คําแนะนําที่ 193 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ
เรื่องการสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2545
จุฑาทิพย ภัทราวาท1

สืบเนื่องจากการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) สมัยที่ 90 เมื่อวันที่
3 มิ ถุน ายน 2545 ณ กรุ ง เจนี ว า ประเทศสวิ ส เซอร แ ลนด ได ใ ห ก ารรั บ รองข อ เสนอในรู ป แบบของ
คําแนะนํา ใชชื่อว า “คําแนะนําการสงเสริมสหกรณ 2002” ซึ่งเปนกรอบคิ ดสําหรับสหกรณใ น
คริสตศตวรรษที่ 21 ซี่งมีสาระสําคัญ 5 ประเด็น ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ขอบขาย นิยาม และวัตถุประสงค
“สหกรณ ” หมายความว า คณะบุ ค คลที่ เ ป น อิ ส ระซึ่ ง รวมกลุ ม กั น โดยสมั ค รใจ เพื่ อ
ตอบสนองความตองการอันจําเปนรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความหวังรวมกัน
โดยการดําเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมรวมกันตามหลักประชาธิปไตย
1.1 การสงเสริมและการทําใหเอกลักษณของสหกรณเขมแข็ง ควรตั้งอยูบ นพื้นฐานของ
1) คุณคาสหกรณเกี่ยวกับการชวยตัวเอง การรับผิดชอบตอตัวเอง ความเสมอภาค
ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี รวมทั้งคุณคาทางจริยธรรม แหงความซื่อสัตย ความเปดเผย ความ
รับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น
2) หลักการสหกรณตามที่ไดรับการพัฒนาโดยขบวนการสหกรณระหวางประเทศ
และที่อางถึงในภาคผนวกขางทายนี้ หลักการเหลานี้ ไดแก การเปนสมาชิกโดยสมัครใจ และเปดกวาง
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย มีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก การเปนตัวของ
ตัวเองและเปนอิสระ การศึกษาอบรม และสารสนเทศ และความเอื้ออาทรเพื่อชุมชน
1.2 มาตรการที่ควรใชเพื่อสงเสริมศักยภาพของสหกรณในทุกประเทศ โดยไมคํานึงถึง
ระดับการพัฒนาของสหกรณ เพื่อชวยเหลือสหกรณและมวลสมาชิก
1) สรางสรรคกิจกรรมที่กอใหเกิดรายได และการจางงานทีด่ ีงามอยางยั่งยืน
2) พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษ ยแ ละความรู เรื่ องคุณคา ความไดเปรี ยบและ
ประโยชนของขบวนการสหกรณ โดยการศึกษาและฝกอบรม
3) การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของสหกรณ รวมทั้งสมรรถนะการประกอบการและ
การจัดการ
4) เสริมสรางสมรรถนะการแขงขันของสหกรณ พรอมดวยการเขาถึงตลาดและ
แหลงทุนที่เปนสถาบัน
1

รองศาสตราจารยระดับ 9 และผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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5) เพิ่มการออมและการลงทุน
6) ปรับปรุงความเปนอยูที่ดีทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงความจําเปนในการ
กําจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ
7) มีสวนชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน และ
8) กอตั้งและแพรขยายภาคเศรษฐกิจที่โดดเดนมีชีวิตชีวา และมีพลวัตซึ่งรวมทั้ง
สหกรณ ที่ตอบสนองความตองการจําเปนทางสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน
1.3 ควรสงเสริมใหใชมาตรการพิเศษ เพื่อสนับสนุนสหกรณ ในฐานะที่เปนวิสาหกิจ
และองคการที่เกิดขึ้นโดยพลังความสามัคคี ใหสามารถตอบสนองความตองการจําเปนของสมาชิกและ
ของสังคม รวมทั้งของกลุมดอยโอกาส เพื่อใหสังคมยอมรับ
2. กรอบนโยบาย และบทบาทของรัฐบาล
สังคมที่สมดุลจําเปนตองมีภาครัฐและภาคเอกชนที่เขมแข็ง รวมทั้งภาคสหกรณทแี่ ข็งแรง
ดวย และภาคที่มิใชรัฐบาลซึ่งมีลักษณะพึง่ พากันทางสังคม ในบริบทอยางนี้ ที่รัฐควรมีนโยบายสนับสนุน
และเคาโครงกฎหมายที่สอดคลองกับธรรมชาติ และหนาที่ของสหกรณ ซึ่งขับเคลื่อนโดยคุณคา และ
หลักการสหกรณ ซึ่งตองดําเนินการดังนี้
1) กอตั้งโครงสรางทางสถาบันดวยความมุงหมาย เพื่อใหการรับจดทะเบียนสหกรณเปนไป
ดวยความรวดเร็ว งาย ในลักษณะที่เปนไปได และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
2) สงเสริมนโยบายที่มุงหมายใหกอตั้งทุนสํารองที่เหมาะสม สวนหนึ่งของทุนสํารองนี้
อยางนอยที่สุดตองแบงแยกมิได และเปนเงินทุนรวมเพื่อความมั่นคงของสหกรณ
3) จัดใหมีการใชมาตรการตรวจสอบสหกรณ ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมกับลักษณะและ
หนาที่ของสหกรณ ซึ่งตองเคารพความเปนตัวของตัวเองของสหกรณ และเปนไปตามกฎหมาย และวิธี
ปฏิบัติของชาติ ซึ่งเปนที่นาพึงพอใจไมนอยกวาที่ใชกับวิสาหกิจและองคการทางสังคมรูปแบบอื่น
4) อํานวยความสะดวกใหสหกรณเปนสมาชิกในโครงสรางสหกรณ (ชุมนุมสหกรณ) ที่
สอดคลองกับความตองการจําเปนของสมาชิกสหกรณ
5) สงเสริ มการพัฒนาสหกรณใหเ ปน วิสาหกิจที่ เปนอิสระและบริหารจัดการตัวเองได
เฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งสหกรณมีบทบาทสําคัญในการใหบริการ ที่มิฉะนั้นจะไมมีบริการนั้นในพื้นที่
นั้น
2.1 การสงเสริมสหกรณที่นําโดยคุณคาและหลักการตามที่ไดแสดงไวในวรรค 3 ควร
ไดรับการพิจารณาวา เปนเสาหลักตนหนึ่งของพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนานาชาติ
สหกรณควรไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติของชาติ และตามเงื่อนไขที่
นาพึงพอใจ ไมนอยกว าที่วิสาหกิจและองคก ารทางสังคมรูปแบบอื่นไดรับ รัฐบาลควรนํ ามาตรการ
สนับสนุนในกรณีที่เหมาะสม มาใชแกกิจกรรมของสหกรณ ที่ตอบสนองผลของนโยบายทางสังคม
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เฉพาะเรื่องและนโยบายสาธารณะ เชน การสงเสริมการจางงาน หรือการพัฒนากิจกรรมที่เปนประโยชน
แกกลุม หรือภูมิภาคที่ดอยโอกาส มาตรการเชนนั้นอาจรวมถึง ประโยชนทางภาษี เงินกู เงินใหเปลา การ
ไดรับจางทํางานสาธารณะ และการจัดหาโภคภัณฑกรณีพิเศษ รวมทั้งประโยชนอื่นๆ เทาที่จะเปนไปได
ควรมี ก ารพิ จ ารณาเป น พิ เ ศษ ในกรณี ใ ห ผู ห ญิ ง มี ส ว นร ว มมากขึ้ น ในขบวนการ
สหกรณในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับการบริหารจัดการและการเปนผูนําในสหกรณ
2.2 นโยบายระดับชาติ ควรเนน
1) สงเสริมมาตรฐานแรงงานพื้นฐานไอแอลโอ และคําแนะนําไอแอลโอเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐาน และสิทธิภาพการทํางาน สําหรับคนงานในสหกรณ โดยปราศจากความลําเอียงไมวาใน
กรณีใดๆ
2) ให แ น ใ จว า สหกรณ มิ ไ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ หรื อ ใช เ พื่ อ หลั ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายแรงงาน หรือใชเพื่อสรางความสัมพันธกับการจางงานแฝง แตเพื่อตอตานสหกรณกํามะลอที่
ละเมิดสิทธิของคนงาน โดยเชื่อวากฎหมายแรงงาน ใชกับวิสาหกิจทั้งหมดทุกประเภท
3) สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศในการทํางาน และในสหกรณ
4) สงเสริมมาตรฐานที่ทําใหมั่นใจวาสหกรณใชวิธีปฏิบัติดานแรงงานดีที่สุด รวมทั้ง
การเขาถึงสารสนเทศที่เกี่ยวของ
5) พัฒนาทักษะทางเทคนิคและอาชีพ ความสามารถดานการประกอบการ และการ
จั ด การ ความรู เ กี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพทางธุ ร กิ จ และทั ก ษะในการวางนโยบายทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
โดยทั่วไป ทั้งของสมาชิก พนักงาน และผูจัดการ รวมทั้งปรับปรุงการเขาถึงซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการคมนาคม ของบุคคลเหลานั้น
6) สงเสริมการศึกษาและฝกอบรมเรื่องหลักการและวิธีการสหกรณ ในทุกระดับที่
เหมาะสมแหงการศึกษา และระบบการฝกอบรมของชาติ รวมทั้งในสังคมที่กวางไกล
7) สงเสริมการใชมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพในสถานที่ทํางาน
8) จัดใหมีการฝกอบรม และการใหความชวยเหลือรูปแบบอื่น เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ
และความสามารถในการแขงขันของสหกรณ รวมทั้งคุณภาพสินคาและบริการที่สหกรณผลิต
9) อํานวยความสะดวกใหสหกรณเขาถึงแหลงสินเชื่อ
10) อํานวยความสะดวกใหสหกรณเขาถึงตลาด
11) สงเสริมการแพรกระจายขอมูลขาวสารสหกรณ
12) พยายามปรับปรุงสถิติแหงชาติดา นสหกรณ ดวยความมุงหมาย เพื่อจัดวางและทํา
ใหสําเร็จซึ่งนโยบายการพัฒนา
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2.3 รัฐบาลควรสงเสริมบทบาทสําคัญของสหกรณในการแปรสภาพสิ่งที่เรียกวากิจกรรม
เพื่อความอยูรอดขั้นต่ําสุด (บางทีเรียกวา “ระบบเศรษฐกิจไมเปนทางการ”) ใหเปนงานที่ไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย และใหรวมเขาเปน (บูรณาการ) ชีวิตเศรษฐกิจปกติอยางเต็มที่
3. การทํานโยบายสาธารณะใหบรรลุผลสําเร็จในการสงเสริมสหกรณ
È ประเทศสมาชิกควรใชกฎหมายและกฎระเบียบพิเศษวาดวยสหกรณ ซึ่งตั้งอยูบน
พื้นฐานคุณคาและหลักการสหกรณ ตามที่แสดงไวในวรรค 3 และควรพิจารณาทบทวนกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาวเมื่อเหมาะสม
È รัฐบาลควรปรึกษาองคการสหกรณ องคการนายจาง และองคการลูกจางที่เกี่ยวของ
ในการยกรางและทบทวนกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบที่ใชกับสหกรณ
3.1 รัฐบาลควรอํานวยความสะดวกใหสหกรณไดรับการสนับสนุนบริการตางๆ เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหสหกรณใหมีธุรกิจที่มีชีวิตชีวา และใหมีสมรรถนะในการจางงานและการสราง
รายไดแกสมาชิก ซึ่งประกอบดวยบริการตางๆ ดังนี้
1) โปรแกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย
2) บริการใหคําปรึกษาการวิจัยและการจัดการ
3) การเขาถึงแหลงทุนและการลงทุน
4) บริการดานบัญชีและการสอบบัญชี
5) บริการสารสนเทศการจัดการ
6) บริการสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
7) บริการใหคาํ ปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
8) บริการดานกฎหมายและภาษีอากร
9) บริการสนับสนุนการตลาด
10) บริการสนับสนุนอยางอืน่ ที่เห็นวาเหมาะสม
3.2 รัฐบาลควรอํานวยความสะดวกในการจัดใหมีบริการสนับสนุนเหลานี้ สหกรณและ
องคการของสหกรณควรไดรับการสงเสริมใหเขารวมในการจัดตั้งและการจัดการบริการเหลานี้ และใน
กรณีที่ปฏิบัติได และเหมาะสมก็ควรสนับสนุนดานการเงินแกการใหบริการเหลานี้ดวย
3.3 รัฐบาลควรรับรูบทบาทของสหกรณและองคการสหกรณ โดยการพัฒนาเครื่องมือที่
เหมาะสม เพื่อการสรางและการทําใหเขมแข็ง ซึ่งสหกรณในระดับชาติและระดับทองถิ่น
3.4 ในกรณีที่เหมาะสม รัฐบาลควรใชมาตรการเพื่ออํานวยความสะดวกใหสหกรณเขาถึง
แหลงเงิน และสินเชื่อสําหรับการลงทุน มาตรการเชนนั้นควรเนน
1) ใหเงินกูและสิ่งอํานวยความสะดวกทางการเงินอื่นๆ
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2) ปรับปรุงกระบวนการบริหารใหงายแกการปฏิบัติ แกไขป ญหาสินทรัพยของ
สหกรณไมเพียงพอ และลดตนทุนของธุรกรรมเงินกู
3) อํานวยความสะดวกระบบการเงินสหกรณที่เปนอิสระ รวมทั้งสหกรณออมทรัพย
และสินเชื่อ ธนาคารสหกรณและสหกรณประกันภัย
4) อํานวยความสะดวกเปนพิเศษสําหรับกลุมผูดอยโอกาส
3.5 เพื่อสงเสริมขบวนการสหกรณ รัฐบาลควรสงเสริมเงื่อนไขที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เชื่อมโยงทางเทคนิค ทางการคา และทางการเงิน ระหวางสหกรณทุก รูปแบบ ซึ่งจะกอใหเกิดความ
สะดวกแกการแลกเปลี่ยนประสบการณ และการมีสวนแบงในความเสี่ยงและประโยชนอยางทั่วถึงกัน
4. บทบาทขององค การนายจา ง องคการลูกจาง และองคการสหกรณ รวมทั้งความสัมพันธระหวา ง
องคการเหลานั้น
4.1 องคการนายจางและองคการลูกจาง รับรูความสําคัญของสหกรณ ในความพยายาม
ใหบรรลุถึงเปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงควรรวมมือกับองคการสหกรณ ในการแสวงหา
งบประมาณเพื่อสงเสริมการสหกรณ
4.2 ในกรณีที่เหมาะสม องคการนายจาง ควรพิจารณารับสหกรณที่ประสงคจะเขาเปน
สมาชิ ก ให เ ป น สมาชิ ก ขององค ก ารนายจ า ง และให บ ริ ก ารสนั บ สนุ น ที่ เ หมาะสม ภายใต เ งื่ อ นไข
เชนเดียวกับสมาชิกอื่นๆ
4.3

ควรสงเสริมองคการลูกจางให
1) แนะนําและชวยเหลือลูกจางในสหกรณใหเขาเปนสมาชิกขององคการลูกจาง
2) ชวยเหลือสมาชิกองคการลูกจาง ใหจัดตั้งสหกรณดวยความมุงหมายทีจ่ ะใหพวก
เขาไดรับสินคา และบริการขัน้ พื้นฐาน
3) มีสวนรวมในคณะกรรมการและคณะทํางานในระดับทองถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับระหวางประเทศ ซึ่งพิจารณาประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ที่จะมีผลกระทบตอสหกรณ
4) ชวยเหลือและมีสวนรวมในการจัดตั้งสหกรณใหม ดวยแนวความคิดที่จะสราง
หรือรักษาการจางงาน รวมทั้งในกรณีที่มีการเสนอใหปดกิจการวิสาหกิจ
5) ชวยเหลือและมีสวนรวมในโปรแกรมเพื่อสหกรณ ที่มุงหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ของสหกรณ
6) สงเสริมใหมีโอกาสที่เทาเทียมกันในสหกรณ
7) สงเสริมการใชสิทธิของลูกจางที่เปนสมาชิกของสหกรณ
8) กระทํากิจกรรมอื่นใด เพื่อสงเสริมสหกรณ รวมทั้งการศึกษาและฝกอบรม
4.4 สหกรณและองคการตัวแทน ควรไดรับการสงเสริมให
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1) เสริมสรางความสัมพันธที่แข็งขันกับองคการนายจาง และองคการลูกจาง รวมทั้ง
ตัวแทนหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชน ดวยแนวความคิดเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีแกการ
พัฒนาสหกรณ
2) จัดการการบริการสนับสนุน และมีสวนสมทบเงินทุนใหแกสหกรณ
3) จัดใหมีบริการทางการคาและการเงินใหแกสหกรณที่เปนสมาชิก
4) ลงทุนและดําเนินการตอไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกสมาชิก พนักงาน
และผูจัดการของสหกรณ
5) ดําเนินการ การพัฒนาและการเขาเปนสมาชิกขององคการสหกรณระดับชาติ และ
ระดับระหวางประเทศ
6) เป น ผู แ ทนของขบวนการสหกรณ ร ะดั บ ชาติ ใ นขบวนการสหกรณ ร ะหว า ง
ประเทศ
7) ดําเนินกิจกรรมอื่นใดเพื่อสงเสริมสหกรณ
5. ความรวมมือระหวางประเทศ
ความรวมมือระหวางประเทศ ควรดําเนินการโดย
1) การแลกเปลี่ ย นสารสนเทศเกี่ ย วกั บ นโยบายและโปรแกรม ที่ ไ ด พิ สู จ น แ ล ว ว า มี
ประสิทธิผลในการกอใหเกิดการจางงาน และรายไดแกสมาชิกสหกรณ
2) การสงเสริมสัมพันธภาพ ระหวางองคกรแหงชาติกับองคกรหรือสถาบันระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ เพื่อใหมี 2.1) การแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรและความคิ ด วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษาฝ ก อบรม วิ ธี
การศึกษาฝกอบรม และเอกสารหนังสืออางอิง
2.2) การรวบรวมและการใชเอกสารวิจัยและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณและการ
พัฒนาสหกรณ
2.3) การจัดตั้งภาคีสัมพันธภาพและหุนสวนระหวางประเทศของสหกรณประเทศ
ตางๆ
2.4) การสงเสริมและคุมครองคุณคาสหกรณและหลักการสหกรณ
2.5) การสรางความสัมพันธทางการคาระหวางสหกรณ
3) การใหสหกรณเขาถึงขอมูลของชาติและของระหวางประเทศ เชน ตลาด สารสนเทศ
กฎหมาย วิธี และเทคนิคการฝกอบรม รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ
4) การพัฒนาและการปรึกษาหารือกับองคการสหกรณ องคการนายจางและองคการลูกจาง
ที่เกี่ยวของ ในเรื่องแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่ใชไดอยางเดียวกัน หรือคลายกันของประเทศ ใน
ภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนสหกรณ ทั้งนี้ในกรณีที่สมควรและเปนไปได
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