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คําแนะนําท่ี 193 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
เรื่องการสงเสริมสหกรณ พ.ศ. 2545 

จุฑาทิพย  ภัทราวาท1 
 

      สืบเนื่องจากการประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) สมัยท่ี 90 เม่ือวันท่ี      
3 มิถุนายน 2545 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด ไดใหการรับรองขอเสนอในรูปแบบของ
คําแนะนํา ใชช่ือวา “คําแนะนําการสงเสริมสหกรณ 2002” ซ่ึงเปนกรอบคิดสําหรับสหกรณใน
คริสตศตวรรษท่ี 21 ซ่ีงมีสาระสําคัญ 5 ประเด็น ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

1. ขอบขาย นิยาม และวัตถุประสงค 
      “สหกรณ” หมายความวา คณะบุคคลท่ีเปนอิสระซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมัครใจ เพื่อ
ตอบสนองความตองการอันจําเปนรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งความหวังรวมกัน 
โดยการดําเนินวิสาหกิจท่ีพวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมรวมกันตามหลักประชาธิปไตย 
 

      1.1  การสงเสริมและการทําใหเอกลักษณของสหกรณเขมแข็ง ควรตั้งอยูบนพื้นฐานของ 
        1) คุณคาสหกรณเกี่ยวกับการชวยตัวเอง การรับผิดชอบตอตัวเอง ความเสมอภาค 
ความเที่ยงธรรม และความสามัคคี รวมท้ังคุณคาทางจริยธรรม แหงความซ่ือสัตย ความเปดเผย ความ
รับผิดชอบตอสังคม และความเอ้ืออาทรตอผูอ่ืน 
        2) หลักการสหกรณตามท่ีไดรับการพัฒนาโดยขบวนการสหกรณระหวางประเทศ 
และท่ีอางถึงในภาคผนวกขางทายนี้ หลักการเหลานี้ ไดแก การเปนสมาชิกโดยสมัครใจ และเปดกวาง 
การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย มีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก การเปนตัวของ
ตัวเองและเปนอิสระ การศึกษาอบรม และสารสนเทศ และความเอ้ืออาทรเพ่ือชุมชน 
 

      1.2  มาตรการที่ควรใชเพื่อสงเสริมศักยภาพของสหกรณในทุกประเทศ โดยไมคํานึงถึง
ระดับการพัฒนาของสหกรณ เพื่อชวยเหลือสหกรณและมวลสมาชิก 
        1) สรางสรรคกิจกรรมท่ีกอใหเกิดรายได และการจางงานท่ีดีงามอยางยั่งยนื 
        2) พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรมนุษยและความรูเร่ืองคุณคา ความไดเปรียบและ
ประโยชนของขบวนการสหกรณ โดยการศึกษาและฝกอบรม 
        3) การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของสหกรณ รวมท้ังสมรรถนะการประกอบการและ
การจัดการ 
        4) เสริมสรางสมรรถนะการแขงขันของสหกรณ พรอมดวยการเขาถึงตลาดและ
แหลงทุนท่ีเปนสถาบัน 

                                                 
1

 รองศาสตราจารยระดับ 9 และผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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        5) เพิ่มการออมและการลงทุน 
        6) ปรับปรุงความเปนอยูท่ีดีทางเศรษฐกิจและสังคม โดยคํานึงถึงความจําเปนในการ
กําจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ 
        7) มีสวนชวยพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางยั่งยืน และ  
        8) กอต้ังและแพรขยายภาคเศรษฐกิจท่ีโดดเดนมีชีวิตชีวา และมีพลวัตซ่ึงรวมท้ัง
สหกรณ ท่ีตอบสนองความตองการจําเปนทางสังคม และเศรษฐกิจของชุมชน 
 

      1.3  ควรสงเสริมใหใชมาตรการพิเศษ เพื่อสนับสนุนสหกรณ ในฐานะท่ีเปนวิสาหกิจ 
และองคการที่เกิดข้ึนโดยพลังความสามัคคี ใหสามารถตอบสนองความตองการจําเปนของสมาชิกและ
ของสังคม รวมท้ังของกลุมดอยโอกาส เพื่อใหสังคมยอมรับ 
 

2. กรอบนโยบาย และบทบาทของรัฐบาล 
      สังคมท่ีสมดุลจําเปนตองมีภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเขมแข็ง รวมท้ังภาคสหกรณท่ีแข็งแรง
ดวย และภาคท่ีมิใชรัฐบาลซ่ึงมีลักษณะพึง่พากันทางสังคม ในบริบทอยางนี้ ท่ีรัฐควรมีนโยบายสนับสนุน
และเคาโครงกฎหมายท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ และหนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงขับเคล่ือนโดยคุณคา และ
หลักการสหกรณ ซ่ึงตองดําเนินการดังนี ้
     1) กอต้ังโครงสรางทางสถาบันดวยความมุงหมาย เพื่อใหการรับจดทะเบียนสหกรณเปนไป
ดวยความรวดเร็ว งาย ในลักษณะท่ีเปนไปได และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
     2) สงเสริมนโยบายท่ีมุงหมายใหกอต้ังทุนสํารองท่ีเหมาะสม สวนหนึ่งของทุนสํารองนี้ 
อยางนอยท่ีสุดตองแบงแยกมิได และเปนเงินทุนรวมเพ่ือความม่ันคงของสหกรณ 
     3) จัดใหมีการใชมาตรการตรวจสอบสหกรณ ตามเง่ือนไขท่ีเหมาะสมกับลักษณะและ
หนาท่ีของสหกรณ ซ่ึงตองเคารพความเปนตัวของตัวเองของสหกรณ และเปนไปตามกฎหมาย และวิธี
ปฏิบัติของชาติ ซ่ึงเปนท่ีนาพึงพอใจไมนอยกวาท่ีใชกับวิสาหกิจและองคการทางสังคมรูปแบบอ่ืน 
     4) อํานวยความสะดวกใหสหกรณเปนสมาชิกในโครงสรางสหกรณ (ชุมนุมสหกรณ) ท่ี
สอดคลองกับความตองการจําเปนของสมาชิกสหกรณ  
     5) สงเสริมการพัฒนาสหกรณใหเปนวิสาหกิจท่ีเปนอิสระและบริหารจัดการตัวเองได 
เฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนท่ีซ่ึงสหกรณมีบทบาทสําคัญในการใหบริการ ท่ีมิฉะนั้นจะไมมีบริการนั้นในพ้ืนท่ี
นั้น 
 

      2.1  การสงเสริมสหกรณท่ีนําโดยคุณคาและหลักการตามท่ีไดแสดงไวในวรรค 3 ควร
ไดรับการพิจารณาวา เปนเสาหลักตนหนึ่งของพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และนานาชาติ 
        สหกรณควรไดรับการปฏิบัติตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติของชาติ และตามเง่ือนไขท่ี
นาพึงพอใจ ไมนอยกวาท่ีวิสาหกิจและองคการทางสังคมรูปแบบอ่ืนไดรับ รัฐบาลควรนํามาตรการ
สนับสนุนในกรณีท่ีเหมาะสม มาใชแกกิจกรรมของสหกรณ ท่ีตอบสนองผลของนโยบายทางสังคม
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เฉพาะเร่ืองและนโยบายสาธารณะ เชน การสงเสริมการจางงาน หรือการพัฒนากิจกรรมท่ีเปนประโยชน
แกกลุม หรือภูมิภาคท่ีดอยโอกาส มาตรการเชนนั้นอาจรวมถึง ประโยชนทางภาษี เงินกู เงินใหเปลา การ
ไดรับจางทํางานสาธารณะ และการจัดหาโภคภัณฑกรณีพิเศษ รวมท้ังประโยชนอ่ืนๆ เทาท่ีจะเปนไปได 
        ควรมีการพิจารณาเปนพิเศษ ในกรณีใหผูหญิงมีสวนรวมมากข้ึนในขบวนการ
สหกรณในทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับการบริหารจัดการและการเปนผูนําในสหกรณ 
 

      2.2  นโยบายระดับชาติ ควรเนน 
        1) สงเสริมมาตรฐานแรงงานพื้นฐานไอแอลโอ และคําแนะนําไอแอลโอเกี่ยวกับ
หลักการพื้นฐาน และสิทธิภาพการทํางาน สําหรับคนงานในสหกรณ โดยปราศจากความลําเอียงไมวาใน
กรณีใดๆ  
        2) ใหแนใจวาสหกรณมิไดจัดต้ังข้ึนเพื่อ หรือใชเพื่อ หลักเล่ียงการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงาน หรือใชเพื่อสรางความสัมพันธกับการจางงานแฝง แตเพื่อตอตานสหกรณกํามะลอท่ี
ละเมิดสิทธิของคนงาน โดยเช่ือวากฎหมายแรงงาน ใชกับวิสาหกิจท้ังหมดทุกประเภท 
        3) สงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศในการทํางาน และในสหกรณ 
        4) สงเสริมมาตรฐานท่ีทําใหม่ันใจวาสหกรณใชวิธีปฏิบัติดานแรงงานดีท่ีสุด รวมท้ัง
การเขาถึงสารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
        5) พัฒนาทักษะทางเทคนิคและอาชีพ ความสามารถดานการประกอบการ และการ
จัดการ ความรูเกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจ และทักษะในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยท่ัวไป ท้ังของสมาชิก พนักงาน และผูจัดการ รวมท้ังปรับปรุงการเขาถึงซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการคมนาคม ของบุคคลเหลานั้น 
        6) สงเสริมการศึกษาและฝกอบรมเร่ืองหลักการและวิธีการสหกรณ ในทุกระดับท่ี
เหมาะสมแหงการศึกษา และระบบการฝกอบรมของชาติ รวมท้ังในสังคมท่ีกวางไกล 
        7) สงเสริมการใชมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพในสถานท่ีทํางาน 
        8) จัดใหมีการฝกอบรม และการใหความชวยเหลือรูปแบบอ่ืน เพื่อปรับปรุงผลิตภาพ 
และความสามารถในการแขงขันของสหกรณ รวมท้ังคุณภาพสินคาและบริการที่สหกรณผลิต 
        9) อํานวยความสะดวกใหสหกรณเขาถึงแหลงสินเช่ือ 
        10)  อํานวยความสะดวกใหสหกรณเขาถึงตลาด 
        11)  สงเสริมการแพรกระจายขอมูลขาวสารสหกรณ  
        12) พยายามปรับปรุงสถิติแหงชาติดานสหกรณ ดวยความมุงหมาย เพื่อจัดวางและทํา
ใหสําเร็จซ่ึงนโยบายการพัฒนา 
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      2.3  รัฐบาลควรสงเสริมบทบาทสําคัญของสหกรณในการแปรสภาพส่ิงท่ีเรียกวากิจกรรม
เพื่อความอยูรอดข้ันตํ่าสุด (บางทีเรียกวา “ระบบเศรษฐกิจไมเปนทางการ”) ใหเปนงานท่ีไดรับความ
คุมครองตามกฎหมาย และใหรวมเขาเปน (บูรณาการ) ชีวิตเศรษฐกิจปกติอยางเต็มท่ี 
 

3. การทํานโยบายสาธารณะใหบรรลุผลสําเร็จในการสงเสริมสหกรณ 
       ประเทศสมาชิกควรใชกฎหมายและกฎระเบียบพิเศษวาดวยสหกรณ ซ่ึงต้ังอยูบน
พื้นฐานคุณคาและหลักการสหกรณ ตามท่ีแสดงไวในวรรค 3 และควรพิจารณาทบทวนกฎหมายและ
กฎระเบียบดังกลาวเม่ือเหมาะสม 
       รัฐบาลควรปรึกษาองคการสหกรณ องคการนายจาง และองคการลูกจางท่ีเกี่ยวของ 
ในการยกรางและทบทวนกฎหมาย นโยบาย และกฎระเบียบท่ีใชกับสหกรณ 
 

      3.1  รัฐบาลควรอํานวยความสะดวกใหสหกรณไดรับการสนับสนุนบริการตางๆ เพื่อ
สรางความเขมแข็งใหสหกรณใหมีธุรกิจท่ีมีชีวิตชีวา และใหมีสมรรถนะในการจางงานและการสราง
รายไดแกสมาชิก ซ่ึงประกอบดวยบริการตางๆ ดังนี้ 
        1) โปรแกรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
        2) บริการใหคําปรึกษาการวจิัยและการจดัการ 
        3) การเขาถึงแหลงทุนและการลงทุน 
        4) บริการดานบัญชีและการสอบบัญชี 
        5) บริการสารสนเทศการจัดการ 
        6) บริการสารสนเทศและการประชาสัมพันธ 
        7) บริการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
        8) บริการดานกฎหมายและภาษอีากร 
        9) บริการสนับสนุนการตลาด  
        10) บริการสนับสนุนอยางอ่ืนท่ีเห็นวาเหมาะสม 
 

      3.2  รัฐบาลควรอํานวยความสะดวกในการจัดใหมีบริการสนับสนุนเหลานี้ สหกรณและ
องคการของสหกรณควรไดรับการสงเสริมใหเขารวมในการจัดต้ังและการจัดการบริการเหลานี้ และใน
กรณีท่ีปฏิบัติได และเหมาะสมก็ควรสนับสนุนดานการเงินแกการใหบริการเหลานี้ดวย 
 

      3.3  รัฐบาลควรรับรูบทบาทของสหกรณและองคการสหกรณ โดยการพัฒนาเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสม เพื่อการสรางและการทําใหเขมแข็ง ซ่ึงสหกรณในระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
 

      3.4  ในกรณีท่ีเหมาะสม รัฐบาลควรใชมาตรการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหสหกรณเขาถึง
แหลงเงิน และสินเช่ือสําหรับการลงทุน มาตรการเชนนั้นควรเนน  
        1) ใหเงินกูและส่ิงอํานวยความสะดวกทางการเงินอ่ืนๆ  



สถาบันวิชาการดานสหกรณ 5 

        2) ปรับปรุงกระบวนการบริหารใหงายแกการปฏิบัติ แกไขปญหาสินทรัพยของ
สหกรณไมเพียงพอ และลดตนทุนของธุรกรรมเงินกู 
        3) อํานวยความสะดวกระบบการเงินสหกรณท่ีเปนอิสระ รวมท้ังสหกรณออมทรัพย
และสินเช่ือ ธนาคารสหกรณและสหกรณประกันภัย  
        4) อํานวยความสะดวกเปนพิเศษสําหรับกลุมผูดอยโอกาส 
 

      3.5  เพื่อสงเสริมขบวนการสหกรณ รัฐบาลควรสงเสริมเง่ือนไขท่ีเอ้ือตอการพัฒนาการ
เช่ือมโยงทางเทคนิค ทางการคา และทางการเงิน ระหวางสหกรณทุกรูปแบบ ซ่ึงจะกอใหเกิดความ
สะดวกแกการแลกเปล่ียนประสบการณ และการมีสวนแบงในความเส่ียงและประโยชนอยางท่ัวถึงกัน 
 

4. บทบาทขององคการนายจาง องคการลูกจาง และองคการสหกรณ รวมท้ังความสัมพันธระหวาง
องคการเหลานั้น 

      4.1  องคการนายจางและองคการลูกจาง รับรูความสําคัญของสหกรณ ในความพยายาม
ใหบรรลุถึงเปาหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้นจึงควรรวมมือกับองคการสหกรณ ในการแสวงหา
งบประมาณเพ่ือสงเสริมการสหกรณ 
 

     4.2  ในกรณีท่ีเหมาะสม องคการนายจาง ควรพิจารณารับสหกรณท่ีประสงคจะเขาเปน
สมาชิก ใหเปนสมาชิกขององคการนายจาง และใหบริการสนับสนุนท่ีเหมาะสม ภายใตเง่ือนไข
เชนเดียวกับสมาชิกอ่ืนๆ  
 

     4.3  ควรสงเสริมองคการลูกจางให  
        1) แนะนําและชวยเหลือลูกจางในสหกรณใหเขาเปนสมาชิกขององคการลูกจาง 
        2) ชวยเหลือสมาชิกองคการลูกจาง ใหจัดต้ังสหกรณดวยความมุงหมายท่ีจะใหพวก
เขาไดรับสินคา และบริการข้ันพื้นฐาน 
        3) มีสวนรวมในคณะกรรมการและคณะทํางานในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ และ
ระดับระหวางประเทศ ซ่ึงพิจารณาประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีจะมีผลกระทบตอสหกรณ 
        4) ชวยเหลือและมีสวนรวมในการจัดต้ังสหกรณใหม ดวยแนวความคิดท่ีจะสราง
หรือรักษาการจางงาน รวมท้ังในกรณีท่ีมีการเสนอใหปดกิจการวิสาหกิจ 
        5) ชวยเหลือและมีสวนรวมในโปรแกรมเพ่ือสหกรณ ท่ีมุงหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
ของสหกรณ 
        6) สงเสริมใหมีโอกาสที่เทาเทียมกันในสหกรณ 
        7) สงเสริมการใชสิทธิของลูกจางท่ีเปนสมาชิกของสหกรณ  
        8) กระทํากจิกรรมอ่ืนใด เพื่อสงเสริมสหกรณ รวมท้ังการศึกษาและฝกอบรม 
 

      4.4  สหกรณและองคการตัวแทน ควรไดรับการสงเสริมให 
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        1) เสริมสรางความสัมพันธท่ีแข็งขันกับองคการนายจาง และองคการลูกจาง รวมท้ัง
ตัวแทนหนวยงานรัฐบาลและหนวยงานเอกชน ดวยแนวความคิดเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศท่ีดีแกการ
พัฒนาสหกรณ 
        2) จัดการการบริการสนับสนุน และมีสวนสมทบเงินทุนใหแกสหกรณ  
        3) จัดใหมีบริการทางการคาและการเงินใหแกสหกรณท่ีเปนสมาชิก 
        4) ลงทุนและดําเนินการตอไปในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกสมาชิก พนักงาน 
และผูจัดการของสหกรณ 
        5) ดําเนินการ การพัฒนาและการเขาเปนสมาชิกขององคการสหกรณระดับชาติ และ
ระดับระหวางประเทศ  
        6) เปนผูแทนของขบวนการสหกรณระดับชาติในขบวนการสหกรณระหวาง
ประเทศ  
        7) ดําเนินกิจกรรมอ่ืนใดเพื่อสงเสริมสหกรณ 
 

5. ความรวมมือระหวางประเทศ 
      ความรวมมือระหวางประเทศ ควรดําเนินการโดย 
      1) การแลกเปล่ียนสารสนเทศเก่ียวกับนโยบายและโปรแกรม ท่ีไดพิสูจนแลววามี
ประสิทธิผลในการกอใหเกิดการจางงาน และรายไดแกสมาชิกสหกรณ 
      2) การสงเสริมสัมพันธภาพ ระหวางองคกรแหงชาติกับองคกรหรือสถาบันระหวางประเทศ 
ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาสหกรณ เพื่อใหมี - 
       2.1) การแลกเปล่ียนบุคลากรและความคิด วัสดุอุปกรณการศึกษาฝกอบรม วิธี
การศึกษาฝกอบรม และเอกสารหนังสืออางอิง 
       2.2) การรวบรวมและการใชเอกสารวิจัยและขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับสหกรณและการ
พัฒนาสหกรณ 
       2.3) การจัดต้ังภาคีสัมพันธภาพและหุนสวนระหวางประเทศของสหกรณประเทศ
ตางๆ  
       2.4) การสงเสริมและคุมครองคุณคาสหกรณและหลักการสหกรณ  
       2.5) การสรางความสัมพันธทางการคาระหวางสหกรณ 
      3) การใหสหกรณเขาถึงขอมูลของชาติและของระหวางประเทศ เชน ตลาด สารสนเทศ 
กฎหมาย วิธี และเทคนิคการฝกอบรม รวมท้ังมาตรฐานผลิตภัณฑ  
      4) การพัฒนาและการปรึกษาหารือกับองคการสหกรณ องคการนายจางและองคการลูกจาง
ท่ีเกี่ยวของ ในเร่ืองแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายท่ีใชไดอยางเดียวกัน หรือคลายกันของประเทศ ใน
ภูมิภาคและระหวางประเทศ เพื่อสนับสนุนสหกรณ ท้ังนี้ในกรณีท่ีสมควรและเปนไปได 


