
(ฉบับราง โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเขียน) 1 

 
โครงการวิจัยเรื่อง 

“นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใตกระแสโลกาภิวัตนและอุดมการณเสรีนิยม
ใหม: บทสํารวจองคความรู และประสบการณ” 

Alternative Economic Policy under Globalization and Neoliberalism: 

A Survey of Theory and Practice 

 

 
 

 

 

นโยบายเศรษฐกิจทางเลอืกกับความสมดุลดานสวัสดิการ 
Alternative Economic Policy and Welfare Balancing

 
 
 
 
 

โดย 
 

เอื้อมพร พิชัยสนิธ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
 
 

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการเรื่อง 
“นโยบายเศรษฐกิจทางเลือกภายใตกระแสโลกาภิวัตนและอุดมการณเสรีนิยมใหม:  

บทสํารวจองคความรู และประสบการณ” 
คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

28 พฤษภาคม 2551 
 
 



(ฉบับราง โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเขียน) 2 

บทที่ 1 
บทนํา: นโยบายทางเลือกกับการหาความสมดุลดานสวัสดิการ 

 
ในการกําหนดแนวนโยบายสังคมเศรษฐกิจ ไมวาที่มาซึ่งอํานาจแหงรัฐจะเปนไปตาม

วิถีทางการเมืองการปกครองแบบใดก็ตาม ตางมีวัตถุประสงคบางประการที่มีความคลายคลึงกัน
อยูในระดับหน่ึง ดังเชน  การสรางความมีเสถียรภาพทางสังคมเศรษฐกิจ  การกํากับดูแลความ
เปนระเบียบเรียบรอยในบานเมือง การสงเสริมใหกลไกทางสังคมเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ  การ
บริหารจัดการและการแบงสรรทรัพยากรในประเทศ และการสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมและ
ความเที่ยงธรรมทางสังคม   

เน่ืองจากนโยบายที่ใหความสําคัญในเรื่องความมีประสิทธิภาพ (efficiency) และ
นโยบายที่ใหความสําคัญในเรื่องความเทาเทียม (equity) และความเที่ยงธรรมทางสังคม (social 
justice) โดยมากมักจะมีทิศทางที่ขัดแยงกัน กลาวคือ หากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนความมี
ประสิทธิภาพโดยเอื้ออํานวยใหระบบเศรษฐกิจใหมีความเปนระบบทุนนิยมเสรีมากขึ้น ในการณ
นี้จะตองยอมลดหลั่นการใหความสําคัญในเรื่องความเทาเทียมและความเที่ยงธรรมทางสังคม 
ยกตัวอยาง เชน ขนาดการใหสวัสดิการตางๆ แกประชาชนในประเทศทุนนิยมเสรีโดยเฉลี่ย 
ยอมมีขนาดที่เล็กกวาที่ปรากฏในประเทศแถบสแกนดิเนเวียโดยเปรียบเทียบ เน่ืองจากประเทศ
กลุมหลังมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการทางสังคมมากกวาในเรื่องประสิทธิภาพ  ดังน้ัน 
ในการลําดับความสําคัญและการถวงน้ําหนักระหวางประเด็นเรื่องประสิทธิภาพและประเด็นเรื่อง
ความเทาเทียมจึงขึ้นอยูกับบรรทัดฐานการประเมินคุณคา (value judgment) ของประชาคมใน
แตละสังคม  เนื่องจากยังไมมีเกณฑในอุดมคติที่เปนหลักสากลสําหรับใชเปนแนวทางการถวง
น้ําหนักระหวางสองประเด็นที่สามารถนําไปสู “ความสมดุล” ดานสวัสดิการในสังคม  

ในปจจุบัน แนวนโยบายเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอหลายประเทศทั่วโลกภายใตกระแส
โลกาภิวัตน เปนแนวนโยบายที่มุงเนนไปในดานระบบทุนนิยมเสรีซึ่งธุรกรรมตางๆ ถูกกําหนด
โดยปจจัยทุนเปนตัวนํา  ดังน้ัน นโยบายทางเลือก (alternative policy) ในที่นี้จึงตองมองไปใน
ภาพที่กวางขึ้นไปสูแนวนโยบายที่เนนใหความสําคัญในแงมุมอ่ืนๆ ที่ไมใชใชปจจัยทุนเปนตัวตั้ง  
งานวิจัยในสวนน้ี นํามาพิจารณาแนวนโยบายเศรษฐกิจที่คํานึงถึงเรื่องสวัสดิการของประชาชน
เปนแกนกลาง และพยายามสังเคราะหแนวความคิดที่จะนําไปสูความสมดุลดานสวัสดิการใน
สังคม  ในการณนี้คําวา “สวัสดิการ” ตามความหมายครอบคลุมในวงกวางที่งานวิจัยในสวนนี้
นํามาพิจารณาหมายถึงสภาวะความอยูดีมีสุขและความพึงพอใจในเชิงกายภาย (physical well-
being) และในเชิงจิตใจ (psychological well-being) 

อยางไรก็ตาม ความคิดเรื่อง สวัสดิการ ไดถูกนํามาแสดงในเชิงปริมาณเพื่อการคํานวณ
เปนมูลคาที่เปนตัวเงิน  แนวคิดในเชิงนีโอคลาสสิคที่เดนชัดโดยเฉพาะในสมัย อัลเฟรด มาร
ชารล (Alfred Marshall) มีความพยายามรวมเอาความเปนมนุษยศาสตรกับความเปน
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวันมาหลอมใหเปนเนื้อเดียวกันเพื่อสามารถนําไปสูการอธิบาย
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หลักการและเหตุผลของการกระทําตางๆ ของมนุษยที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและมีความ
ชัดเจนขึ้นมากยิ่งขึ้นในเชิงปริมาณ นิยามของ “เศรษฐศาสตร” ที่บรรยายในหนังสือ Principles 
of  Economics ของมารชารล ตีพิมพเม่ือป 1890 อธิบายธรรมชาติของวิชาเศรษฐศาสตรไววา 
"เศรษฐศาสตรการเมือง หรือเศรษฐศาสตร คือการศึกษามนุษยชาติเกี่ยวกับธุรกรรมปกติที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของมนุษย   เศรษฐศาสตรพินิจพิจารณาถึงองคประกอบของปจเจก 
(individual) และกิจกรรมทางสังคม (social action) ที่มีความเกี่ยวโยงอยางลึกซึ้งกับการไดมา
และการนํามาใชในปจจัยเง่ือนไขเบื้องตนสําหรับการดํารงชีพเพ่ือนําไปสูความอยูดีมีสุขในทาง
วัตถุ”  
 คํานิยามของเศรษฐศาสตรดังขางตน มีนัยสามประการที่สําคัญ กลาวคือ ประการแรก
เศรษฐศาสตรเปนการศึกษาเรื่องมนุษยชาติ ประการที่สองเศรษฐศาสตรเปนการศึกษาที่เนนไป
ในเรื่องแงมุมทางเศรษฐกิจในชีวิตแมวาในชีวิตของคนเราจะประกอบดวยหลากหลายแงมุมมาก
ไปกวาเศรษฐศาสตร เชน แงมุมดานสังคม แงมุมดานศาสนา และแงมุมดานการเมือง เปนตน 
และ ประการที่สาม ในการศึกษาเศรษฐศาสตร มีวัตถุประสงคสูงสุดคือเพ่ือทําใหเกิดสวัสดิการ
ในระดับที่สูงที่สุดเทาที่จะทําได  อยางไรก็ตาม คําวาสวัสดิการในกรอบแนวคิดดังกลาว จะมี
นิยามที่แคบกวานิยามทั่วไป โดยครอบคลุมเฉพาะสวนที่สามารถนํามาคํานวณเปนเชิงประมาณ
ไดเทานั้น ดังนั้น ในสวนที่ “เหลือ” สวนอ่ืนๆของสวัสดิการโดยรวมทั้งหมดที่จะตองบริหาร
จัดการ จึงถูกทิ้งไวใหเปนเรื่องของบรรทัดฐานการประเมินคุณคาของประชาคมนั้นๆ ดังน้ัน ไม
เปนที่นาแปลกใจวา “ความเหมาะสม” (optimality) ของนโยบายตางๆ อันเปนผลผลิตมาจาก
ตรรกะดังกลาวจึงตองยอมรับสภาพที่จะตองเผชิญกับการทาทายจากหลายมุมมองตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันเรื่อยมาอยางตอเน่ือง  
 ในบทที่สองของงานวิจัยในสวนนี้จะเปนการนําเสนอแนวทางนโยบายรัฐที่เนนดาน
สวัสดิการ โดยเฉพาะในประเทศสแกนดิเนเวีย ที่มีประสบการณ สะทอนใหเห็นวาการที่รัฐให
ความสําคัญดานสวัสดิการของประชาชน ความเทาเทียมและความเปนธรรมทางสังคม ในหลาย
มิติ โดยสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะสําคัญบางประการ ประกอบดวย ผลประโยชนที่
ประชาชนไดรับ งบประมาณทางสังคม โครงสรางภาษีที่จัดเก็บมีอัตรากาวหนา ซึ่งทําให
ประชากรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีการศึกษา มีสุขภาพดี เปนตน แตอยางไรก็ตาม รัฐที่เนนดาน
สวัสดิการ ก็ตองแลกเปลี่ยนกับความสูญเสียในระดับหน่ึงเร่ืองความมีประสิทธิภาพและแรงจูงใจ
ใหคนทํางานมากขึ้นและมีสวนรวมในการผลักดันธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น เน่ืองจากมีรัฐ
คอยชวยเหลืออยูแลวจึงไมมีแรงจูงใจในการทํางานเทาที่ควร นอกจากนี้ยังเกิดคําถามเรื่องการ
ใชงบประมาณอันมหาศาลสําหรับสวัสดิการและความยั่งยืนในอนาคต เม่ือพิจารณาจากอัตรา
การพึ่งพาที่สูงขึ้น โครงสรางและสภาวะความผูกพันเอ้ืออาทรในสถาบันครอบครัวที่
เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากระบบที่เปนอยูหรือไม  กรรมสิทธิ์สวนบุคคลถูกละเลยไปหรือไม รวมทั้ง
การใหนิยามคําวา “ความสุข” และ “ความพอใจในชีวิต” ซึ่งเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับบรรทัดฐานของ
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แตละบุคคลและแตละสังคม จําเปนตองลงไปในรายละเอียดในหลายๆ ดาน เชนดานวัฒนธรรม 
ดานวิถีชีวิต และทางเลือกของคนในแตละสังคมในบริบทที่แตกตางกันออกไปดวย  

สําหรับในบทที่สามของงานวิจัยในสวนน้ี นําเสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผสมผสาน
คุณสมบัติบางประการของทั้งสองขั้วสังคมเศรษฐกิจก็คือ ระบบเศรษฐกิจสหกรณ (cooperatives 
economy) ที่รวมเอาคุณสมบัติทั้งทางดานประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมมาผสมผสานกับการ
ใหความสําคัญดานสวัสดิการในระบบสังคมนิยม โดยเหลาประเทศพัฒนาและประเทศกําลัง
พัฒนาตางมีความหวังวาทางเลือกที่สามนี้อาจสามารถนํามาบรรเทาปญหาความยากจน ความ
เหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค และปญหาสังคมเศรษฐกิจดานอ่ืนๆ ไดดีกวาการพัฒนาในแนวทุน
นิยมเสรี และสามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพในระบบสังคมนิยมโดยการสรางแรงจูงใจใหเกิด
การทุมเทและมีสวนรวมในธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  อยางไรก็ตาม เชนเดียวกับองคกร
หรือระบบสังคมเศรษฐกิจประเภทอ่ืน องคกรสหกรณ หรือระบบสหกรณแบบด้ังเดิม (traditional 
cooperatives) ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญกับสภาวะที่ถูกบีบคั้นใหเกิดการปรับแปลงสภาพ
ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ภายใตสภาวะโลกที่มีความเปนพลวรรตสูงประกอบกับวิทยาการ
และนวัตกรรมใหมที่สนับสนุนใหธุรกรรมทางสังคมเศรษฐกิจมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น ไดมีการ
นําหลากหลายกรอบแนวคิดมาอํานวยการวิเคราะหปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่แตกตาง
กันออกไป สาระสําคัญของบทที่สาม เปนการสังเคราะหแนวคิดที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมที่ผาน
มา โดยกรอบแนวคิดสามารถแบงออกคราวๆไดเปนสองกลุม กลาวคือ กรอบแนวคิดตามคํา
ชี้แจงเหตุผลของนีโอคลาสสิค ซึ่งกลายมาเปนแนวคิดกระแสหลักของทุกวันน้ี และกรอบแนวคิด
ที่คํานึงถึงการปฏิสัมพันธเชิงสถาบัน 

โดยภาพรวม ใจความสําคัญของงานวิจัยในสวนนี้มุงที่จะนําเสนอแนวทางนโยบาย
เศรษฐกิจทางเลือกเชื่อมโยงกับการพิจารณาความสมดุลดานสวัสดิการทางสังคม (welfare 
balancing) ซึ่งไมสามารจะปฏิเสธไดวาความสมดุลในบริบทของแตละสังคมยอมจะตองมีความ
แตกตางกันไป ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆในหลายมิติ ดังเชน ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อ บรรทัด
ฐานทางจริยธรรม  คานิยมเดิมของประชาคม ปฏิสัมพันธระหวางตัวละครในสังคม การสั่งสม
ประสบการณในประชาคม ประกอบกับกระบวนการขับเคลื่อนที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตรซึ่งมีผล
กลับมาหลอหลอมปรับแปลงคานิยมเดิมของประชาคมเปนระยะๆ ความเปนพลวรรตภายใน
ชุมชนในแตละชวงสมัย สภาวะทางกายภาพ เชนความอุดมสมบูรณและลักษณะทางภูมิศาสตร  
เหลานี้เปนเรื่องละเอียดออนและมีความซับซอนที่จําเปนตองศึกษาอยางละเอียดถี่ถวนในหลาย
มิติซึ่งงานวิจัยในสวนนี้สะทอนถึงความพยายามที่จะเปดทัศนวิสัยเพ่ือใหเกิดความกวางใน
มุมมองนโยบายทางเลือกมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 
การทบทวนแนวคิดระบบรัฐที่เนนดานสวัสดิการ 

 
1. ปรัชญาและความเปนมา 

ตามบริบทของยุคปจจุบัน ระบบรัฐที่เนนดานสวัสดิการ หรือที่มีลักษณะใกลเคียง เปนที่
เขาใจกันโดยรวมในนาม “Welfare State” (รัฐสวัสดิการ) มีสาระสําคัญคือการเนนเรื่องการ
กระจายสิทธิและผลประโยชนที่รัฐพึงมีหนาที่จะตองจัดสรรใหแกพลเมืองในประเทศอยางทั่วถึง 
(Sinn, 1995) การทําความเขาใจระบบรัฐที่เนนดานสวัสดิการจําเปนตองกลาวยอนไปถึงปรัชญา
ทางการเมืองการปกครองเมื่อปลายศตวรรษที่ 19 สืบเน่ืองจากการเคลื่อนไหวสังคมนิยม 
(Socialist Movement) เพ่ือผลักดันใหเกิดระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย (Social Democracy)  
เปาประสงคหลักของแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยคือการผลักดันใหมีโครงการสาธารณะเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําที่ปรากฏอยูสะทอนถึงจุดบกพรองที่เดนชัดที่สุดในสังคมทุนนิยม  

แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยมีขอแตกตางจากแนวคิดสังคมนิยม (Socialism) อยาง
มีนัยสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจาก
แนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยสนับสนุนวิธีการเปลี่ยนผานโดยอาศัยระบบประชาธิปไตยผาน
ระบบนิติบัญญัติของรัฐ   กลาวคือ อาศัยโครงสรางและกลไกทางสถาบัน เพ่ือทําใหความเหลื่อม
ล้ําทางสังคมลดนอยลงควบคูไปกับการปฏิรูประบบทุนนิยมใหคํานึงถึงดานสวัสดิการมากขึ้น แต
ในทางตรงกันขามกัน แนวคิดสังคมนิยมมีความเชื่อวาตองใชวิธีการปฏิวัติเพ่ือกําจัดทุนนิยมไป
จากสังคมโดยสิ้นเชิง    

องการสังคมนิยมสากล (Socialist International: SI) เปนองคการสากลซึ่งใหนิยามของ
คําวา “สังคมนิยมประชาธิปไตย” วาเปนรูปแบบหนึ่งของระบบประชาธิปไตยในอุดมคติ ที่
สามารถนํามาใชแกปญหาในระบบทุนนิยมที่ขาดการกํากับที่ดี  องคการดังกลาวใหความสําคัญ
ในสามเรื่องหลัก คือ เร่ืองเสรีภาพ (freedom) เรื่องความเทาเทียมและความเปนธรรม (equality 
and social justice) และ เร่ืองความสมานฉันท (solidarity)  เสรีภาพที่กลาวถึงน้ันมิใชหมายถึง
เพียงเสรีภาพทางกายภาพของปจเจกชนเทานั้น แตครอบคลุมถึงความเปนอิสระจากการถูกเอา
รัดเอาเปรียบทั้งปวงจากเจาของปจจัยการผลิตและผูมีอํานาจทั้งหลาย   ความเทาเทียมและ
ความเปนธรรมมิใชเปนเพียงความเทาเทียมในบริบทของกฎหมายเทานั้น แตครอบคลุมไปถึง
ความเทาเทียมทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางเชื้อชาติ และทางดานอ่ืนๆ  ทายสุด ความ
สมานฉันทเกิดขึ้นไดดวยความเขาใจและความเอื้อเฟอเผื่อแผตอผูที่เปนเหยื่อของความไมเปน
ธรรมและความไมเทาเทียมในสังคม  

กระแสแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยที่ไดพัฒนามาจนถึงปจจุบันมีความสืบ
เน่ืองมาจากความแตกแขนงกันเองระหวางผูนํากระบวนการขับเคลื่อนสังคมนิยมในตนศตวรรษ
ที่ 20  และในชวงเวลาเดียวกัน ก็เกิดกระแสขับเคลื่อนอ่ืนๆ ในประเทศตะวันตกนําโดยกลุมผูนํา
กระบวนการที่เคยรวมอุดมการณในการขับเคลื่อนสังคมนิยมซึ่งมีมุมมองแตกตางกันออกไป
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หลายกลุมดวยกัน  บางกลุมมีความเชื่อวาการที่ระบบสังคมนิยมจะเกิดขึ้นไดนั้น จําเปนตองมี
การขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดขึ้น แตบางกลุมเชื่อวาสภาวะดังกลาวควรเกิดขึ้นจากการ
วิวัฒนาการ (evolution) ไมใชดวยการปฏิวัติ (revolution) ในขามคืน แตผูนํากระบวนการกลุม
แรกมีขอโตแยงวาการวิวัฒนาการดังกลาวไมสามารถเกิดขึ้นไดในโลกแหงความเปนจริง 
เน่ืองจากทุกครั้งที่มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงใดก็ตามในสังคมทุนนิยมเพื่อจะทําใหมีการ
กระจายสิทธิประโยชนแกประชาชนในวงกวางมากขึ้น ก็จะเกิดความลมเหลวในการบรรลุจุด
เปาประสงคที่ตั้งม่ันเอาไว เนื่องจากทายที่สุด ผูที่ทําการปฏิวัติก็จะกอการฉอราชบังหลวงและ
กลายเปนกลุมอิทธิพบกลุมใหมในสังคมเสียเอง (Barr, 1992)    

หลังจากการปฏิวัติรัสเซียเม่ือป ค.ศ. 1917 พรรคสังคมนิยมในโลกก็เร่ิมแตกสลายกัน
ออกไป กลุมที่ตองการจะดัดแปรงแนวทางสังคมนิยมยังคงชื่อเรียกกลุมของตนไววา “กลุมสังคม
นิยมประชาธิปไตย” (social democrats) และอีกสวนหนึ่งที่สนับสนุนการปฏิวัติ เรียกกลุมของ
ตนวาเปน “คอมมิวนิสต” (communists)  ซึ่งตอมาไดกอตั้งกระบวนการขับเคลื่อนคอมมิวนิสต 
(Communist Movement) กลุมกระบวนการเหลานี้ไดรวมตัวกันอยางเปนทางการขึ้นสําเร็จในป 
1920  ตอมา ในยุคหลังสงครามโลก ระหวางกลุมสังคมนิยมประชาธิปไตยเองก็ยังมีการแยก
แขนงกันออกไปอีกสองกลุมใหญๆ คือ กลุมแรกเห็นความจําเปนที่จะตองลมเลิกระบบทุนนิยม
ในสังคมโดยสิ้นเชิง โดยไมตองใชวิธีปฏิวัติ แตโดยอาศัยระบบรัฐสภา  และอีกกลุมหน่ึงเห็นวา
ยังควรคงระบบทุนนิยมไว แตตองจัดการปฏิรูปโครงสรางเปนการใหญ เชน การแปลงธุรกิจใหญ
ใหเปนรัฐวิสาหกิจ (nationalisation) และการใหบริการสาธารณะที่รัฐควรตองเขาไปเอ้ืออํานวย
ใหแกประชาชน เชน การศึกษา การสาธารณะสุข และอ่ืนๆ รวมทั้งการกระจายรายไดโดยอาศัย
ระบบภาษีที่มีอัตรากาวหนา (progressive taxation)  

มาจนถึงทุกวันนี้ โดยสวนใหญ พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในโลกไดเจริญรอยตาม
กลุมที่สอง คือกลุมที่มีความเห็นวาควรจะคงความเปนทุนนิยมในสังคมไว แตรัฐจะตองเขาไป
ประกอบกิจกรรมหลายๆ อยางในลักษณะ “รัฐสวัสดิการ” และตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
เปนตนมา พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยสวนใหญไดลมเลิกอุดมการณด้ังเดิมที่จะทําลายระบบ
ทุนนิยมออกไปจากสังคมโดยสิ้นเชิง (Lindbeck 2001) ตัวอยางเชน พรรค Social Democratic 
Party ของเยอรมันที่เริ่มมีโครงการ Godesberg ซึ่งคัดคานประเด็นการตอสูระหวางชนชั้น  สวน
พรรค Social Democratic Party ในประเทศอิตาลีกอตั้งขึ้นในป 1947 ไดหันมาสนับแนวคิด 
“Centrist alliance” ซึ่งไมมุงเนนไปในทางใดทางหนึ่ง เปนตน  

ในชวงปลายทศวรรษที่ 1980 พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยทั้งหลายตางเลือก
ทางเลือกใหม เรียกวา “ทางเลือกที่สาม” (Third Way) ในทางใดทางหนึ่ง ไมวาจะเปนทางการ
หรือในทางปฏิบัติก็ตาม  โดยสวนใหญ กลุมสังคมนิยมประชาธิปไตยในปจจุบันจะใหการ
สนับสนุนระบบเศรษฐกิจผสม (mixed economy) ซึ่งยอมรับระบบทุนนิยมและในขณะเดียวกันก็
สนับสนุนการใหบริการโดยรัฐที่พึงจะทําหนาที่ใหบริการสาธารณะดวย  พรรคสังคมนิยม
ประชาธิปไตยหลายๆ พรรคทั่วโลกไดประยุกตทิศทางจุดมุงหมายจากเดิมที่เคยตอสูเพ่ือความ
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เทาเทียมเพียงจุดมุงหมายเดียวใหมีความทันสมัยมากขึ้น (Andersen, 2007) เชน หันมา
สนับสนุนเรื่องสิทธิมนุษยชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน  เหลานี้เปนความทาทายใหม
ที่พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยทศวรรษใหมกําลังตองเผชิญ  และในระยะหลัง ไดเขาไปรวมมือ
กับกลุมกระแสทางสังคมและกลุมองคกรที่ไมใชภาครัฐตางๆ ดวย  ยกตัวอยางเชน ในประเทศ
เยอรมัน จะมี กลุม Greens และพรรค Social Democrats และพรรคปกซายหลายพรรค 
รวมมือกันกอตั้ง Red-Green Alliances เพ่ือเตรียมความพรอมกับความทาทายในยุคนี้  ใน
ประเทศนอรเว ก็มีการรวมกลุมในลักษณะดังกลาวเชนกัน ในปจจุบัน แนวคิดสังคมนิยม
ประชาธิปไตยที่นิยม “ทางเลือกที่สาม” เปนกระแสที่มาแรงที่สุดในบรรดาแนวคิดทางสังคมนิยม
ตางๆ ทั่วโลกซึ่งถูกนํามาใชอยางแพรหลายโดยพรรคการเมืองในหลายประเทศ เชน พรรค
แรงงานในอังกฤษ บราซิล ออสเตรเลีย เยอรมัน นอรเว สวีเดน และ นิวซีแลนด เปนตน  

ประสบการณที่ถูกกดดันจากมวลชนของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในประเทศ
ตะวันตกหลายประเทศที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววาการประยุกตระบบสังคมนิยม
ประชาธิปไตยเผชิญกับสภาวะบีบคั้นใหมีความจําเปนตองเกิดขึ้น (Pierson, 1999) เชนใน
ประเทศอังกฤษ การมีแนวคิดแบบสังคมนิยมเดิมๆ ของพรรคแรงงานนั้นไมไดรับการสนับสนุน
คะแนนเสียงเทาที่ควรอีกตอไปเน่ืองจากฐานคะแนนเสียงสวนใหญเปนคนชั้นกลางที่มีความเปน
บริโภคนิยมสูงและมีกําลังซ้ือมาก ดังน้ันในที่สุดนายกรัฐมนตรีคนกอนหนานี้ โทนี แบลร (Tony 
Blair) และสมาชิกพรรคแรงงานบางกลุมจึงปรับเปลี่ยนภาพลักษณใหมใหเปน “พรรคแรงงาน
ใหม” (New Labour) ซึ่งพยายามแยกตัวเองออกจากกลุมคนรุนเดิมในพรรคและหันมาพึ่งระบบ
ตลาดเสรีในการบริหารจัดการสวัสดิการมากขึ้น 
 แมวาในระยะเวลาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ระบบรัฐสวัสดิการ
โดยเฉพาะในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือไดวาเปนตนแบบรัฐสวัสดิการในอุดมคติ เปนที่
นิยมชมชอบของประเทศตะวันตกหลายประเทศ จะไดสรางความประทับใจไวใหแกพลเมืองสวน
ใหญของประเทศมาแลวก็ตาม แตมาถึงวันน้ี ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเคลื่อนไหวของ
ทุนขามปจจัยอ่ืนๆ ขามชาติโดยมีขอจํากัดที่ลดนอยลงและมีสภาวะการแขงขันที่ทวีคูณมาก
ยิ่งขึ้น สงผลใหประชาชนหลายกลุม โดยเฉพาะกลุมผูทํางานและกลุมผูที่กําลังจะกาวเขาสู
ตลาดแรงงานไดเร่ิมตั้งคําถามในหลายประเด็น โดยเฉพาะในเรื่องของความยั่งยืนและความมี
ประสิทธิภาพของระบบดังกลาวหากจะพิจารณาถึงงบประมาณของรัฐที่มีอยูซึ่งตองแบกรับภาระ
ดานสวัสดิการและในเรื่องแรงจูงใจรวมทั้งผลตอบแทนในการทํางาน (Abrahamson, 2003; 
Andersen et al, 2006)  

สืบเนื่องจากการอภิปรายที่เกิดขึ้นระหวางกลุมประชากรบางกลุมในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียและยุโรปตอนกลางที่สนับสนุนระบบรัฐสวัสดิการกับกลุมที่ไมคอยมีความนิยม
ชมชอบความเปนรัฐสวัสดิการมากนัก เปาประสงคหลักของบทนี้จึงเปนการนําเสนอบท
สังเคราะหประเด็นวิภาคตางๆเกี่ยวกับสภาวะการดําเนินนโยบายรัฐสวัสดิการในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวียในเชิงเปรียบเทียบกับกรณีประเทศทุนนิยมเสรีทั่วไป โดยทบทวนถึงหลายแงมุม
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อาทิ เรื่องความมีประสิทธิภาพ ความยั่งยืนในการดําเนินนโยบายตอไป ผลลัพธทางสังคม
เศรษฐกิจและการพัฒนา อาทิ คุณภาพชีวิต การสาธารณสุข การศึกษา อัตราอาชญากรรม และ
แนวโนมของสถาบันครอบครัว เปนตน 
 
2. องคประกอบหลักของรัฐสวัสดิการ 
 
แผนภาพที่ 1: อัตราการไดรับผลประโยชนผูปวย (รอยละของ GDP) 
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ที่มา: สถิติจาก World Development Indicator 2006 
 
แผนภาพที่ 2: อัตราการไดรับผลประโยชนผูวางงาน (รอยละของ GDP)  
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ที่มา: สถิติจาก World Development Indicator 2006 
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แผนภาพที่ 3: อัตราการไดรับผลประโยชนผูรับบํานาญ (รอยละของ GDP)  
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ที่มา: สถิติจาก World Development Indicator 2006 
 
ตารางที่ 1: การไดรับสิทธิประโยชนที่เปนเงินสําหรับการลาคลอดและการเลี้ยงดูบุตร (รอยละ
ของ GNI) 
  1998 2000 2002 2003
Belgium 0.162732 0.162055 0.164242 0.177061
Denmark 0.541058 0.516911 0.525215 0.588337
Finland 0.639408 0.576448 0.55817 0.592798
France 0.343468 0.331238 0.338631 0.33799
Japan 0.101619 0.103363 0.114522 0.113359
Korea … … 0.00375 0.006079
Norway 0.735332 0.79525 0.752134 0.762543
Sweden 0.57465 0.554786 0.614334 0.649107
UK 0.071783 0.080643 0.074925 0.102086
ที่มา: World Development Indicator 2006 
 
ตารางที่ 2: งบประมาณเพื่อการสังคม (รอยละของ GDP) 
  1998 2000 2002 2003 
Belgium 26.059 25.295 26.13 26.477 
Denmark 26.999 25.754 26.901 27.582 
Finland 23.239 21.322 21.87 22.451 
France 28.69 27.552 27.949 28.718 
Japan 14.902 16.11 17.48 17.734 
Korea 5.459 5.069 5.372 5.693 
Norway 24.464 22.242 24.587 25.074 
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Sweden 30.503 28.757 30.448 31.28 
UK 19.265 19.141 20.138 20.635 
USA 14.806 14.593 16.005 16.199 
OECD 19.677 19.405 20.274 20.707 
EU(10)(average) 22.646 22.185 23.025 23.500 
EU(15)(average) 23.019 22.520 23.385 23.906 
Malaysia 0.790 0.884 1.259 1.458 
Singapore 0.409 2.023 2.443 1.193 
Thailand 0.899 1.069 1.486 2.047 
ที่มา: World Development Indicator 2006 

 
แผนภาพที่ 4: งบประมาณเพื่อการสังคมตอหัว (เหรียญสหรัฐฯ)  
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ที่มา: คํานวณจากสถิติ World Development Indicator 2006 
 
โดยหลักการทั่วไป ระดับความเปนรัฐสวัสดิการสามารถพิจารณาไดจากคุณลักษณะ

สําคัญสามประการ ประการแรกคือ ขนาดของการใหผลประโยชน (benefits) แกประชาชน 
สําหรับผูวางงาน ผูรับบํานาญ ผูลาคลอด และผูพิการ เปนตน  (แผนภาพที่ 1, 2 และ 3 และ
ตารางที่ 1) การใหผลประโยชนยิ่งมากเทาใดยิ่งแสดงถึงความเปนรัฐสวัสดิการมากเทานั้น ทั้งน้ี
ควรพิจารณาความสอดคลองกับคุณลักษณะอื่นๆ ที่จะกลาวถึงดวยในสวนตอไป  ประการที่สอง
คือ งบประมาณที่จัดสรรไปสูการใหบริการสาธารณะ (social expenditure) เชนการใหบริการ
ทางดานสาธารณสุข การศึกษา และการคมนาคม เปนตน (แผนภาพที่ 4 และตารางที่ 2) ใน
ประเทศกําลังพัฒนา เชน ไทย มาเลเซีย และสิงคโป พบวารายจายดานสวัสดิการสังคมอยูใน
ระดับที่ต่ํามากจนไมสามารถจะนํามาเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแลวได เชน ในป 2003 
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ประเทศสวีเดนมีรายจายเพื่อสวัสดิการสังคมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 
มากกวาประเทศไทยในปเดียวกันถึง 15.28 เทา และมีรายจายเพ่ือสวัสดิการทางสังคมตอหัว
มากกวาไทย ประมาณ 600 เทา  เม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศพัฒนาแลว พบวาสวีเดนเปน
ประเทศที่มีรายจายเพ่ือสังคมตอผลิตภัณฑมวลรวมเปนอัตราสูงที่สุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 1985-
2003 มีรายจายเพื่อสังคมอยูที่รอยละ 30.5 ของ GDP   
 
ตารางที่ 3: รายไดทางภาษีของบางประเทศ (รอยละของ GDP) 
  1990 1995 1998 2000 2002 2003 
Belgium 43.193 44.833 46.168 45.651 46.153 45.42 
Denmark 47.699 49.537 49.821 50.084 48.748 48.336 
Finland 44.335 46.034 46.384 47.961 45.755 44.78 
France 42.167 42.911 44.184 44.353 43.374 43.375 
Japan 29.094 26.669 26.319 26.489 25.756 25.305 
Korea 18.91 19.438 21.053 23.564 24.398 25.345 
Norway 41.526 41.134 42.721 43.22 43.779 43.412 
Sweden 53.183 48.539 52.093 53.924 50.069 50.566 
UK 36.5 35.053 36.457 37.469 35.647 35.56 
USA 27.317 27.854 29.254 29.893 26.307 25.58 
EU(15)(average) 39.27 40.086 40.908 41.715 40.592 40.467 
OECD 34.766 35.681 36.425 37.097 36.36 36.316 
ที่มา: World Development Indicator 2006 

 
ตารางที่ 4: สัดสวนงบประมาณการสังคมตอรายไดทางภาษีในบางประเทศ 
  1990 1995 1998 2000 2002 2003 
Belgium 0.58 0.59 0.56 0.55 0.57 0.58 
Denmark 0.53 0.58 0.54 0.51 0.55 0.57 
Finland 0.55 0.59 0.50 0.44 0.48 0.50 
France 0.60 0.66 0.65 0.62 0.64 0.66 
Japan 0.39 0.52 0.57 0.61 0.68 0.70 
Korea 0.16 0.18 0.26 0.22 0.22 0.22 
Norway 0.54 0.57 0.57 0.51 0.56 0.58 
Sweden 0.57 0.67 0.59 0.53 0.61 0.62 
UK 0.47 0.58 0.53 0.51 0.56 0.58 
USA 0.49 0.55 0.51 0.49 0.61 0.63 
EU(10) 0.56 0.60 0.56 0.54 0.58 0.59 
EU(15) 0.52 0.56 0.54 0.52 0.56 0.57 
Malaysia 0.063857 0.04128 0.047 0.062 0.067 0.083 
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Singapore     0.028 0.130 0.184 0.091 
Thailand 0.246472 0.037612 0.066 0.078 0.103 0.134 
ที่มา: คํานวณจาก World Development Indicator 2006 ขอมูลรายไดภาษีรวมของไทยจาก ธนาคารแหง
ประเทศไทย รายงานเศรษฐกิจการเงิน 
 

คุณลักษณะประการที่สามคือ โครงสรางการจัดเก็บภาษี (taxation)  ในประเทศที่มี
ความเปนรัฐสวัสดิการที่อยูในระดับที่ต่ํากวา การจัดเก็บภาษีจะมีโครงสรางแบบถดถอยกวาโดย
เปรียบเทียบ แตจะอาศัยกลไกในระบบตลาดเสรีเพ่ือแกปญหาการวางงาน ในทางตรงกันขาม
กัน สําหรับประเทศที่มีขนาดของสวัสดิการในระดับที่สูง เชนเดนมารก จะมีการจัดเก็บภาษีใน
อัตราที่กาวหนา ประมาณรอยละ 60 ของรายไดขั้นสูง ประกอบกับภาษีทางสังคมอื่นๆ และภาษี
การบริโภคเชนภาษีมูลคาเพิ่ม ที่มีอัตราสูงถึงรอยละ 25 ของมูลคาสินคา เพ่ือนําเอาไปใชบริการ
สาธารณะ ตารางที่ 3 แสดงถึงรายไดทางภาษีในบางประเทศคิดเปนรอยละของ GDP เพ่ือนํามา
เปรียบเทียบขนาดของการจัดเก็บภาษี พบวาในป 2003 สวีเดนจัดเก็บภาษีทั้งหมดประมาณ
รอยละ 50.6 ของ GDP ตามมาดวย เดนมารก รอยละ 48.3 สูงกวาอังกฤษและสหรัฐฯ ซึ่งมี
รายไดทางภาษีเพียงรอยละ 35.6 และ 25.6 ตามลําดับ และประเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม
เชนญ่ีปุนและเกาหลี ซึ่งมีรายไดทางภาษีเพียงประมาณรอยละ 24 ของ GDP ตารางที่ 4 แสดง
ถึงสัดสวนงบประมาณทางสวัสดิการสังคมตอรายไดทางภาษี โดยสัดสวนดังกลาวสะทอนถึง
สถานะทางการคลังและความสมดุลระหวางรายรับและรายจายในดานสวัสดิการในแตละประเทศ  
ในภาพรวม ประเทศแถบสแกนดิเนเวียและประเทศพัฒนายังคงมีสัดสวนที่สูง กลาวคือประเทศ
ในกลุมดังกลาวยังคงแบกภาระทางดานสวัสดิการทางสังคมมากกวาประเทศกําลังพัฒนาเมื่อ
พิจารณาสัดสวนของงบประมาณ อยางไรก็ตาม ขนาดของงบประมาณเพื่อสวัสดิการทางสังคม
ตอรายไดทางภาษีก็ยังไมไดเปนตัวชี้ขาดวารัฐใหความสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนั้นจึง
จําเปนตองพิจารณาลงไปในรายละเอียดขององคประกอบทางการคลังดวย 
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ตารางที่ 5: ภาระภาษีรวมกับสวัสดิการที่ไดรับตอคนในป 2000 
Total Tax Wedge and Social Expenditure  Sweden Norway US 

marginal tax wedge rate for single or principal earner (as 
% of gross earning) 

   
64.63  

  
55.05 

  
34.56 

average gross earning before taxes for single or principal 
earner ( in US dollars at current price) 

   
27,285.82  

  
32,930.69 

  
33,129.26 

average total tax wedge for single or principal earner 
(in US dollars at current price) 

       
17,634.59  

    
18,129.40  

   
11,450.60  

marginal tax wedge rate for spouse (as % of gross 
earning) 

   
53.56  55.0531915 

  
34.56 

average gross earning before taxes for couple (in US 
dollars at current price) 

   
45,476.36  

  
54,884.49 

  
55,215.43 

  

Total Tax    
Wedges 

average total tax wedge for couple (in US dollars at 
current price)  

       
27,426.31  

    
30,276.09  

   
19,122.50  

Family 
   

886.07  
  

1,378.05 
  

250.80 

Housing 
   

171.45  
  

59.45                -   

Active labour market 
   

353.42  
  

268.35 
  

51.59 

Unemployment 
   

382.24  
  

382.24 
  

80.45 

Health 
   

1,735.15  
  

1,808.53 
  

2,006.33 

Incapability-related 
   

1,384.33  
  

1,697.67 
  

375.43 

Old age 
   

2,537.03  
  

2,364.36 
  

1,765.03 

Survivor 
   

171.66  
  

107.90 
  

283.62 

  

Social  
Expenditure 

Other social policies 
   

191.83  
  

225.75 
  

161.39 

 Total social expenditure 
         
7,813.18  

      
8,292.29  

     
4,974.63  

 Average social expenditure as (as % of gross 
earnings) for single or principle earner 

              
28.63  

           
25.18  

          
15.02  

 Average social expenditure as (as % of gross 
earnings) for couple per person 

              
34.36  

           
30.22  

          
18.02  

 Average Welfare Received-Tax Paid ratio for single  
            
0.4431  

         
0.4574  

        
0.4344  

 
Average Welfare Received-Tax Paid ratio for Couple 
per person 

            
0.5698  

         
0.5478  

        
0.5203  

ที่มา: คํานวณจาก OECD Stat อัตราแลกเปลี่ยนจาก www.x-rates.com  
หมายเหตุ: ภาระภาษีทั้งทางตรงและทางออมที่นํามาคํานวณเปนการประเมินของ OECD 
 
3. ความมีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในระบบรัฐสวัสดิการ 

ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบ ระหวางระดับสวัสดิการในบางประเทศที่นํามาเปน
ตัวอยางที่เปนรัฐสวัสดิการ (สวีเดน และนอรเว) และที่เปนระบบทุนิยมเสรี (สหรัฐฯ) ในการ
หลีกเลี่ยงปญหาเรื่องความแตกตางของระดับคาครองชีพระหวางประเทศ จึงไดเรียบเรียงและ
คํานวณสัดสวนมูลคาการใชจายดานสวัสดิการเฉลี่ยตอรายตอรายไดกอนหักภาษี (welfare 
received- tax paid ratio) มาพิจารณาใหมีความละเอียดขึ้นไปอีกระดับหน่ึง พบวาสําหรับคน
โสดในปะเทศสวีเดน นอรเว และสหรัฐฯ จะไดรับสวัสดิการตอรายไดกอนหักภาษีจากรัฐเปน
สัดสวนรอยละ 28.63  25.18 และ 8.02 ตามลําดับ สําหรับผูที่สมรส จะไดรับสวัสดิการสัดสวน
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รอยละ 34.36 30.22 และ  18.02 ตามลําดับ  ในสวนนี้เปนการยืนยันอีกครั้งถึงความเปนรัฐ
สวัสดิการของประเทศสวีเดนและนอรเวที่มีมากกวาสหรัฐฯ อยางมีนัยสําคัญ 

สําหรับอีกสวนหน่ึงของตารางที่ 5 แสดงถึง อัตราสวัสดิการตอภาษีหน่ึงหนวยเงินตรา 
(ในกรณีนี้ไดใชหนวยเงินเหรียญสหรัฐฯ ตามฐานขอมูลของ OECD) ตอราย ในทั้งสามประเทศ 
พบวา สําหรับคนโสด สัดสวนดังกลาวคํานวณไดเปน 0.4431 0.4574 และ 0.4344 ตามลําดับ 
กลาวคือ ประชากรโดยเฉลี่ยจะไดรับสวัสดิการกลับคืนที่มีมูลคา 0.4431, 0.4574 และ 0.4344 
เหรียญสหรัฐฯ ตอการเสียภาษีทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐฯ  สําหรับประชากรที่สมรส ก็จะได
สวัสดิการที่สูงขึ้นตอการเสียภาษีทุก 1 เหรียญสหรัฐฯ ในทั้งสามประเทศที่นํามาคํานวณโดย
คราวๆ ซึ่งผลการคํานวณสัดสวนดังกลาว ก็ไมไดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในทั้งสามประเทศ
โดยที่ประเทศในสแกนดิเนเวียสามารถใหบริการทางสวัสดิการที่มีมูลคาสัดสวนตอรายไดกอน
หักภาษีไดมากกวากรณีสหรัฐฯ อยางมีนัยสําคัญ สัดสวนดังกลาวจึงแสดงใหเห็นวา กลุม
ประชากรที่มีรายไดสูงในประเทศสแกนดิเนเวียไมจําเปนตองเปนผูแบกรับภาระคาใชจายดาน
สวัสดิการของรัฐมากกวาประชากรกลุมเดียวกันในประเทศทุนนิยมเสรีดังเชนที่เคยมีการกลาว
อางกันในวงกวาง  

การที่สัดสวนมูลคาการใชจายดานสวัสดิการเฉลี่ยตอรายตอรายไดกอนหักภาษีไดคา
ใกลเคียงกันในทั้งสามประเทศตัวอยางนั้น อาจมีนัยวา ในกรณีประเทศสแกนดิเนเวีย รัฐมีสวน
ในการชวยแบกรับภาระในดานสวัสดิการของประชาชนทั้งประเทศ โดยไมตองพึ่งอาศัยเพียง
รายไดทางภาษีจากกลุมผูมีรายไดสูงพียงแหลงเดียว หรืออีกนัยหนึ่งคือการบริหารจัดการของรัฐ
ในรัฐสวัสดิการอาจมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการมากกวากรณีประเทศทุนนิยมเสรีก็
เปนได  อยางไรก็ตาม สัดสวนดังกลาวก็ไมไดเปนตัวชี้ขาดวารัฐใหความสําคัญในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงและไมสามารถแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่แทจริง  ดังน้ัน การพิจารณา
ในเร่ืองตนทุนและประสิทธิภาพจําเปนตองลงไปในรายละเอียดการใชจายดวย เชน Jeffrey D. 
Sach (2006) ไดชี้แจงถึงกรณีสหรัฐฯ ซึ่งอาศัยการบริการดานสาธารณสุขโดยเอกชนเปนสวน
ใหญก็ยังตองเผชิญกับตนทุนที่สูงกวาราคาตลาดเมื่อเทียบกับงบประมาณที่รัฐตองจายไป
บางสวนใหกับหนวยสาธารณสุขเอกชน ซึ่งสะทอนถึงประสิทธิภาพที่นอยกวาที่ควรจะเปน 
 
ตารางที่ 6: อัตราการวางงาน 
Denmark 2.0 (March 2008) 
Finland 6.6 (2007 est) 
Norway 2.10 (2008) 
France 7.5 (2007 est) 
Japan 3.8 (Jan 2008) 
Korea 2.9 (2007 est) 
Sweden 4.5 (2007 est) 
UK 5.4 (2007 est) 
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US 5.1 (March 2008) 
Malaysia 3.10 (2007 est) 
Singapore 1.6 (2008 est) 
Thailand 1.70 (2007 est) 

ที่มา The World Factbook 
 
ตารางที่ 7: ชั่วโมงการทํางานตอปตอคน 
  2002 2003 2004 2005 2006 
Belgium  1,579.00 1,575.00 1,549.00 1,565.00 1,571.00 
Denmark  1,555.90 1,552.40 1,558.20 1,573.50 1,577.40 
Finland  1,727.90 1,719.90 1,723.70 1,717.70 1,720.50 
France  1,536.30 1,529.80 1,554.50 1,559.00 1,564.40 
Japan  1,798.00 1,798.60 1,786.53 1,775.39 1,784.37 
Korea  2,465.00 2,434.00 2,394.00 2,353.80 2,305.00 
Norway  1,414.10 1,398.60 1,417.30 1,420.90 1,407.10 
Sweden  1,579.80 1,562.30 1,584.60 1,587.99 1,582.60 
UK  1,695.70 1,676.80 1,671.90 1,675.80 1,668.70 
USA  1,814.00 1,806.00 1,808.66 1,804.00 1,804.00 
EU(10)(average) 16,407.25 16,333.60 16,276.20 16,278.00 … 
EU(15)(average) 24,912.19 24,799.29 24,796.89 24,761.03 … 
OECD(average) 1,739.36 1,728.80 1,735.97 1,735.98 1,714.63 
Thailand  2,452.84 2,452.84 2,457.00 2,412.80 … 

ที่มา : World Development Indicator 2006 และ สํานักพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมกรณีประเทศไทย 

 
ตารางที่ 8: ผลิตภาพของแรงงานตอชั่วโมง Base Year (2000=100) 

  1990 1995 1999 2003 2005 2006 

Australia .. 88.39 99.37 107.54 108.59 109.33 

Austria 74.38 90.22 96.9 102.09 104.95 107.54 

Canada 82.97 89.44 96.85 102.61 105.14 .. 

Denmark 82.69 94.35 97.1 102.11 103.94 104.75 

Finland 73.93 86.64 95.91 104.25 109.3 113 

France 81.62 90.02 96.64 105.19 107.74 .. 

Germany .. 89.8 97.03 105.12 107.66 110.21 

Greece .. 88.25 96.19 110.15 116.77 114.36 

Italy 86.59 96.19 97.69 98.81 99.8 100.59 

Korea .. 79.56 97.12 113.18 124.15 128.37 

Netherlands .. 92.27 98.19 102.93 108.21 109.55 

Norway 76.36 90 96.12 108.48 111 110.34 



(ฉบับราง โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเขียน) 16 

Slovak Republic .. 78.82 98.07 120.45 124.73 134.31 

Sweden 77.79 87.69 96.36 107.54 115.54 118.9 

Switzerland .. 93.75 97.49 102.24 104.54 .. 
ที่มา: OECD Stat หมายเหตุ: Index OECD Base Year (2000=100) 

 
ความไมมีประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการทํางานในระบบรัฐสวัสดิการที่กลาวขานกัน

อยางแพรหลายนั้น สวนหนึ่งสะทอนจากอัตราการวางงานโดยเฉพาะในประเทศฟนแลนด 
(ตารางที่ 6) ซึ่งสอดคลองกับชั่วโมงการทํางานเฉลี่ย (ตารางที่ 7) ที่นอยกวาประเทศที่มีความ
เปนระบบตลาดเสรีโดยเปรียบเทียบ อยางไรก็ตาม อัตราการวางงานไมสามารถยืนยันความไม
มีประสิทธิภาพของตลาดแรงงานในประเทศสแกนดิเนเวียโดยรวมได เพราะสําหรับประเทศ
เดนมารก นอรเว และสวีเดน มีอัตราการวางงานเพียงรอยละ 2, 2.10 และ 4.5 ตามลําดับ ซึ่งต่ํา
กวาประเทศทุนนิยมเชน อังกฤษและสหรัฐฯ ซึ่งมีสหภาพแรงงานที่แข็งแกรงโดยมีนัยสําคัญ 
นอกจากนี้ หากดูผลิตภาพของแรงงานในตารางที่ 8 ก็จะเห็นวาผลิตภาพของแรงงานใน
สแกนดิเนเวียก็ไมไดดอยกวาที่อ่ืนๆ  ระบบเศรษฐกิจที่คอนขางจะมีความเปนเสรีนิยมสวนใหญ
จะอาศัยกลไกทางตลาดในการสรางการจางงาน สวนประเทศที่มีกฎหมายประกันการจางงานก็
จะตองเผชิญกับปญหาวางงานมาก เชน ประเทศฝรั่งเศส โดยที่ผานมา ประชากรอายุ 15-25 
มักนิยมกอการประทวงรัฐบาลเนื่องจากวามีการวางงานสูงเพราะฝรั่งเศสมีกฎหมายการจางงาน
ที่เขมงวดมากประเทศหนึ่ง นายจางจึงพิจารณามากกอนจะจางพนักงานประจํา เพราะเมื่อจาง
แลวก็จะไลออกยาก และจะตองรับผิดชอบในเร่ืองสวัสดิการหลายประการ อยางไรก็ตาม 
นักวิชาการที่สนับสนุนระบบรัฐสวัสดิการเห็นวาประเทศสแกนดิเนเวียโดยสวนใหญไดจัดการ
แกปญหาการวางงาน โดยการจัดสรรผูวางงานใหไปทํางานในดานงานบริการที่เกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตซ่ึงกอใหเกิดผลผลิตที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวมและนาจะเกิดประสิทธิภาพสําหรับ
ประชากรกลุมน้ีกวาการจัดการในหลายประเทศดวย 

 
ตารางที่ 9: การพยากรณสัดสวนอัตราการพึ่งพาในบางประเทศ (Dependency Ratio) 

 2000 2005 2010 2015 2020 

Belgium 38.51 38.801 39.203 42.388 46.385 
Denmark 27.968 28.636 31.594 36.51 40.921 
Finland 26.03 29.284 33.203 41.989 48.747 
France 35.893 36.99 38.932 45.483 51.434 
Japan 26.877 32.034 37.802 45.272 50.503 
Korea 12.352 16.275 20.88 26.135 33.189 
Norway 27.968 26.585 27.505 30.563 33.811 
Sweden 32.654 33.524 36.702 41.641 45.526 
United Kingdom 28.831 29.465 31.225 35.506 38.816 
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United States 20.857 20.904 22.178 25.064 29.075 
ที่มา: OECD Stat 

 
กลุมบทความวิจัยที่แสดงความกังวลในเรื่องการดํารงระบบรัฐสวัสดิการแบบเต็มรูปแบบ 

เชน Kildal (2003) Snyder et al (2000) และ Supan (2005) ไดชี้ไปถึงประเด็นในการที่รัฐเขา
ไปดําเนินการบริการสาธารณะในทุกๆ เร่ืองและควบคุมใหมีการกระจายรายไดที่ไมไดเปนไป
ตามระบบธรรมชาติของตลาด ทําใหหนวยผลิตในสังคมที่กําเนิดผล (productive sector) ไมได
รับผลตอบแทนตามมูลคาผลผลิตที่แทจริง ซึ่งหากระบบดังกลาวดําเนินไปในระยะเวลาหนึ่ง ก็จะ
เกิดปญหาในเรื่องขอจํากัดของงบประมาณของรัฐที่ไดมาจากการจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง โดย 
Friedrich August von Hayek (1960) เคยกลาวไววาการมีอัตราภาษีที่สูงมากก็เปรียบเสมือน 
“เสนทางกลับไปสูยุคทาส” เพราะระบบดังกลาวจะทําใหคนทํางานไมสามารถสรางฐานะใหม่ังคั่ง
ตามความสามารถของตนได และในที่สุดก็ตองกลับมาพึ่งพาอาศัยสวัสดิการของรัฐในวงจรเดิม
ตอไปโดยไมมีที่สิ้นสุด จากตารางที่ 9  คงปฏิเสธไมไดวาสัดสวนประชากรที่ตองไดรับการเลี้ยงดู
ตอประชากรที่ทํางานนับวันมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ปรากฏการณดังกลาวมีนัยวา 
สําหรับประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการ สัดสวนของรายจายดานสวัสดิการสังคมตอรายไดทาง
ภาษี (โดยเฉพาะจากคนทํางาน) จะมีอัตราสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เชนในป 1970 ประเทศ
เดนมารกมีประชากรที่เปนผูอาศัยสวัสดิการรัฐเพียง 300,000 คน แตปจจุบัน ประชากรกลุมน้ี
ไดขยายจํานวนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 900,000 คนในขณะที่จํานวนประชากรโดยรวมทั้งประเทศ
ยังไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก ซึ่งอยูที่ประมาณ 5 ลานคน (Hansen, 2003) จึงทําใหเกิดคําถาม
วาระบบดังกลาวจะดํารงไปไดอีกนานเทาใด  

อยางไรก็ตาม นักวิชาการที่สนับสนุนระบบรัฐสวัสดิการเชน Sachs มีความเห็นที่
แตกตางออกไปจาก von Hayek  โดยเชื่อวารัฐสวัสดิการมีความยั่งยืนเพราะจะนําพาสังคมไปสู
ความเปนธรรม ความเทาเทียม และการแขงขันในระดับสากลมากยิ่งขึ้น เม่ือเปรียบเทียบ
ระหวางประเทศตลาดเสรีของโลก เชน ออสเตรเลีย แคนาดา ไอรแลนด นิวซีแลนด อังกฤษและ 
สหรัฐฯ ที่มีอัตราภาษีที่ต่ํากวาและมีงบประมาณการสาธารณะโดยเฉลี่ยเพียงประมาณรอยละ 17 
ของ GDP เทียบกับประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกวาและมี
งบประมาณเพื่อการสาธารณะโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 27 ของ GDP   Sachs ไดพิจารณา
ตัวชี้วัดดัง เชน รายไดตอประชากรที่ทํางาน อัตราความยากจน และการกระจายรายได เปนตน 
เพ่ือเปรียบเทียบผลลัพธที่เปนรูปธรรมทางสังคม พบวาตัวชี้วัดดังกลาวในประเทศสแกนดิเนเวีย
เปนที่นาพอใจมากกวาประเทศในประเทศตะวันตกหลายประเทศ   
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4. สภาวะการกระจายรายได  
 
ตารางที่ 10: การกระจายรายได (คาสมประสิทธิจีนี)  

 mid70s mid-1980s mid-1990s 2000 

Belgium .. 31.2 30.5 30.5 
Denmark .. 22.8 21.3 22.5 
Finland 23.5 20.7 22.8 26.1 
France .. 27.6 27.8 27.3 
Japan 26.6 27.8 29.5 31.4 
Norway .. 23.4 25.6 26.1 
Sweden 23.2 21.6 21.1 24.3 
United Kingdom 25.5 28.6 31.2 32.6 
United States 31.3 33.8 36.1 35.7 
OECD-20  28.9 30.6 30.8 
OECD-25   30.9 30.8 

ที่มา: Society at Glance 2002 and 2005: equality indicator, OECD Stat 

 
ตารางที่ 11: การกระจายรายไดโดยเทียบสัดสวนระหวางกลุมที่มีรายไดสูงสุดตอกลุมที่มีรายได
ต่ําสุดในประเทศ 
  1990 1998 2000 2002 2003 
Belgium … 1.959(99) 1.961 1.998 2.025 
Denmark 2.159 2.475 2.507 2.574 2.630 
Finland 2.493 2.422 2.412 2.449 … 
France 3.263 3.047 3.169 3.134 … 
Japan 3.164 2.977 2.975 2.982 2.945 
Korea 3.887 3.854 4.000 3.999 … 
Norway   1.960 2.003 2.112 … 
Sweden 2.008 2.222 2.346 2.288 2.302 
UK 3.414 3.445 3.398 3.545 3.498 
USA 4.343 4.561 4.583 4.660 4.674 
Malaysia 3.524 3.970(97) 3.607(99) … 22.1 (D10/D1, 07) 
Singapore 11.4 13.6(97) 14.6(98) 17.9(99) 20.9(00) 
Thailand 14.062(94) 13.043 (98) 14.545 13.229 12.092 (04) 

ที่มา: OECD Stat วงเล็บหลังขอมูลคือปของขอมูลนั้น ขอมูลสําหรับประเทศไทย คือสัดสวนรายไดเฉล่ียของ 
Q5 ตอ Q1 ขอมูลสําหรับมาเลเซียป 1990-1999 นํามาจาก Kim (2005) โดยเปนคา ratio of income share 
of top 20% to bottom 40% นํามาจาก Human Development Report 2007/2008 ขอมูลสําหรับสิงคโปร 
นํามาจาก Kim (2005) เปนขอมูล top 20% to bottom 20%  
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กลุมนักวิชาการที่สนับสนุนระบบรัฐสวัสดิการไดกลาวถึงความตรงไปตรงมาในการ
บริหารจัดการและผลลัพธที่มีความชัดเจนและสามารถแสดงตัวชี้วัดของความสําเร็จสูสาธารณะ
ใหเขาใจไดโดยไมยากเมื่อเทียบกับระบบอ่ืน (Snyder et al, 2000) ที่ผานมาสถิติในหลาย
ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียไดแสดงใหเห็นวามาตรฐานความเปนอยูของพลเมืองอยูในระดับที่
ดีกวาอีกหลายประเทศ ซึ่งทําใหประชากรมีคุณภาพดี สามารถกอใหเกิดผลผลิตที่สูงขึ้น และทํา
ใหผลิตภัณฑมวลรวมอยูในระดับที่สูงขึ้น เปนตน เหลานี้สงผลใหเศรษฐกิจมีความมั่นคงและ
อัตราความยากจนในสังคมอยูในระดับที่ต่ํากวารวมทั้งมีการกระจายรายไดที่ทั่วถึงกวาประเทศ
อ่ืนโดยเปรียบเทียบ (ตารางที่ 10 และ 11)  
 
แผนภาพที่ 5: ผลประโยชนสุทธิที่แตละกลุมอายุไดรับในประเทศแองโกล-แซ็กซอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: คัดลอกตัดตอนมาจาก Dang et al (2006)  
หมายเหตุ: สําหรับแผนภาพที่ 5 และ 6 ในแตละกลุมอายุ ผลประโยชนสุทธิตอคนแสดงเปนสัดสวนรอยละ
ของผลประโยชนสุทธิเฉล่ียสําหรับประชากรทั้งประเทศ ตัวอยางเชน มูลคารอยละ 200 หมายความวาบุคคล
ในกลุมอายุกลุมนั้นไดรับผลประโยชน 2 เทาของผลประโยชนเฉล่ียของทุก quintile ที่บุคคลกลุมอายุเดียวกัน
จะไดรับ   
 

แผนภาพที่ 6: ผลประโยชนสุทธิที่แตละกลุมอายุไดรับในประเทศสแกนดิเนเวีย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: คัดลอกตัดตอนมาจาก Dang et al (2006)  
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ตารางที่ 12:  การปรากฏผูที่มีรายไดต่ําสุดตามกลุมอายุ (รอยละของจํานวนคนในกลุมอายุ
เดียวกันที่อยูใน Income Quintile ต่ําที่สดุ)  
Age Germany Finland France UK Norway Sweden US 
0-4 20.3 29.7 27.7 32.5 18.1 20.5 29.0 
5-9 22.2 16.9 23.7 33.0 16.1 18.1 28.9 
10-14 19.2 13.1 19.5 25.7 13.3 15.6 24.7 
15-19 16.7 16.0 18.1 15.8 15.7 17.1 21.4 
20-24 25.0 36.4 26.5 17.8 33.8 37.7 22.0 
25-29 20.6 22.8 20.1 20.3 18.1 22.8 18.5 
30-34 17.0 18.1 17.8 16.9 13.9 16.5 17.2 
35-39 14.7 13.6 15.2 15.0 11.7 16.9 15.5 
40-44 13.2 12.7 15.8 15.6 9.9 13.9 13.5 
45-49 10.9 11.7 11.9 11.2 8.9 9.8 11.8 
50-54 18.1 10.7 13.5 13.5 7.7 10.0 11.2 
55-59 19.6 12.2 18.0 13.7 9.2 7.2 15.1 
60-64 22.5 19.7 19.0 15.7 18.6 11.0 18.1 
65-69 26.8 26.5 21.7 15.2 30.5 19.9 19.6 
70-74 22.1 29.0 23.5 28.1 39.3 24.5 23.9 
75-79 29.0 39.8 26.4 31.2 54.3 36.2 27.6 
80+ 40.4 49.4 32.6 28.4 66.3 63.0 33.4 
Total 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 
Old age Poverty 
count (1998) 

9.3 6.0 5.4 12.0 11.1 2.8 22.1 

ที่มา: คัดลอกตัดตอนมาจาก Dang et al (2006)  
หมายเหตุ: ขอมูล ประเทศฟนแลนด ป 1997 ประเทศฝรั่งเศสป 1994/1995 ประเทศเยอรมันป 1998 ประเทศ
นอรเวป 1998 ประเทศสวีเดนป 1998 ประเทศอังกฤษป 1995/1996 และสหรัฐฯป 1998 

 “Old age” ในแถวลางสุดหมายถึงผูที่อายุ 65 ขึ้นไป “Poverty line” ในที่นี้มีนิยามวาเปนรอยละ 50 
ของ median ในรายไดครัวเรือนโดยใชเกณฑ “square root of household size” คิดเปนรายป (รายละเอียด
เพ่ิมเติมทางดานเทคนิคในที่มาที่ระบุไว) 

 
จากแผนภาพที่ 5 และ 6 พบวาในประเทศแองโกล-แซ็กซอน คือประเทศอังกฤษและ

สหรัฐฯ ผลประโยชนสุทธิที่บุคคลจะไดรับมีการเริ่มเพ่ิมขึ้นอยางเดนชัดโดยเฉพาะโดยเฉพาะใน
กลุม top quintile ในชวงอายุ 55 ปขึ้นไป ในทั้งสองประเทศ กลุมที่รวยที่สุดรอยละ 20 แรกนั้น 
ไดรับประโยชนนอยมากในชวงกอนจะถึงวัยเกษียร ในขณะที่รายจายดานสวัสดิการโดยรวมใน
สหรัฐฯ จะโนมเอียงไปทางกลุมผูสูงอายุ แตผลประโยชนในอังกฤษที่ผูเกษียรที่มีฐานะมั่งคั่งจะ
ไดรับจากรัฐน้ันมีอัตราที่ต่ํามากเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของประเทศ  เน่ืองจากอังกฤษมีเพดาล
อัตราเงินบํานาญที่คอนขางต่ํา อยางไรก็ตาม ผูรับบํานาญใน top quintile ยังคงดํารงชีพอยูได
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ดวยการอาศัยรายไดสวนตัว ไมใชเปนเพราะการสงเคราะหเอาใจใสจากรัฐบาล  ประเด็นนี้
ชี้ใหเห็นวา รายไดบํานาญที่รัฐบาลอังกฤษพึงจะมีใหแกประชากรผูสูงอายุนั้นไมไดมีอิทธิพลมาก
นัก เม่ือเทียบกับประเทศอื่น ในการทําใหเกิดความแตกตางทางรายไดระหวางผูสูงอายุในกลุม
รายไดตางๆ  อยางไรก็ตามในประเทศนอรดิก ผลประโยชนที่ไดรับหลังการเกษียรนั้น เพ่ิมขึ้น
อยางเดนชัดเม่ืออายุ 55-59 ในประเทศนอรเวและสวีเดน แตเพ่ิมขึ้นเร็วกวาในประเทศฟนแลนด
ที่ชวงอายุ 50-54 สวนหนึ่งเปนเพราะวาฟนแลนดเคยใชนโยบายโครงการเกษียรกอนอายุชวง
เศรษฐกิจถดถอยในเมื่อป 1990s  สําหรับในสวนอ่ืนๆ แนวโนมในทั้งสามประเทศนี้เร่ือง
ผลประโยชนของประชาชนจะไปในทิศทางเดียวกัน  โดยที่สัดสวนผลประโยชนสวนใหญจะ
นําไปสูกลุมที่มีรายไดนอย  

จากตารางที่ 12 พบวาการปรากฏของกลุมรายไดต่ําจะลดลงเมื่ออายุประมาณ 55 
สําหรับหลายประเทศ ซึ่งเปนชวงอายุที่คนทํางานเขาสูวัยเกษียร   สําหรับประเทศนอรดิกพบวา
มีการกระจุกตัวของกลุมคนรายไดต่ําในกลุมสูงอายุมากยิ่งขึ้น โดยที่กลุมรายไดต่ําในผูสูงอายุมี
สัดสวนที่นอยกวาในกรณีของสหรัฐฯ   อยางไรก็ตาม รายไดและผลประโยชนที่รัฐพึงจะมีใหใน
ประเทศนอรดิก (จากแผนภาพที่ 6) สวนใหญมีความเพียงพอที่จะทําใหผูสูงอายุที่มีรายไดต่ําไม
ตองตกลงไปสูในสภาวะที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน (poverty line) โดยตารางที่  12 ได
แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนนั้นมีเพียงรอยละ 6 11.1 และ 2.8 ใน
ฟนแลนด นอรเว และสวีเดน ตามลําดับ ในขณะที่อัตราดังกลาวในสหรัฐและอังกฤษ คือ 22.1 
และ 12 ซึ่งโดยเฉลี่ยสูงกวาของประเทศนอรดิกอยางมีนัยสําคัญ ขอมูลน้ีสะทอนใหเห็นถึงความ
เหลื่อมล้ําทางรายไดโดยรวมที่นาเปนหวงในกลุมผูสูงอายุโดยเฉพาะในสหรัฐฯ  
 
5. คุณภาพชีวิตและ “ความสุข” ของประชากรในระบบรัฐสวัสดิการ 
 
ดานการสาธารณสุข 
แผนภาพที่ 7: อายุเฉลี่ยของประชากร 
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ที่มา: สถิติจาก World Development Indicator 2006 



(ฉบับราง โปรดอยานําไปอางอิงโดยไมไดรับอนุญาตจากผูเขียน) 22 

 
ในอีกมุมมองหนึ่งสําหรับเร่ืองคุณภาพชีวิต มีนักวิชาการที่ไมเห็นสอดคลองกับคํากลาว

ที่วาคุณภาพชีวิตในประเทศสแกนดิเนเวียอยูในระดับที่สูง เม่ือพิจารณาถึงอายุเฉลี่ยของ
ประชากร (แผนภาพที่ 7) พบวาอายุเฉลี่ยของประชากรในภาพรวมในประเทศสแกนดิเนเวียก็
ไมไดแตกตางไปจากในประเทศที่มีตลาดเสรีมากกวาโดยเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญมากนัก 
อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยเชน Hansen (2003), Lenbeck (1995), Lind et al (2006), Korpi et al 
(1997) และ Pierson (1999) ซึ่งกลาวถึงคุณภาพการใหบริการสาธารณะ เชนในดาน
สาธารณสุข พบวามีอัตราการรอคอยเพื่อเขารับการผาตัดที่สูงมากในประเทศสแกนดิเนเวีย โดย
คําชี้แจงของนักการเมืองสวนใหญจะกลาววาเปนเพราะพฤติกรรมการบริโภคของชาว
สแกนดิเนเวียที่ชอบดื่มสุราและสูบบุหร่ีที่เกิดเปนความเคยชิน จึงทําใหอัตราดังกลาวสูงกวาที่
อ่ืน อยางไรก็ตาม หลายงานวิจัย เชน Pearson (2000) และ Yach (2001) ชี้แจงวา สาเหตุที่
เปนเชนน้ันก็เพราะวาการบริการสาธารณสุขที่ไมไดเปนไปตามกลไกระบบตลาดจึงขาดความมี
ประสิทธิภาพ 
 
ดานการศึกษา 

ในเรื่องการศึกษา สแกนดิเนเวียมีงบประมาณดานการวิจัยและการพัฒนาโดยเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 3 ของ GDP ในแตละป โดยประเทศสวีเดนมีอัตราที่สูงสุดที่ประมาณรอยละ 4 
ของ GDP ในขณะที่ประเทศพัฒนาอ่ืนๆ มีงบประมาณอยูที่ประมาณรอยละ 2 ของ GDP 
อยางไรก็ตาม สําหรับระบบการศึกษา เม่ือเทียบกรณีเดนมารกกับสหรัฐฯ พบวาแมเดนมารกจะ
ใหเงินสนับสนุนดานการศึกษามากกวา แตตามรายงานของ Education at Glance จัดทําโดย 
OECD พบวา ในประเทศเดนมารก มีเพียงรอยละ 15 ของประชากรอายุระหวาง 25-64 ปที่มี
วุฒิระดับปริญญาตรี แตในสหรัฐฯ มีรอยละ 26  ในสวีเดนมีประมาณรอยละ 13 และในนอรเวมี
ประมาณรอยละ 16 ในอีกขั้วหนึ่งของระบบการศึกษาพบวา ประชาชนที่ไดรับการศึกษาไมเกิน 
9 ป มีประมาณรอยละ 34 ในเดนมารก รอยละ 14 ในสหรัฐฯ  รอยละ 26 ในสวีเดน และรอยละ 
18 ในนอรเว อยางไรก็ตาม สถิติดังกลาวเปนเพียงเชิงปริมาณซึ่งไมสามารถสะทอนคุณภาพได 
นอกจากนี้ ประชากรในเดนมารก ไมสามารถเลือกที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่ตองการศึกษาไดใน
ทุกกรณีเนื่องจากในระบบรัฐสวัสดิการ เชนประเทศเดนมารก ผูบริหารประเทศเปนผูทําหนาที่ 
“เลือก” และพิจารณาวาสังคมจะตองการแพทย วิศวกร นักกฎหมาย และนักเศรษฐศาสตรใน
จํานวนเทาใด  ซึ่งการจัดสรรพื้นที่สําหรับจํานวนนักศึกษาในแตละสาขาวิชาไมไดกําหนดโดย
ความตองการโดยสังคมที่แทจริงแตถูกกําหนดโดยความคิดความเชื่อของผูบริหารประเทศ  
ดังนั้นหากนักเรียนไดคะแนนไมสูงพอ ก็จะไมมีสิทธิเขาเรียนในสาขาวิชาที่ตนตองการ ดังนั้น
แนวโนมนักศึกษาในประเทศสวนใหญ จึงหันเหไปทางวิชาสังคมศาสตรมากขึ้นและวิชาที่เปน
วิทยาศาสตรนอยลง (Hansen, 2003) 
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สภาวะอาชญากรรม 
ตารางที่ 13: แนวโนมจํานวนประชากรที่อยูในเรือนจําตอพลเมือง 100,000 คนของประเทศ  
 Denmark Norway Finland Sweden France Belgium UK US Japan Korea Thailand 
1992 66 58 65 63 84 71 88 505 36 126 127 
1995 66 55 59 65 89 75 99 600 38 133 186 
1998 64 57 50 60 86 81 126 669 42 147 271 
2001 59 59 59 68 75 85 127 685 51 132 392 
2004 70 65 66 81 92 88 141 723 60 119 262 
Foreign 
Prisoners  

22.6% 19.5% 8.5% 27.5% 19.2% 41.6% 14.2% 6.2% 7.9% 1.8% 6.3% 

Occupancy 
Rate 

90.4% 96.8% 100.2% 106.3% 118.1% 117.9% 114% 107% 105.9% 109.7% 170% 

ที่มา: World Prison in Brief, King’s College London ขอมูลประเทศเดนมารก นอรเว ฟนแลนด สวีเดน และเบลเยียม จาก 
Eurostat July 2007, June 2007, May 2007, Oct 2006 และ March 2006 ตามลําดับ ขอมูลประเทศฝรั่งเศสจาก INSEE Sept 
2007 ขอมูลของอังกฤษจาก Office for National Statistics Feb 2007 ขอมูลของสหรัฐฯ จาก US Census Bureau Stat 2006 
ขอมูลของประเทศญี่ปุน เกาหลีและไทยจาก UN  2007  

 
Sachs ชี้แจงวาการจํากัดสิทธิทางเศรษฐกิจสําหรับเอกชนใหอยูในขอบเขตที่รัฐสามารถ

ควบคุมและกํากับไดสงผลใหตลาดมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้น ปญหาทางสังคมที่เกี่ยวของกับ
สวัสดิการโดยรวม เชน ปญหาอัตราอาชญากรรมและจํานวนประชากรในเรือนจําที่นอยกวา
ประเทศอื่นๆ อยางมีนัยสําคัญ (ตารางที่ 12) อยางไรก็ตาม แมวาอัตราจํานวนคนในเรือนจําใน
ประเทศสแกนดิเนเวียจะนอยกวาที่อ่ืนๆ โดยเปรียบเทียบแตแนวโนมที่ผานมาก็ไดเพ่ิมขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญ โดย สถิติในป 1935-1960 มีจํานวนคอนขางคงที่ประมาณ 100,000 คดีตอป แต
หลังจากป 1960 จนถึงปจจุบัน อัตราดังกลาวไดเพ่ิมขึ้นถึงประมาณ 5 เทาซึ่งมีมากกวาปละ 
500,000 คดี โดยอาชญากรรมที่ใชความรุนแรงเพิ่มขึ้นจากจํานวน 2,000 คดีในป 1960 เปน 
15,000 คดีตอป ในปจจุบัน เพ่ิมขึ้น 7 เทา (Hansen, 2003) สิ่งที่ปรากฏขึ้นน้ีมีความขัดแยงกับ
ความเชื่อที่วา อาชญากรรมเกิดจากความยากจนและความไมเทาเทียม ซึ่งขอมูลในตารางที่ 12 
ดูเหมือนจะทําใหขอสันนิษฐานนี้มีความแมนยําลดนอยลง   

ความพยายามที่จะอธิบายอัตราอาชญากรรมที่สูงขึ้นในสแกนดิเนเวียนั้น ชี้ถึงเหตุผล
ของอาชญากรรมที่เพ่ิมขึ้นวา สวนหน่ึง อาจเปนเพราะจํานวนคนตางชาติผูอพยพเขามาใน
ประเทศมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สาเหตุที่สองคือ การมีระบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งเปนแบบจําลองมา
จากแนวคิดสังคมนิยม ทําใหความเคารพสิทธิและการครอบครองสวนบุคคลลดนอยลง เพราะ
ทุกคนมีความคิดวาสินทรัพยทุกอยางในประเทศถือเปนสาธารณะหมด  ผูที่ไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐ จึงมีเวลาวางพอที่จะทําอะไรในทางที่ผิดกฎหมายได  เหตุผลที่สาม อาจเกิด
จากปรัชญาอุดมคติในเรื่องที่วาการที่อาชญากรรมเกิดขึ้นนั้นจะตองไปลงโทษที่สังคม ไมใช
ผูกระทําผิดเนื่องจากสังคมเปนผูหลอหลอมความคิดของบุคคลนั้น ปรัชญาดังกลาวจึงสงผล
สรุปวา ผูที่กระทําผิดไมควรถูกลงโทษอยางรุนแรง แตควรไดรับการลงโทษโดยประชาคม  
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ในทางปฏิบัติ จึงเกิดการปลอยนักโทษเปนจํานวนมากในแตละป ซึ่งหลายฝายเชื่อวาอาจจะทํา
ใหยิ่งเพ่ิมจํานวนคดีอาชญากรรมใหมากขึ้นไปกวาเดิม (Lindbeck, 2003a)  
 
สภาวะการฆาตัวตาย 

ที่ผานมา ไดมีการเชื่อมโยงระหวางความพอใจในชีวิตกับอัตราการฆาตัวตายในประเทศ
ที่มีระบบรัฐสวัสดิการ ซึ่งมีงานวิจัยบางสวนไดชี้ถึงประเด็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการฆาตัวตาย
ในประเทศสแกนดิเนเวีย (Kolmos, 1987) จึงเกิดคําถามวา หากประชากรมีความสุขจริง ทําไม
จึงฆาตัวตาย คําอธิบายสําหรับเรื่องนี้มีความละเอียดออนอยูพอสมควร เพราะจําเปนตอง
พิจารณาลึกซึ้งไปถึงวามีปจจัยอะไร นอกเหนือจากปจจัยสี่ของมนุษย (กลาวคือ อาหาร 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค) ที่มนุษยพึงควรจะมีเพ่ือการดํารงชีพ ที่ประชากรโดย
เฉลี่ยในแถบประเทศสแกนดิเนเวียมีความตองการมากกวาประเทศอื่นๆ  เม่ือพิจารณาจากภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศในประเทศแถบนี้ พบวาจํานวนชั่วโมงที่มีมีแสงแดดในพื้นที่นี้นอยกวาใน
ประเทศอ่ืนๆ ในโลก ดวยสภาวะอากาศที่หนาวเย็นโดยสวนใหญ และประเพณีวัฒนธรรมในการ
เฉลิมฉลองโดยการดื่มเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอลและสูบบุหร่ี เพ่ือสรางความเบิกบานในการ
สังสรรคสมาคมในหมูพวกพองและครอบครัว ในการณนี้ งานวิจัย เชน  Brady (2006), 
Bushman et al (1990) และ Hawton (1994) ไดแสดงถึงความสัมพันธระหวางการดื่มเครื่องด่ืม
แอลกอฮอลและการสูบยากับการฆาตัวตายนั้นมีนัยสําคัญอยางปฏิเสธไมได   ดังน้ัน เม่ือยอน
ไปสูคําถามเดิมที่วา อัตราการฆาตัวตายที่เพ่ิมขึ้นนั้น เปนเพราะประชากรไมมีความสุขจริง
หรือไม  จึงเปนประเด็นที่ยังสามารถถกเถียงกันไดตอไปอีกเพราะการดื่มสุราและสูบบุหรี่ ใน
บริบทของสังคมสแกนดิเนเวียไมไดหมายความวาประชากรไมมีความสุข  สวนอัตราการฆาตัว
ตายที่สูงขึ้นน้ันเปนเพียงผลพวงที่เกี่ยวโยงกับการดื่มและสูบอยางมีความสุขและเกี่ยวโยงกับ
การปวยจากโรคที่เกิดจากการดื่มและสูบ  จึงไมสามารถชี้ชัดไดวารัฐสวัสดิการทําใหคนไมมี
ความสุขจนกระทั่งตองฆาตัวตาย เพราะการดื่มและสูบเปนทางเลือกบริโภคอีกทางหนึ่งของ
ประชากรผูมีอํานาจการซื้อที่สูงพอที่จะบริโภคเพื่อความบันเทิงได 
 
แนวโนมโครงสรางสถาบันครอบครัวในรัฐสวัสดิการ 

ในภาพที่แตกตางออกไปจากที่ Sachs ไดบรรยายเอาไว มีงานวิจัยอีกสวนหนึ่ง เชน 
Hamnette (1996) พบวาเมื่อรัฐเขาไปทําหนาที่ค้ําจุนสวัสดิการในครอบครัวซ่ึงด้ังเดิมทีเคยมี
การค้ําชูอุปถัมภกันมาในระหวางสมาชิกในครอบครัวกันเอง อาจมีสวนสงผลใหมูลคาทางจิตใจ 
(sentimental value) ในความสัมพันธด้ังเดิมของครอบครัวลดนอยลง  เน่ืองจากระบบดังกลาวมี
ผลทําใหโครงสรางทางสถาบันครอบครัวมีความออนแอลง Kurtz (2004) ชี้ถึงประเด็นวาในป 
1990 ทารกที่เกิดใหมในสวีเดน และ นอรเว เกิดจากผูปกครองที่ไมไดสมรสมีประมาณรอยละ 
39 และ 47  ตามลําดับ แตในป 2000 ไดเพ่ิมขึ้นเปน รอยละ 50 และ 55 ตามลําดับ  ในป
เดียวกันในเดนมารกมีสถิติสูงถึงรอยละ 60  ปรากฏการณดังกลาว นอกจากอาจจะเกิดจาก
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โครงสรางทางสถาบันที่ออนแอลง ยังเปนผลมาจากสาเหตุอ่ืนๆ ที่อาจสงผลสนับสนุนดวย
เชนกัน อาทิ กฎหมายในประเทศสแกนดิเนเวียที่อนุญาตใหมีการสมรสระหวางเพศเดียวกัน 
การสนับสนุนการคุมกําเนิด การยอมรับการทําแทงในสังคมมากขึ้น การเกิดกระแสสิทธิสตรี
สังคมนิยม และความเปนปจเจกนิยมมากขึ้น เปนตน (Sainsbury, 2001) แนวโนมดังกลาว
สงผลตอเน่ืองใหเกิดการอยารางสูงขึ้นไปพรอมๆ กัน และการอยารางไมไดถูกมองวาจะมีผลเสีย
ตอเด็กอีกตอไปเพราะสังคมยอมรับการเปนผูปกครองเดี่ยวมากขึ้น   

แมวาสถิติแสดงถึงผลลัพธทางสังคมที่ถูกนํามาเผยแพรไดสะทอนใหเห็นวาแนวโนม
สภาพครอบครัวในประเทศสแกนดิเนเวียไดเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการสมรสเกิดขึ้นเม่ือประชากร
อายุสูงขึ้น หรือไมเกิดการสมรสเลยสําหรับประชากรสวนใหญ ซึ่งตามรายงานของ Hansen 
(2003) เม่ือเทียบกับป 1960 ในเดนมารก มีรอยละ 91 ของสตรีอายุ 30 ปขึ้นไปที่สมรส แต
ปจจุบันมีนอยกวารอยละ 50  ในป 1950-1975 มีอัตราการอยารางรอยละ 18 แตในชวงระหวาง
ป 1970-1985 มีอัตราการอยารางระหวางผูที่แตงงานไมเกิน 7 ปถึงรอยละ  20  ในป 2000 
หนึ่งสวนสามของประชากรมีสถานะทางกฎหมายเปนโสด  อยางไรก็ตาม แมภาพดังกลาวจะถูก
นํามาเผยแพรโดยนักวิชาการในหลายศาสตรจากหลายภูมิภาคของโลกวาเปน “ปญหา” ที่นา
กังวลก็ตาม แตแทจริงแลว สําหรับประชาการชาวสแกนดิเนเวียเองอาจจะมองและมีความรูสึก
วาภาพดังกลาวไมใชปญหาเลย เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวสแกนดิเนเวียสวนใหญในยุคปจจุบัน
ไดเปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมเดิม เชนเดียวกับประเทศตะวันตกหลายประเทศ โดยประชากร
รุนใหมอาจจะมีความสุขและยินดีเลือกที่จะอยูดวยกันโดยไมสมรสและมีสถานะทางกฎหมายเปน
โสดเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราที่สูง Lindbeck (2003a, 2003b) ซึ่งหากเปนเชนน้ัน ภาพ
ดังกลาวก็อาจจะไมใชเปนปญหาที่หลายฝายกําลังใหความกังวลอยู 
 
ดัชนีแหงความสุข 
 
ตารางที่ 14: ดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติ (Human Development Index: HDI) 
 Group/Rank HDI 
Iceland High/1 0.968  
Norway High/2 0.968  
Sweden High/6 0.956  
Japan High/8 0.953  
France High/10  0.952  
Finland High/11 0.952  
US High/12 0.951  
Denmark High/14 0.949  
UK High/16 0.946  
Belgium High/17 0.946  
Singapore High/25 0.922  
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South Korea High/26 0.921  
Malaysia High/63 0.811  
Thailand Medium/78 0.781  
ที่มา: HDI 2005 จาก UN Human Development Report 2007/2008  
 

ตารางที่ 15: ดัชนีความสุขของโลก (Happy Planet Index: HPI) ป 2006 
 Rank HPI 
Vanuatu 1 68.21 
Columbia 2 67.24 
Thailand 32 55.39 
Malaysia 44 52.69 
Japan 95 41.70 
Denmark 99 41.40 
UK 108 40.29 
Norway 115 39.18 
Sweden 119 38.17 
Finland 123 37.36 
Singapore 131 36.14 
Australia 139 34.06 
US 150 28.83 

ที่มา: www.neweconomics.org 
 

ในภาพรวม การเปนที่ยอมรับวาระบบรัฐสวัสดิการยังคงเปนตนแบบของแบบจําลองที่
ทําใหประชากรมีความเปนอยูที่ดีนั้น ถูกยืนยันโดยหลายดัชนีชี้วัดที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
เชน ดัชนีการพัฒนามนุษยของสหประชาชาติ (Human Development Index - HDI) ของ
สหประชาชาติ ซึ่งเปนดัชนีรวม พิจารณาจาก ดัชนีอายุขัยของประชากร ดัชนีการรูหนังสือและ
อัตราการไดเขารับการศึกษา และดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศของประเทศตางๆ ทั่ว
โลก  ตารางที่ 14 แสดงถึงคาดัชนีและลําดับของแตละประเทศ ซึ่งประเทศแถบสแกนดิเนเวียก็
อยูในลําดับตนๆ นอกจากนี้ยังมีดัชนีความสุขในโลก (Happy Planet Index: HPI) ซึ่งจัดทําขึ้น
เม่ือ ป 2006 โดย New Economics Foundation ซึ่งเปนองคกรอิสระของประเทศอังกฤษ จัดทํา
เพ่ือเปนดัชนีเสริม HDI โดยเพิ่มประเด็นการครอบคลุมไปถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน
ของมนุษยชาติดวย  (ตารางที่ 15) ทั้งน้ี ก็มีขอทวงติงที่ควรคํานึงไววา ”ความพอใจในชีวิต” (life 
satisfaction) ที่เปนสวนหน่ึงในการสรางดัชนีนั้นก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ขึ้นอยูกับบรรทัดฐาน
ของแตละประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ (Johns and Ormerod, 2007) อยางไรก็ตาม แม
จะพิจารณาในประเด็นดังกลาว ตารางที่ 15 ก็ยังสะทอนใหเห็นวาประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย
ยังคงอยูในระดับตนๆ ของการทําดัชนีที่ครอบคลุมไปอีกมิติหน่ึง  
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6. ความสําเร็จหรือความลมเหลว: สรุปบทสังเคราะหขอวิภาคระบบรัฐสวัสดิการ 
แมวาในระยะเวลาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ระบบรัฐสวัสดิการ

โดยเฉพาะในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือไดวาเปนตนแบบรัฐสวัสดิการ จะไดสรางความ
ประทับใจไวใหแกพลเมืองสวนใหญมาแลวก็ตาม แตมาถึงวันน้ี ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการ เร่ิมตั้งคําถามในเรื่องของความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบดังกลาว ประสบการณของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววาการประยุกตระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีความ
จําเปนเปนอยางยิ่ง ในทางกลับกัน ประเทศเสรีนิยม ก็ไดหันมาพิจารณาทางเลือกที่เปนสังคม
นิยมมากขึ้น (Orszag et al, 1997; Feldstein, 1997)   หลายประเทศในเอเชีย เชนสิงคโป และ
ประเทศตะวันตกก็มีขอเรียกรองใหมีสวัสดิการเพิ่มมากขึ้น  
 บทความนี้ไดเรียบเรียงประเด็นวิภาคของระบบรัฐสวัสดิการในหลายมุมมอง ตัวชี้วัด
สากลในดานคุณภาพชีวิต ความมีความสุขของสังคม ความพอใจในชีวิต ในประเทศที่มีรัฐ
สวัสดิการแสดงผลใหอยูในลําดับตนๆ  อยางไร ก็ตาม สําหรับระบบดังกลาว ก็มีการตั้งคําถาม
เร่ืองความยั่งยืนของระบบ ความมีประสิทธิภาพ ความเหมาะสมในดานการเคารพสิทธิและ
กรรมสิทธิ์สวนบุคคล อาชญากรรมที่เพ่ิมขึ้น คุณภาพการบริการสาธารณะตางๆ เชน การ
สาธารณสุข และการศึกษา เปนตน ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่ไมเปนรูปธรรม เชนการตั้งนิยามของ
ความสุขและความพอใจในชีวิต ซึ่งเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับบรรทัดฐานการใหคุณคาของแตละบุคคล 
จําเปนตองลงไปในรายละเอียดในหลายๆดานเชน ดานวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิต และทางเลือก
ของคนในบริบทของสังคมนั้นๆ ดวย เชน การไมสมรสและอยูดวยกันมีบุตร การอยาราง การมี
แนวโนมในการศึกษาในสาขาวิชาที่เปนวิทยาศาสตรนอยลง อาจมองวาเปนปญหา แตแทจริง
แลว อาจไมใชเปนปญหา การไมสมรส อาจถือวาเปนแนววิถีชีวิตในปจจุบัน ที่ไมไดเกิดขึ้นใน
เฉพาะประเทศสแกนดิเนเวีย แตเปนไปในกระแสเดียวกันทั่วโลก การอยารางที่เพ่ิมขึ้น อาจเปน
เพราะคนแตงงานนอยลง สัดสวนดังกลาวเลยสูงขึ้น การฆาตัวตายที่มีอัตราสูงขึ้น อาจไมใชเปน
เพราะประชากรไมมีความสุข แตอาจเปนผลพวงจากการดื่มและสูบอยางมีความสุขในการพบปะ
สังสรรคตามธรรมเนียมพ้ืนบาน ดังน้ัน การพยายามที่จะนําคุณลักษณะของแตละระบบมา
ประยุกตใชในแตละสังคมก็ควรนําบริบทดังกลาวมาพิจารณาดวย  
 ในบริบทของโลกาภิวัตน ที่ทั่วโลกกําลังมีการปฏิรูปไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเพื่อให
สอดคลองกับสภาวะแวดลอมใหมๆ ประเทศในตะวันตก โดยเฉพาะในสหภาพยุโรป ไดเกิด
ประเด็นถกเถียงกันวาควรจะแปลงทิศทางไปในทางรัฐสวัสดิการมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มี
เสียงตอตานในเรื่องภาระดานงบประมาณวาไมควรจะเติบโตเกินไป ภายใตขอโตแยงตางๆ  
เชนประเด็นที่วารัฐควรจะจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหผูดอยโอกาสเทานั้น ไมใชบริหารจัดการกับ
ชีวิตของประชากรทุกคนในทุกๆ เรื่อง  สวนประเทศในสแกนดิเนเวียเอง ก็มีการแปลงทิศทางให
มีความเปนตลาดเสรีมากขึ้นเพราะตางมองเห็นถึงจุดดีของแตละฝาย เชน เดนมารกไดเริ่มทํา
การปฏิรูปใหการวาจางงานมีความเปนเสรีมากขึ้น เม่ือเปรียบเทียบประเทศไอรแลนดซึ่งจัดเก็บ
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ภาษีเงินไดโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 15 กับเยอรมัน ซึ่งมีอัตรารอยละ 45.5 ตามรายงานใน 
The Economic Freedom of the World Annual Report 2005 จัดทําโดย Fraser Institute 
พบวา อัตราการเติบโตของการจางงานในประเทศไอรแลนดมีอัตราสูงเกินรอยละ 18.5 และใน
ประเทศเยอรมันมีอัตราต่ํากวารอยละ 3.5 นอกจากนี้ การเรียกรองคาชดเชยสําหรับผูปวยและผู
วางงานในประเทศที่มีตลาดแรงงานเปดเสรีและมีอัตราการเติบโตการวาจางงานที่สูงยังมีสถิติที่
ต่ํากวาประเทศที่มีกฎหมายแรงงานที่เขมงวดและอัตราการเติบโตการจางงานต่ํา ประเด็น
เหลานี้ แสดงถึงความมีนัยสําคัญของการปฏิรูปโครงสรางทางสถาบันใหเหมาะสมตามโครงสราง
ประชากร วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ในแตละยุคสมัยอยางตอเน่ือง  
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บทที่ 3 
บทบาทอุปถมัภของระบบเศรษฐกิจสหกรณภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กวาศตวรรษที่ผานมา ทั่วโลกมีความคุนเคยกันดีกับระบบสังคมเศรษฐกิจสองขั้วหลัก 
กลาวคือ ขั้วทุนนิยมเสรี และขั้วสังคมนิยมที่ไดกลาวถึงในบทที่ 2 คุณลักษณะแตกตางระหวาง
สองขั้วที่มีความเดนชัดคือ ขั้วแรกยึดถือหลักความเปนเจาของและการมีสิทธิโดยปจเจก สวน
ใหญเปนธุรกิจเอกชนที่ใหความสําคัญกับเร่ืองกําไร ผลตอบแทน และประสิทธิภาพ สวนขั้วที่
สองนิยมการใหรัฐเปนผูบริหารจัดการ โดยเฉพาะในดานสวัสดิการ การจัดสรร และความเทา
เทียมในสังคม ความเปนเจาของจะขึ้นอยูกับรัฐ ซึ่งโดยหลักการรัฐเปนผูทําหนาที่เปนตัวแทน
ของประชาชน ในลักษณะดังเชนองคกรที่ไมมุงเนนผลกําไร และรัฐวิสาหกิจ เปนตน      

ทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผสมผสานคุณสมบัติบางประการของทั้งสองขั้วสังคมเศรษฐกิจก็
คือ ระบบเศรษฐกิจสหกรณ (cooperatives economy) ที่รวมเอาคุณสมบัติทั้งทางดาน
ประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมมาผสมผสานกับการใหความสําคัญดานสวัสดิการในระบบสังคม
นิยม โดยเหลาประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาตางมีความหวังวาทางเลือกที่สามนี้อาจ
สามารถนํามาบรรเทาปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค และปญหาสังคม
เศรษฐกิจดานอ่ืนๆ ไดดีกวาการพัฒนาในแนวทุนนิยมเสรี และสามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพ
ในระบบสังคมนิยมโดยการสรางแรงจูงใจใหเกิดการทุมเทและมีสวนรวมในธุรกรรมทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น  ดังน้ัน ในยุคปจจุบัน องคกรระดับสากลซึ่งประกอบดวย สหพันธสหกรณ
ในประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม องคกรพัฒนาการสหกรณระหวางประเทศ  องคกรแรงงานสากล 
และสหประชาชาติ จึงเริ่มหันมาใหความสําคัญและพยายามใหการสนับสนุนในเรื่องการพัฒนา
สหกรณในประเทศกําลังพัฒนามากยิ่งขึ้นกวาในอดีต  

เชนเดียวกับองคกรหรือระบบสังคมเศรษฐกิจประเภทอื่น องคกรสหกรณ หรือระบบ
สหกรณแบบด้ังเดิม (traditional cooperatives) ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญกับสภาวะที่ถูก
บีบคั้นใหเกิดการปรับแปลงสภาพไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ภายใตสภาวะโลกที่มีความเปน
พลวรรตสูงประกอบกับวิทยาการและนวัตกรรมใหมที่สนับสนุนใหธุรกรรมทางสังคมเศรษฐกิจมี
ความซับซอนมากยิ่งขึ้น ไดมีการนําหลากหลายกรอบแนวคิดมาอํานวยการวิเคราะห
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่แตกตางกันออกไป สาระสําคัญของบทนี้ เปนการสังเคราะห
แนวคิดที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมที่ผานมา โดยกรอบแนวคิดสามารถแบงออกคราวๆไดเปน
สองกลุม กลาวคือ กรอบแนวคิดตามคําชี้แจงเหตุผลของนีโอคลาสสิค ซึ่งกลายมาเปนแนวคิด
กระแสหลักของทุกวันน้ี และกรอบแนวคิดที่คํานึงถึงการปฏิสัมพันธเชิงสถาบัน 

กรอบแนวคิดในกลุมแรกซึ่งอาศัยตรรกะของทฤษฎีแนวคิดกระแสหลักตั้งอยูบนพื้นฐาน
ผลประโยชนเชิงปจเจกนิยม มีลักษณะคอนขางเปนมิติเด่ียว (mono-dimension) ใชวิธีการ
พิจารณาถึงเหตุผลของการกระทําในเพียงมิติเชิงผลประโยชนที่เปนรูปธรรม หรือที่เรียกกันพอ
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สังเขปวาผล “ประโยชนทางเศรษฐกิจ” (economic benefit) เพียงดานเดียว แมวารากฐานที่มา
ของกรอบแนวคิดนี้จะเคยมีการกลาวถึงเปนนัยในเรื่องศีลธรรมในมนุษยก็ตาม ดังน้ัน ในที่สุด
กรอบแนวคิดนี้จึงมองสหกรณเปนเพียงองคกรหนวยหนึ่งในระบบสังคมเศรษฐกิจอันกวางใหญ 
ผลสรุปจากการวิเคราะหในกรอบแนวคิดนี้ โดยมากจะเนนการอธิบายในเรื่องการปรับภายใน
องคกรและมีขอเสนอแนะทิศทางการปรับแปลงรูปแบบขององคกรตามโจทยที่พยายาม
ตอบสนองกับความตองการเชิงปจเจกไดมากยิ่งขึ้น โดยหัวขอที่สามในบทนี้ไดแสดงถึงการ
วิเคราะหในลักษณะดังกลาว   

สวนกรอบแนวคิดในอีกกลุมหน่ึงพิจารณาการปฏิสัมพันธเปนองครวมเชิงสถาบัน ซึ่ง
ครอบคลุมหลายมิติ (multi-dimension) ไมไดเนนเพียงเร่ืองผลประโยชนเชิงปจเจกนิยมเปนตัว
ตั้ง กรอบแนวคิดกลุมน้ีมองสหกรณเปนระบบเชื่อมโยงหลากหลายหนวยสังคมเศรษฐกิจ  ซึ่ง
เปนเครือขายภายใน “อานาเขต” (boundary) ที่สามารถกําหนดขึ้นโดยปจจัยทางกายภาพ 
(physical factors) เชน ลักษณะทางภูมิศาสตรทําใหเกิดเครือขายชุมชน จังหวัด หรือประเทศที่
อยูใกลกัน และปจจัยทางมโนภาพ  (conceptual factors) เชน การมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อ
เดียวกัน แมวาสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรจะอยูหางไกลกัน อาทิ การเกิดเครือขายระหวางชุมชน
ชาวพุทธ หรือชุมชนเผาพันธุจีน ระหวางหลายประเทศทั่วโลก เปนตน   ดังน้ันภายใตกรอบ
แนวคิดเชิงสถาบัน การพิจารณาวิถีการปรับปรับเปลี่ยนสหกรณจึงมีวิธีการเปนองครวม 
ขับเคลื่อนโดยทุกตัวละครในสังคม เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกและผูนําชุมชนรวมมือ
กัน  การพัฒนาไมไดเกิดขึ้นเฉพาะภายในองคกรแตจะเปนการพัฒนาทั้งระบบสังคมเศรษฐกิจ  
หัวขอที่สี่ในบทนี้ไดสะทอนถึงแนวคิดดังกลาวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจสหกรณ 
กรณีตัวอยางที่ชัดเจนคือประเทศญี่ปุน   

กอนจะนําไปสูการสังเคราะหแนวคิดทั้งสองกลุมขางตน เน้ือหาในหัวขอถัดไปจะเปน
การเกริ่นถึงความเดิมของการกอตั้งและวิวัฒนาการของสหกรณหลายแหงทั่วโลกมาจนถึง
ปจจุบันโดยสังเขป เพ่ือใหไดสะทอนถึงภาพรวมของบทบาทอุปถัมภขององคกรสหกรณที่ผาน
มาและเพื่อใหเห็นถึงความมีนัยสําคัญที่ควรคาแกการนําระบบสหกรณมาทําการสังเคราะห
สําหรับเปนแนวทางเลือกอีกทางหนึ่งในการดําเนินนโยบายพัฒนาประเทศ หัวขอที่สามเสนอ
รายละเอียดกรอบแนวคิดในกลุมแรก หัวขอที่สี่เปนการประมวลผลการวิเคราะหโดยแนวคิดแบบ
องครวมเชิงสถาบัน และหัวขอสุดทายสรุปบทสังเคราะห โดยบทความนี้ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สนับสนุนหรือโตแยงแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง แตจะเปนการเปดทัศนวิสัยในการพิจารณาเพื่อใหมี
ความกวางในมุมมองมากยิ่งขึ้น 
  
2. บทบาทอุปถัมภของสหกรณทั่วโลกและความเปนมา 
 แมวาผลการดําเนินการของสหกรณบางแหงจะไมเปนที่นาประทับใจในแงของการ
รายงานผลประกอบการประจําป แตประสบการณที่ผานมาในหลายประเทศ ไดพิสูจนแลววา
ระบบเศรษฐกิจสหกรณสามารถมีบทบาทอุปถัมภแกสังคมอยางมีนัยสําคัญ (Simmons and 
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Birchall, 2008) เร่ิมจากตนแบบเทาที่ไดเคยมีบันทึกไวในประวัติศาสตรเม่ือตนศตวรรษที่ 19 
โดยโรเบิรท โอเวน (Robert Owen) ผูเปนนักอุตสาหกรรมการทอฝายชาวอังกฤษ ที่สราง
ตนแบบโรงงาน ณ เมืองเล็กๆ แหงหน่ึงชื่อวา นิวแลนารค (New Lanark) ประเทศอังกฤษ 
นําเอาหลักการดําเนินการที่เปนแบบสหกรณมาใช สงผลใหสภาวะการทํางาน รายได และความ
เปนอยูของคนงานทุกคนในโรงงานของโอเวนไดรับการยกระดับใหดีขึ้น คนงานทุกคนรวมทั้ง
กลุมที่เปนสตรีจะไดรับการอบรมและพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง และไดอาศัยในที่พักที่บริษัท
จัดหาให  นักอุตสาหกรรมฝายผูนี้พยายามผลักดันใหเกิดการปฏิรูปโรงงานในระดับเมือง ระดับ
ปริมณฑล และพยายามผลักดันใหมีการนําตนแบบสหกรณไปศึกษาในวงที่กวางขึ้นขยายไปใน
ระดับทั่วทั้งประเทศอังกฤษ  อยางไรก็ตาม แมวาตนแบบของโอเวนจะเปนที่รูจักและเปนที่ชื่น
ชมกันอยางแพรหลายในยุคนั้น แตตนแบบดังกลาวก็ขาดการสนับสนุนโดยรัฐบาลอังกฤษและ
ไมไดรับการประยุกตใชโดยผูประกอบการแหงอ่ืนๆ  ดังน้ัน ในชวงศตวรรษที่ 19 สหกรณจึงมี
ผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศอังกฤษอยางไมมีนัยสําคัญเทาที่ควร 
 หน่ึงศตวรรษหลังจากที่โอเวนไดริเร่ิมสหกรณในอังกฤษ  เม่ือเร่ิมตนศตวรรษที่ 20 ก็มี
วิสัยทัศนคลายกับของโอเวนไดปรากฏขึ้นในประเทศญี่ปุนโดยซานจิ มูโต  (Sanji Muto) ผูดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการบริหารในธุรกิจทอฝาย ไดคิดคนวิธีแกไขปญหาคูแฝดในเรื่องการอบรม
พนักงานและการเกิดสมองไหลของคนงานที่มีฝมือลาออกไปทํางานในโรงงานอื่นหลังจากที่
พนักงานไดรับการพัฒนาวิชาชีพโดยใชงบประมาณของโรงงานที่ทํางานอยูกอน  มูโตไดสราง
ระบบการอบรมภายในองคกร (in-house training) ในโรงงานและเสนอใหมีการแบงปน
ผลประโยชนใหกับคนงานที่ทํางานในโรงงานของเขา  นับจากนั้น ตนแบบโรงงานของมูโตจึง
เปนจุดเริ่มตนของ “สวัสดิการบริษัท” สําหรับพนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัทใน
ประเทศญี่ปุน  ในการณนี้ ความแตกตางระหวางโอเวนและมูโต  อยูที่วาโอเวนไดริเร่ิม “ความ
เปนเจาของ” ที่มีลักษณะเปนสหกรณ สวนมูโต ไดริเร่ิม “ความสัมพันธเชิงองคกร” ที่มีลักษณะ
เปนสหกรณ (Stretton, 1999)  
 ในชวงใกลเคียงกันกับระยะเวลาที่ประเทศญี่ปุนไดเริ่มกอตั้งระบบสหกรณ ในประเทศ
ออสเตรเลีย เกษตรกรและผูผลิตในชนบทก็ไดเร่ิมกอตั้งสหกรณสําหรับภาคเกษตรกรและ
สหกรณรวมระหวางเกษตรกรกับผูผลิตดวยเชนกัน เพ่ือกอใหเกิดผลิตที่มีประสิทธิภาพและจัด
จําหนายสินคาไดในราคาที่ถูกกวาในระบบตลาดทุนนิยม ผลปรากฏวาสหกรณในลักษณะ
ดังกลาวสามารถลดความไมเทาเทียมที่เปนอยูในสังคม โดยสามารถลดจํานวนธุรกิจที่กอใหเกิด
ความไมเทาเทียมในสังคมชนบท และสามารถกอใหเกิดการประหยัดจากขนาดสําหรับผูผลิต
รายยอยได  เกษตรกรสามารถอาศัยความคิดริเริ่มของตนเองและความรวมมือรวมกันเองเพ่ือ
สรางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากการกํากับโดยรัฐบาล 
 ตอมา ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง แบบฉบับของสหกรณกวาพันแหงไดทยอยกัน
เกิดขึ้นทั่วโลก ในการณนี้ กลุมสหกรณมอนดรากอน (Mondragon Corporacion Cooperativa) 
ซึ่งเปนกลุมสหกรณรวมประกอบดวยสหกรณยอยหลายกลุมในแควนบาสค (Basque) ประเทศ
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สเปนเปนที่กลาวขานกันวาเปนตนแบบสหกรณที่ มีระดับการพัฒนาที่สูงที่สุดในโลก 
(www.mondragon.mcc.org.es)  กลุมสหกรณมอนดรากอนไดพัฒนาขึ้นในป 1956 โดยโฮเซ 
มาเรีย อริสเมนเดียรีเอตา (Jose Maria Arizmendiarrieta) ซึ่งเปนบาทหลวงคาทอลิกผูซึ่งได
สรางแรงบันดาลใจใหกับศิษยจํานวนมากในการสรางกลุมสหกรณอุตสาหกรรมขนาดเล็กหลาย
แหงดวยกัน  ตอมาสหกรณ ไดมีการขยายเติบโตในอัตราที่สูงมาก มีการผลิตสินคาเครื่องไฟฟา
เพ่ือจัดจําหนายในระดับทองถิ่น  มีการกลาวกันวา ความคิดริเริ่มสหกรณโดยบาทหลวงผูนี้ไดรบั
การสนับสนุนและกําลังใจจากประชากรชาวบาสคทุกคนอยางทวมทน ในชวงป 1970s ก็มี
จํานวนสหกรณใหมเกิดขึ้นอีกกวารอยแหง   กลาวไดวากลุมสหกรณมอนดรากอนกลายเปนการ
รวมกลุมธุรกิจหน่ึงในสิบอันดับตนในประเทศสเปน และเปนสหกรณที่ประสบความสําเร็จที่สุด
แหงหนึ่งในโลก  หลังจากที่สเปนไดเขารวมเปนสมาชิกในสหภาพยุโรป กลุมมอนดรากอน ได
ทําการขยายเครือขายไปสูระดับสากลมากยิ่งขึ้น ปจจุบันมีการวาจางถึงกวา 60,000 คน และมี
มูลคาการขายเกือบ 8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม ยังไมมีโรงงานใดนอกประเทศสเปน
ที่ดําเนินการในลักษณะสหกรณ และในวันน้ี มากกวาหนึ่งสวนสามของจํานวนพนักงานสหกรณ
ไมไดเปนสมาชิกสหกรณ (Benello, 1996)  
 ความสําเร็จและการนํามาประยุกตใชอยางตอเน่ืองของระบบสหกรณในปจจุบันก็ยัง
สามารถกลาวถึงตัวอยางในหลายประเทศเชนกัน  อาทิ สหกรณมีบทบาทในการบริหารรอยละ 
99 ของอุตสาหกรรมโคนมในสวีเดน รอยละ 95 และ 99 ของการเพาะปลูกขาวและการประมง 
ตามลําดับในญี่ปุน รอยละ 75 ของผลผลิตเมล็ดพืชและเมล็ดพันธถั่วตางๆในประเทศแคนาดา 
และรอยละ 60 ของการผลิตไวนในอิตาลี เปนตน   ในภาคธนาคาร สหกรณดําเนินกิจการ
ธนาคารพาณิชยในประเทศยุโรปหลายประเทศ เชน ของประเทศเยอรมัน (DG Bank) ของ
ประเทศเนเธอรแลนด (Rabobank) และของประเทศฝรั่งเศส (Credit Agricole) เปนตน (Dyer, 
2000) ในภาคการเคหะ เชนในยุโรป มีสหกรณการเคหะประมาณ 10.6 กวาลานแหง   ซึ่ง
อุตสาหกรรมการเคหะบริหารโดยสหกรณรอยละ 15 ในประเทศนอรเว รอยละ 2 ในประเทศ
อังกฤษ รอยละ 25 ในตุรกี เปนตน สําหรับเครือขายองคกรธุรกิจสหกรณแหงชาติ (The 
National Cooperative Business Association) เชนในสหรัฐฯ มีประมาณ 47,000 กวาแหงที่
ใหบริการประชาชนกวารอยลานคน ซึ่งคิดเปนประมาณรอยละ 37 ของประชากรทั้งประเทศ 
(National Cooperative Business Association, www.ncba.org) นอกจากนี้ ยังมีองคกร
สหกรณที่นาสนใจในประเทศออสเตรเลีย มีชื่อวามาเลนี (Maleny) กอตั้งขึ้นในป 1984 ที่ 
Sunshine Coast Hinterland ซึ่งเปนเมืองเล็กๆ มีประชากรเพียงประมาณ 40,000 คน มี
สหกรณที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐประมาณ 17 แหง ประกอบดวย สหกรณธนาคาร สหกรณ
อาหาร สหกรณสมาคมตางๆ สหกรณผูทํางาน สหกรณที่ไมใชเงินตราในการประกอบธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจ และสหกรณอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน ปจจุบัน มีสมาชิกมากกวา 6,000 คน
และมีสินทรัพยมูลคากวา 165 ลานเหรียญสหรัฐฯ (Karle, 2002)   
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สําหรับประเทศกําลังพัฒนา แมวาสหกรณจะมีระดับเครือขายที่ยังไมครอบคลุมมากนัก 
แตก็สามารถกลาวถึงผลประโยชนตอชุมชนชนบทที่เกิดขึ้นได เชน ในอารเจนตินา ประมาณ
รอยละ 58 ของการใหบริการไฟฟาในชนบท บริหารจัดการโดยสหกรณ ซึ่งหากไมมีสหกรณ
ดังกลาว ก็จะทําใหภาคเกษตรซึ่งมีผลผลิตคิดเปนรอยละ 6 ของ GDP ตองสูญเสียการวาจาง
งานในสวนนี้ไป ในเอธิโอเปย ประมาณ 900,000 คนในภาคเกษตรมีรายไดสวนหนึ่งจาก
สหกรณ ในอินเดีย รอยละ 67 ของความตองการของครัวเรือนถูกจัดสรรใหโดยสหกรณ ใน
อิหราน ประชากรประมาณ 28 ลานคนในชนบท เปนสมาชิกสหกรณและเปนผูไดรับ
ผลประโยชนตางๆจากสหกรณ ในมองโกเลีย รอยละ 19 ของรายไดในชนบทไดจากสหกรณ ใน
ฟลิปปนส สหกรณสวนใหญของทั้งหมด 30,000 แหงพบวาอยูในชนบทไดสรางงาน 65,215 
ตําแหนงโดยการจางงานโดยตรง (ILO Fact Sheet, 2007)  ในสหกรณ ในประเทศในแอฟริกา 
สหกรณเปนองคกรวาจางงานที่ใหญที่สองรองจากภาครัฐ โดยสรางงานในภาคเกษตรดานการ
ผลิต การตลาดและการจัดจําหนาย เปนตน  (ILO, 1998) 
 
สหกรณในประเทศไทย: วิวัฒนาการและสภาพการณทั่วไป 

สหกรณในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเน่ืองจากชาวนาสวนใหญมีฐานยากจนและมีหน้ีสิน
มาก เม่ือไดมีการคาขายภายในประเทศและติดตอทําการคาขายกับชาวตางประเทศมากขึ้น ทํา
ใหเกิดความตองการที่จะขยายการทํากินใหกวางขวางออกไป เพ่ือผลิตขาวใหไดปริมาณเพิ่มขึ้น
สําหรับเปนสินคาสงไปขายยังตางประเทศ และมีเหลือเพื่อบริโภคพอเพียงกับจํานวนพลเมืองที่
เพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากเงินที่จะนํามาลงทุนในการทํานาสวนใหญมักจะเปนเงินกูยืมจากคหบดี
หรือพอคา ซึ่งตองเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง ประกอบกับคาใชจายในการครองชีพที่ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
ตามสภาวะความเจริญของบานเมือง และยังมีชาวนาบางคนลุมหลงในอบายมุข เชนสุรา และ
การพนัน จึงทําใหฐานะของชาวนายากจนลงพรอมมีหน้ีสินมาก   

จากการที่ชาวนาจํานวนมากมีหนี้สินและมีความเปนอยูอยางยากจน รัฐบาลตั้งแตปลาย
สมัยรัชกาลที่ 5 จึงคิดที่จะแกไขภาวะเศรษฐกิจในการครองชีพของชาวนาใหยกระดับสูงขึ้นโดย
จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อชวยเหลือใหสินเชื่อการเกษตรแกชาวนาที่ยากจน อยางไรก็ตาม การ
ดําเนินการดังกลาวก็ตองเผชิญกับขอขัดของอยูที่ปญหาในเรื่องหลักประกันเงินกูและการ
ควบคุมมิใหชาวนาที่กูยืมเงินจากธนาคารทอดทิ้งที่นาและหลบหนี้ได ดังน้ัน ความคิดในการ
จัดตั้งธนาคารเกษตรจึงเปนอันลมเลิกไป   ตอมาในป  พ.ศ. 2456  เม่ือบริษัทแบงกสยามกัมมา
จล  จํากัด  (ตอมาเปลี่ยนเปนธนาคารไทยพาณิชย  จํากัด)  ประสบวิกฤตการณ  กระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติ  (ปจจุบันคือกระทรวงการคลัง) ไดเขาชวยเหลือเพ่ิมหุนและเงินทุนให  ประกอบ
กับในสมัยน้ันบริษัทแบงกสยามกัมมาจลฯ ยังดําเนินการในฐานะธนาคารซื้อขายเงิน 
(Exchange Bank) โดยยังไมมีศักยภาพพอที่จะแขงขันกับธนาคารอื่นไดอยางไมเต็มที่เพราะ
ขอจํากัดวามีตัวแทนเปนจํานวนนอยในตางประเทศ ทางราชการจึงคิดจะปรับปรุงแกไขใหแบงก
สยามกัมมาจลฯ  ไดเปนธนาคารใหราษฎรกูยืมเงินไปทําทุนในการผลิตและปลดเปลื้อง
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หน้ีสิน  (Loan Bank)  ทํานองเดียวกับธนาคารแหงเบงกอล ,ธนาคารแหงมัทราส และธนาคาร
แหงบอมเบย ในประเทศไทย (แผนพัฒนาสหกรณฉบับที่ 2) 

ในการดัดแปลงใหแบงกสยามกัมมาจลฯ ดําเนินการเปนธนาคารประเภทดังกลาว 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติจึงไดเชิญ  นายเบอรนารด  ฮันเตอร  (Bernard Hunter) หัวหนา
ธนาคารแหงมัทราสเขามาสํารวจในหลักการเมื่อป พ.ศ.  2457  และไดเสนอแนะใหรัฐบาล
ชักชวนบริษัทแบงกสยามกัมมาจลฯ ใหโอนทุนเดิมของบริษัทเขามาเปนรากฐานกอตั้งธนาคาร
ขึ้นใหม  โดยกระทรวงพระคลังฯ  จะเพ่ิมทุนใหรวมกับทุนเดิมเปนจํานวนเงินหกลานบาท  และ
ใหเรียกธนาคารที่จะตั้งขึ้นใหมนี้วา  "ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ"  (National Loan Bank)  ดําเนิน
กิจการใหราษฎรกูยืมเงิน  โดยยึดถือที่ดินและหลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกัน  สวนการควบคุม
การหลบหนี้สิน  นายเบอรนารด  ฮันเตอร  แนะนําวา  สมาคมซึ่งประชาชนรวบรวมกันจัดตั้งขึ้น
เพ่ือทําการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เรียกวา  "Cooperation"  หรือ "สหกรณ"  นั้น  เปน
หลักประกันอันม่ันคง  สมควรที่ธนาคารรูปนี้จะใหสมาคมสหกรณดังกลาวกูยืมเงินเปนอยางยิ่ง   

อยางไรก็ตาม การที่จะปฏิรูปบริษัทแบงกสยามกัมมาจลฯ  มาเปนธนาคารใหกูยืม
แหงชาตินั้น จะทําใหธนาคารพาณิชยของคนไทยในขณะนั้นไมมีเหลืออยูอีกเลย  ประกอบกับ
การขายเงิน  ซื้อเงิน  ซึ่งธนาคารกระทําอยูในขณะนั้นไดผลดีเปนที่ประจักษ  ความดําริของทาง
ราชการที่จะดัดแปลงบริษัทแบงกสยามกัมมาจลฯ  เปนธนาคารใหกูยืมแหงชาติจึงเปนอันระงับ
ไป    อยางไรก็ดี  ความคิดเห็นเพ่ือตั้งธนาคารใหกูยืมแหงชาติคราวนั้นถือไดวาเปนจุดเริ่มตน
ทางแนวคิดที่สําคัญที่ไดทําใหกระทรวงพระคลังมหาสมบัติบังเกิดความคิดเห็นที่จะชักนําเอา
วิธีการสหกรณเขามาใชในประเทศไทยเพื่อแกไขภาวะความเปนอยูของราษฎรชาวนาที่ไดรับ
ความเดือดรอนในเร่ืองหน้ีสินและยากจนใหดีขึ้นกวาที่เปนอยูในขณะนั้น  

ในการที่กระทรวงพระคลังมหาสมบัติคิดจะทดลองจัดตั้งสหกรณขึ้น  ไดตกลงรับเอา
วิธีการสหกรณประเภทหาทุนแบบไรฟไฟเซน  (Raiffeisen)  ซึ่งมีขึ้นในประเทศเยอรมันน้ีเปน
แหงแรกเพ่ือความมุงหมายที่จะอุปถัมภคนจนผูประกอบกสิกรรมยอย เหมาะสมแกการ
ชวยเหลือชาวนารายเล็ก สหกรณแบบนี้มีขอบเขตจํากัด ประกอบดวยสมาชิกที่มีบานเรือนอยู
ใกลเคียงกัน จึงมีโอกาสรูจักกันดีและสามารถควบคุมดูแลซ่ึงกันและกันได ปญหาที่เคยวิตกวา
ชาวนาผูกูจะหลบหนี้ก็เปนอันหมดสิ้นไปเพราะสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบในหนี้สินของ
สหกรณซึ่งตนเปนสมาชิกรวมกันยอมสามารถควบคุมดูแลกันเองได 

ภายใตโครงสรางระบบสหกรณในประเทศไทย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน
องคกรกลางระดับสูงสุดของสหกรณที่จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ ภายใตสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทยจะเปนการดําเนินงานของ ชุมนุมสหกรณและสหกรณขั้นปฐม 7 
ประเภท ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง สหกรณออมทรัพย สหกรณ
รานคา สหกรณบริการ และ สหกรณเครดิตยูเนียน สหกรณ 3 ประเภทแรกจัดเปนสหกรณภาค
การเกษตร อีก 4 ประเภทหลังเปนสหกรณนอกภาคการเกษตร  
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ตารางที ่1: การดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพืชและสัตวเศรษฐกิจที่สําคัญบางประเภทในป 2549 
ธุรกิจ จํานวนสหกรณและ

กลุมเกษตร (แหง) 
มูลคา (ลานบาท) สวนแบงการตลาดเทยีบกบั

มูลคาผลผลิตรวม (รอยละ) 
ยางพารา 465 20,944 13.00 
ขางเปลือก 490 9,638 4.80 
ปาลมนํ้ามัน 28 1,079 7.80 
ขาวโพด 115 1,694 8.70 
ออย 39 122 0.45 
มันสําปะหลัง 47 183 1.00 
โคนม 88 6,045 73.00 
ที่มา: รวบรวมจากรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
2549 

ตาม รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร กรมตรวจบัญชี
สหกรณ 2549 จํานวนสหกรณในป พ.ศ. 2549 มีทั้งหมด 7,459 แหงซ่ึงประกอบดวยสหกรณที่
อยูในภาคการเกษตรประมาณรอยละ 62  ในบรรดาสหกรณทั้งหมดในประเทศ ประมาณรอยละ 
1.5 เปนชุมนุมสหกรณ รอยละ 98.5 เปนสหกรณขั้นปฐม แนวโนมที่ผานมาพบวาจํานวน
สหกรณภาคการเกษตรซึ่งเคยมีมากกวาสหกรณนอกภาคการเกษตรประมาณ 1.74 เทาในป 
2545 ไดมีสัดสวนลดลงเหลือเพียง 1.64 เทาในป 2549 และในชวงป 2545-2549 จํานวน
สหกรณไดเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 4.24 ตอป  พบวาใน 4 ปแรก จํานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นใน
อัตราเฉลี่ยรอยละ 3 ตอป  แตในปสุดทายเพิ่มขึ้นรอยละ 0.34  ในชวงป พ.ศ. 2545-2549 ทุน
ดําเนินการของสหกรณเพ่ิมขึ้นในอัตราเฉลี่ยรอยละ 10.73 ตอป มูลคาธุรกิจของสหกรณเพ่ิมขึ้น
ในอัตราเฉลี่ยรอยละ 12.65 ตอป  สัดสวนหนี้สินตอเงินออมของสมาชิกสหกรณในป พ.ศ. 2549 
โดยเฉลี่ยทั่วประเทศคือ 1.16 กลาวคือ สมาชิกสหกรณสวนใหญมีหนี้มูลคาสูงกวาเงินออม
ประมาณ 1.16 เทา  แตหากพิจารณากรณีสหกรณเครดิตยูเนียน พบวาเปนสหกรณประเภท
เดียวที่สมาชิกมีสัดสวนหนี้ตอเงินออมเฉลี่ยเพียง 0.86 เทา กลาวคือ สมาชิกสหกรณมีหน้ีต่ํา
กวาเงินออม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําเร็จในการสงเสริมการออมของสหกรณเครดิตยูเนียนได
ในระดับหน่ึง  นอกจากนี้ สําหรับสหกรณประเภทอ่ืนๆ ตามตัวอยางในตารางที่ 1 แมวาสหกรณ
ในประเทศไทยยังมีสวนแบงตลาดนอยเม่ือเทียบกับกรณีประเทศพัฒนา แตก็พบวาจํานวน
สหกรณและสวนแบงตลาดของสหกรณในประเทศไทยเทียบกับมูลคาผลผลิตรวมในแตละธุรกิจ
ในประเทศก็มีศักยภาพที่สามารถจะขยายขนาดสวนแบงตลาดใหมากขึ้นไดในอนาคต เชนกรณี
สหกรณโคนม ซึ่งปจจุบันมีสวนแบงตลาดรอยละ 73 ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับปจจัยดานการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจสหกรณในหลายประเด็นที่จะกลาวในสวนตอไป     

หากพิจารณาถึงปจจัยภายในสหกรณในประเทศไทยที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งประกอบดวย 
บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ องคกรสหกรณ ขบวนการสหกรณ และเครือขาย
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พันธมิตร พบวา บุคลากรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานสหกรณ ที่สําคัญ ไดแก สมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ โดยสวนใหญอาจควรมีการพัฒนา
ความเขาใจในเรื่องความรวมมือกันเพ่ือบรรลุผลสําเร็จในการขับเคลื่อนภารกิจที่ตนรับผิดชอบ 
และเพื่อการสรางอํานาจตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร   ปญหาใน
องคกรสวนใหญประกอบดวย การขาดการมีสวนรวมของสมาชิก ปญหาการบริหารจัดการและ
การพัฒนาธุรกิจ และปญหาการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ  เปนตน  สําหรับขบวนการสหกรณ
โดยภาพรวม ยกเวนสหกรณเครดิตยูเนียน พบวาความรวมมือในรูปขบวนการมีความเบาบาง 
สวนหนึ่ง เน่ืองจากความซ้ําซอนในการดําเนินธุรกิจระหวางชุมนุมสหกรณระดับจังหวัด และ
ชุมนุมระดับชาติ  การดําเนินงานของสหกรณภายใตขบวนการสหกรณไทยที่ผานมา เปนไปใน
ลักษณะตางคนตางพัฒนาไมใชกรอบทิศทางการพัฒนาที่มีเปาหมายรวมกัน การรวมมือกันใน
รูปของเครือขายธุรกิจซ่ึงเปนลักษณะการรวมมือกันในแนวราบ ซึ่งเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก มีทั้ง
ที่เกิดจากการสนับสนุนจากหนวยงานราชการ และที่เกิดขึ้นเองโดยความตองการของสหกรณ 
นอกจากนั้นยังมีเครือขายที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เชนโครงการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาสหกรณและการสนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
 โดยภาพรวม รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดสรุป
ถึง จุดแข็ง จุดออน โอกาส สหกรณไทยไทย เน้ือความไดยกคําพูดมามีดังนี้ 
จุดแข็ง 

• เปนองคการที่มีเอกลักษณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง ที่ยึดม่ันในคุณคา/
หลักการสหกรณ ซึ่งเปนที่ยอมรับกันเปนสากล มีสถานภาพเปนนิติบุคคล ภายใต
กฎหมายสหกรณ 

• มีการรวมมือกันทั้งในแนวดิ่งและแนวราบในรูปขององคกรกลางและเครือขายพันธมิตร
ในทุกระดับทั้งในและตางประเทศ 

• มีหนวยงานภาครัฐรับผิดชอบสนับสนุนอยางชัดเจน เชน กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ รวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ ซึ่งมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติของสหกรณ 

• สหกรณเปนองคการที่มีเอกลักษณในฐานะการเปนองคการพึ่งพาตนเอง  โดยมีแนว
ทางการดําเนินงานที่ยึดม่ันอยูในคุณคาสหกรณ และหลักการสหกรณ  ในการนําพลัง
แหงความรวมมือกัน (การสหกรณ) มาสูชุมชน 

• สหกรณไดรับการยอมรับกันเปนสากลวา เปนตัวแบบของความสามัคคีและวิสาหกิจ ที่
รัฐควรใหการสนับสนุนในฐานะการเปนเสาหักตนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ 

• สหกรณเปนองคการธุรกิจที่มีสถานภาพเปน “นิติบุคคล” ภายใตกฎหมายสหกรณ 
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• มีเครือขายความรวมมือในรูปขบวนการสหกรณ เพ่ือความเปนปกแผนทั้งในและ
ตางประเทศ โดยมีสมาชิกทั่วโลกกวา 800 ลานคน ที่จะรวมมือกันทั้งทางธุรกิจและ
วิชาการอยางกวางขวางภายใตคุณคาสหกรณและหลักการสหกรณสากล 

• การสหกรณไทยที่จัดตั้งและดําเนินงานมา 9 ทศวรรษ มีการสะสมทุน ทั้งที่เปนทุน
มนุษยที่เห็นชอบในคุณคาและหลักการสหกรณ กวา 8.93 ลานคน ทุนที่เปนทรัพยากร
ภายใตการดําเนินงานของสหกรณจํานวน 5,744 แหง ประกอบดวยทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 
791,516 ลานบาท อีกทั้งทุนทางปญญาที่พัฒนาจากทักษะและประสบการณงาน
สหกรณ หากสามารถบริหารจัดการในเชิงบูรณาการ เพ่ือใหเกิดพลังความรวมมือใน
ภาพรวมแลว ยอมกอใหเกิดประโยชนทั้งตอสมาชิกปจเจกบุคคล และ ระบบเศรษฐกิจ-
สังคมโดยรวม 

• กรอบคิด “คุณคาสหกรณ” เหมาะที่จะนําไปใชกระตุนจิตสํานึก ความรวมมือแก
ประชาชนในสังคม เพ่ือสรางความสามัคคีของคนในชาติ และการสรางสังคมเอ้ืออาทร 
ตามยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 

• เครือขายความรวมมือที่มีอยูในลักษณะของเครือขายความรวมมือในแนวดิ่ง และ
เครือขายในแนวราบ หากไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพ ขยายกรอบการดําเนินงาน 
เพ่ือเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจ และ บริการสูภายนอกขบวนการใหมากขึ้น ยอมเกิดผลดี
ตอสหกรณและระบบเศรษฐกิจ-สังคม โดยรวม    

จุดออน 

• คนที่เกี่ยวของกับสหกรณยังขาดจิตสํานึกความรวมมือ ขาดทักษะ ประสบการณในการ
บริหารจัดการสหกรณอยางเปนกระบวนการและยังยึดติดกับการดําเนินงานสหกรณ
แบบแยกสวน ไมมีการบูรณาการเพื่อใหเกิดประโยชนในภาพรวมของขบวนการ 

• ขีดความสามารถในการดําเนินธุรกิจของสหกรณยังตองไดรับการยกระดับเพ่ือการ
แขงขันและการสรางคุณคาทางเศรษฐกิจแกสมาชิกและสังคมโดยรวม 

• วิสัยทัศน กรอบภารกิจและการดําเนินงานของสหกรณสวนใหญยังใหความสําคัญและ
จํากัดอยูในเปาหมายทางเศรษฐกิจ ยังไมครอบคลุมเปาหมายในการยกระดับฐานะความ
เปนอยู (การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การแกปญหาความยากจนแกสมาชิก) 

• การบริหารจัดการสหกรณสวนใหญยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
เน่ืองจากบุคลากรยังขาดองคความรูในการดําเนินธุรกิจและตองเผชิญกับการแขงขัน
รุนแรงขึ้น 

• การดําเนินธุรกิจของสหกรณยังตีกรอบอยูในแวดวงสหกรณซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
ประการหนึ่งตอปญหาการขาดทุน 

• แมจะเร่ิมมีการจัดทําแผนกลยุทธ ภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาสหกรณ ฉบับที่ 1 
แตสวนใหญ ยังมิไดขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
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• ปญหาและขอจํากัดสําคัญของสหกรณที่ตองไดรับการแกไข ไดแก การขาดการมีสวน
รวมของสมาชิก ขีดความสามารถของบุคลากร ความเพียงพอของทุนดําเนินงาน ระบบ
การบริหารจัดการ การพัฒนาธุรกิจและปญหาการขาดทุนในการดําเนินธุรกิจ 

โอกาส      

• ทิศทางการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการสรางความสามัคคีของคนในชาติ เปนกรอบคิดและแนวทางในทิศทาง
เดียวกันกับการพัฒนาสหกรณ ถือเปนโอกาสดีที่คนสหกรณ จะไดมีโอกาสมีสวนรวมใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรโดยใชคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน 

• รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อนําไปสูการ
พ่ึงตนเองและการอยูดีมีสุข เปนการสรางโอกาสของสมาชิกสหกรณในชุมชนและชวย
สรางเครือขายธุรกิจระหวางชุมชนและสหกรณ 

• มีภาคีความรวมมือภายใตเครือขายขบวนการสหกรณทั้งระดับภูมิภาค (เอเชียแปซิฟก 
และ ระดับโลก) ไดแกที่ประชุมรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณของประเทศในเอเชีย
แปซิฟก องคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ องคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฯลฯ ใหการสนับสนุนเพื่อสรางความเขมแข็ง เปนปกแผนของขบวนการสหกรณ 

• นโยบายรัฐใหการสงเสริมการสหกรณ ผานกลไกของกรมสงเสริมสหกรณ และ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลัก ซึ่งมีเจาหนาที่ภาครัฐกระจายการ
ดําเนินภารกิจการสงเสริมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดเจตนารมณชัดเจนที่จะสงเสริม สนับสนุน 
และ คุมครองระบบสหกรณ 

• สภาวะเศรษฐกิจ-สังคม ที่ประเทศไทยกําลังเผชิญไมวาจะเปนเรื่องปญหาความยากจน 
วิกฤติศรัทธา พฤติกรรมบริโภคนิยม วิกฤติพลังงานและสิ่งแวดลอม ยอมเปนสิ่งทาทาย
สําคัญตอคนในขบวนการสหกรณที่จะรวมพลังกันสรางคุณคาโดยใชกลไกของการ
สหกรณใหเกิดพลังความรวมมือกัน เพ่ือลดทอนปญหาทั้งดานเศรษฐกิจ-สังคม 

• กระบวนการดําเนินงานของสหกรณภายใตเอกลักษณของการเปนสหกรณ จะชวยสราง
โอกาสในการพัฒนาระบบการคาบริการและการเงิน อยางเปนธรรม โดยเฉพาะในกลุม
ของคนยากจนและผูดอยโอกาส 

อุปสรรค         

• คนในชาติบางสวนยังไมเขาใจถึงหลักการสหกรณและไมตระหนักเห็นความสําคัญของ
การสหกรณและยังไมไดเขามามีสวนรวมอยางที่ควรจะเปน 

• นโยบายรัฐในการชวยเหลือเกษตรกรที่ผานมาสงผลกระทบตอการดําเนินงานสหกรณ 
อาทิ นโยบายพักชําระหนี้ นโยบายรับจํานําฯ นโยบายแกปญหาความยากจน กองทุน
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ฟนฟูฯ โดยทําใหสมาชิกสหกรณไมยืนอยูบนหลักการพึ่งพาตนเอง เกิดปญหาหนี้สิน
และขอเรียกรองตางๆ เปนตน 

• ธุรกิจเอกชนมีการรวมมือกันเพ่ือชวงชิงตลาดที่เปนกลุมเปาหมายเดียวกับสหกรณ 
(สมาชิกสหกรณ) 

• กลุม/องคกรประชาชนที่มีหลักการดําเนินงานบนหลักการพึ่งพาตนเองเหมือนสหกรณมี
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ โดยตางก็มีกรอบภารกิจเชนเดียวกับสหกรณ แตยังคงเปนตางฝายตาง
ทํา ไมมีแผนการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนรวมกันในภาพรวม 

• นโยบายการสงเสริมสหกรณ ยังขาดเปาประสงคและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ยังมีลักษณะการ
พัฒนาระบบแยกสวน และไมมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ 

• มุมมองการพัฒนาการสหกรณของเจาหนาที่ภาครัฐ สวนใหญยังไมเอ้ือตอธรรมชาติของ
สหกรณในการเปนองคการพึ่งพาตนเอง ดังน้ันจึงคงพบปรากฏการณที่สหกรณบางแหง
มีศักยภาพที่จะพ่ึงพาตนเอง แตยังคงพึ่งพิงรัฐตามที่เคยปฏิบัติมากอน เชน กรณีการกู
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ ในอัตราดอกเบี้ยต่ํา การใชบริการตรวจบัญชีจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ ฯลฯ 

•  ทิศทางการสงเสริมสหกรณยังขาดความรูที่จําเปนในการพัฒนาเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของสหกรณ 
 

 โดยภาพรวม สหกรณที่ไดเกิดขึ้นทั่วโลกที่ผานมา  ทั้งในประเทศพัฒนาและในประเทศ
กําลังพัฒนารวมทั้งในประเทศไทย ไดสะทอนถึงบทบาทสําคัญในการสรางกวารอยลานตําแหนง
งานใหเกิดขึ้นและการวาจางงานที่เปนผลพวงก็ยังไดขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้นทวีคูณอยาง
ตอเนื่อง เน่ืองจากเกษตรกรรมเปนแหลงรายไดและเปนแหลงวาจางงานที่ใหญที่สุดในพื้นที่
ชนบท จึงมักจะพบวาสหกรณสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรมมากที่สุด กลาวไดวาระบบ
สหกรณเปนหนวยงานที่มีความยืดหยุนสูง นอกจากจะสามารถวาจางงานโดยตรงแลวยังเปด
โอกาสใหเกษตรกรมีรายไดนอกฤดูการและรายไดพิเศษเปนรายไดเสริมแกครัวเรือนอีกดวย
เน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญเปนสมาชิกของสหกรณ   ในทางตรงกันขามกับการเปนพนักงาน
บริษัทในระบบทุนนิยมซ่ึงมีสถานะเปน “ลูกจาง” สมาชิกสหกรณมีสถานะเปน“นายจาง” ของ
ตนเอง โดยที่รายไดที่ไดจากการใหและรับการบริการของสหกรณสามารถทําใหครัวเรือนมีกําลัง
ทรัพยากรที่จะเพาะปลูกเองไดและมีบทบาทและสวนรวมในการพัฒนาพื้นที่ชนบทของตนเองใน
ทางตรง เม่ือมีการพึ่งพาตนเองได จึงเกิดศักยภาพที่จะสรางความมั่นคงและยั่งยืนใหแกชุมชน
ในชนบทมากยิ่งขึ้น 
 
3. การวิเคราะหองคกรสหกรณตามกรอบแนวคิดกระแสหลัก 

แมวารากฐานของแนวคิดกระแสหลักจะมีการกลาวอยางเปนนัย (implicit statement) 
ถึงเรื่องหลักการ เหตุผล และผลประโยชนในมนุษยทางจิตวิญญาณ ความรูสึกผิดชอบชั่วดี และ
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ความผูกพันที่ไมสามารถแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยูบางในสมัยตน แตกรอบการวิเคราะหที
วิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบันไดหันมาใชกลวิธีเชิงปริมาณ (quantitative techniques) เพ่ือความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ความชัดเจนนี้จึงทําใหความสามารถในการสะทอนถึงปรัชญาเดิมที่เปน
นามธรรมเหลือลดนอยลงหรืออาจจะหมดไป  กรอบแนวคิดกระแสหลักจัดการกับขอจํากัด
ดังกลาวโดยอาศัยตรรกะที่เริ่มตนจากขอสมมติในเร่ืองธรรมชาติของมนุษยหรือปจเจกที่วา 
มนุษยทุกคนยอมเปนผูมีเหตุผล (rational individual) และรูดีวาอะไรเปนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตน 
ดังน้ันการกระทําอันใดก็ตาม ภายใตขอจํากัดที่มีอยู เกิดจากแรงจูงใจเพ่ือผลประโยชนที่สูงที่สุด
สําหรับตน ซึ่งถูกแปลคาใหมีมูลคาทางเศรษฐกิจ (economic value) เพ่ือความเปนรูปธรรม 
ความชัดเจน และขจัดความซับซอนในการอธิบายในลําดับตอไป ตามขั้นตอนของตรรกะ
ดังกลาว หากมนุษยทุกคนกระทําการใดตามวัตถุประสงคเพ่ือผลประโยชนเชิงปจเจกนิยม 
(individualism) ก็จะนําไปสูผลประโยชนสวนรวมในสังคมที่สูงที่สุดเชนกัน  
 
แผนภาพที่ 1: การแสดงภาพกรอบแนวคิดกระแสหลัก 

 
 

จากขอสมมติที่เร่ิมตนจากแรงจูงใจ (motive) หรือ “ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ” กรอบ
แนวคิดกระแสหลักมองบทบาทอุปถัมภของสหกรณในแนวราบ ที่เปนการสนับสนุนระหวาง
สมาชิกดวยกันเองเทานั้น ไมไดมองถึงผลประโยชนในวงกวางที่จะทําใหสังคมเขมแข็งและสงผล
ประโยชนตอสมาชิกใหไดมากยิ่งขึ้น   แผนภาพที่ 1 เปนการแสดงกรอบแนวคิดกระแสหลักที่ใช
วิเคราะหทิศทางการปรับแปลงสหกรณซึ่งเปนกรอบเดียวกันกับที่ใชวิเคราะหธุรกิจหรือบริษัท
ทั่วไป กลาวคือ หนวยเศรษฐกิจตางๆ เชน บุคคล หรือบริษัท อยูในสภาวะแวดลอมของการ
แขงขัน แตละตัวละคร (player) มีพฤติกรรมเพื่อผลประโยชนสวนตัวเพ่ือมุงไปสูผลตอบแทน
และกําไรที่สูงที่สุด 
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ตารางที่ 2: ขอแตกตางระหวางสหกรณกับบริษัท 
กิจกรรม สหกรณ บริษัท 
การควบคุม หนึ่งเสียงตอสมาชิกหนึ่งคน เสียงสัดสวนเดียวกันกับจํานวน

หุนสามัญที่ถือ 
การแบงสรรเงินรายได ตามสัดสวนของการมีสวนรวมใน

สหกรณ  นอกจากนี้ หากมีการ
จัดสรรรายได ก็จะไมตองเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคล 

ตามสัดสวนของหุนที่ถือ  เงินปน
ผลรวมอยูในภาษีเงินไดนิติบุคคล 

การเก็บออมเงินปนผล รายไดที่ไมไดจัดสรรไปสูผูรวม
กิจกรรมสหกรณรายบุคคลจะ
รวมอยูในภาษีเงินไดนิติบุคคล 

รายไดจะไมจัดสรรไปใหเจาของ
สวนบุคคล แตจะจายในรูปของเงิน
ปนผลจายใหผูถือหุนตามกําไร
หรือผลการดําเนินงานของบริษัท
ภายในแตละป 

หลักทรัพย ไมมีกลไกที่จะทําใหมูลคา
หลักทรัพยที่มีอยูเพ่ิมสูงขึ้น 

มูลคาหลักทรัพยสูงขึ้นตามกลไก
ของตลาด 

สถานะความเปนคณะกรรมการ ผูบริหารมีภูมิหลังใกลเคียงกัน 
และเปนบุคคลกลุมเดียวกัน 

ผูบริหารมาจากหลายวิชาชีพ และ
ภูมิหลัง 

ผูถือหุน มีความใกลชิดกับคณะกรรมการ ไมมีความใกลชดิกับ
คณะกรรมการ แตผูถือหุนราย
ใหญมีความตองการที่จะมีอิทธิพล
ตอคณะกรรมการมากยิ่งขึ้น 

ศักยภาพของคณะกรรมการ การประเมินการดําเนินการของ
คณะกรรมการและการเลือกสรร
บุคคลเขามาบริหารมีความ
ยากลําบาก 

การประเมินการดําเนินการของ
คณะกรรมการมีความงายกวาโดย
เปรียบเทียบ สามารถกระทําโดย
การแตงตั้งกรรมการที่เหมาะ 

การวัดและประเมินผลงาน ยาก ไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน งาย มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 ที่มา: แปลจาก Greenwood (1996) 
 
บนพื้นฐานของปจเจกนิยมตามความเชื่อเรื่องพฤติกรรมมนุษยเพ่ือมุงสูอรรถประโยชน

ที่สูงสุด  สงผลตอเนื่องใหการกระทําอันใดของมนุษยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเหตุผลดังกลาว  
ดังนั้น คําอธิบายการเกิดขึ้นขององคกรสหกรณในแนวคิดตะวันตกโดยทั่วไป มุงไปถึงเหตุผลใน
เร่ืองแรงจูงใจในการรวมกลุม ซึ่งสอดคลองกับหลักการความเปนปจเจกนิยม  เน่ืองจากการ
รวมกลุม กอใหเกิดผลประโยชนบางประการ โดยเฉพาะกลุมประชากรในภาคเกษตร ประการ
แรกคือ เกษตรกรรายเล็กซึ่งเปนคนสวนใหญ สามารถมีอํานาจตอรองเพ่ือที่จะไดผลตอบแทนที่
มากขึ้น และประการที่สองคือ การไดรับสิทธิพิเศษจากรัฐบาล เชน สิทธิการไดรับเงินอุดหนุน
หรือการสนับสนุนจากรัฐบาล และสิทธิการไดรับการยกเวนภาษี เปนตน ในมลรัฐนิวเซาทเวลส
ในประเทศออสเตรเลียสหกรณทําหนาที่เปนองคกรสื่อกลางที่รัฐบาลใหเงินอุดหนุนแกเกษตรกร 
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และในหลายมลรัฐในภาคตะวันตกตอนกลางของสหรัฐฯ เอกชนไมสามารถเปนเจาของพื้นที่ไร
การเกษตรไดนอกจากองคกรที่เปนสหกรณเทานั้น บนพื้นฐานดังกลาว Greenwood (1996) ได
สรุปผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ ซึ่งแสดงขอแตกตางระหวางการมีสถานะเปนสหกรณกับการ
มีสถานะเปนบริษัททั่วไป ในดานการควบคุม การแบงสรรเงินได การคงเงินไดในกองกลาง 
หลักทรัพย คณะกรรมการ ผูถือหุน ศักยภาพของคณะกรรมการ และการชี้วัดและประเมินผล
งานตามแสดงในตารางที่ 2 
 
การวิเคราะห “ปญหา” ในสหกรณแบบดั้งเดิมในประเทศตะวันตก  

ในงานศึกษาที่ใชกรอบแนวคิดกระแสหลัก จากการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลง
สหกรณที่กลายมาเปนธุรกิจทีมีนายทุนเปนเจาของ (investor-owned firm) ในประเทศตะวันตก 
มีงานศึกษาในสองลักษณะ คือการศึกษาโดยใชสถิติและการรวบรวมประสบการณเพ่ือชี้ชัดถึง
เง่ือนไขและแรงจูงใจสําคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกรหรือการคงไวในโครงสรางเดิม 
และงานศึกษาลักษณะที่สองเปนการศึกษาเชิงปรัชญาและทฤษฎี ที่พยายามอธิบายเหตุการณ
และชันสูตรถึง “ปญหา” ที่มีอยูภายในองคกรสหกรณแบบด้ังเดิม (traditional cooperatives) 

จากการศึกษาทิศทางการเปลี่ยนแปลงสหกรณในสหรัฐฯ ของงานวิจัยเชน Schrader 
(1989) และ Collins (1991) สหกรณสวนใหญไดแปรสภาพเปนธุรกิจม่ีมีนายทุนเปนเจาของ 
งานศึกษาทั้งสองฉบับไดระบุวาเงื่อนไขหลักที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคกรคือ
มุมมองเรื่อง ความสําเร็จ (success) และแรงจูงใจ (motive) ตามปรัชญาของสหกรณด้ังเดิมที่มี
คําจํากัดความที่ไมสอดคลองกับสภาวะปจจุบัน   

Schrader กลาวถึง “ความสําเร็จ” ของสหกรณตามปรัชญาด้ังเดิมคือการที่การ
ดําเนินการของสหกรณกอใหเกิดมูลคาที่แทจริง (รวมถึงทางจิตใจ) มากกวามูลคาทางตลาด
สําหรับสมาชิกทุกคน โดยคุณสมบัติเน้ือแทของสหกรณในเรื่องนี้ทําใหเกิดการสลายตัวของ
องคกรเปนผลตอเนื่อง กลาวคือ ขอปฏิบัติที่หละหลวมบางประการของสหกรณประกอบกับ
กฎหมายควบคุมสหกรณที่ไมมีความเครงคัดเฉกเชนกฎหมายควบคุมธุรกิจทั่วไปกอใหเกิดการ
ขาดแคลนทุนอยางเรื้อรังและการขาดหนทางที่จะทําใหสินทรัพยสหกรณมีมูลคาเพิ่มขึ้นสําหรับ
เจาของทุน   จึงเปนเรื่องที่สรางความสับสนสําหรับการมองดวยกรอบแนวคิดแบบกระแสหลักที่
ปรากฏการณนี้มักเกิดขึ้นกับสหกรณที่ขึ้นชื่อวาประสบผลสําเร็จตามปรัชญาด้ังเดิม ในการณที่
สหกรณมีความสําเร็จมาก จึงตองเผชิญกับสภาวะลําบากเชนนี้มาก  โดยหากยึดกับกรอบ
แนวคิดเชิงปจเจกนิยม สหกรณที่สามารถทํากําไรไดมากนาจะมีคุณคาในสายตาของนักลงทุน
มากกวาในสายตาของผูมีอุปการคุณใหกับสหกรณ ดังนั้น สภาวะกดดันน้ีจึงทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงองคกรใหเปนธุรกิจภายใตอิทธิพลของนายทุนมากยิ่งขึ้น 

ในเรื่อง “แรงจูงใจ” Collins ไดกลาวถึงแรงจูงใจสามประการที่ทําใหสหกรณแบบด้ังเดิม
มีความจะเปนตองปรับโครงสราง ประการแรกคือ แรงจูงใจในการเขาถึงสินทรัพย หากมีการ
ขายหุนทอดตลาดหรือการกูยืมเกิดขึ้นก็จะสามารถสรางความเติบโตใหกับองคกรได แต
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สภาพการณที่เปนอยูคือไมมีผูซื้อและไมมีการกูยืมเกิดขึ้น การเติบโตจึงไมเกิดขึ้นดวย ประการ
ที่สองคือ แรงจูงใจในการไดรับสิทธิการบริหารจัดการองคกร ซึ่งการแปรสภาพองคกรไปจาก
ปรัชญาเดิมที่กําหนดใหมีหน่ึงเสียงตอหน่ึงสมาชิกหนึ่งคน (one member one vote) จึงเปน
สิ่งจําเปนหากมูลคาทางตลาดมีคาสูงและมีหลายคนอยากเปนเจาของ แรงจูงใจที่สามคือ 
แรงจูงใจดานสินทรัพย นําไปสูการปรับโครงสรางองคกรใหสามารถมีการขายหุนไดในราคา
ตลาดเมื่อมีอุปสงคสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ O’Connor (2001) ชี้แจงวากระแสโลกาภิวัตนและการลดกฎระเบียบในเวที
การคาโลก มีผลกระทบตอสหกรณในลักษณะที่แตกตางจากผลกระทบตอธุรกิจลักษณะอ่ืนๆ 
เน่ืองจากเหตุผลประการแรกคือ สหกรณในลักษณะเดิม มีขนาดเล็กและเนนดานชุมชน แต
ปจจุบัน มีแนวโนมขยายขนาดและมีความเปนนานาชาติมากขึ้น  ประการที่สองคือ สหกรณ
ด้ังเดิมไมไดเนนดานประสิทธิภาพในการใชทุน แตปจจุบัน ตลาดทุนและวิทยาการที่สหกรณ
สามารถนํามาใชมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประการที่สาม สหกรณด้ังเดิมเนนสินคาเบื้องตนที่เปน
วัตถุดิบ แตปจจุบัน มีการเพิ่มมูลคาเพิ่มโดยการทําใหสินคามีความแตกตางกัน (product 
differentiation)  และมีการใชตราสินคา ประการที่สี่ สหกรณการเกษตรดั้งเดิมไดรับการคุมครอง
จากสภาวะการแขงขัน เน่ืองจากไดมีกฎหมายที่คุมครองสหกรณ แตปจจุบัน มีการแขงขันมาก
ยิ่งขึ้น ประการที่หา สหกรณด้ังเดิมมีโครงสรางและขอกําหนดที่ไมไดเครงคัดกับมาตรฐาน
บรรษัทภิบาล  (corporate governance standard) เฉกเชนในบริษัทจํากัดมหาชน แตใน
สถานการณปจจุบัน มีการเรียกรองใหมีความเครงคัดมากขึ้น เนื่องจากมีการคํานึงเรื่อง
ประสิทธิภาพ ประการที่หก สหกรณด้ังเดิมไมยินดีที่จะจายคาตอบแทนใหกับผูบริหารระดับสูง
ในอัตราที่เหมาะสมกับความเปนมืออาชีพหรือตามราคาตลาด ในขณะที่บริษัทเอกชนยินดีจาย
คาตอบแทนในอัตราที่สูงเพ่ือดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ ดังนั้น สหกรณจึงตองเผชิญกับ
สภาพที่หลีกเลี่ยงไมไดตอการเปลี่ยนแปลงนี้ 
 Cook (1995) ไดสรุปขอดอยของสหกรณแบบด้ังเดิม ในประเด็นดังนี้ 

ปญหาการใชสินทรัพยสวนรวมโดยไมตองรวมลงทุน (free rider problem)  จะเกิดขึ้นใน
กรณีที่สมาชิกของสหกรณที่ใชประโยชนจากปจจัยทุนสวนกลางของสหกรณที่มีอยูในการผลิต 
โดยไมตองมีสวนรวมในการอุปถัมภปจจัยทุนใหแกสหกรณ  สวนใหญจะเปนสมาชิกใหมหรือวา
ที่สมาชิก (potential members) ที่สามารถใชประโยชนจากการเปดรับสมาชิกอยางเสรี ตาม
แนวทางขององคกรพัฒนาการสหกรณระหวางประเทศ บุคคลกลุมน้ีจะขายผลผลิตในราคา
เทากับที่ผูเปนสมาชิกเดิมขาย แตไมตองลงทุนมาก ผลปรากฏวาการผลิตของบุคคลที่ใช
สินทรัพยสวนรวมโดยไมตองรวมลงทุนจะไดรับการอุดหนุนและกอใหเกิดอุปทานสวนเกิน 
ในขณะท่ีสมาชิกดั้งเดิมเกิดความไมเต็มใจที่จะสนับสนุนในเรื่องปจจัยทุนอีกตอไป ทําใหทุนใน
สหกรณเหลือลดนอยลงและไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม  
 ปญหาแนวราบ (horizontal problem) เกิดขึ้นจากลักษณะการบริหารจัดการปจจัยทุน 
และเกิดการขาดแคลนทุนในองคกร สมาชิกที่คาดการณวาจะเปนผูอุปถัมภเร่ืองทุนในอนาคตจะ
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มีความประสงคอยากใหมีการลงทุนโดยสหกรณเกิดขึ้นในอัตราที่สามารถเลี้ยงดูเกษตรกรและ
สหกรณได สวนสมาชิกที่ไมมีสวนรวมหรือมีสวนไดสวนเสียมากนักรวมทั้งสมาชิกที่ใกลจะ
เกษียร จะไมอยากใหเกิดการลงทุนโดยสหกรณและอยากจะถอนทุนที่เคยลงทุนไปแลว ผล
ปรากฏวามีการลงทุนที่ไมเพียงพอและทําใหสมาชิกที่จะเปนผูอุปถัมภสหกรณในอนาคตเกิด
ความไมพอใจ 
 ปญหาเรื่องตะกราสินทรัพย (portfolio problem) เกษตรกรที่เขาเปนสมาชิกในสหกรณ
ด้ังเดิมเพ่ือจะมีชองทางระบายสินคา  จะมีความสนใจเรื่องการลงทุนและมีระดับการรับความ
เสี่ยงที่แตกตางกัน  กลุมที่ไมชอบความเสี่ยงมักจะไมสนับสนุนใหเกิดการลงทุน  ซึ่งเปนลักษณะ
ที่แตกตางกันกับผูถือหุนในบริษัทที่อยากจะใหเกิดการลงทุน  ผลก็คือสหกรณจะมีระดับการ
ลงทุนที่นอยกวาที่ควรจะเปนและทําใหเกิดขอจํากัดในเรื่องการวางกลยุทธทางธุรกิจ 
 ปญหาการควบคุม (control problem) บรรษัทภิบาลภายในองคกรสําหรับสหกรณมี
ความยากลําบากกวากรณีบริษัทจํากัดมหาชนเนื่องจากเหตุผลหลายประการ  ประการแรก  
เกษตรกรผูผลิตสินคาเปนจํานวนมากและมีสวนไดสวนเสียมากกวาคนอื่น ควรจะมีสิทธิมีเสียง
มากกวาผูที่ไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมนอย แตในความเปนจริงจะไมเปนเชนนั้นหากยังคงวิถี
เดิมที่ใชหลักการสมาชิกหนึ่งคนตอหน่ึงเสียง ประการที่สอง ไมมีการตรวจสอบโดยผูลงทุนที่
เปนมืออาชีพดังเชนในบริษัทจํากัดมหาชน โดยเฉพาะสถาบันการเงินและบริษัทนายหนาตางๆ 
ตางใชบริการของสํานักงานประเมินทางธุรกิจ (rating agencies) และสื่อตางๆ  ประการที่สาม  
ผูจัดการสวนใหญไมมีความเชี่ยวชาญ มีขอมูลนอย และไมมีแรงจูงในในการบริหารแบบมี
ประสิทธิภาพ ผลของปญหาการควบคุม คือความมีประสิทธิภาพจะนอยกวากรณีบริษัทจํากัด
มหาชนและมีการควบคุมมากเกินไปโดยผูบริหารซึ่งขาดความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ 
 ปญหาดานตนทุนในการผลักดันการดําเนินการบางอยาง (influence costs problem)  
ในสหกรณพบวามี “การเมืองภายใน” (internal politics) สูงกวากรณีบริษัทจํากัดมหาชน และ
หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองมีตนทุนในดานการเงินและในดานการตัดสินใจ  ปญหาเกิดขึ้นสวนหนึ่ง
จากการที่สมาชิกมีหลากหลายความสนใจ และความสนใจที่แตกตางกันขึ้นอยูกับขนาดของ
กิจกรรมของแตละบุคคล  ตนทุนการผลักดันในการทําการตลาดเกิดขึ้นเม่ือสมาชิกสวนใดสวน
หน่ึงอยากจะใหดําเนินกิจกรรมตอไปแมวาผลการดําเนินการสมควรที่จะยกเลิกกิจกรรมไปเสีย 
ในกรณีนี้ จะมีตนทุนที่สูงมากในทางการเมืองภายในเพื่อไมใหปดหรือเพ่ือใหปดกิจกรรม
ดังกลาว (politics of closure)  ตามประสบการณที่ผานมาตนทุนจะต่ําในกรณีธุรกรรมขนาดเล็ก
และสูงในกรณีธุรกรรมขนาดใหญและมีความหลากหลายมาก 
 
แนวโนมการปรับโครงสรางองคกรสหกรณบนรากฐานแหงปจเจกนิยม 
 ปญหาตางๆ ในสหกรณแบบด้ังเดิม ถูกมองวาเกิดจากตนสาเหตุหลักคือ ทุนถือเปน
สินทรัพยสวนกลาง ซึ่งสมาชิกไมสามารถถอนทุนออกจากกองทุนได สหกรณขาดความสามารถ
ในเชิงธุรกิจ และสหกรณตองเผชิญกับปญหาเรื่องขอจํากัดในปจจัยทุนซึ่งไมสามารถขยายขนาด
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เพ่ิมเติมได ดังนั้น ตามแนวคิดในตะวันตก ที่ผานมากวาทศวรรษ ไดมีการเสนอรูปแบบใหมของ
สหกรณ เรียกวา สหกรณรุนใหม (New Generation Cooperatives: NGC) ซึ่งแตกตางจากการ
มองของระบบเศรษฐกิจสหกรณในประเทศญี่ปุนในหัวขอถัดไป  แนวคิดสหกรณรุนใหมมองวา 
ปญหาที่ เกิดขึ้นเปนปญหาการบริหารองคกร และควรไดรับการแกไขในระดับองคกร
อุตสาหกรรม (industrial organisation) แนวคิดสหกรณแบบใหมคือการสนับสนุนเพ่ือทําใหทุน
ไมใชเปนสินทรัพยสวนกลางอีกตอไป หุนสวนสามารถมีสิทธิตางๆ ตามสัดสวนเดียวกันกับ
จํานวนทุนที่ ได มีสวนรวมลงทุนไปของสมาชิกแตละคน   สวนปญหาเรื่องความขาด
ความสามารถในเชิงธุรกิจสามารถแกไขโดยไมตองเปลี่ยนปรัชญาเดิมที่วา หน่ึงคนตอหน่ึงเสียง
โดยใหมีการเลือกตั้งบุคคลภายนอกที่มีความสามารถที่เหมาะสมเพื่อการบริหารแบบมืออาชีพ  
นอกจากนี้ ความยั่งยืนของสหกรณตองขึ้นอยูกับกลยุทธการเติบโตที่จะตองประกาศใหสมาชิกผู
ถือหุนไดรับทราบ เพ่ือไมใหถอนทุน   
 
แผนภาพที่ 2: การแสดงทิศทางการปรับแปลงสภาพองคกรสหกรณ 

 
ที่มา: กรอบแนวคิดจาก van Bekkum (2007) 

 
สหกรณหลายแหงในประเทศตะวันตก โดยเฉพาะในสหรัฐฯ มีจํานวนกวา 200 แหงที่

ทําการปรับแปลงสภาพ ตั้งแตป 1990 เปนตนมา ไดบริหารขอจํากัดที่เกิดขึ้นในสหกรณแบบ
ด้ังเดิมโดยการปรับทิศทางไปจากลักษณะเดิม สหกรณรุนใหมจึงมีคุณสมบัติหลักที่เปลี่ยนไป
ดังนี้ 

1. การรับเปนสมาชิกเปนแบบปด โดยมีการกําหนดเงื่อนไขการรับเขาเปนสมาชิก 
2. สมาชิกตองมีการรวมทุนในมูลคาขั้นต่ําที่กําหนดเม่ือเขารวมเปนสมาชิกสหกรณ 
3. สมาชิกมีสิทธิและหนาที่ที่จะตองสงสินคาโดยตรงใหกับสหกรณในสัดสวนเดียวกันกับหุน
ที่ถืออยู 
4. ธุรกิจสหกรณเนนในวงแคบ มีตลาดสินคาเฉพาะ (niche market)  
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5. สหกรณมีลักษณะการขายแบบแนวราบ (horizontal sales) ไมใชเปนการรวมหรือเปน
แนวดิ่ง (vertical sales) 

คุณสมบัติดังกลาวถูกออกแบบมาเพื่อแกปญหาที่สหกรณด้ังเดิมเคยเผชิญ และสหกรณ
ที่ไดแปรงสภาพสวนใหญประสบความสําเร็จในการดําเนินการเพื่อตอบสนองแรงจูงใจในเชิง
ปจเจกนิยม  โดยปญหาการใชสินทรัพยสวนรวมโดยไมตองรวมลงทุนไดหมดไปเนื่องจากการ
รับสมาชิกเปนแบบปด นอกจากนี้ปญหาแนวราบ ก็ไมเกิดขึ้น เน่ืองจากสมาชิกสามารถขายหุน
ไดในราคาตลาดซึ่งไมมีผลจากปจจัยเร่ืองเวลาที่เคยมีผลกระทบตอสมาชิกในสหกรณด้ังเดิม  
ปญหาตะกราสินทรัพย แมวาจะไมไดแกไขหมด แตก็ลดนอยลง เน่ืองจาก หุนสามารถขายได
งายขึ้น ซึ่งเปดชองทางใหสมาชิกที่ไมเห็นดวยกับทิศทางการดําเนินการของกรรมการสามารถ
ออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ อยางไรก็ตาม ผูที่ออกมักจะมีความคิดที่แตกตางอยางมี
นัยสําคัญซ่ึงมีจํานวนไมมากนัก สวนปญหาเรื่องการควบคุม แมวาจะไมสามารถแกไขได
ทั้งหมดโดยโครงสรางใหม แตราคาหุนที่เปนที่รูจักในสาธารณะ แสดงถึงมุมมองของสมาชิกและ
วาที่สมาชิกถึงการดําเนินงานและแนวโนมของธุรกิจ  ราคาหุนสามารถสะทอนถึงเสียงตอบรับ
ของการดําเนินงานทางธุรกิจ และสามารถทําใหปญหาไดรับการแกไขไดงายขึ้น อยางไรก็ตาม 
หุนในสหกรณแบบด้ังเดิม ไมมีการตรวจสอบอยางเปนทางการ  สําหรับปญหาเรื่อง ตนทุนการ
ผลักดันการดําเนินการบางอยางไดลดลงในโครงสรางแบบใหม แตไมใชเปนเพราะโครงสรางที่
เปลี่ยนไป แทจริงเปนเพราะสหกรณรุนใหมสวนใหญมีขนาดเล็กและเนนการผลิตในทางใดทาง
หน่ึง ซึ่งมีตนทุนการพยายามใชอิทธิพลเพื่อการผลักดันนอยกวาขนาดใหญอยูแลว ในภาพรวม 
แนวโนมการปรับโครงสรางสหกรณสามารถแยกออกไดเปนสามประเภทหลัก ดังแสดงใน
แผนภาพที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้ 
 สหกรณพ้ืนบานหรือสหกรณทองถิ่น  (local cooperatives) หรือสหกรณแบบด้ังเดิมใน
มุมมองของกรอบแนวคิดกระแสหลัก เปนองคกรที่มีขนาดเล็ก ดําเนินการตามพื้นฐานของ
หลักการขององคกรพัฒนาการสหกรณระหวางประเทศ   

สหกรณสินคาเฉพาะ (niche cooperatives) ดังแสดงในแผนภาพที่ 2 จะมีขนาดเล็ก 
และมีธุรกิจในเชิงแคบ กลาวคือ ไมมีความหลากหลายในสินคา แตจะมีสินคาที่เชื่อมโยงในเชิง
ลึก สหกรณพ้ืนบานเนนการผลิตในสายสินคาใดสินคาหนึ่งเหมือนสหกรณด้ังเดิม แตวามีความ
หลากหลายในสินคาเดียวกันมากขึ้น  ดังนั้นจึงไมมีคูแขงมาก นอกจากนี้สหกรณสินคาเฉพาะยัง
มีขอแตกตางในเรื่องของการบริหารสินทรัพยซึ่งมีความเปนปจเจกแทนที่จะเปนสวนรวมมากขึ้น  
สหกรณ Land O’Lakes เปนสหกรณที่ผลิตคาที่ทําจากนม ซึ่งมีสมาชิกอยูใน 29 มลรัฐ และมี
สินคาบริโภคอยูทั่วประเทศ กอตั้งในป 1921 โดยโรงงานเนยที่ Minnesota เพ่ือพัฒนาการตลาด
ของสินคานี้ เปนสหกรณด้ังเดิมมีสมาชิกเปนเกษตรกร 11,000 คน และ 1,000 สหกรณรายเล็ก 
Land O’Lakes เคยเผชิญกับปญหาเรื่องสมาชิกสวนใหญที่ไมชอบหลักการสมาชิกหนึ่งคนตอ
หน่ึงเสียง ซึ่งใหเสียงสวนใหญกับผูผลิตรายเล็ก นอกจากนี้ ผูบริหารยังขาดความเชี่ยวชาญ
ในทางธุรกิจ จึงเกิดการปรับโครงสรางใหเปนสหกรณสินคาเฉพาะ  นอกจากนี้ Campina 
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Melkuni ในประเทศเนเธอรแลนดก็เปนสหกรณผลิตภัณฑจากนม เปนบริษัทที่ใหญอันดับหา
ของยุโรปและเปนหน่ึงในสองบริษัทที่อยูในเนเธอรแลนด ตลาดใหญอยูที่ประเทศเนเธอรแลนด 
เบลเยียม และเยอรมัน แตก็ขายใหกับสหรัฐฯ โปแลนดและรัสเซียดวยเชนกัน ก็ไดปรับเปลี่ยน
โครงสรางและประสพความสําเร็จเชนกัน 

สหกรณอํานาจถวงดุล (countervailing power cooperatives) เปนสหกรณที่มีขนาด
ใหญ เกิดขึ้นโดยการรวมตัวของสหกรณแบบด้ังเดิม แลวขยับขยายวงจรการผลิตในแนวราบ
มากขึ้นและสามารถใชทุนสวนกลางรวมกันไดซึ่งคุณสมบัตินี้ยังเหมือนกับสหกรณด้ังเดิม   
Kerry Co-operatives Creameries Limited (Kerry Co-op) กอตั้งที่ประเทศไอรแลนด ในป 
1974 โดยการรวมกลุมของสหกรณและบริษัทรายเล็ก และรัฐวิสาหกิจผลิตภัณฑจากนม ตั้งอยู
ในมลฑลเคอรรี สวนหนึ่งเปนเพราะไอรแลนดเขารวมในสหภาพยุโรป เม่ือป 1973 ดวย  Kerry 
Coop เปนสหกรณที่เล็กที่สุดในสหกรณการเกษตรหกแหงในไอรแลนด และไดขยายเรื่อยมา แต
ตอมาการเติบโตก็ถูกขอจํากัดในเรื่องปจจัยทุน  Kerry ลงทุนมากในการวิจัยและพัฒนาและการ
ลงทุน ในที่สุด Kerry Coop ก็ตองขายหุนในตลาด กลายเปน Kerry Group PLC ใน Dublin 
Stock Exchange ในป 1986 โดยที่ Kerry Coop ซึ่งมีเกษตรกรเปนเจาของหุนประมาณรอยละ 
83 ของจํานวนหุนทั้งหมด และสมาชิกสามารถซื้อหุนได ซึ่งที่ผานมาไดซื้อไปประมาณรอยละ 9 
ของจํานวนหุนทั้งหมด ทําใหจํานวนหุนที่สมาชิกถือทั้งหมดรวมเปนรอยละ 92 และสหกรณได
ประสพความสําเร็จเร่ือยมา   

สหกรณวิสาหกิจ (entrepreneurial cooperatives) ก็เปนการรวมตัวของสหกรณด้ังเดิม
เชนกัน แตแตกตางไปจากสหกรณอํานาจถวงดุล ที่จํานวนรายสินคาในสายธุรกิจที่แคบลง โดย
การพัฒนาเชิงด่ิงในเรื่องของตราสินคา (brand name) และมีความแตกตางของสินคา (product 
differentiation) มากยิ่งขึ้น ตัวอยางสวนใหญคือสหกรณผลิตภัณฑที่ทําจากนม โดยสหกรณ
วิสาหกิจปลีกตัวจากการบริหารทุนโดยสวนรวม เพ่ือจะสนับสนุนการพัฒนาในเชิงดิ่งที่ตองใช
ตนทุนสูง  Val Ad Co เปนสหกรณรุนใหม ที่มลรัฐมินนิโซตา กอตั้งเม่ือป 1991 โดยผูปลูก
ขาวโพด 120 ราย เพ่ือเพ่ิมมูลคาเพิ่มใหกับสินคาโดยการเลี้ยงหมู ซึ่งปจจุบันมียอดขายถึง 30 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  มีความจําเปนตองพัฒนาในแนวทางดังกลาวเนื่องจากกฎหมายหามไมให
ธุรกิจเปนเจาของฟารม  Val Ad Co เปนสหกรณปด ซึ่งเพิ่มทุนโดยการคงไวรอยละ 30 สวน
รอยละ 70 ที่เหลือถูกจัดสรรระหวางผูถือหุน ในลักษณะการจายมูลคาเพิ่ม (value-added 
payment) ทุนเพิ่มขึ้นในทางออมโดยการมีสัญญายอยใหสมาชิกเลี้ยงหมู การกูยืมสามารถทําได
จากธนาคารสหกรณและธนาคารแหงอ่ืนๆ ซึ่งเพียงพอสําหรับการคงสภาพความเปนสหกรณ  
นอกจากนี้ ที่เนเธอรแลนด ยังมีธนาคาร Rabobank ซึ่งกอตั้งเปนรอยปมาแลวโดยธนาคาร
สหกรณระดับทองถิ่น เปนธนาคารที่ใหญที่สุดอันดับที่ 25 ของโลกและมีสาขาอยูที่ 30 ประเทศ  
ในฐานะที่เปนสหกรณ Rabobank ไมสามารถเพิ่มทุนได อยางไรก็ตาม ขอจํากัดนี้ทําใหธนาคาร
เลือกลูกคามากขึ้น สงผลใหธนาคารสามารถยกระดับขึ้นจากหนวยงานประเมินบริษัทเปนเกรด 
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AAA ทําใหสามารถมีความนาเชื่อถือพอที่จะกูยืมทุนไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ําเพื่อการขยาย
องคกร 

แมวาตนแบบดังเชนใน van Bekkum ในแผนภาพที่ 2 จะแสดงความเปนไปไดในทิศ
ทางการปรับโครงสรางองคกรใหเห็นกรณีสุดขั้ว แตสหกรณที่พบเห็นสวนใหญจะมีคุณสมบัติ
ผสมอยูระหวางขั้วความเปนไปไดดังกลาว โดยภาพรวม พบวาแนวโนมและทิศทางการปรับ
โครงสรางสหกรณในประเทศตะวันตกจะหวนกลับไปสูธรรมชาติของความเปนปจเจกมากขึ้น 
เชน มีการคํานึงถึงกําไร และอํานาจความเปนเจาของที่ขึ้นอยูกับจํานวนทุนที่สมาชิกแตละคนมี
ใหสหกรณเปนแรงจูงใจใหเกิดความมีประสิทธิภาพและการเจริญเติบโต เปนการพัฒนาสหกรณ
โดยแยกสวนเปนองคกรๆ ไป ซึ่งไมไดเชื่อมโยงกับองคประกอบอ่ืนในระบบสังคมเศรษฐกิจ  
สภาพการณดังกลาวเปนแนวโนมที่เปนไปในทางตรงกันขามกันกับกรณีสหกรณในประเทศ
ญี่ปุนในหัวขอที่สี่ซึ่งพยายามแกไขและปรับปรุงโครงสรางในลักษณะองครวมทั้งประเทศ 
 
4. การวิเคราะหระบบเศรษฐกิจสหกรณตามกรอบแนวคิดเชิงสถาบัน  

ในป 1935 จอรจ ฟอวเคท (George Fauquet) กลาววาสหกรณเปนองคกรที่
ประกอบดวยองคประกอบหลักสองสวนที่สําคัญคือ ความเปนองคกรประชาธิปไตย และความ
เปนองคกรเศรษฐกิจ หากแยกสองสวนนี้ออกจากกันในการวิเคราะห ก็จะทําใหสาระสําคัญของ
ทั้งสองสวนหายไปดวย การเชื่อมโยงระหวางสองสวนนี้จึงเปนโจทยสําคัญที่สุดสําหรับการ
ดําเนินการของระบบสหกรณ (Vitalliano, 1977)  สหกรณเปนองคกรที่มีหลากหลาย
วัตถุประสงค เปนวัตถุประสงคทั้งเชิงอํานาจและเชิงเศรษฐกิจ กอตั้งขึ้นมาจากเหตุการณ ความ
ตึงเครียด และการขับเคลื่อน ในประวัติศาสตร เชน ความไมเทาเทียม ความไมเสมอภาคใน
อํานาจตอรอง โดยเฉพาะในชนกลุมเกษตรกร เปนตน เหลานี้ กลาวไดวาการทําความเขาใจ
กลไกและทิศทางของระบบเศรษฐกิจสหกรณ แทจริงแลวจําเปนตองพิจารณาในหลายมิติ
เพ่ือที่จะนํามาสูผลการวิเคราะหที่เขากับสภาพความเปนจริง และไมสูญเสียความมีคุณสมบัติอัน
เดิมของสหกรณ   
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แผนภาพที่ 3: การแสดงกรอบแนวคิดเชิงสถาบัน 

 
 

กรอบแนวคิดแบบกระแสหลักที่กลาวถึงในหัวขอที่สามนั้น เร่ิมตนจากตัวละคร 
(economic player) ซึ่งเปนปจเจก  แตแนวคิดเชิงสถาบันเริ่มจากปฏิสัมพันธ (interaction) 
ระหวางปจเจกภายใตโครงสรางทางสถาบันที่หลากหลาย ที่กระทําโดยกระบวนการรวม เพ่ือ
ผลลัพธที่เปนผลการพัฒนาองครวมของชุมชนในหลายมิติ ดังแสดงในแผนภาพที่ 3 โดยไมมี
การตั้งขอสมมติรวงหนา (presumption) เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวละครวาควรจะเปน
อยางไร ซึ่งความสัมพันธสามารถเกิดขึ้นในหลายลักษณะ เชน ความสัมพันธที่เปนความขัดแยง 
(conflict) ระหวางผูซื้อกับผูขาย หรือระหวางผูเชากับผูใหเชา หรือจะเปนความสัมพันธที่เปน
การแขงขัน (competition) ระหวางผูขายสองคน หรือจะเปนความสัมพันธที่เปนลักษณะความ
รวมมือ (cooperation) ระหวางผูทํางานประเภทเดียวกันรวมมือกัน เชนในภาคเกษตร ชาวนา
สองคนสามารถเลือกที่จะแขงขันกันหรือรวมมือกันก็ได แตในแนวคิดกระแสหลัก การวิเคราะห
สวนใหญจะเริ่มดวยขอสมมติพ้ืนฐานที่วาชาวนาตองแขงขันกัน  

โดยกรอบแนวคิดที่คุนเคยกันดีในยุโรปทํานองนัวรเซียน (Nourse, 1992) อธิบายวา
ความรวมมือน้ัน เกิดขึ้นจากความเบี่ยงเบนซึ่งเกิดจากปญหาของระบบตลาดที่ทํางานผิดปกติ 
เชน หากมีการกอตัวระหวางกลุมบริษัทที่ตกลงราคาขายรวมกันเพ่ือไมใหมีการแขงขันกัน 
(ดังเชน cartel) อาจสามารถเปนเพราะสภาวะตลาดแขงขันลมเหลว ดังเชนในทฤษฎีเกม ที่การ
รวมมือกันระหวางตัวละครจะสงผลใหไดประโยชนรวมกัน แตในที่สุดความลมเหลวในตลาดก็จะ
ถูกแกไขไปเองเม่ือตลาดกลับสูสภาพปกติ  การวิเคราะหแบบกระแสหลักพยายามเชื่อมโยงให
สหกรณเปนดังเชนหรือเปรียบเสมือนดังเชนบริษัทจึงใชกรอบแนวคิดเปนเหมือนบริษัท 
Torgenson (1990) ไดเสนอวาการณนี้ทําใหทฤษฎีสะทอนใหเห็นวาสหกรณการเกษตร
เปรียบเสมือน “บริษัทดอยคุณภาพ” (degraded firm) หรือเปนบริษัททารก (infant firm) ที่ตอง
ไดรับการพัฒนาตอไปอีก จึงมองวาในที่สุดสหกรณก็จะกลายเปนบริษัทธุรกิจเม่ือไดรับการ
พัฒนาเต็มที่   เชน Harte (1995) เคยบรรยายไววา “วัฏจักรชีวิต” ของสหกรณที่เผชิญกับการ
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ปรับเปลี่ยนใหเปนบริษัทภายใตสิ่งแวดลอมตลาดแขงขันเสรี ตามความเชื่อที่วาสหกรณเกิดขึ้น
เพราะมีการใหบริการไมเพียงพอ หรือการมีตนทุนที่สูงมาก และเชื่อวาการดําเนินการของตลาด
จะดีขึ้นเม่ือมีความเปนอุตสาหกรรมมากขึ้น และในที่สุดก็จะหมดความตองการสหกรณไป  
อยางไรก็ตาม ผูเขียนอาจมองขามประเด็นที่วาการพิสูจนวาประสิทธิภาพและความยั่งยืนใน
ระบบทุนนิยมเสรีเองสามารถคงอยูไดโดยไมตองมีสหกรณก็ไมใชเปนเรื่องงายเชนกัน เน่ืองจาก
ประวัติศาสตรที่ผานมาก็ยืนยันวาระบบตลาดเสรีเองก็ไมไดนําไปสูการแขงขันและดุลยภาพโดย
ปราศจากความลมเหลวทางสังคมเศรษฐกิจที่เรื้อรังเชนกัน (Lauck 2000)         

นอกจากนี้ แนวคิดกระแสหลักตั้งขอสมมติวาปจเจกเปนผูมีเหตุผล แตในแนวคิดเชิง
สถาบันไมไดตั้งขอสมมติดังกลาวเพราะการกระทําใดก็ตามสามารถเกิดจากการไดรับอิทธิพล
จาก อารมณ ความผูกพัน ความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม ก็เปนได ดังเชน สหกรณ
สามารถใหความพึงพอใจตอผูใหการสนับสนุนและสมาชิกคนอื่นๆ ไดพรอมกันโดยกระบวนการ
ที่เปนประชาธิปไตยในการตัดสินใจ การสรางเครือขายในสังคม และการทําใหเกิดการกระชับ
ความสัมพันธในชุมชนเชิงประวัติศาสตรและยังคงวัฒนธรรมดั้งเดิมอันมีคุณคาทางจิตใจไว เปน
ตน 

โดยภาพรวม สหกรณแตกตางจากบริษัททั่วไป จึงมีความจําเปนตองใชกรอบแนวคิดที่
แตกตางออกไปจากบริษัททั่วไปในประเด็นที่ตองพิจารณาดังนี้ 

หลักการของสหกรณ (Cooperatives Principles) หลักการขั้นตนของสหกรณมีความ
แตกตางจากของบริษัท  ความสนใจของสมาขิกสหกรณมีตนกําเนิดจากการใช การควบคุม และ
การไดรับผลประโยชนขององคกร ในระยะยาว ในเชิงราบ เม่ือเทียบกับกําไรในระยะสั้นของ
บริษัท  Lasley (1981) และ Ketilson (1995) กลาววาสหกรณมีหลายวัตถุประสงคในองคกร
เดียว เปนองคกรผสมซึ่งประกอบขึ้นดวยหลายสวน (Pestoff, 1992) ซึ่งในขณะเดียวกันเปน
องคกรที่อาสาสมัครและเปนองคกรเชิงพาณิชย นอกจากนี้ องคกรสหกรณโดยเฉพาะสหกรณ
การเกษตรยังเปนสภาบันสวนหนึ่งที่สําคัญตอชุมชน เชนเดียวกับโบสถ วัด โรงเรียน ฯลฯ ซึ่งไม
เหมือนดังเชนกรณีบริษัท โดยมีการทําเครือขายทาสังคม เปนชองทางสําหรับการควบคุมรับ
ทองถิ่นแบบเปนประชาธิปไตย และเปนศูนยกลางการเผยแพรขาวสารขอมูล  นอกจากนี้ จาก
ความสัมพันธตอชุมชนชนบทและประวัติศาสตรที่ผานมานั้น สหกรณถือไดวาเปนผลของการมี
ผูดอยโอกาสในสังคมของผูผลิตรายเล็กและขนาดกลางที่ถูกกระแสของตลาดที่เนนการลงทุนที่มี
การกระจุกตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ  ดังน้ันจึงปฏิเสธไมไดวาสหกรณมีลักษณะเฉพาะตัวซ่ึงไมเหมือนกับ
บริษัท  เม่ือสหกรณทําตามแนวทางปฏิบัติ จึงถือเปนทางเลือกที่สามสําหรับการบริหารจัดการ
ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเปนทางเลือกระหวางสองขั้วที่กลาวไวขางตน (Pestoff, 1992) 

หลักของเหตุผล (Rationality)  การมองกําไรและบริการ สหกรณมีความจําเปนที่จะทํา
ใหผลการดําเนินการสูงกวาตนทุนสวนเพ่ิม ที่จะทําใหผูอุปถัมภไดรับความพึงพอใจสําหรับระยะ
ยาว  แตบริษัทตองทําใหไดกําไรจากการบริการทั้งในระยะสั้นและระยาวเพื่อเพ่ิมมูลคาทาง
ตลาด  นอกจากนี้ ความสนใจอื่นๆ ประกอบดวย ความเปนประชาธิปไตยหรือการควบคุมใน
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ระดับทองถิ่น เพ่ือความยั่งยืนของชุมชน ครัวเรือนเกษตร ซึ่งไมสามารถจะนําไปใสในบัญชีได 
แมวา Harte (1995) เคยชี้แจงวาความมีประสิทธิภาพของสหกรณไมสามารถสะทอนไดจากการ
ดํารงอยูมาหลายปของสหกรณ เน่ืองจากในหลายประเทศ สหกรณไดรับการอุดหนุนจากรัฐเปน
จํานวนมาก อยางไรก็ตาม O’Connor (1973) และ Barlett and Steele (1998) ชี้แจงวา ใน
ประเทศตะวันตกสวนใหญ บริษัทเอกชนหลายแหงก็ไดรับการชวยเหลือจากรัฐในแงของการไม
ตองเสียภาษีและการวิจัยและพัฒนา และอ่ืนๆ อีกมากมายเชนกัน  นอกจากนี้ การกลาวถึงเร่ือง
ความมีประสิทธิภาพนั้น Harte อาจมองขามเร่ืองประสิทธิภาพในทางอื่น เชนทางการเมือง 
เพราะสาเหตุที่รัฐบาลของประเทศสวนใหญสนับสนุนสหกรณอาจเพราะวามีประสิทธิภาพทาง
การเมืองเกิดขึ้นได  หากสหกรณมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนทางการเมืองหรือทางกลไกสังคมก็
ตาม ก็ไมสามารถปฏิเสธความเชื่อที่วาสหกรณสามารถสนองความตองการของคนสวนใหญใน
สังคมได ดังนั้นประเด็นในทางปฏิบัติและทางประวัติศาสตรก็ไมควรถูกมองขามไป 

ผลประโยชนทางการเมือง (Political Interests) ในประวัติศาสตร องคกรสหกรณถือได
วาเปนองคกรทางการเมืองอยางมีนัยสําคัญ การพัฒนาของสหกรณเคยไดรับการตอตานทาง
การเมืองจากฝายที่มีสวนไดสวนเสียทางเศรษฐกิจเชนกัน กรอบแนวคิดกระแสหลักไดมองขาม
การพัฒนาในแนวประวัติศาสตรการเมืองสวนนี้ไป Fraser (1989) อธิบายวากระบวนการ
ดังกลาววาอํานาจในการบริหารจัดการ  ความเปนมืออาชีพ ความตองการของมนุษยอัน
หลากหลายมาก ถูกแยกสวนจากสังคม วัฒนธรรม และการเมือง และในที่สุดความเปนองครวม
ก็หายไป  ความตองการที่มีความซับซอนของตัวละครในสังคมถูกแปรงใหเปนมูลคาใหสามารถ
วัดไดงายขึ้นและเหลือแตเพียงประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและปญหาทางกระบวนการ ตัวอยาง เชน 
ความสนใจทางประชาธิปไตยของผูสนับสนุนสหกรณนั้น ถูกทําใหไมเปนเรื่องทางการเมือง แยก
ออกจากการขับเคลื่อนทางสังคม และถูกระบุขึ้นมาใหมใหเปน “ความสนใจในทางบริหารหรือ
ความสนใจในเชิงวิชาการ” ใหเขากับแนวทางแบบจําลองแบบกระแสหลัก  ในการณนี้จึงทําให
สาระในแนวกวางขาดหายไป 

การใชกรอบแนวคิดครอบจักรวาล (Analytical Homogenization)  การตีกรอบสหกรณ
ใหเปนดั่งเชนบริษัท ทําใหละเลยความ “ไมมีเหตุผล” และความสนใจอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือ
แนวคิดกระแสหลัก ในการทําใหองคกรใหญกลายเปนองคกรหนวยเล็กๆ แลวนําเอามาวิเคราะห
นั้น จะทําใหความหลากหลายของสมาชิกหายไป เชน อาจเกิดการไมเห็นดวยระหวางสมาชิก
กับผูบริหาร ในสหกรณซึ่งนําไปสูนัยที่จะตองพิจารณาตอไป แต Harte (1995) กลาววา ความ
หลากหลายในความสนใจของสมาชิกสหกรณสะทอนถึง ‘จุดมุงหมายที่สับสน’ (confused 
motives) ขององคกร ดังน้ันแนวคิดในการแกปญหาความไมลงรอยระหวางสมาชิกกับผูบริหาร
คือการทําใหความเปนเจาของและอํานาจการบริหารอยูที่กลุมบุคคลจํานวนนอย ปญหาดังกลาว
จึงหมดไป และจุดมุงหมายจะไดเหลือนอยลง  อยางไรก็ตาม Ketilson (1995) ไดชี้แจงวา ใน
การทําความเขาใจสภาพการณดังกลาว ควรมีกรอบแนวคิดที่กวางกวานี้ เพ่ือแกปญหาที่แทจริง
และคงจุดมุงหมายเดิมเอาไว  
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การทบทวนหลักการด้ังเดิมของเศรษฐกิจสหกรณ  

องคกรพัฒนาการสหกรณระหวางประเทศ (International Cooperative Alliance: ICA) 
คือองคการสหกรณระหวางประเทศซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกมากกวา 760 ลานคน ซึ่งเปนตัวแทนของ 
250 ประเทศและองคกรระหวางประเทศ ไดใหนิยามแกคําวาสหกรณวา “เปนองคการที่มีความ
เปนเอกเทศของกลุมบุคคลเพื่อตอบสนองความตองการและเปาหมายรวมทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ภายใตการดําเนินวิสาหกิจที่ มีความเปนเจาของรวมกันและมีระบอบ
ประชาธิปไตยทําหนาที่กํากับดูแล”  องคกรพัฒนาการสหกรณระหวางประเทศไดกําหนดให
สหกรณดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานคานิยมของการพึ่งพาและรับผิดชอบตนเองตามแนวทาง
ประชาธิปไตย มีความเสมอภาคและความสามัคคี และสมาชิกตองตั้งม่ันอยูบนคานิยมทาง
จริยธรรม มีความซื่อสัตย โปรงใส รับผิดชอบตอสังคมและเอ้ืออาทรแกผูอ่ืน (www.ica.coop)   

ในป 1995 องคกรพัฒนาการสหกรณระหวางประเทศไดมีการประชุมเพ่ือทําการ
พิจารณาเกี่ยวกับหลักการสหกรณสากล ณ เมืองแมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ มีความเห็นพอง
ตองกันวาควรทําการปรับปรุงหลักการจากเดิมเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมเศรษฐกิจ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเพ่ือใหสมาชิกมีความเขาใจรวมกันไปในทิศทางเดียวกัน จึงได
กําหนดเอกลักษณใหมของการสหกรณขึ้นและประกาศใหสหกรณทุกประเทศ เปนแนวทางเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติที่ยอมรับทั่วกัน    ตังแตป 1996 เน่ืองในโอกาสครบรอบ 80 ปของการกอตั้ง
สหกรณขึ้นเปนครั้งแรก  ประเทศไทยไดนําเอาหลักการดังกลาวมาใชเปนแนวทางการปฏิบัติ
จนถึงปจจุบัน   หลักการที่สําคัญ 7 ประการมีดังนี้ 
 1. การรับเขาเปนสมาชิกที่เปดเสรีและตามความสมัครใจ - สหกรณเปนองคการแหง
ความสมัครใจ การรับสมัครเปนสมาชิกจะตองเปดเสรี สมาชิกสามารถไดรับสวัสดิการที่สหกรณ
พึงจะมีให และมีความเต็มใจที่จะรับผิดชอบในฐานะสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ 
สังคม เชื้อชาติ การเมืองหรือศาสนา  
 2. การดูแลกํากับองคกรดําเนินการโดยสมาชิกทุกคนภายใตระบอบประชาธิปไตย – 
สหกรณเปนองคกรที่เปนประชาธิปไตยกํากับโดยสมาชิกซึ่งมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย
และตัดสินใจทิศการดําเนินการของสหกรณ โดยไมคํานึงถึงจํานวนหุนสวนของสมาชิกแตละคน 
เพราะหนึ่งคนมีสิทธิไดหน่ึงเสียง  
 3. สมาชิกไดรับความเที่ยงธรรมในการมีสวนรวมทางเศรษฐกิจ – สมาชิกทุนคนมีสวน
ชวยในการอุปถัมภในการสะสมและบริหารทุนของสหกรณโดยวิธีที่เปนประชาธิปไตยซึ่งสมาชิก
มีสิทธิเทาเทียมกัน   อยางนอยสวนหนึ่งของทุนที่สหกรณมีอยูนั้นถือเปนทรัพยสินสวนกลาง
ของสมาชิกทุนคนในสหกรณ    สมาชิกจะไดรับผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเงื่อนไขของ
ความเปนสมาชิกในอัตราที่จํากัด (ในกรณีที่มีผลตอบแทนดังกลาว)   การแบงสรรคผลประโยชน
สวนเกินน้ัน จะนําไปใชในการพัฒนาระบบสหกรณ เพ่ือเปนประโยชนของสมาชิกในสัดสวน
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เทาที่สมาชิกผูนั้นจะใหการอุดหนุนสหกรณ (transaction) นอกจากนี้ ทุนก็นําไปใชในกิจกรรม
อ่ืนๆ ที่ไดรับการอนุมัติโดยสมาชิกโดยสวนใหญ  
 4. ความเปนเอกเทศและความเปนอิสระ – แมวาสหกรณจะมีกิกรรมเกี่ยวโยงกับองคกร
อ่ืนๆ หลายแหง รวมทั้งองคกรของรัฐ หรือกระทําการระดมทุนจากแหลงทุนภายนอกหลายแหง 
แตการดําเนินการของสหกรณ ก็เปนไปตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมาชิกและคงความเปน
เอกเทศ 
 5. การศึกษา การอบรมและขอมูลขาวสารแกสมาชิก – สหกรณมีการจัดอํานวย
การศึกษาและการอบรมสําหรับสมาชิก ตัวแทนที่ไดรับการเลือกตั้ง ผูจัดการ และลูกจาง 
เพ่ือที่จะทําใหสมาชิกทุนคนสามารถใหการอุปถัมภและพัฒนาสหกรณไดอยางมีศักยภาพ 
นอกจากนี้ องคกรสหกรณยังเผยแพรความรูสูสาธารณะเกี่ยวกับขอมูล เ ร่ืองสิทธิและ
ผลประโยชนของสหกรณดวย 

 6. ความรวมมือระหวางสหกรณ - สหกรณแตละแหงสามารถมอบสิทธิและผลประโยชน
แกสมาชิกทุกคนอยางมีศักยภาพและทําใหการขับเคลื่อนของสหกรณมีความเขมแข็งขึ้น โดย
ดําเนินการรวมมือกันผานโครงสรางทั้งในระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับสากล 
 7. ความมีจิตสํานึกและเอ้ืออาทรตอชุมชนและสังคม – ในขณะที่สหกรณใหความสําคัญ
และพยายามตอบสนองตอความตองการของสมาชิก แตสหกรณก็ยังตองมีจิตสํานึกที่จะพัฒนา
ชุมชนและสังคมดวยนโยบายที่เปนที่ยอมรับระหวางสมาชิก 
 ปจจัยที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางประกอบการพิจารณาสภาพการณของระบบ
เศรษฐกิจสหกรณ ประกอบดวย ความเปนเจาของ ความมีบทบาทของภาคสหกรณ ความเปน
ประชาธิปไตยในระบบเศรษฐกิจ สภาวะการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจและอํานาจทางการ
บริหาร ความเปนสหกรณที่นํามาใชในการประกอบการ การมีตัวชี้วัดที่แตกตางออกไปจากที่ใช
ประเมินการดําเนินการของระบบทุนนิยมและสังคมนิยม ความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ลักษณะของหนวยสังคมเศรษฐกิจ ความเปนระบบตลาดเสรีในสหกรณ การปฏิรูปและการ
ขับเคลื่อนทางการเมืองที่สนับสนุนใหโครงสรางสหกรณพัฒนายิ่งขึ้น และความสามารถในการ
เผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน  (Mansuri and Rao, 2004 และ Chan et al, 2004) 
 
ความเปนเจาของในเศรษฐกิจสหกรณ 

ในระบบเศรษฐกิจปจจุบัน เปนที่เขาใจกันดีวา วิถีการเปนเจาของมีอยูสามวิถี  วิถีแรก
คือ การเปนธุรกิจเอกชนในระบบทุนนิยมซ่ึงมีนายทุนเปนเจาของ วิถีที่สองคือ การเปนวิสาหกิจ
บริหารโดยภาครัฐในระบบสังคมนิยม ซึ่งรัฐบาลเปนเจาของ และวิถีที่สามคือ ความเปนเจาของ
แบบสหกรณ วิถีที่ถูกเลือกขึ้นมาในสังคมใดก็ตาม จะกําหนดชองทางการเปนเจาของ รูปแบบ
เศรษฐกิจ โครงสรางการผลิตที่เปนผลตอเน่ืองตามมา และความอยูดีมีสุขในสังคมเศรษฐกิจ
นั้นๆ   เศรษฐกิจแบบผสมที่ปรากฏอยูในประเทศพัฒนาที่มีระบบทุนนิยมในหลายประเทศ  
โดยมาก เปนการผสมผสานระหวางธุรกิจภาครัฐและธุรกิจเอกชน  นอกจากนี้ ความเปนเจาของ
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ในลักษณะอื่นๆ เชน องคกรที่ไมมีกําไรที่เปนอิสระ และความเปนเจาของโดยสวนรวมในสังคม
ชุมชนบางแหง ก็ถือเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสหกรณ  
 ในระบบเศรษฐกิจสหกรณ หลักการที่กําหนดความเปนเจาของคือ ไมวาจะเปนดาน
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การคา หรือการพาณิชย และเกือบจะทุกๆ ดาน ตองถูกบริหารโดย
องคกรสหกรณ ซึ่งมีขอจํากัดสําคัญอยูสองประการ ประการแรกคือ เฉพาะธุรกิจที่มีความ
ยากลําบากในการบริหารจัดการโดยสหกรณเน่ืองจากมีขนาดที่เล็กเกินไป หรือมีความซับซอน
มากเกินไปเทานั้น ที่จําเปนตองใหบริษัทเอกชนเขามาบริหาร และประการที่สองคือ เฉพาะ
ธุรกิจที่มีความยากในการบริหารจัดการเนื่องจากมีขนาดที่ใหญเกินไปและมีความซับซอนใน
ขณะเดียวกัน เทานั้น ที่จําเปนตองใหรัฐวิสาหกิจเขามาบริหารจัดการ กลาวคือ ในระบบ
เศรษฐกิจสหกรณ ธุรกิจในลักษณะสหกรณจะเปนวิธีการปฏิบัติทั่วไป สวนการบริหารโดยรัฐและ
เอกชนจะเขามาในกรณีที่โครงสรางของระบบสหกรณสามารถความเอื้ออํานวยเทานั้น ในการณ
นี้ ธุรกิจที่เปนสหกรณสามารถผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑทุกชนิด ไมวาจะเปนสินคาสําคัญ 
ที่จําเปน กึ่งจําเปน หรือ เปนสินคาที่ฟุมเฟอย หรือเปนการใหบริการที่ครอบคลุมอยูในการ
บริโภคประจําวันของทุกคน 
 หนวยงานภาครัฐในระบบเศรษฐกิจสหกรณนั้น สามารถเขาไปบริหารภาคอุตสาหกรรม
ที่มีขนาดใหญ เชน การโทรคมนาคม การประปา การศึกษา การสาธารณสุข และ ระบบ
มหาวิทยาลัย เปนตน  หนาที่ของหนวยงานภาครัฐจะตองมีความชัดเจนในขอบเขต หนวยงาน
ภาครัฐจะถูกกํากับโดยรัฐบาลระดับทองถิ่น ระดับรัฐ หรือระดับรัฐบาลสวนกลาง โดยมีความเปน
เอกเทศในการทํางาน ซึ่งเปนอิสระจากการอํานาจในการของรัฐบาลโดยตรง บุคลากรใน
วิสาหกิจของรัฐสามารถมีสิทธิที่จะออกเสียงเลือกตั้ งตัวแทนเพ่ือจะเขาไปเปนคณะ
กรรมการบริหารได 
 โดยทั่วไป รัฐวิสาหกิจที่มีขนาดใหญมีเปาหมายที่จะทําใหเกิดกําไรสูงที่สุดเทาที่จะทําได 
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ เชนอุตสาหกรรมวัตถุดิบ จําเปนตองดําเนินการไปใน
ลักษณะที่ไมไดกําไรและไมขาดทุน  เนื่องจากเปนหนวยเศรษฐกิจที่เปนผูตอบสนองความ
ตองการในวัตถุดิบของผูผลิตรายใหญอ่ืนๆ และสหกรณตางๆ ของผูผลิต  สําหรับภาคเอกชน 
จะสามารถเขาไปบริหารวิสาหกิจที่มีขนาดเล็ก และสามารถผลิตและจัดจําหนายสินคาและ
บริการที่ไมจําเปนตอการดํารงชีพในระดับพ้ืนฐาน อยางไรก็ตาม ในระบบเศรษฐกิจสหกรณ 
ปจจัยที่จะเปนตัวกําหนดขอบเขตแบงแยกระหวางธุรกิจประเภทใดที่ควรจะเปนรัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจประเภทใดที่ควรจะเปนวิสาหกิจเอกชนก็คือนโยบายและกฎหมายของประเทศนั้นๆ ซึ่ง
จําเปนตองมีความยืดหยุนพอสมควร 
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บทบาทภาคสหกรณในระบบเศรษฐกิจสหกรณ 
 ในระบบเศรษฐกิจสหกรณ ภาคสหกรณยอมตองเปนภาคที่ใหญที่สุดในระบบ  ภาค
สหกรณสามารถแบงออกไดเปนกลุมยอยสามกลุมหลัก กลาวคือ 1. กลุมที่เปนธุรกิจสหกรณ 2. 
กลุมที่เปนองคการของประชาคม และ 3. กลุมที่เปนครัวเรือน  
 กลุมที่ เปนธุรกิจสหกรณ ประกอบดวย สหกรณของเกษตรกร สหกรณรวมของ
เกษตรกรและผูผลิต สหกรณของผูผลิต สหกรณของแรงงาน สหกรณอุตสาหกรรม สหกรณ
ธนาคาร สหกรณออมทรัพย และสหกรณที่ใหบริการในหลายดาน เชนดานสาธารณสุข และการ
ใหคําปรึกษาทางกฎหมายและบัญชี เปนตน สหกรณดังกลาวจัดตั้งขึ้นเพ่ือที่จะทําใหเกิดการ
เพ่ิมพูนในหลักทรัพยที่มีอยูและกอใหเกิดกําไร   ไมวาจะเปนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ 
โดยมากในปจจุบันจะถูกแปลงสภาพใหเปนวิสาหกิจสหกรณในระบบเศรษฐกิจสหกรณ 
 กลุมที่สอง คือกลุมที่เปนองคการของประชาคม ประกอบดวย องคการชุมชน องคการ
กีฬา องคการการกุศล วัฒนธรรม และศาสนา องคการเพื่อสิ่งแวดลอม องคการที่ไมมุงหวังทาง
กําไร องคการที่ไมใชรัฐ และอ่ืนๆ กลุมสหกรณนี้ เปนกลุมที่สําคัญย่ิง เพราะสะทอนถึงอุดมคติ
และคุณคาทางจริยธรรมของชุมชนและอุดมไปดวยทุนทางสังคม องคการดังกลาวสามารถมี
เครือขายทางสังคมที่กระทําการที่เปนประโยชนตอสังคมในลักษณะที่ทั้งทางภาคธุรกิจและ
ภาครัฐบาลไมไดทําหรือไมมีโอกาสไดทํา 
 กลุมที่สาม ประกอบดวย เศรษฐกิจครัวเรือน ซึ่งเปนตัวอยางที่ดีของภาพสหกรณใน
อุดมคติ  สมาชิกครัวเรือนจะแบงปนกันใชทรัพยากรสวนกลางและดําเนินกิจกรรมดวยความเอื้อ
อาทรเพื่อผลประโยชนรวมกัน ธรรมเนียมปฏิบัติดังกลาวคือหลักการที่ยึดถือและคุนเคยกันดีใน
ระบบสหกรณ  ความลึกซึ้งในลักษณะเหลานี้ไมไดรับการปลูกฝงอยางกระจางแจงในระบบ
เศรษฐกิจกระแสหลักซึ่งยึดหลักความเปนปจเจกนิยมและผลประโยชนของปจเจกชนเปนตัวตั้ง  
 
ความเปนประชาธิปไตยและการมีสวนรวมในระบบเศรษฐกิจ 
 ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจครอบคลุมไปถึงการมีสิทธิในการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจที่
มีผลกระทบโดยตรงตอชีวิตคนเรา  สิทธิดังกลาวขยายขอบเขตไปถึงการตัดสินใจในหลายเรื่อง
ซึ่งอยูภายใต อิทธิพลของรัฐบาลและบริษัทขนาดใหญดวย  ในทางปฏิบัติ ความเปน
ประชาธิปไตยในระบบเศรษฐกิจหมายความวาประชาชนสามารถมีสิทธิภายในชุมชนทองถิ่น
ของตน  ชุมชนทองถิ่นสามารถชวยแกปญหาเศรษฐกิจทองถิ่นไดงายกวารัฐบาลกลางและธุรกิจ
ที่มีขนาดใหญเพราะวาชุมชนทองถิ่นมีความใกลชิดกับแหลงกําเนิดและตนสาเหตุของปญหา 
นอกจากนี้ ในบางครั้ง ปญหาในชุมชนชนบทมีขนาดเล็กหรือเปนปญหาในระดับจุลภาคมากเกิน
กวาที่หนวยงานขนาดใหญหรือภาครัฐสวนกลางจะสามารถมีความเขาใจได (Sarkar, 1992) 
การวางระบบเศรษฐกิจที่เปนประชาธิปไตยจะนําระบบของความรวมมือจากทุกตัวละครในระบบ
มาแทนที่ระบบการแขงขัน ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจจะสําเร็จไดดวยการทําใหภาคสหกรณมี
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ความแข็งแกรงขึ้น การใหความเปนอิสระทางเศรษฐกิจตอสตรี ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส และ 
การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ  

กรอบแนวคิดเชิงสถาบันสวนหนึ่งพิจารณาถึงบทบาทของการมีสวนรวม (participation) 
ในประชาธิปไตยระหวางความขัดแยงหรือความตึงเครียดภายในสหกรณ Grabher and Stark 
(1998) ชี้แจงวา แมวาการมองสหกรณภายใตกรอบเดียวกันกับการมององคกรธุรกิจทั่วไปจะ
สามารถเสนอแนวทางการปรับโครงสรางสหกรณใหไดผลเปนที่นาประทับใจในระยะเวลาอันสั้น
ตามทางเลือกภายในกรอบที่แสดงในแผนภาพที่ 2 แตการสูญเสียความหลากหลายในมิติดาน
อ่ืนๆ จากการใชกรอบดังกลาว จะกลายเปนขอบกพรองในการพัฒนาสหกรณในระยะยาว 
เพราะจะปดโอกาสในการเรียนรูรวมกันถึงความหลากหลายในทางเลือกสําหรับการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจสหกรณที่ยังไมไดคนพบ  
 
ตารางที่ 3: ความตึงเครียดเชิงสถาบัน (Institutional Tension) 
ความตึงเครียดเชิงสถาบัน มิติแหลงที่ตั้งของความขัดแยง 
ทุนนิยมกับประชาธิปไตย เศรษฐกิจการเมือง 
การผลิตกับการบริโภค ความสัมพันธเชิงสังคม 
มุมมองระดับโลกกับมุมมองระดับทองถิ่น ความสัมพันธเชิงภูมิศาสตร 
การขับเคลื่อนทางสังคมแบบดั้งเดิมกับการ
ขับเคลื่อนแบบใหม 

กระบวนการรวม 

ที่มา: แปลจาก Reynolds, Gray and Kraenzle (1997) 
 

ตารางที่ 3 แสดงถึงความตึงเครียดเชิงสถาบัน ซึ่งประกอบดวยความตึงเครียดระหวาง
ทุนนิยมกับประชาธิปไตยในมิติเศรษฐกิจการเมือง ความตึงเครียดระหวางการผลิตกับการ
บริโภคในมิติความสัมพันธเชิงสังคม ความตึงเครียดระหวางมุมมองระดับโลกกับมุมมองระดับ
ทองถิ่นในมิติความสัมพันธเชิงภูมิศาสตร และความตึงเครียดระหวางการขับเคลื่อนทางสังคม
แบบด้ังเดิมกับการขับเคลื่อนทางสังคมแบบใหมในมิติกระบวนการรวม  

ความตึงเครียดระหวางทุนนิยมกับประชาธิปไตย (democratic capitalism) ในสหกรณ
เกิดจากการที่สหกรณมีหลักการที่เปนประชาธิปไตย กลาวคือสมาชิกหนึ่งคนตอหนึ่งเสียงในการ
บริหารภายใน  อยางไรก็ตาม ความเปนประชาธิปไตยนี้ขัดแยงกับหลักการในเศรษฐกิจทุนนิยม
เสรีซึ่งความมีสิทธิมีเสียงจะตองเปนไปตามสัดสวนเดียวกันกับจํานวนหุนสวนที่มีอยู  กลาวคือ 
ใครมีทุนมาก ยอมควรมีสิทธิมีเสียงมาก นอกจากนี้ โครงสรางระบบเจาขุนมูลนายในระบบ
สหกรณไดเพ่ิมความซับซอนในการบริหารองคกรมากขึ้น ทําใหการควบคุมสวนใหญกลายมาอยู
ในมือของผูบริหารเทานั้นซึ่งเปนผูบริหารภายนอกที่ถูกจางมาและมีแรงจูงใจเฉพาะในเรื่อง
เศรษฐกิจเทานั้น  สองประเด็นนี้เปนเร่ืองที่ควรเฝาระวังมากกวาการเปลี่ยนแปลงองคกร 
อยางไรก็ตาม ความตึงเครียดนี้เปนสิ่งสําคัญที่เปนประโยชนตอองคกรและควรคงไวดวยการมี
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สวนรวมของสมาชิกทุกคน เพ่ือคงความสมดุลระหวางความเปนทุนนิยมกับความเปน
ประชาธิปไตยในระบบสหกรณที่สมบูรณ   

สวนความตึงเครียดระหวางการผลิตกับการบริโภค (production versus consumption) 
เกิดจากการที่สหกรณเปรียบเสมือนตลาดแหงหน่ึง ที่จะตองมีความแข็งแกรงในทั้งดานผูซื้อและ
ผูขายเพื่อมีความถวงดุลในตลาดทั้งระบบ  ความตึงเครียดระหวางมุมมองระดับโลกกับมุมมอง
ระดับทองถิ่น (global versus local perspectives) ที่เกิดขึ้นในสหกรณซึ่งมีความเดนชัด
โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตนนี้ ที่จะตองมีความสมดุลระหวางความสามารถในการเผชิญกับ
สภาวะภายนอก กับความสามารถในการตอบสนองความตองการระดับทองถิ่นไปพรอมๆ กัน 
ซึ่งกระบวนการภายในระบบสังคมเศรษฐกิจจําเปนตองอาศัยมีสวนรวมดังกลาวเพื่อกอใหเกิด
ความถวงดุลกันระหวางความตึงเครียดที่กลาวมา 

สําหรับความตึงเครียดระหวางการขับเคลื่อนทางสังคมแบบดั้งเดิมกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมแบบใหม (traditional social movement versus new social movement) Beuchler 
(1995) กลาววา การขับเคลื่อนทางสังคมแบบใหม มุงเนนเพ่ือขยายระบบที่สมาชิกมีสวนรวมใน
การตัดสินใจมากขึ้น สนับสนุนความเปนประชาธิปไตย ดังน้ันโครงสรางสหกรณแบบด้ังเดิมจึง
ถือไดวามีโครงสรางที่ทันสมัยอยูแลว   จากในอดีต กระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม สหกรณ
เกษตรตั้งขึ้นมาบนประเด็นที่เกี่ยวกับการผลิตและชนชั้นเกษตรกร อยางไรก็ตาม Tourain 
(1988) เสนอขอโตแยงวา การขับเคลื่อนทางสหกรณสะทอนถึงการตอตานที่เปนการตอบสนอง
ความขัดแยงที่โดดเดนในสังคมปจจุบัน กลาวคือ ความขัดแยงระหวางผูซื้อ ซึ่งเปนชนชั้นที่
ไดรับความสนใจอยูแลว กับผูจัดการธุรกิจหรือเจาหนาที่รัฐซ่ึงเปนกลุมที่มีอิทธิพลในสังคม  ใน
มุมมองท่ีกวางกวานี้ จึงไดกลายสภาวะเปนความขัดแยงที่มุงความสนใจไปสูความตึงเครียด
ระหวางการแสวงหา ผลผลิต เงิน อํานาจและขอมูลใหไดมากที่สุด กับการการแสวงหาระบบที่
ปกปองและขยายความเปนเอกเทศใหไดมากที่สุด  จากความตึงเครียดทั้งหมด แสดงถึงความ
จําเปนที่จะตองหาความสมดุลระหวางบทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และการขับเคลื่อนภายใน
สหกรณเองโดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกตัวละครในระบบ  
 
สภาวะการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจและการบริหาร 
 ในระบบเศรษฐกิจสหกรณ หลักการหาประการที่จะเปนตัวนําพาวิธีการกระจายอํานาจ
ทางเศรษฐกิจ กลาวคือ 1. ประชาชนในทองถิ่นตองมีสิทธิในการเขาถึงและการบริหารทรัพยากร
ทองถิ่น 2. ระดับการผลิตจะกําหนดโดยการบริโภคของทองถิ่น และไมใชดวยกําไร 3. ตามเทาที่
เปนไปได การผลิตและการจัดจําหนายสินคาและบริการสวนใหญจะดําเนินการโดยวิสาหกิจ
สหกรณ 4. ประชากรทองถิ่นจะตองมีสิทธิพิเศษในเรื่องการวาจางงานในอุตสาหกรรมทองถิ่น 
และ 5. ผลิตภัณฑที่สามารถผลิตในทองถิ่นไดจะไมมีการนําเขา   
 ทั้งประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจน้ันตองมีการ
กระจายอํานาจในการวางแผนดวย  ชุมชนระดับทองถิ่นและรัฐบาลระดับทองถิ่นน้ันตองการที่จะ
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มีอํานาจที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจทองถิ่น  การมี
อํานาจในการตัดสินใจเรื่องนโยบายเศรษฐกิจจะเปนการเริ่มตนที่จุดรากฐานและพัฒนาขึ้นไปใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยที่คณะกรรมการทองถิ่นควรจะเปนคนทองถิ่นน้ันเอง   การกระจายอํานาจใน
การวางแผนหมายความวาการผลิตและการจัดจําหนายสามารถกระทําโดยเครือขายทองถิ่นเพ่ือ
ผลประโยชนรวมกัน  การปฏิบัติเชนน้ี จะไมทําใหเกิดการรั่วไหลของเงินทุนออกจากทองถิ่น 
นอกจากนี้ ทั้งการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจและการกระจายอํานาจทางการบริหารจําเปนที่
จะตองมีความสม่ําเสมอและสอดคลองกับหลักการเรื่องความมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและ
การประหยัดจากขนาด 
 
การบริหารแบบสหกรณและการมีตัวชี้วัดที่แตกตางกวาระบบทุนนิยมและสังคมนิยม  
 ความมุงม่ันในการประกอบการที่โดยทั่วไปจะเชื่อมโยงกับความสําเร็จของนักธุรกิจใน
ระบบทุนนิยมจะเปลี่ยนไปเปนการประกอบการในลักษณะสหกรณที่อยูในระบบเศรษฐกิจ
สหกรณ  ในระบบเศรษฐกิจสหกรณ การมีความคิดริเร่ิมที่ดี มีงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ 
และความสามารถในการนําสินคาและบริการใหมๆ มาสูตลาดในเวลาที่เหมาะสมและขายใน
ราคาที่มีเหตุผล จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจสหกรณที่ดี การรวบรวมบุคลากรที่มีจิตสํานึกเพื่อ
สังคมและสวนรวมจะเปนจุดเริ่มตนที่ดี 
 ตัวชี้วัดผลการดําเนินการในระบบเศรษฐกิจสหกรณที่แตกตางจากระบบเศรษฐกิจที่เปน
ทุนนิยมและสังคมนิยมควรประเมินผลทางสงคมและสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาดวย  ตัวชี้วัด
ดังกลาวสามารถประกอบดวยดัชนีเชน อัตราการศึกษา ระดับการรูหนังสือ การสาธารณสุขและ
อัตราการตายในทารก และการใหสวัสดิการโดยรัฐในเรื่องการบริการตางๆ เชน ประปา อนามัย 
การไฟฟา โทรคมนาคม ที่อยูอาศัย คุณภาพอากาศและน้ํา และสิ่งแวดลอม รวมทั้งอัตรา
มลภาวะ การทําลายสิ่งแวดลอม  ระบบนิเวศ และการเขาถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและการ 
สันทนาการ ตางๆ  นอกจากนี้ มีตัวชี้วัดอ่ืนๆ อาจสามารถพิจารณาจากการกระจายรายได 
อํ านาจ ในการซื้ อ  การลดลงของตนทุนทางสั งคมและสิ่ ง แวดล อม   การทํ าบัญชี
ทรัพยากรธรรมชาติที่ทดแทนไมได และทุนสําหรับการสรางโครงสรางพื้นฐานและทรัพยากร
สาธารณะ ตัวชี้วัดใหมสามารถออกแบบมาใหสามารถประเมินขอบเขตของทรัพยากรทั้งหมดที่มี
อยูในชุมชนชนบท ทางกายภาพ ทางความคิด ทางจิตวิญญาณ และทางจริยธรรม    
 
ความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจ   
 ความสมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจตองสรางความมั่นใจวาระบบเศรษฐกิจสหกรณจะไม
พัฒนาในระดับที่ต่ําหรือสูงเกินไป กลาวคือ ความสมดุลทางเศรษฐกิจคือสภาวะที่ภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ภาคการผลิต และภาคการบริการไดรับการพัฒนาไปอยางมีความ
สมดุลและมีสัดสวนที่เหมาะสม  ระบบเศรษฐกิจสหกรณที่มีความสมดุลจะใหความสําคัญตอ
อุตสาหกรรมที่เปนเกษตร ซึ่งเปนมูลเหตุแหงการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสงเสริม
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อุตสาหกรรมที่เปนเกษตรสามารถหยุดการถดถอยในภาคเกษตรและการผลิต และจะทําใหการ
พัฒนามุงไปสูภาคที่ไมไดทํากําไรดวยเพ่ือการพัฒนาทุนทางสังคมในชุมชนชนบท  นอกจากนี้  
เศรษฐกิจสหกรณจะทําใหรายไดทางภาษีเงินไดลดนอยลงและจะปรับเปลี่ยนแนวโนมรายไดทาง
ภาษีใหมาจากภาษีทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น  
 
ลักษณะของหนวยสังคมเศรษฐกิจ 
 หนวยสังคมเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจสหกรณมีนิยามวาเปนกลุมชนที่เกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติซึ่งมีแนวโนมที่จะเปนสังคมที่พ่ึงตนเองได และมีความยั่งยืน  ในที่นี้ ความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองไดนั้น ประกอบดวยสองสวนหลัก สวนแรกคือ สังคมเศรษฐกิจจําเปนตอง
สามารถผลิตปจจัยสําคัญในการดํารงชีพของมนุษยดวยตนเองเพื่อสามารถเลี้ยงดูประชากรใน
ชุมชนทองถิ่น  สวนที่สองคือ หนวยสังคมเศรษฐกิจสามารถคงความสมดุลในดานการคา 
กลาวคือ สามารถผลิตสินคาพอเพียงที่จะสงออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับสินคาที่ตองการนําเขาอยาง
พอเพียงสําหรับสมาชิกชุมชนที่จะมีความเปนอยูที่ดีสูงกวาระดับมาตรฐานขั้นต่ํา   
 หนวยสังคมเศรษฐกิจเปนประชาคมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่ขอบเขตของการเปน
หนวยสังคมเศรษฐกิจเดียวกันสามารถกําหนดจากปจจัยทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดลอม   ปจจัยทางเศรษฐกิจประกอบดวยการมีปญหาเศรษฐกิจและศักยภาพที่รวมกันและ
สอดคลองกัน  ปจจัยทางวัฒนธรรมคือการมีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน และ
ทางสิ่งแวดลอมคือการมีสภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่คลายคลึงกันและอยูในภูมิภาค
เดียวกัน  เม่ือการณเวลาผานไป หนวยสังคมเศรษฐกิจจะพัฒนาสูระดับที่สูงขึ้น ประชาคมจะ
เกิดคาดหวังที่จะใหหนวยสังคมเศรษฐกิจของตนรวมกลุมกันกับหนวยสังคมเศรษฐกิจอ่ืนอีก
อยางนอยหน่ึงแหงเพื่อขยายเครือขายใหกวางขึ้น บนพ้ืนฐานของความแตกตางของลักษณะ
เศรษฐกิจเพ่ือผลประโยชนในการแลกเปลี่ยนที่รวมกันและจะเกิดการผสมผสานของวัฒนธรรม
และการใชระบบธุรการบริหารจัดการรวมกันซ่ึงสามารถกอใหเกิดประหยัดจากขนาดการผลิต 
 
ความเปนระบบตลาดเสรีในสหกรณ  
 ระบบเศรษฐกิจสหกรณไมควรถูกมองวาเปนระบบเผด็จการ  ระบบเศรษฐกิจสหกรณ
เปนระบบเศรษฐกิจที่อาศัยกลไกของระบบตลาด แตไมใชในลักษณะระบบตลาดทุนนิยม  ความ
ตองการของผูบริโภคนั้น สะทอนจากสหกรณผูบริโภคที่จะเปนตัวกําหนดจํานวนและขนาดการ
ผลิตสินคาและบริการ ดังน้ันการผลิตจะถูกกําหนดโดยความตองการบริโภค ไมใชโดยกําไรของ
หนวยผลิตเฉกเชนในระบบทุนนิยม  ผูผลิตและผูบริโภคจะมีปฏิสัมพันธกันโดยตรงไมตองผาน
สื่อกลางหรือพอคาคนกลาง การคาจะดําเนินการโดยผานทางสหกรณ ดังน้ันความมั่งคั่งและ
ทรัพยากรจะไมรั่วไหลไปในหนวยสังคมเศรษฐกิจหนวยอ่ืนที่อยูนอกเครือขาย 
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บทบาทของการปฏิรูปทางการเมือง  
 การปฏิรูปทางการเมืองยอมมีบทบาทสําคัญสําหรับระบบเศรษฐกิจสหกรณที่จะทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ  นโยบายที่ดี ซึ่งประกอบดวยกฎหมายและกฎเกณฑทางสิ่งแวดลอมเปน
เง่ือนไขจําเปนที่สามารถประกันไดวาเศรษฐกิจสหกรณจะกอใหเกิดประโยชนแกทุกคนในชุมชน 
อยางไรก็ตาม ผูนําที่มีความสามารถก็เปนปจจัยที่จําเปนอีกเชนกัน  ดังน้ัน การมีกฎบังคับให
ผูนําลงนามในคําปฏิญาณที่ทําใหผูเลือกตั้งสามารถจะถอดถอนนักการเมืองไดหากกระทําผิด
สัญญาที่ใหไวกอนการเลือกตั้ง ก็จะสามารถยกระดับคุณภาพทางการเมืองไดในระดับหน่ึง  
 นอกจากนี้ การสรางฝายการปกครองของรัฐอีกสาขาหนึ่ง ที่เปนอิสระจากฝายตุลาการ 
ฝายนิติบัญญัติ และฝายบริหาร ที่จะหนาที่รับผิดชอบดานการตรวจสอบและเก็บขอมูลทางสถิติ
ในการบริหารสังคมและเศรษฐกิจ ก็จะสามารถแยกผลประโยชนทางสังคมเศรษฐกิจกับทางการ
เมืองไดโดยโครงสรางทางสถาบัน หากเปนเชนน้ี บทบาทหนาที่ของรัฐจะมีขอบเขตที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น 
 
ความสามารถในการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน 
 เทาที่เปนไปได ระบบเศรษฐกิจสหกรณจะสามารถปรับตัวตามหลักการการรวมอํานาจ
ทางการเมืองและการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ  เม่ือประชาคมทองถิ่นทั่วโลกมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ  ประชาชนในชุมชนชนบทจะสามารถเขาถึงปจจัยสําคัญเบื้องตนในการดํารงชีพ
ไดและมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดีขึ้น  ความเปนเศรษฐกิจสหกรณสามารถแสดงถึงความ
ไดเปรียบของการมีปรัชญาชีวิตและกฎระเบียบที่รวมกันในชุมชนเม่ือเทียบกับระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมเสรี  หากชุมชนมีความเขมแข็งก็สามารถจะไดรับผลประโยชนจากโลกาภิวัตนโดยการ
ขยายเครือขายที่กวางยิ่งขึ้น 
 
ตารางที่ 3: จํานวนสหกรณที่เปลี่ยนแปลงโครงสราง 
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสราง จํานวน รอยละ 
ปฏิรูปภายในองคกร คงความเปนสหกรณเดิมอยู 115 36.6 
ซื้อสินทรัพยของ IOF 52 16.6 
ปรับรูปแบบเปน IOF 48 15.3 
ถูกซื้อโดย IOF 15 4.8 
การขยายสหกรณ 73 23.2 
การปดสหกรณ 11 3.5 
รวม 314  100 
ที่มา: Mooney and Gray (2002) 
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จากกรณีศึกษา โดย Shrader และ Collins ที่เสนอในหัวขอที่สามขางตนน้ัน ขอคนพบ
ดังกลาวอาจจะไมไดสะทอนถึงภาพของทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสหกรณทั้งหมด 
เน่ืองจากมีสหกรณหลายแหงทั่วโลกที่มีมูลคาทางตลาดสูงกวามูลคาเปนจริง แตก็ยังไมไดปรับ
โครงสราง (Wissman, 1998) และจาก Mooney and Gray, 2002 ในตารางที่ 3 สถิติดังกลาว
แสดงใหเห็นวาการปรับโครงสรางที่เดนชัดที่สุดนั้นเกิดขึ้นภายในองคกรเอง เพียงรอยละ 15.3 
แปรสภาพเปนบริษัทภายใตอิทธิพลของนายทุน และเพียงรอยละ 4 ยกเลิกกิจการ  ดังน้ัน หาก
พิจารณาเชนน้ี ภาพการเปลี่ยนแปลงจึงไมนาจะเปนที่กังวลวาสหกรณแบบด้ังเดิมตามปรัชญาที่
เปนอยูจะตายหายจากโลกไปดังแนวคิดแบบกระแสหลัก  ดังน้ันตัวชี้วัดที่แสดงการดําเนินการที่
เปนรูปธรรมในกรอบแนวคิดกระแสหลักเปนเพียงเง่ือนไขจําเปน (necessary condition) 
สําหรับการปรับแปลงแตไมไดเปนเง่ือนไขพอเพียง (sufficient conditions) สําหรับความ
ตองการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจสหกรณ ดังนั้น คําถามตอไปคือมีแรงจูงใจในเรื่องอะไรบาง
ซึ่งมีอิทธิพลเหนือแรงจูงใจดังกลาวได  โดยกรอบแนวคิดเชิงสถาบันไดพิจารณาถึงปจจัยอ่ืนๆ 
ซึ่งกรอบแนวคิดกระแสหลักมองขามไปได เชน ความตองการของชาวนาในมลรัฐอิลินอยส ใน
สหรัฐฯ มีความตองการที่จะถายทอดความเปนเจาของตอทายาทหรือผูสืบสกุลตอไปมากกวาที่
จะถือที่ดินไวเพียงเพ่ือเก็งกําไร (Salamon, 1992) หรือความอยากเปนเจานายของตัวเอง และมี
ความหลากหลายในเนื้องาน (Mooney, 1988) ก็เปนอีกแรงจูงใจหนึ่ง นอกจากนี้ การมีสมาคม
การสรางทุนทางสังคมที่บริษัทที่มีนายทุนเปนเจาของไมสามารทําได (Torgerson 1999) เปน
ตน หรือ คุณคาทางความเปนอยูทางเศรษฐกิจที่เอ้ืออาทรตอกัน เชนธุรกิจภายใตอิทธิพลของ
นายทุนอาจทอดทิ้งชาวนาเม่ือเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา แตสหกรณจะไมทอดทิ้งสมาชิก 
นอกจากนี้ ยังมีประโยชนในทางสินคาสาธารณะ เชนการไดรับประโยชนจากโครงสรางพื้นฐาน
สําหรับเกษตรกรรายยอย การพัฒนาตลาด และอํานาจการตอรอง ที่ทําใหระบบเศรษฐกิจ
สหกรณแบบด้ังเดิมยังคงสามารถดํารงอยูไดภายใตสภาวะโลกาภิวัตน  
 
สหกรณในญี่ปุน: เอกลักษณของความเปนองครวม 
 สําหรับประเทศญี่ปุน เศรษฐกิจที่มีพัฒนาการอยางกาวหนาในปจจุบันของประเทศญ่ีปุน
ที่ปฏิสังขรณจากยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง มีที่มาของความสําเร็จเกิดจากความขยันขันแข็ง 
การทํางานอยางมีระบบระเบียบ มีวินัยและมีความเครงคัดในกฎเกณฑสูง  แมในหลายประเทศ
ทั่วโลกไดมีสหกรณเกิดขึ้นเปนจํานวนมากที่กระจัดกระจายอยูในหลายชุมชน แตมาถึงวันนี้ 
กลาวไดวาระบบสําหรับสหกรณในประเทศญี่ปุนไดกอรางใหเศรษฐกิจญี่ปุนไดกลายมาเปน
ระบบ “เศรษฐกิจสหกรณ”  

กระบวนการสหกรณในญี่ปุนกอตั้งขึ้นอยางเปนรูปธรรมเม่ือมีการบัญญัติกฎหมาย
สหกรณ (Cooperative Law) ขึ้นในป 1900 ภายใตกฎหมายดังกลาวกําหนดใหมีการจัดตั้ง
สหกรณได 4 ประเภท ไดแก สหกรณสินเชื่อ (Credit Coop) สหกรณการตลาด (Marketing 
Coop) สหกรณรานคา (Purchasing Coop) และ สหกรณการแปรรูป (Processing Coop) 
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สหกรณผูบริโภคไดถือกําเนิดขึ้นในป 1917 ในเมืองนาคะและโกเบ แตอยางไรก็ตามหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง ญี่ปุนตองเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงอันเปนผลทําให
สหกรณตองเกิดการปรับตัวโดยการควบรวมเขาดวยกัน 
 
 
 
แผนภาพที่ 4: ขบวนการสหกรณในประเทศญี่ปุน ความเชื่อมโยงเปนองครวม 

 
ที่มา: Nochubank 

 
ในป 1947 ประเทศญี่ปุนประกาศใชกฎหมายใหสามารถกอตั้งสหกรณการเกษตรได 

และถัดมาอีกหนึ่งปก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายจัดตั้งชุมนุมสหกรณของสหกรณผูบริโภค 
สําหรับสหกรณแรงงาน สหกรณประกันภัย และ ธนาคารแรงงานถูกจัดตั้งขึ้นใน ป 1950  และ
ในป 1951 ญี่ปุนไดประกาศใชกฎหมายฟนฟูสงผลใหมีการจัดตั้งสหกรณการเกษตร สหกรณปา
ไม และ สหกรณประมง มีการจัดตั้งชุมนุมสหกรณตางๆ และกําเนิดสหภาพสหกรณผูบริโภค  
ในป 1952 ไดมีการจัดตั้งสหกรณการเกษตรกลาง อันเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาสหกรณ
การเกษตรแบบครบวงจร ตอเน่ืองมาในป 1961 ญี่ปุนไดมีการประกาศใชกฎหมายเพื่อควบรวม
สหกรณการเกษตรเขาไวดวยกัน อันสงผลใหสหกรณการเกษตรในญี่ปุนไดพัฒนาตอเนื่องมา
จนถึงปจจุบัน   
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แผนภาพที่ 5: โครงสรางระบบสหกรณการเกษตร การประมง และการปาไม 

Prefectural  Federations of Fishery 
Cooperatives(Gyoren)

Members Municipal level Prefectural level National level

Farmers

Fishermen

Foresters

Agricultural
Cooperatives

(JA)

Fishery
Cooperatives

(Gyokyo)

Forestry
Cooperatives*
(Shinrinkumiai)

*Forestry cooperatives do not take deposit

Prefectural Unions of
Agricultural Cooperatives

Prefectural Marketing and Purchasing 
Federations of Agricultural Cooperatives

(Keizairen)

Prefectural Credit Federations of 
Agricultural Cooperatives (Shinnoren)

National Mutual Insurance Federation of 
Agricultural Cooperatives (Zenkyoren)

Prefectural Credit Federations of 
Fishery Cooperatives (Shingyoren)

Prefectural  Federations of 
Forestry Cooperatives

(Moriren)

Central Union of
Agricultural Cooperatives

(Zenchu)

National Federation of
Agricultural Cooperative

Associations
(Zen-Noh)

The Bank

National Federation of Fishery 
Cooperative Associations

National Federation of Forest Owner’s 
Cooperative Associations

ที่มา: Nochubank 
 
กลุมสหกรณในภาคการเกษตรซึ่งเปนรากฐานเบื้องตนที่สําคัญของสังคมเศรษฐกิจ 

ประกอบดวยเครือขายหลักสามสวนดังแสดงในแผนภาพที่ 5 คือ สหกรณการเกษตร 
(Agricultrual Cooperatives: JA)  สหกรณการประมง (Fishery Cooperatives: Gyokyo) และ
สหกรณการปาไม (Forestry Cooperatives: Shinrinkumiai)  บริหารในระดับเทศบาล 
(municipal level) ระดับเขตมลทล (prefectural level) และระดับชาติ (national level)  การ
ดําเนินการของสหกรณดังกลาว ซึ่งเรียกกันโดยรวมวา JA หรือ “กลุม JA” (JA Group) หรือ 
“การขับเคลื่อน JA” (JA Movement) ในการสรางความเขมแข็งใหกับประชาคม ทรัพยากรในดิน 
และการผลิตอาหาร สินคาและบริการตอประชาคมในประเทศ  JA เปนเครือขายตัวอยางสําหรับ
เกษตรกร สามารถเอื้ออํานวยบริการที่เปนประโยชนหลายประการ ทําหนาที่เปนสถาบันทาง
เศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาอาศัยได และสามารถตอบสนองตอความตองการของสมาชิกได
โดยตรง  ในขณะเดียวกันก็ถูกบริหารจัดการโดยสมาชิก  กลาวไดวา JA มีจุดมุงม่ันเพื่อบรรลุ
เปาหมายสามประการหลักคือ ความแข็งแกรงในชุมชน ความมีคุณภาพที่สูง และความมี
วิทยาการที่ทันสมัย  (Godo, 2001) 

สหกรณการเกษตรกอตั้งขึ้นภายใตกฎหมายสหกรณเกษตรของญี่ปุน (Agricultural 
Cooperative Association Law) เปนองคกรที่ดําเนินการในหลายรูปแบบภายใตเปาหมายหลักสี่
ประการคือ  1. การใหคําแนะนําเพื่อการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจเกษตรและมาตรฐานความเปนอยู
ของสมาชิก 2. การใหบริการทางเศรษฐกิจผานการรวบรวมจัดหาและการขายสินคาเกษตรและ
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สินคาอ่ืนๆที่จําเปนตอความเปนอยูของสมาชิก 3. การมีประกันรวมกัน ประกันหมู และประกัน 
ยานพาหนะ เพ่ือสามารถครอบคลุมเหตุการณที่ไมคาดการณรวงหนาได และ 4. การใหบริการ
ดานการเงินในเรื่องการออมและการใหกูยืมเงินและสินคา  

Fishery Cooperatives (Gyokyo) จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายสหกรณการประมง 
(Fishery Cooperative Union Law) เปนองคกรที่บริหารงานโดยชาวประมงเพื่อชวยใหเกิดการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นไมวาจะเปนดานธุรกิจและชีวิตประจําวัน  มีเปาหมายหลักคือ 1. 
การใหแนวทางเพื่อนําไปสูการเพิ่มผลผลิตโดยเทคโนโลยี และการดําเนินการของสมาชิกเพื่อทํา
ใหธุรกิจแข็งแกรงและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดีขึ้น 2. การใหบริหารการทางเศรษฐกิจใน
เรื่องการจัดเก็บ การผานกระบวนการผลิต การขายสินคาที่ผลิตจากทรัพยากรในน้ําใหแก
สมาชิกและสินคาที่ดีตอความเปนอยูของสมาชิก 3. การใหบริการดานการเงินโดยการรับฝาก
และการใหกูยืม และ 4. การประกันหมู และการประกันอุบัติเหตุ  

Forestry Cooperatives (Morikumi) จัดตั้งขึ้นภายใตกฎหมายสหกรณการปาไม 
(Forest Cooperative Law) ใหบริการแกเจาของพื้นที่ปารายเล็ก ซึ่งมีจํานวนเปนสวนมากใน
อุตสาหกรรมปาไมในญี่ปุน  หนาที่หลักของสหกรณการปาไมประกอบดวย การสนับสนุนใหมี
การใชพ้ืนที่ปาโดยสมาชิกสหกรณ ทําใหพ้ืนที่ปาเปนพ้ืนที่เศรษฐกิจ (afforestation) การ
เพาะปลูก การขายตนไมและสินคาจากปา โดยในป 2005 สหกรณการปาไมไดเขาไปบริหาร
จัดการประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่ปาเศรษฐกิจใหม ในพื้นที่เชน พ้ืนที่อนุรักษปาแหงชาติ 
แองกักเก็บนํ้า และสถานที่สันทนาการทางธรรมชาติ เปนตน  

แมสหกรณในประเทศญี่ปุนจะขึ้นชื่อไดวาเปนหน่ึงในกระบวนการที่พัฒนาที่สุดแหงหน่ึง
ในโลก แตก็พบวามีปญหาบางประการเกิดขึ้น เชนการขาดศักยภาพในการวางแผน บริหาร
จัดการและพัฒนา โดยเฉพาะผูนํา การขาดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ การขาดระบบ
เครือขายสถาบันวิจัยและพัฒนา  การขาดการศึกษาถึงความตองการผูบริโภคและแนวโนม
ตลาด   การขาดการมีชื่อยี่หอ  การขาดการพัฒนาชองทางการจัดจําหนายสินคา  การขาด
ความเขาใจความแตกตางระหวางสินคาสําเร็จรูปและสินคาเนาเสียได การขาดความเชื่อมโยง
กับการวางแผนจัดนิทัศการเพื่อเผยแพร การขาดการประชาสัมพันธในพ้ืนที่ชนบท  การขาด
วัตถุดิบในการขยายขอบเขตการผลิตหรือวัตถุดิบมีราคาสูง  การขาดการเชื่อมโยงระหวางการ
นําเสนอแผนการเกษตรในภูมิภาค  การดําเนินการทางเกษตรขึ้นอยูกับฤดูการ  (Prakash, 
2000) 
 ดังน้ัน ในสวนของภาครัฐ รัฐบาลควรใหความสําคัญและสนับสนุนสหกรณ แตก็ไมควร
กาวกายการดําเนินการมากเกินไป  ความมีวินัยเปนเรื่องสําคัญในการสรางประสิทธิภาพ 
อยางไรก็ตาม สหกรณก็ตองไมถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง และตองสามารถคงอยูได  ตอง
มีความไววางใจระหวางสมาชิก  สหกรณตองไดรับการบริหารในเชิงธุรกิจ ไมใชในลักษณะมือ
สมัครเลน หรือเปนสมาคมการกุศล ภาครัฐควรมีแนวทางปฏิบัติและการพัฒนาตอเน่ืองในดาน
องคความรู  สหกรณควรใหความรูแกสมาชิกตามวิชาชีพ หนวยงานที่เกี่ยวกับตลาดตองชวย
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แกปญหา ตองมีการพัฒนาการจัดหอ และการสรางมาตรฐาน การรวมมือกับองคกรเอกชน มี
การจัดบริการจุดซื้อขายเบ็ดเสร็จจุดเดียว เชนการประกันการบริการ การเดินทาง และ
ศูนยกลางการเกษตร   ในการณนี้ รัฐบาลญี่ปุนไดสนับสนุนการจัดทําโครงการหลายประการ
เชน หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เชน กลุมเพาะเห็ด เอโนกิตาเก  กลุมเลี้ยงเน้ือวัว และกลุม
แตงกวาโคชิ เปนตน   จะพบไดวา ประเทศไทยที่ผานมาก็ไดนําแนวคิดนี้มาใช  การเพาะปลูก
ปลอดสารพิษและการมีวินัยและจรรยาบันที่ดีสําหรับสหกรณเกษตรและความเปนเจาของที่
เปดเผย   
 
แผนภาพที่ 6: องคประกอบของการพัฒนาในกรอบแนวคิดแบบรวม 

 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Tasarika (2002) 

 
นอกจากนี้ยังไดชี้ใหเห็นถึงปจจัยสําคัญที่สนับสนุนภายในองคกรใหสหกรณเกิด

ความสําเร็จหลายประการ  สหกรณตองบริหารจัดการโดยสมาชิก กํากับโดยสมาชิก และ
ตอบสนองโดยสมาชิก กลาวคือ มีความรวมมือ กันและมีการใชทุนทางสังคม เชื่อมโยงแตละตัว
ละครในระบบ ดังแสดงในแผนภาพที่ 6 ทั้งทางดานเศรษฐกิจและการบริหารจัดการ  สหกรณ
สามารถบริหารจัดการไดโดยผูบริหารที่มีประสบการณ ไดรับการอบรม และมีความเชี่ยวชาญ
เปนมืออาชีพในระดับหนึ่งที่สามารถกํากับและกําหนดผูบริหารที่ไดรับการคัดเลือกใหอยูใน
คณะกรรมการ  กรรมการตองมีความรับผิดชอบ สามารถตอบคําถามได และยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหาร  มีรวมกันใชทรัพยากรสวนกลางและ รวมกันทํา เชน รวมการตลาด รวมซ้ือ 
รวมใชทรัพยากร  คณะกรรมการตองไดรับการตอบแทนที่เหมาะสมเพื่อความมีประสิทธิภาพ  มี
ความบูรณาการในการบริหารเพื่อตอบสนองความตองการของสมาชิก มีการจัดอบรมและให
ความรูสมาชิกรวมทั้งกรรมการบริหาร  มีการเพิ่มมูลคาในการดําเนินการ ใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสม (agro-processing facilities) และมีความไดเปรียบในตลาด มีการเชื่อมโยงกับการ
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วิจัย การพัฒนา และหนวยงานที่สําคัญและเกี่ยวของ  มีความพยายามอยางตอเน่ืองที่จะคง
ความเปนพ่ึงพาอาศัยในตัวเองได และเก็บออมเงินทุนและพัฒนาทรัพยากรที่มีอยู มีการ
กําหนดการไหลเขาออกทุนภายในระบบอยางเมาะสม  สหกรณตองเปด มีความมีจริยธรรม มี
ความหวงใย มีความสํานึกทางสังคม สถาบัน  

โดยภาพรวมสหกรณการเกษตรในประเทศญี่ปุนประสบความสําเร็จในการริเริ่มสิ่งใหมๆ 
ใหกับภูมิภาค (Klinedinst and Sato, 1994) การรวมกลุมสหกรณไดสรางความเปนไปไดในทาง
เศรษฐกิจที่สามารถจะมีการใหบริการหลายประเภทแกเกษตรกรภายในชนบท เชน การให
คําแนะนําการทําเกษตรกรรมอยางมีประสิทธิภาพ การใหบริการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและและคุณภาพสังคม การคุมครองสิทธิของประชาชน ในเรื่องดังเชน การมีประกันภัยหมู 
และการมีประกันสุขภาพ เปนตน การตลาดที่ไดรับการออกแบบอยางประณีตพิถีพิถันมีความ
ลึกซึ้งสามารถเขาถึงจิตใจของผูซื้อ  การผลิตที่เนนดานคุณภาพ การมีสวนรวมในการวาง
นโยบายรวมกับรัฐบาล การศึกษาและการอบรมที่ดีขึ้นโดยผานเครือขาย การสนับสนุนพัฒนา
แรงงานกลุมที่เปนสตรีและเยาวชน การคํานึงถึงสุขอนามัยในกระบวนการผลิตสินคา และการ
รวมมือทางวิทยาการที่กอใหเกิดประโยชนในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน  

อยางไรก็ตาม การเผชิญกับโลกาภิวัฒนที่เกิดขึ้นอยางไรขอบเขตในทางใดทางหนึ่ง 
อุตสาหกรรมเกษตรในประเทศญี่ปุนตองเผชิญพบกับสภาวะการผลิตที่ลดนอยลงโดยโครงสราง 
เชนเดียวกับสังคมเศรษฐกิจแหงอ่ืน ดวยผลกระทบที่ไดรับจากปจจัยภายใน เชน ความยึดตดิอยู
กับวัฒนธรรมการดําเนินการและการบริหารแบบเดิม และการขาดความสามารถในเชิงธุรกิจ
สําหรับยุคปจจุบัน   และจากปจจัยภายนอก เชนการมีขอบังคับใหลดกฎระเบียบทางการคาของ
แตละประเทศที่องคการการคาโลก (World Trade Organization: WTO) ไดกําหนด ซึ่งรวมถึง
การลดอัตราภาษีนําเขาและกฎเกณฑการคาอ่ืนๆ ภายใตความตกลงคูคาทางเศรษฐกิจ 
(Economic Partnership Agreement: EPA)  ความตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade 
Agreement: FTA) และการใหความสนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่องความปลอดภัยดานโภชนากร  ใน
การณนี้ เม่ือป 2005 ที่ผานมา รัฐบาลญี่ปุนจึงใหกําหนด “แผนพื้นฐานเรื่อง อาหารและ
โภชนาการ เกษตรกรรมและพื้นที่ชนบท” (Basic Plan for Food, Agriculture and Rural 
Areas) โดยแผนดังกลาว เรียกรองใหมีการปรับปรุงโครงสรางในดานอุตสาหกรรมการเกษตร 
โดยใชการขับเคลื่อนในสวนของภาครัฐดังน้ี 1. การใหความสนใจเรื่องชีวิตความเปนอยูของ
เกษตรกรมากขึ้น 2. การเพิ่มอัตราการพึ่งตนเองมากขึ้นในดานสินคาเกษตร และ 3. การรักษา
ความปลอดภัยในที่อยูอาศัยและรักษาความเชื่อม่ันในผูบริโภควาประเทศญี่ปุนจะมีอาหาร
เพียงพอสําหรับประชากรในประเทศ ซึ่งโดยภาพรวม โครงสรางที่เปนเศรษฐกิจสหกรณของ
ญี่ปุนน้ันสามารถตอบโจทยทั้งสามขอที่อยูในแผนพื้นฐานดังกลาวไดดวยเครือขายที่เชื่อมโยง
ระหวางสถาบันหลักภายในประเทศ อาทิ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจการเงิน
การธนาคารและสินเชื่อตางๆ ภาคการตลาด ภาคการศึกษา เปนตน (แผนภาพที่ 4) ที่ใหการ
อุปถัมภกันและกัน การเชื่อมโยงระหวางสถาบันหลักมีความแข็งแกรงมากซึ่งทําใหเกิดความ
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ยั่งยืนในระยะยาว รัฐบาลของประเทศญี่ปุนไดใหการสนับสนุนสหกรณในเชิงกระบวนการ และ
ระดมความรวมมือ ความเชื่อมโยง การสรางเครือขายเปนองครวมทั้งประเทศ ไมใชใหการ
สนับสนุนดานใดดานหนึ่ง 
 
5. สรุปการสังเคราะหแนวคิดและทิศทางของระบบเศรษฐกิจสหกรณ 
 หน่ึงในคําถามหลักที่ปรากฏขึ้นและเปนแรงบันดาลใหเกิดการวิเคราะหระบบเศรษฐกิจ
สหกรณเชิงปรัชญาที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมคือ หากระบบเศรษฐกิจสหกรณสามารถ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกไดจริง ทําไมสหกรณในหลายประเทศจึงตองเผชิญกับการ
ปรับแปลงโครงสรางไปจากรูปแบบด้ังเดิม  ปรากฏการณดังกลาวมีนัยวาตนแบบสหกรณแบบ
ด้ังเดิมน้ันอาจมี “ปญหา” อะไรบางอยาง จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อแกไขปญหาและ
เพ่ือใหความสามารถของสหกรณมีความสอดคลองกับสภาวะความตองการในปจจุบัน ใจความ
ของบทนี้ไดนําเสนอกรอบแนวคิดแบงคราวๆ เปนสองกลุม คือกรอบแนวคิดกระแสหลัก และ
กรอบแนวคิดเชิงสถาบัน กรอบแนวคิดที่แตกตางกัน ยอมนําไปสูคําอธิบายสภาวะ แนวโนม 
และขอเสนอแนะในการปรับแปลงโครงสรางสหกรณใหมุงไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งที่แตกตาง
กันออกไปโดยปริยาย 

ในการเผชิญกับกระแสโลกาภาวัตน ทิศทางการปรับแปลงโครงสรางภายในองคกรที่มี
ความเห็นพองตองกันระหวางสองกรอบแนวคิดคือ ประเด็นเร่ืองความจําเปนที่จะตองเพ่ิม
ประสิทธิภาพภายในองคกร  องคกรสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรมีศักยภาพที่จะ
เอ้ืออํานวยบริการทางสังคมเศรษฐกิจครบวงจรใหกับสมาชิก  ในการณนี้ หน่ึงในองคประกอบ
สําคัญคือควรมีผูนําและผูถูกคัดเลือกใหมาบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความรูในเร่ืองที่เกี่ยวของ 
และมีความเปนมืออาชีพ ผูบริหารจําเปนตองมีความคิดริเร่ิม และสหกรณควรมีบริการที่
ตอบสนองความตองการของสมาชิกทุกคน โดยการจัดกิจกรรมเชน การศึกษา การแนะแนว 
การขยายผลผลิต การใหสินเชื่อ และโอกาสทางการตลาด  ที่ ดําเนินการภายใตระบบ
ประชาธิปไตยที่มีแนวทางการปฏิบัติในระดับชาติ แตในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตอบสนอง
ความตองการภายในประเทศและตลาดในตางประเทศ  ในการทําใหสหกรณการเกษตรเปนที่
ยอมรับและมีประสิทธิภาพ ควรคํานึงถึงมุมมองของสมาชิกและความตองการที่ไดรับการ
ตอบสนอง ความรวมมือระหวางสมาชิกกับผูบริหารควรดํารงไวอยางสม่ําเสมอ  หากมีการ
ปรับปรุงภายในเกิดขึ้น สหกรณการเกษตรก็จะไดรับการกดดันจากตลาดภายนอกนอยลง  

สําหรับในเรื่องปจจัยภายนอก และวิถีการขับเคลื่อนขององคกรและการปรับโครงสราง 
กรอบแนวคิดแบบกระแสหลักและกรอบแนวคิดเชิงสถาบันมีความเห็นที่ตางตางกัน  การ
วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดกระแสหลักชี้ใหเห็นวา สหกรณแบบด้ังเดิมน้ัน มี “ปญหา” จึง
จําเปนตองมีการปรับแปลงสภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยใหไดมากยิ่งขึ้น     
กลาวคือมีความเปนปจเจกนิยมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงมีแนวทางเสนอการแกปญหาที่เนนไปใน
ดานแรงจูงใจมากยิ่งขึ้น โดยสหกรณเปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของระบบสังคมเศรษฐกิจ 
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กรอบแนวคิดแบบกระแสหลักมีการคํานึงถึงกําไรและอํานาจความเปนเจาของที่ขึ้นอยูกับจํานวน
ทุนที่สมาชิกแตละคนสามารถพึงมีใหสหกรณเพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดความมีประสิทธิภาพและ
การเจริญเติบโต  ดังน้ันกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาจึงไมไดมุงเนนไปในวัตถุประสงคของความ
รวมมือกัน หรือความรวมกัน ความเปนพลเมืองในเมืองเดียวกันหรือประเทศเดียวกันเปนองค
รวมหรือเปนทีม แตจะใชแรงจูงใจของปจเจกเปนเคร่ืองมือขับเคลื่อนใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปน
แนวโนมที่เปนไปในทางตรงกันขามกับกรณีของระบบเศรษฐกิจสหกรณในประเทศญี่ปุนที่
พยายามแกไขและปรับปรุงโครงสรางในลักษณะองครวมทั้งประเทศ  ผลที่ปรากฏก็คือ แนวโนม
สหกรณในตะวันตกสวนใหญจึงมีความเปนปจเจกมากขึ้นตามพื้นฐานปรัชญาความคิดเดิม  
 อยางไรก็ตาม  ในการเผชิญกับโลกาภิวัตนภายใตกรอบแนวคิดเชิ งสถาบัน 
ประสบการณในประเทศญี่ปุนไดแสดงใหเห็นวาสหกรณเกษตร มีคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณมี
ความเปนองครวมทั้งประเทศ มีความพยายามที่จะคงความเปนตลาดเสรีแมวาจะไดรับการ
กดดันจากตลาดที่เปดมายิ่งขึ้นและกฎใหมขององการการคาโลก  สหกรณเกษตรญี่ปุนพยายาม
ที่จะผลิตสินคาที่สอดคลองกับลักษณะการบริโภคของประชากร เพ่ือจะสนองความตองการของ
ศตวรรษที่ 21 ในลักษณะ “วาระแหงชาติ” (national agenda) โดยการปฏิรูป 6 ประการโดย
รัฐบาล กลาวคือ การปฏิรูปงบประมาณรายจาย การปฏิรูประบบธุรการ การปฏิรูปทางการเงิน 
การปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปสวัสดิการ และการปฏิรูปการศึกษา  ความ
แข็งแกรงของระบบสหกรณญี่ปุนประกอบดวย การรวมกลุมสหกรณระดับเบื้องตน การมี
แนวทางปฏิบัติเพ่ือสรางความมั่นใจวาจะเพิ่มการผลิต การยอมรับและการนําไปใชวิทยาการ
ทางการเกษตรแบบใหมและการเผยแพรขอมูลใหกับเกษตรกร การมีระบบการผลิตสินคาเกษตร
ที่ทําใหมูลคาเพิ่มสูงและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นสําหรับสมาชิกที่เปนเกษตรกรคือ
กุญแจสําคัญสําหรับสหกรณเกษตรเนื่องจากจะเปนแรงจูงใจใหเกิดความรวมมือและการเขารวม
มากขึ้น ความสําเร็จของความเปนองครวมไดรับการพิสูจนแลวโดยสหกรณในประเทศญี่ปุนซึ่ง
ใหการพัฒนาดําเนินไปในลักษณะสงเสริมและสรางเครือขายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังพยายาม
เชื่อมโยงภาคเกษตรกับภาคอื่นๆ ดวยเชนกัน ดังน้ันการพัฒนาระบบเศรษฐกิจสหกรณที่มอง
เปนองครวมดังเชนในประเทศญี่ปุนจึงเปนแนวทางที่นาจะไดรับการศึกษาวิวัฒนาการของ
สหกรณอยางจริงจัง และใหความสําคัญมากยิ่งขึ้น 

สําหรับประเทศไทย แนวคิดทั่วไปสวนใหญยังคงยึดติดอยูกับกรอบการพัฒนาแบบทุน
นิยมเสรี โดยเฉพาะในยุคหลังจากที่ประเทศสังคมนิยมหลายประเทศลมสลายไป หลายคนเชื่อ
กันวาไมมีทางเลือกอ่ืนนอกเหนือไปจากทุนนิยมหรือตลาดเสรีที่สามรารถอยูยั่งยืนไดตลอดไป  
แมวาจะมีนักพัฒนาบางกลุมที่ไมไดซาบซึ้งตรึงใจกับระบบทุนนิยมอยูบาง แตก็ยังขาดการเสนอ
ทางเลือกใหมที่เปนรูปธรรม รวมทั้งมองขามประโยชนของการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ เชน การ
จัดตั้งสหกรณอยางจริงจัง เน่ืองจากความคุนเคยอยูกับการรับเงินสนับสนุนจากองคการ
ภายนอกมากวา อยางไรก็ตาม ในหัวขอที่สองของบทนี้ ไดแสดงขอมูลใหเห็นวากลุมสหกรณ
ออมทรัพยที่เขมแข็งในประเทศไทยก็มีอยูบาง แตยังคงเปนเพียงองคกรเล็กๆ แหงหนึ่งที่ยังไม
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สามารถขยายครอบคลุมไปในวงกวางดวยความที่วาระบบเศรษฐกิจในภาพกวางยังคงติดตรงึอยู
ภายในกรอบใหญของระบบทุนนิยมผูกขาดที่มีชองทางการไดรับทุนตางชาติประกอบกับกรอบ
ของกฎหมายที่มีอยูยังขาดความทันสมัยตอการรองรับกับเหตุการณปจจุบัน เปนตน 

ในการวางโครงสรางประเทศ ควรสนใจศึกษาถึงขบวนการสหกรณในประเทศใหเปน
องคความรูที่เปนระบบมากขึ้น ฟนฟูวัฒนธรรมดั้งเดิมในชนบทที่ประชาชนเคยตั้งกลุมชวยเหลือ
กัน เชนกลุมเหมืองฝายและกลุมชุมชนตางๆ ใหมีการจัดตั้งกลุมสมัยใหมแบบสหกรณ เพ่ือชวย
ใหประชาชนสวนใหญไดเรียนรูจากกลุม สหกรณและกลุมประชาชนแบบใหมที่เขมแข็ง 
นอกจากนี้หลายฝายควรชวยกันคิดแนวทางทางเพื่อขยายบทบาทของสมาชิกในชุมชน และ
ผลักดันใหเกิดการปฏิรูปขบวนการสหกรณใหเปนอิสระและมีโอกาสเติบโตเปนเอกเทศจาก
ระบบราชการและการแขงขันกับนายทุนไดจนทําใหระบบสหกรณเปนองคกรธุรกิจที่มีสัดสวนที่
สําคัญในระบบเศรษฐกิจดังเชนในประเทศญี่ปุน สหกรณจึงสามารถที่จะเปนแนวทางเลือกใหม
อีกทางหนึ่งที่จะทําใหชุมชนชนบทสามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหมที่มีทั้งประสิทธิภาพและ
ความเปนธรรม และมีความยั่งยืนอยางแทจริง  อน่ึง ความสําเร็จของสหกรณนั้น ตองอาศัย
ปรัชญาแนวคิดวัฒนธรรมเบื้องหลังของสังคมนั้นๆ ดวยซึ่งเปนเรื่องละเอียดออน เพราะคําวา
สหกรณจะมีนิยามที่แตกตางกัน ตามปรัชญาของแตละทองที่  

สําหรับกรอบแนวคิดกระแสหลัก ทิศทางการปรับเปลี่ยนโครงสรางของสหกรณนั้นดู
เหมือนจะมีความขัดแยงกับความเปนสหกรณที่มีจุดมุงม่ันไวตอนแรกเริ่ม เน่ืองจากทิศทางการ
ปรับแปลงในมุมมองของแนวคิดกระแสหลักนั้น ไดแปลงธรรมชาติขององคกรใหมีความเปน
ปจเจกนิยมมากขึ้น ไมใชเปนมวลชนนิยม ราวกับวาจะตองกลับไปสูระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยมเสรี ในการมองเชนนี้ อาจมีนัยวาทุนนิยมเสรีแบบเดิมดีแลว  โดยที่จุดกําเนิดของสหกรณ
ในยุคแรกเริ่มคือสภาพสังคมเศรษฐกิจที่มีความเปนทุนนิยมและมีความไมเทาเทียม สําหรับ
แนวคิดเชิงสถาบันที่เปนองครวม มองวาการปรับแปลงที่เกิดขึ้นเปนวิวัฒนาการที่ขับเคลื่อนใน
สังคม ที่หากมองเปนองครวมวาทุกหนวยในสังคมเศรษฐกิจมีความเกี่ยวของและขับเคลื่อนไป
พรอมๆ กัน ความเปนสหกรณก็ยังสามารถคงปรัชญาดั้งเดิมไวได   

โดยสรุป วิถีการพัฒนาของแตละกรอบแนวคิดยอมมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไปและ
สามารถนํามาใชประโยชนโดยรวมได  กลาวคือ ขอเสนอแนะในการพัฒนากรอบแนวคิดกระแส
หลัก จะมีความคลองตัวและวองไวทันใจ เกิดการปฏิรูปและเห็นผลทางเศรษฐกิจ การเติบโตที่
แสดงเปนตัวเลขในเชิงปริมาณไดชัดเจนในเวลาอันสั้น แตก็จะขาดคุณสมบัติในเร่ืองสวัสดิการ
แกสมาชิกสหกรณแบบด้ังเดิม สวนแนวทางการขับเคลื่อนในลักษณะองครวม ที่สนับสนุนการมี
สวนรวมจากทุกฝายในสังคม โดยแรงผลักดันจากภายใน กลาวคือสมาชิกเปนแกนกลางในการ
พัฒนา จะเกิดขึ้นไดอยางเชื่องชา เพราะการขับเคลื่อนดังกลาวประกอบดวยตัวละครมากมายใน
สังคมเศรษฐกิจประกอบกับศิลปะการมีปฏิสัมพันธที่เปนไปในทางสรางสรรค   นอกจากนี้ 
ระหวางการดําเนินการพัฒนาก็มีแนวโนมที่จะเกิดการลมลุกคลุกคลานและประสบความลมเหลว
ในบางชวงเวลา ซึ่งเปนธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได  แตหากสมาชิกเกิดความทอแทระหวางทาง ก็
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สามารถทําใหชุมชนนั้นกลายเปนชุมชนที่ลมเหลวได อยางไรก็ตาม จากการพัฒนาในลักษณะ
ดังกลาว แมวาจะมีความเชื่องชา แตก็จะเปนการพัฒนาแบบยั่งยืนและมีผลกระทบภายนอกที่
เปนบวกตามมาอีกมาก 
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บทที่ 4 
บทสรุปการสังเคราะหแนวนโยบายทางเลือกกับความสมดุลดานสวัสดิการ 
 
แนวทางการพัฒนาในประเทศไทยที่เปนที่นิยมกันโดยมากมักจะตรึงติดอยูภายใตกรอบ

การพัฒนาแบบทุนนิยมเสรีที่ยึดถือหลักความเปนเจาของและการมีสิทธิโดยปจเจก สวนใหญ
เปนธุรกิจเอกชนที่ใหความสําคัญกับเร่ืองกําไร ผลตอบแทน และประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในยุค
หลังจากที่ประเทศสังคมนิยมหลายประเทศลมสลายไป กอใหเกิดความเชื่อกันวาคงไมมี
ทางเลือกอ่ืนใด นอกเหนือไปจากทุนนิยมหรือตลาดเสรีที่สามารถคงอยูไดตลอดไป  แมวาจะมี
นักวิชาการบางกลุมที่ไมไดมีความซาบซึ้งตรึงใจกับระบบทุนนิยมอยูบาง แตก็ยังขาดการ
นําเสนอทางเลือกใหมที่เปนรูปธรรม  

เน่ืองจากนโยบายที่ใหความสําคัญในเรื่องความมีประสิทธิภาพ (efficiency) และ
นโยบายที่ใหความสําคัญในเรื่องความเทาเทียม (equity) และความเที่ยงธรรมทางสังคม (social 
justice) โดยมากมักจะมีทิศทางที่ขัดแยงกัน กลาวคือ หากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนความมี
ประสิทธิภาพโดยเอื้ออํานวยใหระบบเศรษฐกิจใหมีความเปนระบบทุนนิยมเสรีมากขึ้น ในการณ
นี้จะตองยอมลดหลั่นการใหความสําคัญในเรื่องความเทาเทียมและความเที่ยงธรรมทางสังคม 
ยกตัวอยาง เชน ขนาดการใหสวัสดิการตางๆ แกประชาชนในประเทศทุนนิยมเสรีโดยเฉลี่ย 
ยอมมีขนาดที่เล็กกวาที่ปรากฏในประเทศแถบสแกนดิเนเวียโดยเปรียบเทียบ เน่ืองจากประเทศ
กลุมหลังมุงเนนใหความสําคัญในเรื่องสวัสดิการทางสังคมมากกวาในเรื่องประสิทธิภาพ  ดังน้ัน 
ในการลําดับความสําคัญและการถวงน้ําหนักระหวางประเด็นเรื่องประสิทธิภาพและประเด็นเรื่อง
ความเทาเทียมจึงขึ้นอยูกับบรรทัดฐานการประเมินคุณคา (value judgment) ของประชาคมใน
แตละสังคม  เนื่องจากยังไมมีเกณฑในอุดมคติที่เปนหลักสากลสําหรับใชเปนแนวทางการถวง
น้ําหนักระหวางสองประเด็นที่สามารถนําไปสู “ความสมดุล” ดานสวัสดิการในสังคม  งานวิจัยใน
สวนน้ีจึงนําเสนอบทสังเคราะหแนวนโยบายเศรษฐกิจทางเลือก ซึ่งพิจารณาเรื่องความสมดุล
ดานสวัสดิการเปนแกนกลางของการอภิปรายในแตละบท  

เน้ือหาในบทที่ 2 กลาวถึงระบบสังคมเศรษฐกิจอีกขั้วหนึ่งที่ไมใชขั้วทุนนิยมเสรี  
กลาวคือขั้วสังคมนิยม ซึ่งมีรัฐเปนผูบริหารจัดการ โดยเฉพาะในดานสวัสดิการ การจัดสรร และ
ความเทาเทียมในสังคม ความเปนเจาของจะขึ้นอยูกับรัฐ ซึ่งโดยหลักการรัฐเปนผูทําหนาที่เปน
ตัวแทนของประชาชน ในลักษณะดังเชนองคกรที่ไมมุงเนนผลกําไร และรัฐวิสาหกิจ เปนตน ใน
บริบทของยุคปจจุบันหลังจากการวิวัฒนาการประเทศสังคมนิยมในหลายประเทศ  ทําใหระบบ
รัฐที่เนนดานสวัสดิการ หรือที่มีลักษณะใกลเคียง เปนที่เขาใจกันโดยรวมในนาม “Welfare 
State” (รัฐสวัสดิการ) มีสาระสําคัญคือการเนนเรื่องการกระจายสิทธิและผลประโยชนที่รัฐพึงมี
หนาที่จะตองจัดสรรใหแกพลเมืองในประเทศอยางทั่วถึง  

แมวาในระยะเวลาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ระบบรัฐสวัสดิการ
โดยเฉพาะในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ซึ่งถือไดวาเปนตนแบบรัฐสวัสดิการ จะไดสรางความ
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ประทับใจไวใหแกพลเมืองสวนใหญมาแลวก็ตาม แตมาถึงวันน้ี ภายใตกระแสโลกาภิวัตน 
ประเทศที่มีรัฐสวัสดิการ เร่ิมตั้งคําถามในเรื่องของความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบดังกลาว ประสบการณของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในประเทศตะวันตกหลาย
ประเทศที่ผานมาไดพิสูจนใหเห็นแลววาการประยุกตระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยมีความ
จําเปนเปนอยางยิ่ง และในทางกลับกัน ประเทศเสรีนิยม ก็ไดหันมาพิจารณาทางเลือกที่เปน
สังคมนิยมมากขึ้น หลายประเทศในเอเชีย เชนสิงคโป และประเทศตะวันตกก็มีขอเรียกรองใหมี
สวัสดิการเพิ่มมากขึ้น แมวาจะมีขอถกเถียงในเรื่องงบประมาณจํานวนมหาศาลที่จะตองนํามาใช  

ทั้งน้ี ยังมีประเด็นที่ไมเปนรูปธรรมในการวิภาคสภาพความเปนอยูในรัฐสวัสดิการ เชน
การตั้งนิยามของความสุขและความพอใจในชีวิต ซึ่งเปนเรื่องที่ขึ้นอยูกับบรรทัดฐานการให
คุณคาของแตละบุคคลในแตละสังคม จําเปนตองลงไปในรายละเอียดในหลายดานที่ไดอภิปราย
ในบทที่ 2 เชน ดานวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิต และทางเลือกของคนในบริบทของสังคมนั้นๆ ดวย  
ประเด็นที่คิดวาเปนปญหา อาทิ การไมสมรสและอยูดวยกันและมีบุตรนอกสมรส การอยาราง 
การมีแนวโนมในการศึกษาในสาขาวิชาที่เปนวิทยาศาสตรนอยลง อาจมองวาเปนปญหา แต
แทจริงแลว อาจไมใชเปนปญหา การไมสมรส อาจถือวาเปนแนววิถีชีวิตในปจจุบัน ที่ไมได
เกิดขึ้นในเฉพาะประเทศสแกนดิเนเวีย แตเปนไปในกระแสเดียวกันทั่วโลก การอยารางที่
เพ่ิมขึ้น อาจเปนเพราะคนแตงงานนอยลงเนื่องจากเหตุผลอ่ืนๆ เชนการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
จึงทําใหสัดสวนดังกลาวเลยสูงขึ้น การฆาตัวตายที่มีอัตราสูงขึ้น อาจไมใชเปนเพราะประชากร
ไมมีความสุข แตอาจเปนผลพวงจากการดื่มและสูบอยางมีความสุขในการพบปะสังสรรคตาม
ธรรมเนียมพ้ืนบาน   

บทที่ 3 เสนอทางเลือกอีกทางหนึ่งที่ผสมผสานคุณสมบัติบางประการระหวางขั้วระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีกับขั้วสังคมนิยม กลาวคือ ระบบเศรษฐกิจสหกรณ (cooperatives 
economy) ที่รวมเอาคุณสมบัติทั้งทางดานประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมมาผสมผสานกับการ
ใหความสําคัญดานสวัสดิการในระบบสังคมนิยม โดยเหลาประเทศพัฒนาและประเทศกําลัง
พัฒนาตางมีความหวังวาทางเลือกที่สามนี้อาจสามารถนํามาบรรเทาปญหาความยากจน ความ
เหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค และปญหาสังคมเศรษฐกิจดานอ่ืนๆ ไดดีกวาการพัฒนาในแนวทุน
นิยมเสรี และสามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพในระบบสังคมนิยมโดยการสรางแรงจูงใจใหเกิด
การทุมเทและมีสวนรวมในธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น   

เชนเดียวกับองคกรหรือระบบสังคมเศรษฐกิจประเภทอื่น องคกรสหกรณ หรือระบบ
สหกรณแบบด้ังเดิม (traditional cooperatives) ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองเผชิญกับสภาวะที่ถูก
บีบคั้นใหเกิดการปรับแปลงสภาพไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ภายใตสภาวะโลกที่มีความเปน
พลวรรตสูงประกอบกับวิทยาการและนวัตกรรมใหมที่สนับสนุนใหธุรกรรมทางสังคมเศรษฐกิจมี
ความซับซอนมากยิ่งขึ้น ไดมีการนําหลากหลายกรอบแนวคิดมาอํานวยการวิเคราะห
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่แตกตางกันออกไป สาระสําคัญของบทนี้ เปนการสังเคราะห
แนวคิดที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมที่ผานมา โดยกรอบแนวคิดแบงออกคราวๆไดเปนสองกลุม 
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กลาวคือ กรอบแนวคิดตามคําชี้แจงเหตุผลของนีโอคลาสสิค ซึ่งกลายมาเปนแนวคิดกระแสหลัก
ของทุกวันน้ี และกรอบแนวคิดที่คํานึงถึงการปฏิสัมพันธเชิงสถาบัน 

กรอบแนวคิดในกลุมแรกซึ่งอาศัยตรรกะของทฤษฎีแนวคิดกระแสหลักตั้งอยูบนพื้นฐาน

ผลประโยชนเชิงปจเจกนิยม มีลักษณะคอนขางเปนมิติเด่ียว (mono-dimension) ใชวิธีการ
พิจารณาถึงเหตุผลของการกระทําในเพียงมิติเชิงผลประโยชนที่เปนรูปธรรม หรือที่เรียกกันพอ
สังเขปวาผล “ประโยชนทางเศรษฐกิจ” (economic benefit) โดยหลัก แมวารากฐานที่มาของ
กรอบแนวคิดนี้จะเคยมีการกลาวถึงเปนนัยในเรื่องศีลธรรมในมนุษยก็ตาม ดังน้ัน ในที่สุดกรอบ
แนวคิดนี้จึงมองสหกรณเปนเพียงองคกรหนวยหนึ่งในระบบสังคมเศรษฐกิจอันกวางใหญ 
ผลสรุปจากการวิเคราะหในกรอบแนวคิดนี้ โดยมากจะเนนการอธิบายในเรื่องการปรับภายใน
องคกรและมีขอเสนอแนะทิศทางการปรับแปลงรูปแบบขององคกรตามโจทยที่พยายาม
ตอบสนองกับความตองการเชิงปจเจกไดมากยิ่งขึ้น  

สวนกรอบแนวคิดในอีกกลุมหน่ึงพิจารณาการปฏิสัมพันธเปนองครวมเชิงสถาบัน ซึ่ง
ครอบคลุมหลายมิติ (multi-dimension) ไมไดเนนเพียงเร่ืองผลประโยชนเชิงปจเจกนิยมเปนตัว
ตั้ง กรอบแนวคิดกลุมน้ีมองสหกรณเปนระบบเชื่อมโยงหลากหลายหนวยสังคมเศรษฐกิจ  ซึ่ง
เปนเครือขายภายใน “อานาเขต” (boundary) ที่สามารถกําหนดขึ้นโดยปจจัยทางกายภาพ 
(physical factors) เชน ลักษณะทางภูมิศาสตรทําใหเกิดเครือขายชุมชน จังหวัด หรือประเทศที่
อยูใกลกัน และปจจัยทางมโนภาพ  (conceptual factors) เชน การมีวัฒนธรรมหรือความเชื่อ
เดียวกัน แมวาสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตรจะอยูหางไกลกัน อาทิ การเกิดเครือขายระหวางชุมชน
ชาวพุทธ หรือชุมชนเผาพันธุจีน ระหวางหลายประเทศทั่วโลก เปนตน   ดังน้ันภายใตกรอบ
แนวคิดเชิงสถาบัน การพิจารณาวิถีการปรับปรับเปลี่ยนสหกรณจึงมีวิธีการเปนองครวม 
ขับเคลื่อนโดยทุกตัวละครในสังคม เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน และสมาชิกและผูนําชุมชนรวมมือ
กัน  การพัฒนาไมไดเกิดขึ้นเฉพาะภายในองคกรแตจะเปนการพัฒนาทั้งระบบสังคมเศรษฐกิจ  
หัวขอที่สี่ในบทนี้ไดสะทอนถึงแนวคิดดังกลาวเกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจสหกรณ 
กรณีตัวอยางที่ชัดเจนคือประเทศญี่ปุน   

ในการเผชิญกับกระแสโลกาภาวัตน ทิศทางการปรับแปลงโครงสรางภายในองคกรที่มี
ความเห็นพองตองกันระหวางสองกรอบแนวคิดคือ ประเด็นเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพภายใน
องคกร  องคกรสหกรณ โดยเฉพาะสหกรณการเกษตรมีศักยภาพที่จะเอ้ืออํานวยบริการทาง
สังคมเศรษฐกิจครบวงจรใหกับสมาชิก  หนึ่งในองคประกอบสําคัญคือควรมีผูนําและผูถูก
คัดเลือกใหมาบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีความรูรอบดาน และมีความเปนมืออาชีพ ผูบริหาร
จําเปนตองมีความคิดริเร่ิม และสหกรณควรมีบริการที่ตอบสนองความตองการของสมาชิกทุก
คน โดยการจัดกิจกรรมเชน การศึกษา การแนะแนว การขยายผลผลิต การใหสินเชื่อ และ
โอกาสทางการตลาด ที่ดําเนินการภายใตระบบประชาธิปไตยที่มีแนวทางการปฏิบัติระดับชาติ 
แตในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะตอบสนองความตองการภายในประเทศและตลาดใน
ตางประเทศ  ในการทําใหสหกรณการเกษตรเปนที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณา
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มุมมองของสมาชิกและความตองการที่ไดรับการตอบสนอง ความรวมมือระหวางสมาชิกกับ
ผูบริหารควรดํารงไวอยางสมํ่าเสมอ  หากมีการปรับปรุงภายในแลว สหกรณการเกษตรก็จะ
ไดรับความกดดันจากตลาดภายนอกนอยลง  

สําหรับในเรื่องปจจัยภายนอก และวิถีการขับเคลื่อนขององคกรและการปรับโครงสราง 
กรอบแนวคิดแบบกระแสหลักและกรอบแนวคิดเชิงสถาบันมีความเห็นที่ตางตางกัน  การ
วิเคราะหภายใตกรอบแนวคิดกระแสหลักชี้ใหเห็นวา สหกรณแบบด้ังเดิมน้ัน มี “ปญหา” จึง
จําเปนตองมีการปรับแปลงสภาพ เพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษยใหไดมากยิ่งขึ้น     
กลาวคือมีความเปนปจเจกนิยม ดังน้ันจึงมีแนวทางเสนอการแกปญหาที่เนนไปในดานแรงจูงใจ
มากยิ่งขึ้น โดยสหกรณเปนเพียงสวนเล็กๆ สวนหนึ่งของระบบสังคมเศรษฐกิจ กรอบแนวคิด
แบบกระแสหลักมีการคํานึงถึงกําไรและอํานาจความเปนเจาของที่ขึ้นอยูกับจํานวนทุนที่สมาชิก
แตละคนสามารถพึงมีใหสหกรณเพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดความมีประสิทธิภาพและการ
เจริญเติบโต  ดังน้ันกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาจึงไมไดมุงเนนไปในวัตถุประสงคของความ
รวมมือกัน หรือความรวมกัน ความเปนพลเมืองในเมืองเดียวกันหรือประเทศเดียวกันเปนองค
รวมหรือเปนทีม แตจะใชแรงจูงใจของปจเจกเปนเครื่องมือขับเคลื่อนใหมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปน
แนวโนมที่เปนไปในทางตรงกันขามกับกรณีของระบบเศรษฐกิจสหกรณในประเทศญี่ปุน ซึ่ง
พยายามแกไขและปรับปรุงโครงสรางในลักษณะองครวมทั้งประเทศ  ผลที่ปรากฏก็คือ แนวโนม
สหกรณในตะวันตกจึงมีความเปนปจเจกมากขึ้นตามพื้นฐานปรัชญาความคิดเดิมของวัฒนธรรม
เชิงตะวันตก  
 อยางไรก็ตาม ในการเผชิญกับโลกาภิวัตนในเชิงสถาบัน ประสบการณในประเทศญี่ปุน
ไดแสดงใหเห็นวาสหกรณเกษตร มีคุณลักษณะที่เปนเอกลักษณมีความเปนองครวมทั้งประเทศ 
มีความพยายามที่จะคงความเปนตลาดเสรีแมวาจะไดรับการกดดันจากตลาดที่เปดมากยิ่งขึ้น
และกฎขององคการการคาโลก  สหกรณเกษตรญี่ปุน พยายามที่จะผลิตสินคาที่สอดคลองกับ
ลักษณะการบริโภคของประชากร เพ่ือจะสนองความตองการของศตวรรษที่ 21 ในลักษณะ 
“วาระแหงชาติ” (national agenda) โดยการปฏิรูป 6 ประการโดยรัฐบาล กลาวคือ การปฏิรูป
งบประมาณรายจาย การปฏิรูปการธุรการ การปฏิรูปทางการเงิน การปฏิรูปโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การปฏิรูปสวัสดิการ และการปฏิรูปการศึกษา  ความแข็งแกรงของระบบสหกรณ
ญี่ปุนประกอบดวย การรวมกลุมสหกรณระดับเบื้องตน การมีแนวทางการปฏิบัติเพ่ือสรางความ
ม่ันใจวาจะเพิ่มการผลิต การยอมรับและการนําไปใชวิทยาการทางการเกษตรแบบใหมและการ
เผยแพรขอมูลใหกับเกษตรกร การมีระบบการผลิตสินคาเกษตรที่ทําใหมูลคาเพ่ิมสูงและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นสําหรับสมาชิกที่เปนเกษตรกรคือกุญแจสําคัญสําหรับสหกรณ
เกษตรเนื่องจากจะเปนแรงจูงใจใหเกิดความรวมมือและการเขารวมมากขึ้น สิ่งน้ีไดรับการพิสูจน
แลวโดยสหกรณในประเทศญี่ปุนซ่ึงใหการพัฒนาในลักษณะเปนองครวมของเครือขายทั้ง
ประเทศ พยายามโยงภาคเกษตรกับภาคอื่นๆ ดวยเชนกัน ดังน้ันการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
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สหกรณที่มองเปนองครวมดังเชนในประเทศญี่ปุนจึงเปนแนวทางที่นาจะไดรับการศึกษาและ
สนใจในวิวัฒนาการของสหกรณอยางจริงจังมากยิ่งขึ้น 

โดยสรุป วิถีการพัฒนาของแตละกรอบแนวคิดยอมมีจุดเดนที่แตกตางกันออกไปและ
สามารถนํามาใชประโยชนโดยรวมได  กลาวคือ ขอเสนอแนะในการพัฒนากรอบแนวคิดกระแส
หลัก จะมีความคลองตัวและวองไวทันใจ เกิดการปฏิรูปและเห็นผลทางเศรษฐกิจ การเติบโตที่
แสดงเปนตัวเลขในเชิงปริมาณไดชัดเจนในเวลาอันสั้น แตก็จะขาดคุณสมบัติในเร่ืองสวัสดิการ
และความผูกพันและความเอื้ออาทรในเชิงสถาบันแกสมาชิกสหกรณแบบด้ังเดิม สวนแนวทาง
การขับเคลื่อนในลักษณะองครวม ที่สนับสนุนการมีสวนรวมจากทุกฝายในสังคม โดย
แรงผลักดันจากภายใน กลาวคือสวัสดิการของสมาชิกแกนกลาง จะเกิดขึ้นไดอยางเชื่องชา 
เพราะการขับเคลื่อนดังกลาวประกอบดวยตัวละครมากมายในสังคมเศรษฐกิจประกอบกับศิลปะ
การมีปฏิสัมพันธที่เปนไปในทางสรางสรรค และระหวางการดําเนินการสามารถเกิดการลมลุก
คลุกคลานและประสบความลมเหลวซึ่งเปนธรรมดา หากสมาชิกเกิดความทอแทชุมชนนั้นก็
อาจจะกลายเปนชุมชนที่ลมเหลว แตการพัฒนาดังกลาว แมจะมีความเชื่องชา แตก็จะเปนการ
พัฒนาแบบยั่งยืนและมีผลกระทบภายนอกที่เปนบวกตามมามากกวา 

ทายที่สุด งานวิจัยในสวนนี้ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนหรือโตแยงแนวคิดใดแนวคิด
หน่ึง แตไดเปนการเปดทัศนวิสัยในการพิจารณาแนวนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกเพ่ือใหมีความ
กวางในมุมมองมากย่ิงขึ้น  ทั้งน้ี ตามวัฏจักรของธรรมชาติที่ไมมีระบบใดระบบหนึ่งสามารถคง
เดิมอยูกับที่ไดตลอดการณโดยไมมีการวิวัฒนาการหรือดัดแปลงตามยุคสมัย การปรับแปลง
โครงสรางใหมยอมเกิดขึ้นเม่ือระบบสังคมเศรษฐกิจดําเนินไปถึงจุดที่สภาวะแวดลอมมีแรง
กระตุนพอที่จะผลักดันใหบุคคลหรือกลุมบุคคลกระทําการขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือใหกลุมของตนไดรับความพอใจมากขึ้นกวาที่เปนอยู  ระบบใหมที่เกิดขึ้นจะมีคุณสมบัติอยู
ระหวางสองขั้วหลักที่ไดกลาวถึงในเนื้อหาของงานวิจัยสวนนี้ แตการที่ระบบใหมจะโนมเอียงไป
ในทางขั้วใดขั้วหนึ่งน้ัน ก็ขึ้นอยูกับความพึงใจของกลุมขับเคลื่อนซึ่งจะกลายเปนกลุมอิทธิพลใน
ระบบสังคมเศรษฐกิจใหมอยางปฏิเสธไมได และเม่ือกาลเวลาผานไปอีกสักระยะหนึ่ง การ
ขับเคลื่อนรอบใหมก็จะเกิดขึ้นไปอีกเรื่อยๆ ดังน้ัน การสรางความเขมแข็งในองคประกอบหลัก
ของประเทศ กลาวคือ สถาบันหลักๆ ภายในประเทศที่มีความแข็งแกรง มีสวนรวมในการ
กําหนดระดับสวัสดิการที่เหมาะสม และมีระบบพ่ึงพาตนเองไดจึงเปนหนึ่งในเงื่อนไขที่ขาดมิได
ในการนําไปสูความยั่งยืนที่แทจริง ไมวาแนวนโยบายหลักของประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใดก็ตามในแตละยุคสมัย 
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