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ในคร�วท่ีผู้เขียนได้มีโอก�สเข้�ประชุมนำ เสนอบทคว�มในก�รประชุมก�รวิจัยของ ICA ครั้งที่ 11 ที่จัดขึ้น
ระหว่�งง�นประชุม ICA-ภูมิภ�คเอเซียแปซิฟกที่เมืองนิวเดลี ประเทศอินเดีย ในเวทีดังกล่�วได้มีมติสำ หรับแนวท�ง
ปฏิบัติเพื่ออน�คตที่ยั่งยืน ดังร�ยละเอียดต่อไปนี้

เกริ่นนำ : 
สถานการณ์ปัญหาความยากจน ความหิวโหย ความไม่ยุติธรรมในสังคม และความไม่เท่าเทียมกันท้ังปวงท่ีเกิดขึ้นใน

ภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความอุดมสมบูรณ์ทางนิเวศวิทยา ได้นำามาซึ่งการตระหนักถึงปัญหาการไร้ความ
สามารถของมนษุยใ์นการเขา้ถงึและจดัการทรพัยากรทางธรรมชาตโิดยเปนไปเพือ่หาประโยชนส์ว่นตนและมุง่หากำาไรจากตน้ทุน
ทางธรรมชาติของโลกที่เราอาศัย เพื่อให้บรรลุเปาหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) ตามวาระแห่งป 2030 ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเปนที่ยอมรับโดยประชาคมนานาชาติในป 2015 และจากการพิจารณา
ปฏิญญาจากที่ประชุม the 3rd International Summit of Cooperatives ณ เมืองควิเบค ประเทศแคนาดา ทำาให้ ICA และ
สมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกได้พิจารณาสำาหรับการนำาพิมพ์เขียวในการพัฒนาสหกรณ์ในทศวรรษ (ICA Blueprint for a 
Co-operative Decade) ไปปฏิบัติใช้จริงในบริบทเพื่อ SDGs ด้วยตระหนักดีว่าความยั่งยืนจะช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศนไ์ดน้ัน้ ยอ่มมีแนวทางปฏบิตัใินทางตรงขา้มกับการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีไ่มม่จีรยิธรรมทีไ่ดท้ำาลายทรพัยากรธรรมชาติ
และมนุษย์ในทุกทาง 

สหกรณ์ : 
แนวทางการปฏิบัติเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

1
 ถอดความจากทีป่ระชมุ the 9th International 

Cooperative Alliance Asia Pacifi c (ICA-AP) 
Co-operative Forum โดย สถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ ์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ 
เผยแพร่ในวารสารฅนสหกรณ์ ฉบับที่ 34 ปที่ 9
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ผู้ร่วมประชุมใน the 9th Asia-
Pacifi c Co-operative Forum, ไดม้ารวม
ตวักนั ณ หอประชมุที ่Hotel Ashok เมอืง
นวิเดล ีในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 และ
มีฉันทามติดังนี้: 

1. สรางสันตภิาพและความสามคัคี
ในประเทศดวยการดําเนินงานอยางแข็ง
ขนัและการเผยแพรรปูแบบธุรกจิสหกรณ
ตามแถลงการณวาดวยเอกลักษณของ
การสหกรณ (The ICA Statement of 
Cooperative Integrity) 

2. ยกระดับนวัตกรรมในกิจการ
สหกรณดวยการลงทนุในกจิกรรมดานการ
ศึกษา การอบรม และการวิจัยแกสมาชิก
และผูมีสวนไดเสียในสหกรณ

3. การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
ของสหกรณในด้านต่าง ๆ ได้แก่

1) ความมั่นคงด้านอาหารและ
อธิปไตย

2) ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์
3) พลังงานทดแทน
4) การบูรณาการประเด็นทางเพศ

สู่ความเท่าเทียมกัน
5) การรวมเยาวชนเขา้เป็นสว่นหนึง่

ในเรื่องความยั่งยืนระหว่างวัย
6) ชว่ยเหลอืรัฐบาล และหนว่ยงาน

ท้ังระดับทวิภาคแีละพหุภาคใีนการแกป้ญัหา
ความยากจน และการรวมประเด็นเกี่ยว

กับผู้ยากไร้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการ
พัฒนาหลัก

 7) รว่มมอืกบัผูก้ำาหนดนโยบายและ
นกักฎหมายเพือ่สรา้งและรกัษาสิง่แวดลอ้ม
ทีเ่อือ้ตอ่ขบวนการสหกรณท์ีย่ัง่ยนืตามหลกั 
ILO recommendation 193 และกลยทุธ์

เพื่อการพัฒนาสหกรณ์ของ ICA โดยรวม 
 8) ศกึษาและสร้างผลกระทบดา้น

ดตีอ่ธรุกจิระดบัโลกดว้ยการเติบโตและการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และ

9) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
แก่สมาชิกและชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติและหายนะท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น รวมทั้งช่วยพัฒนาทั้งระดับบุคคล
และองค์กรใหส้ามารถจดัการกับปญัหาภยั
พบิตัติา่ง ๆ  ได ้มกีารเตรยีมตวัรบัมอืทีด่ขีึน้ 
และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

4. นําขอแนะนํา ของที่ประชุม 
the 9th Co-operative Forum ไปสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมดังนี้ 

1) ให้การสนับสนุนขบวนการ
สหกรณ์ระดับโลกเพ่ือเพ่ิมจำานวนสมาชิก
สหกรณ์จาก 1 พันล้านคน เป็น 2 พันล้าน
คนภายในปี 2030

2) สัญญาว่าจะทุ่มเทเพื่อให้บรรลุ 
SDGs และจะรายงานความก้าวหน้าที่ 
www.coopsfor2030.coop

3) เพิม่ขีดความสามารถของสหกรณ์
ผ่านการศึกษา วิจัย ควบคุม และประเมิน
ผลในด้านต่าง ๆ 

4) ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง
ขบวนการระดับประเทศและภูมิภาค กับ
รัฐบาลและสมาคมภูมิภาคของประเทศ
ต่าง ๆ ในประเด็นเกี่ยวกับชุมชนและการ
พัฒนาในวงกว้าง 

5) กระตุ้นให้สหกรณ์ปฏิบัติตาม
หลักการสหกรณ์เพื่อยกระดับธุรกิจ ทำาให้
เครือข่ายแน่นแฟ้น และขยายโอกาสด้าน
ต่าง ๆ  โดยใช้แพลตฟอรม์ทางอเิลก็ทรอนิกส ์

6) ศึกษาและจัดการปัญหาด้าน
การเปล่ียนแปลงทางประชากรศาสตร์ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกผ่านการแลกเปล่ียน
ความรู้และการอบรม โดยมีประเด็นการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เช่น จำานวนเยาวชน
ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียใต้ และสังคมผู้สูงอายุใน
บางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เป็นต้น

7) นำานโยบายของรัฐบาลด้านการ
พัฒนาทักษะและผู้ประกอบการมาใช้กับ
ขบวนการสหกรณ์ให้มากข้ึนเพื่อให้ได้รับ
ประโยชน์จากกลยุทธ์การพัฒนาและเงิน
สนับสนุนของประเทศ

8) ยอมรบั ปฏิบตัติาม และส่งเสรมิ
อตัลกัษณส์หกรณ ์(www.identity.coop) 
ซึง่เปน็สิง่สำาคญัทีท่ำาใหส้หกรณแ์ตกตา่งจาก
ธุรกิจประเภทอื่น

5. เพิม่ความเช่ือมัน่แกประชาชน
ที่มีตอสหกรณวา เปนองคกรเพื่อการ
พฒันาและเตบิโตทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

โดยเพิม่ความโปรงใส ความซือ่สตัย และ
ความซื่อตรง และยึดถือคุณคาและหลัก
การสหกรณดวย 

บทสรุป:
ในโลกที่ธุรกิจขนาดใหญ่มีอำานาจ 

โลกทีเ่ศรษฐกจิถกูควบคมุดว้ยกลุม่คนเพยีง
หยิบมือ โลกที่เงินถูกนำาไปใช้เพื่อหาเงินให้
มากข้ึนโดยท่ีไมส่นใจศกัดิศ์รขีองคนและความ
อุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม การสหกรณ
ไดกอใหเกดิการเปลีย่นกระบวนทศันดวย
พลงัท่ีจะดาํเนนิงานเพือ่อนาคตทีย่ัง่ยืน เรา
เข้าใจดวีา่หนทางข้างหน้ายงัอกียาวไกลและ
มอีปุสรรคมากมายตอ้งฝา่ฟนั แตเ่ราจะตอ้ง
ไปถงึจุดหมายไดอ้ยา่งแนน่อนดว้ยเอกภาพ
และความมุ่งมั่นของเรา เพราะเราเชื่อมั่น
วาดีเอ็นเอของการสหกรณ์ซึ่งเป็นธุรกิจที่
มีสมาชิกเป็นเจ้าของ ดำาเนินงานบนหลัก
การแห่งคุณค่าและเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนนั้นได้
เติบโตเต็มที่แล้ว
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