน  

ต่อมาในปี 2473 ได้มีการตั้งสภาพสหกรณ์ที่เรียกว่า Cooperative union  ค าว่าสหภาพ
สหกรณ์จะไม่ด าเนินการเกี่ยวกับธุรกิจ ส่วนใหญ่จะท าหน้าที่เชิงวิชาการคล้ายสันนิบาตสหกรณ์ในประเทศเรา 
เช่นเดียวกับสหภาพสหกรณ์หลายๆประเทศที่ตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์และสัมพันธ์ภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศหรือ ICA  

หลังจากมีสหภาพสหกรณ์แล้ว อีก 8-9 ปีที่ต่อมา ในปี 1881 ได้มีการจัดสหกรณ์แปรรูปในภาค
การเกษตรในประเทศเดนมารค์ การจัดต้ังสหกรณ์คนงานในประเทศฝรั่งเศส การก่อเกิดสหกรณ์ การแปรรูปใน
ประเทศเดนมาร์คนั้น มีเรื่องเล่าว่า ชาวหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเกษตรกรเลี้ยงโคนมในประเทศเดนมารค เขามี
หน้าที่รวบรวมน้ านมดิบไปส่งที่โรงงานแปรรูปในตลาดทุกวัน แต่แล้ววันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนี้กลับมาที่ชุมชน
พร้อมกับแบกเครื่องจักรใหญ่โตมาโยนทิ้งกลางนาที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน  ชาวบ้านต่างก็มามุงดูด้วยความ
สนใจ ซึ่ง เด็กหนุ่มได้ช้ีแจงว่าเครื่องจักรแปรรูปนมดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องถูกเอาเปรียบอีกต่อไป 
และเมื่อทุกคนเห็นชอบทีจ่ะใช้เครื่องจักรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จึงได้กลายมาเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์
ของ สหกรณ์แปรรูปการเกษตรในประเทศเดนมาร์คตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  ฉะนั้น ค าว่า สหกรณ์แปรรูป
(processing cooperatives) จึงเกิดข้ึนในปี 1881 รวมทั้ งการก่อเกิดสหกรณ์คนงาน( worker 
cooperatives) ในประเทศฝรั่งเศส  

ช่วงเวลาปี 1895 มีการตั้งสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA )ในฐานะเป็นแม่ข่ายของ
สหกรณ์ของโลกและต่อมาไดก้็มีบทบาทส าคัญในการจัดท าหลักสหกรณ์สากลครั้งแรกในปี 1937 และไดม้กีาร
ทบทวนหลักสหกรณ์แล้วก็ประกาศใช้ในครั้งที่สองในปี 1966 ในอย่างไรก็ตามเมื่อระบบเศรษฐกิจ สังคมได้
พัฒนาก้าวไกลเข้าสู่บริบทโลกยุคหลังโพสต์โมเดิร์น มีทั้งระบบไอที มีการสื่อสารที่รวดเร็ว  ICA จึงได้ทบทวน
หลักสหกรณ์อีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีการประชุมหารืออีกหลายครั้งจากนักสหกรณ์ทั่วโลกในสุดในปี 1995 ICA 
ก็ประกาศใช้หลักการสหกรณ์สากล 7ประการ 

ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี1995-2011 การสหกรณ์ได้ขยายไปในประเทศต่างๆมากกว่า 100 
ประเทศ มีสมาชิกมากหว่า  1,000 ล้านคน มีสหกรณ์ต่างๆก้าวหน้าหลากหลาย เช่น สหกรณ์เครดิต สหกรณ์
การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์อุตสาหกรรม สหกรณ์คนงาน สหกรณ์เคหะสถาน สหกรณ์
ประกันภัย สหกรณ์ขายยาหรือ สหกรณ์ฟาร์มาซี และสหกรณ์เอนกประสงค์ ตลอดจนสหกรณ์ประเภทอื่น
ต่างๆ โดยพบว่าความก้าวหน้าของสหกรณ์ในประเทศต่างๆ ข้ึนอยู่กับนโยบายรัฐและความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สหกรณ์ของประชาชน โดยรัฐ จะให้การสนับสนุนการสหกรณ์ด้วยการก าหนดเป็นกฎหมายเพื่อก ากับดูแลให้
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โลโก้เดิม โลโก้ใหม่ 

สหกรณ์พัฒนาไปตามในทิศทางเชิงนโยบาย แต่มีหลายประเทศในกลุ่มประเทศยุโรป แคนนาดา ประเทศ
อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สิงค์โปร ประเทศต่างๆ เหล่าน้ี ทิศทางการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นอิสระ แต่ส่วนของ
ประเทศที่ก าลังพฒันาประเทศต่างๆอาทิ ประเทศพม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์รวมทั้งประเทศไทย ส่วนใหญ่การ
พัฒนาสหกรณ์ยังเปน็ไปภายใต้นโยบายของรฐั รัฐยังใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือส่งผ่านความช่วยเหลือด้านเงินทุน 
และหน่วยงานรัฐเข้ามาก ากับดูแล ฉะนั้น ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นไปในรูปแบบของ
สหกรณ์ที่พึ่งพารัฐ Government help organization มากกว่าเป็น self helf organization อย่างที่กลุ่ม
อังกฤษ แคนนาดา อยู่อีกหลายประเทศ อย่างไรก็ตามพบว่ามีสหกรณ์รูปแบบใหม่ที่นักวิชาการสหกรณ์ช่ือดัง
หลายคนเรียกมันว่าสหกรณ์สายพันธ์ุใหม่ ซึ่งจะมีพัฒนาการไปในรูปแบบเอกชนมากข้ึน และมักพบเหมือว่า
สหกรณ์ประเภทนี้ ส่วนใหญ่ไปไม่รอดส่วนใหญ่ก็จะกลับมาทบทวนบทบาทการด าเนินงานและก็ยังเห็นว่าการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ก็จะเป็นในรูปสมาชิกโดยสมาชิกดีอยู่แล้ว นี่ก็เป็นเรื่องราวพัฒนาการในโลกทิศทางที่
แตกต่างหลากหลาย เหตุการณ์ส าคัญที่ท าให้เห็นพัฒนาการและเป็นที่มาของสหกรณ์เป็นวิสาหกิจที่สร้างโลก
ดีกว่า ซึ่งเป็นแคมเปญของปีสากลของการสหกรณ์ คือ ช่วงปี 2551ที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกท าให้ประชาคม
โลกหันมาสนใจตัวแบบสหกรณ์ว่าสหกรณ์เป็นทางเลือกของประชาชนทีมีฐานะยากจนหรือขาดโอกาส 

หลักจากมีการทบทวนและได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ICA องค์การสหประชาชาติ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ ฯลฯ ที่เป็นองค์การระหว่างประเทศ จึงได้รวมพลัง
กันจัดต้ังสัมมนาครั้งใหญ่ ประกาศปีสากลการสหกรณ์ในปี 2012 โดยสร้างแคมเปญสหกรณ์วิสาหกิจสร้างโลก
ได้ดีกว่า โดยทุกประเทศโดยทุกรัฐบาลทุกประเทศที่ เป็นเครือข่ายของประชาชาติปวารณาตัวที่จะ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ในประเทศของตน อันน้ีก็เป็นสิ่งที่เป็นที่มา หลังจากปีสากล
แห่งการสหกรณ์ผ่านไปก็มีการประชุมสรุปงานที่กรุงนิวยอร์ก ประเทศอเมริกาในช่วงปลายปี 2012 เดือน
พฤศจิกายน ที่ประชุมสรุปจะประกาศให้เป็นทศวรรษแห่งการสหกรณ์โลกโดยการก าหนดช่วงเวลาตั้งแต่ปี 
2553- 2563 โดยมีเข็มมุ่งในการขับเคลื่อนวิสาหกิจสหกรณ์ให้เติบโตมากที่สุดและๆด้ก าหนอแนวปฏิบัติในรูป
พิมพ์เขียว ICA ที่เรียกว่า ICA Blueprint  ICA Blueprint ซึ่งประกอบด้วยเสาหลักยุทธศาสตร์  5 ประการ 
เสาหลักยุทธศาสตร์แรกมุ่งรณรงค์ให้ประชาคมมีส่วนร่วมสหกรณ์เพื่อน าไปสู่การเป็นเครื่องมือของประชาชน
ในการยกระดับฐานะการเป็นอยู่ของตนเองบนหลักการสหกรณ์สากล เสาหลักยุทธศาสตร์ที่ 2 ในเรื่องของการ
ท าหน้าที่เป็นผู้น าการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนสหกรณ์ทั่วโลก ท าหน้าที่เป็นผู้น าการขับเคลื่อนแนว
ทางการพัฒนาที่ยั่งยืนมีสามเสาหลัก หนึ่งเศรษฐกิจเป็นธรรมมั่นคงมีเสถียรภาพ เกิดความสมดุลสังคมมี
ความสุขและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็นเจตนารมณ์ตาม
เสาหลัก เสากลยุทธ์ที่ 3 พิมพ์เขียวกล่าวไว้ว่าทุก
ประเทศทุกรัฐบาลจะต้องมีการทบทวนปรับปรุง
กฎหมายสหกรณ์เพื่อให้กฎหมายสหกรณ์เป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่จะอ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาสหกรณ์ในประเทศนั้นๆ บนความเช่ือที่ว่า
สหกรณ์จะพัฒนาไปในทิศทางใด ยอมข้ึนกับบริบท
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ปัจจัยสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นๆ เป็นส าคัญ อาทิเช่นนโยบายรัฐ อาทิเช่นภาวะเศรษฐกิจ สังคมของ
ประชาชน อาทิเช่นทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ความรู้ของประชาชน ต่างๆ เหล่านี้ จ าเป็นต้องปรับปรุง
กฎหมายเพื่อเอื้ออ านวยการพัฒนาการของสหกรณ์ให้ดีที่สุด เสาหลักที่ 4 เรื่องของการสนับสนุนเงินทุนใน
ความคิดของพิมพ์เขียว การสหกรณ์ในช่วงทศวรรษการสหกรณ์โลกเราต้องยอมรับว่าเงินทุนมีส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์ ดังนั้น จึงเห็นว่าสหกรณ์ควรจะมีแผนการพัฒนาระบบการเงินพึ่งพาและ
ร่วมกันที่จะเช่ือมโยงธุรกิจของสหกรณ์ให้เข้มแข็งคล้ายตัวแบบของกลุ่มธุรกิจตัวแบบมอนดราก้อน สหกรณ์
มอนดราก้อนเมื่อมีระบบธุรกิจ ธนาคารสหกรณ์ที่เป็นของตัวเองมีโรงงานอุตสาหกรรม สหกรณ์ร้านค้า มี
สหกรณ์ในมหาวิทยาลัยเอง มันจะครบระบบแต่ต้องครบเงินทุนไปพึ่งพาจากแหล่งทุนภายนอกก็คงก็ต้องเป็น
อุปสรรค ตรงนีเ้ป็นเรื่องของเสาหลักกลยุทธการพัฒนาเงินทุนส าหรับสหกรณ์ที่เหมาะสมที่ส าคัญที่สุดเสาหลัก
ที่ห้าเป็นเรื่องของการสร้างอัตลักษณ์ของสหกรณ์ให้เป็นที่ปรากฏในสายตาเป็นที่เช่ือมั่นไว้วางใจของประชาคม
โลก ทั้งห้าอันในเรื่อง ICA Blueprint   

ในปี 2013 ไดเรคเตอร์ของ ICA คือ พอลลีน กรีน ได้รณรงค์ชวนให้นักสหกรณ์ทั่วโลกมา
ทบทวนโลโก้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์  เดิมสัญลักษณ์ไอซีเอเป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันได้ครีเอทโลโก้สหกรณ์ใหม่
ภายใต้สัญลักษณ์ international cooperative alliance  

 

 
 

รูปที่ 1.1 พัฒนาการสหกรณ์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1844 จนถึงปัจจบุัน 
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ที่มา: www.ica.coop 

1.3 บริบทการด าเนินงานภายใต้หลัก-วิธีการสหกรณ์ 
 

ตัวแบบธุรกิจสหกรณ์แตกต่างกับธุรกิจรูปแบบอื่น สาเหตุ
ส าคัญก็มาจากแนวปฏิบัติ ก็คือหลักสหกรณ์สากลนั้นเอง ฉะนั้นในหัวข้อนี้
จะขอช้ีแจงให้เห็นถึงแนวคิดและแนวทางปฏิบัติภายใต้หลักสหกรณ์สากล
นับตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมา ICA ได้ประกาศให้ภาคีเครือข่ายในร้อยกว่า
ประเทศ ที่เป็นสมาชิก ICA ถือปฏิบัติตามหลักสหกรณ์สากล หมายความ
ว่าถ้าสหกรณ์ใดไม่ปฏิบัติตามหลักสหกรณ์สากลก็ถือว่าไม่ได้เป็นสหกรณ์
ตามข้อตกลง บนความเช่ือของนักสหกรณ์ทั่วโลกภายใต้เครือข่าย ICA 
เช่ือมั่นว่าสหกรณ์ใดปฏิบัติตามสหกรณ์สากลทั้ง 7 ประการถือว่ามีแนว
ปฏิบัติที่ดี หลักสหกรณ์สากลข้อหนึ่ง หลักการรับสมาชิกทั่วไปตามความ
สมัครใจ หลักการนี้มีเจตนารมณ์ส าคัญที่จะไม่กีดกันประชาชนที่สนใจ
สหกรณ์และอยากเข้ามาเป็นสมาชิก ฉะนั้นแนวทางปฏิบัติส าหรับหลักของ
นี้ ที่ส าคัญประการแรกคือการก าหนดค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือค่าหุ้น
ส าหรับสมาชิกต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ในชุมชน ที่จัดต้ังสหกรณ์ หมายถึงชุมชนที่
มีความยากจนก็ไม่ควรก าหนดแรกเข้า หรือค่าหุ้นที่ท าให้เค้าไม่สามารถเข้าได้  

หลักข้อท่ี 1 คือเรื่องของการที่สหกรณ์จะต้องให้ความส าคัญกับการเข้าและออกของสมาชิก
เป็นไปโดยสมัครใจเราจึงจะเห็นว่าแนวทางปฏิบัติของแต่ละสหกรณ์ทุกเดือนในที่ ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนนิการคณะกรรมการด าเนินการต้องรับทราบตัวเลขสมาชิกเข้าและออกประจ าเดือน เพราะเราไม่กีดกัน
การเข้าออกเป็นสมาชิกอันนี้ก็ถือเป็นหลักปฏิบัติ และก็ตามแนวคิดของ ICA Blueprint จะรณรงค์ให้
ประชาคมสมัครใจเข้ามามีส่วนร่วมแนวปฏิบัติหนึ่งก็คงจะไปให้หลักข้ออื่นมาช่วย เช่น การสร้างแคมเปญการ
สร้างความเช่ือมั่นไว้วางใจเราจึงจะท าให้หลักการข้อที่หนึ่งสามารถเป็นหลักปฏิบัติที่จะท าให้สหกรณ์เรา มี
พัฒนาการเติบโตอย่างมั่นคงและก็ขยายตัวได้ดีกว่า  

หลักข้อท่ี 2 หลักการด าเนินกิจการตามหลักประชาธิปไตยโดยมวลสมาชิก หลักข้อนี้เค้าให้
ความส าคัญกับมวลสมาชิก หมายความว่าสหกรณ์ไม่ได้เป็นองค์การธุรกิจของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เป็นของมวล
สมาชิกทั้งหมดการด าเนินงานตามค าลองมวลสมาชิกต้องใช้กลไกในการประชุมใหญ่ที่สมาชิกเลือกตั้ง
คณะกรรมการตามหลกัประชาธิปไตย ในระดับข้ันปฐมเราพูดกันเยอะส าหรับหลักหนึ่งคนหนึ่งเสียงในการที่จะ
ให้มวลสมาชิกโหวตเสียงตามหลักประชาธิปไตยใครมีหนึ่งคนก็ถือว่าหนึ่งไม่นับตามค่าหุ้น เลือกตัวแทนของ
ตัวเองเข้ามาขับเคลื่อนด าเนินการแทนตนในรูปของคณะกรรมการ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้อง
กับบริบทการด าเนินงานความจ าเป็นในการด าเนินงานที่จะท าให้เกิดความเข้มแข็งตอบรับการภาวการณ์ใน
บางสหกรณ์ เช่น สหกรณ์ในระดับชาติระดับภูมิภาคเค้ายอมให้มีตัวแทนสมาชิกไปใช้ วิธีการประชาธิปไตย
เลือกตั้งกรรมการหรือใช้สัดส่วนของหุ้น สัดส่วนของกลุ่มสมาชิก อย่างนี้ก็ถือว่าด าเนินงานหลักประชาธิปไตย  
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หลักการข้อท่ี 3 หลักการการมีส่วนร่วมของเศรษฐกิจของสมาชิก ประเด็นส าคัญ คือ ประเด็น
แรกการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ต้องอยู่บนการตัดสินใจของสมาชิก ฉะนั้น เราจึงใช้กลไกของที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีในการที่มอบอ านาจให้สมาชิกอนุมัติงบประมาณรายจ่ายมอบอ านาจให้สมาชิก อนุมัติหลักการ
โครงการในส าคัญๆ ยกเว้นจะมอบไปให้คณะกรรมการด าเนินการตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
นอกจากนั้นเราจะเห็นว่าการมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจของสมาชิกก็จะเป็นเรื่องของการที่สมาชิกควรเข้าไป
อุดหนุนธุรกิจของสหกรณ์ที่ตัวเองจัดต้ังข้ึนมาตัวแบบของธุรกิจของสหกรณ์ช้ีชัดแล้วว่าเป็นองค์การของสมาชิก
เพื่อสมาชิกโดยสมาชิก ฉะนั้น ถ้าสมาชิกไม่มีส่วนร่วมในการท าธุรกิจหรือธุระกรรมทางเศรษฐกิจสหกรณ์คงอยู่
ไม่ได้อันน้ีก็เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้าใจให้ตรงกัน  

หลักการข้อท่ี 4 อิสระในการปกครองตนเองให้เป็นอิสระและเป็นคนกลาง ตรงนี้เป็นเรื่องที่
หลายประเทศท าไม่ได้ เพราะว่ารัฐใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือเมื่อรัฐให้เงินอุดหนุนรัฐก็ต้องตามเอง อย่างไรหาก
จะท าให้สหกรณ์เป็นสหกรณ์แท้สหกรณ์จะต้องมีความเป็นอิสระแม้ว่าจะไปรบัเงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือจาก
ธนาคาร จะไปรับความช่วยเหลือต่างๆจากหน่วยงานไหนแต่จะต้องไม่ถูกครอบง าสหกรณ์ต้องมคีวามเป็นอิสระ
การตัดสินใจข้ึนอยู่กับการประชุมใหญ่ประจ าปีและคณะกรรมการด าเนินงานตามข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติ 
และก็ต้องเป็นกลางทางศาสนา สหกรณ์ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นกลางทางศาสนาการเมืองและให้
ความส าคัญกับบทบาทหญิงชาย อันน้ีก็เป็นเรื่องส าคัญ  

หลักการข้อท่ี 5 การให้การศึกษาอบรมให้ข้อมูลข่าวสาร อันนี้เป็นหลักการส าคัญตั้งแต่ผู้น ารอชเดล 
การที่จะท าให้คนเข้าใจเข้ามามีส่วนร่วมสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม การฝึกอบรมการให้ข้อมูลข่าวสารตรงไปตรงมา
อย่างต่อเนื่องจ าเป็น ค าว่า like long learning ก็เกิดจากชุมชนสหกรณ์นั้นเอง ถ้าเกิดสมาชิกคณะกรรมการ
ข้อมูลไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันก็จะยากในการขับเคลื่อนในการด าเนินงานความส าเร็จร่วมกัน  

หลักการข้อท่ี 6 หลักการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ค าว่ากระบวนการสหกรณ์ cooperative 
movement หมายถึง เครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ ซึ่งจะท าให้เกิดการเสื่อมพลงัสร้างความมั่นคงเข้มแข็ง
ในกระบวนการสหกรณ์ ดังนั้น อันน้ีถือเป็นหลักการส าคัญเราจะเห็นว่าเครือข่ายสหกรณ์ทั่วโลกที่มีร้อยกว่า
ประเทศมี ICA เป็นองค์การกลางมี Apex Organization ของกระบวนการสหกรณ์ในประเทศต่างๆ ร้อย
ประเทศท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการที่จะท าให้เกิดความเข้มแข็งเราจะเห็นได้เป็นอย่างดี หลัก 

หลักการข้อท่ี 7 หลักการเอื้ออาทรต่อชุมชนตรงนี้อยากให้เห็นเจตนารมณ์ของแนวปฏิบัติของ
สหกรณ์สากล ว่าไม่ได้จัดต้ังข้ึนมาเพื่อมวลสมาชิกอย่างเดียวแต่สหกรณ์ควรจะมีบทบาทส าคัญในชุมชนที่เป็น
ที่ตั้งของสหกรณ์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าสหกรณ์การเกษตรจัดตั้งอยู่ในอ าเภอ อ าเภอหนึ่งสหกรณ์การเกษตรก็
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของอ าเภอนั้นๆด้วยไม่ใช่เฉพาะสมาชิกของตน ตรงนี้ก็เป็นประเด็น
ส าคัญที่อยากให้นิสิตติดตามดูรายละเอียดหลักสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท มีคนถามว่าหัวใจส าคัญของการ
ด าเนินงานสหกรณ์อยู่ที่ไหนก็คงตอบได้ว่าอยู่ที่ภาพสะท้อนที่ให้เห็นว่าสหกรณ์นั้นๆ มีคุณค่าอย่างไร ดูจากผล
การด าเนินงานดูได้จากระบวนการท างาน ดูได้ว่าสหกรณ์ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติตามหลักสหกรณ์สากลได้มาก
น้อยแค่ไหนก็ จะถือว่ามีความเป็นสหกรณ์มากน้อยเท่านั้นด้วย 
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1.4 บริบทการด าเนินงานภายใต้กรอบ 3 Economics Model  
 

หากพิจารณาองค์การธุรกิจในระบบเศรษฐกิจสงัคมโดยจ าแนกตามวัตถุประสงค์ จะเห็นได้ว่ามี 3 
ประเภท ประกอบด้วย องค์การธุรกิจเอกชน ที่มีแรงจูงใจอยู่ที่ “ก าไร” และใช้กลไกการตลาด ในการด าเนิน
ธุรกิจ ส่วนหน่วยงานรัฐ/รัฐวิสาหกิจ จะด าเนินงานโดยมุ่งในการให้บริการแก่สาธารณะชน โดยด าเนินกิจการ
ด้านการให้บริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ในขณะที่ สหกรณ์ ด าเนินการโดยมีบทบาทคู่ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม โดยยึดมั่นในคุณค่าสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ เพื่อน าประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน  ในทางสากล สหกรณ์ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม THIRD PARTY ซึ่ง
หมายรวมถึงองค์การพึ่งพาตนเอง  สหกรณ์ ธุรกิจฐานสังคม มูลนิธิ และองค์กรที่มีหลักการด าเ นินการที่มี
จุดมุ่งหมายด้านเศรษฐกิจ สังคม 

 

 
 
รูปที่ 1.2 Three Economic Model 
     

1.5 พิมพ์เขียวการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ในแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์ขององค์การสหประชาชาติ ที่
องค์การสหประชาชาติไดก้ าหนดไว้ในเรื่องของ Millennium Goal ส่วนประเทศไทยพูดถึงตัวช้ีวัดการพัฒนาที่
ยั่งยืนว่าประกอบด้วย สามเสาหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม แนวคิดในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ริเริ่มมาจากการประชุมสหประชาชาติที่กรุงลิโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล โดยผู้น าสหกรณ์ใน 191 ประเทศ 
ที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติ ได้มาร่วมกันคิดและมองหามาตรการส่งเสริมการแก้ปัญหาความยากจน การ
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เสาหลักยุทธศาสตร์ 5 เสาหลัก ของพิมพ์เขียวการพัฒนาสหกรณ์ในทศวรรษ 

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในการประชุมได้น าไปสู่การก าหนดหัวข้อการประชุมที่เรียกว่า 
อนาคตที่เราต้องการ หลังจากมีการอภิปรายกนัอย่างกว้างขวาง ก็มีข้อสรุปให้สมาชิกของสหประชาชาติมองไป
ที่การก าหนดเป้าหมายและดัชนีตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นที่มาของเข็มมุ่งของทุกประเทศทั่วโลกที่ให้
ความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งวิสัยทัศน์ของประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่  11 
เขียนวิสัยทัศน์ประเทศไทยชัดเจนว่าสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขอยู่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  

 ICA Blueprint หรือพิมพ์เขียว ส าหรับยุทธศาสตร์ในทศวรรษแห่งการสหกรณ์ระหว่างปี 2011 
ปี 2020 ได้ปวารณาตัวว่าขบวนการ
สหกรณ์ทั่วโลกจะท าหน้าที่เป็นแกนน า
ขับเคลื่อนในการพัฒนาให้เกิดสมดุลทั้ง
เศรษฐกิจ  สั งคมและสิ่ งแวดล้อม 
ปัจจุบันหลายๆ ประเทศ ยกตัวอย่าง 
ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลี 
แคนนาดา และอีกหลายประเทศ 
รวมทั้งประเทศไทย บรรจุไว้ในแผน
สหกรณ์ของทุกหน่วยงานของทุกระดับ 
ตั้งแต่ระดับข้ันประถม ข้ันมัธยม ข้ัน
ยอด รวมทั้ งขบวนการสหกรณ์ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ชัดเลยว่าสหกรณ์เรา
จะรณรงค์เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยน าเข้าไปในแผนการด าเนินงาน เช่น จะเห็นว่าร้านสหกรณ์ในหลาย
ประเทศรณรงค์ใช้ถุงผ้า ร้านสหกรณ์ในหลายๆ ประเทศ จะมีเรื่องผักปลอดสาร สินค้าเกษตรอินทรีย์ รณรงค์
เรื่องอาหารปลอดภัย ไม่ใช้สารเคมี สหกรณ์การเกษตรในหลายๆประเทศน าเอาการเกษตรปลอดภัย หรือ GAP  
เข้าไปส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้เคมีหันไปปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะ
สหกรณ์ในแถบยุโรป ในแถบแคนนาดา และแถบออสเตรเลีย  

ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรมีแผนระดับชาติในการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรภายใต้เครือข่าย
สหกรณ์ไปสู่เกษตรอินทรีย์ อันน้ีก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านของสหกรณ์ ในอีกด้าน
หนึ่งในด้านของสิ่งแวดล้อม เดียวนี้มีการจัดต้ังสหกรณ์ปลูกป่า สหกรณ์สิ่งแวดล้อม สหกรณ์พลังงาน สหกรณ์
ทางเลือก สหกรณ์ผลิตพลังงานด้วยกังหันลมในเยอรมันอย่างนี้เป็นต้น อันน้ีก็แสดงว่าสหกรณ์ก็จะเป็นแกนน า
ส าคัญๆ หลายแห่ง สหกรณ์การในญี่ปุ่นในโรงงานแปรรูปรณรงค์การลดพลังงานการประหยัดพลังงาน อันนี้
เป็นในเรื่องที่ไม่ได้มองในเรื่องของก าไร หากแต่การประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นการปลูกจิตส านึกให้คนในสหกรณ์
ริเริ่มเป็นผู้น าในเรื่องของการประหยัดพลังงาน ตัวเลขจากงานวิจัยบอกเมื่อสิบปีก่อนแล้วว่า ว่าอีกห้าสิบปี 
พลังงานถ่านหินปิโตรเคมีจะหมดไปจากโลก จึงเห็นว่าปัจจุบันเรามีการรณรงค์การใช้พลังงานจากกังหันลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานอะไรต่างๆ เนื่องจากข้อมูลแสดงว่ามนุษย์จะไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ถ้าหาก
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ไม่รณรงค์ลดการใช้ไฟฟ้า การรณรงค์ลดใช้จ่ายพลังงาน ท าให้เห็นบริบทการด าเนินงานสหกรณ์ในการพัฒนาที่
ยั่งยืน สหกรณ์ที่เป็นหัวหอกในการรณรงค์ตามแนวทางการพัฒนายั่งยืน เช่น สหกรณ์กังหันลมในเยอรมัน 
สหกรณ์พลังงานทางเลือกในยุโรป สหกรณ์ผู้บริโภคในเกาหลี และญี่ปุ่นที่รณรงค์การใช้ถุงผ้าในกลุ่มสมาชิก
สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรในแคนาดาที่ริเริ่มท าเกษตรอินทรีย์  สหกรณ์หลายๆที่ ที่รณรงค์ในการบริโภค
อาหารอินทรีย์ 
 
 


