สว.สก.

นวัตกรรม...
จากเวทีเสวนาวิชาการประจําปของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) ในชวงบายของวันที่ 16
กันยายน 2556 ที่ผานมา ในหัวขอเรื่อง “นวัตกรรมนําสูการพัฒนา” ไดมีวิทยากรจากแวดวงตางๆ เขารวม
เวที ทั้งคนคุนเคยเกาแก เชน คุณบุญเกิด ภานนท จากเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย คุณนิคม
เพชรผา จากเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม คุณศศิธร วิเศษ จากเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี
และ คุณอรุษ นวราช จากกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน รวมดวยภาคีพันธมิตรหนาใหม ดังเชน คุณมนัส ชู
ผกา จากสหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง (กลุมเจียเมง) จํากัด และ คุณวินัย เมฆดํา ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมของ ส.ป.ก. โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนผู
ดําเนินรายการ
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นําสูการพัฒนา
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ผูดําเนินรายการและวิทยากรรวมเสวนา

สําหรับเวทีเสวนาในวันนั้น วิทยากรทุกทานรวมถึงผู
เขารวมฟงการเสวนา ตางไดแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานของตน ทั้งจากประสบการณสวนตัวและจากงานที่ได
รวมดําเนินการกับสถาบันฯ ซึ่ง สว.สก. พอจะสรุปใหสมาชิก
“ฅนสหกรณ” ที่ไมไดเขารวมรับฟงในวันนั้น ไดอานและรับ
รูความเคลื่อนไหวของพวกเราเหลาคนสหกรณกันพอสังเขป

คุณมนัส ชูผกา :
สหกรณออมทรัพยขา วหงษทอง (กลุม เจียเมง) จํากัด
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ใชจา ยใหพนักงานเห็นวาหลังจากเปนสมาชิกแลวตองฝากเงิน
กับสหกรณเทาใด สามารถใชเงินไดสปั ดาหละเทาไหร จึงจะใช
หนีไ้ ดหมดภายในกีป่  โดยตนเองจะถือบัตรเอทีเอ็มของสมาชิก
ที่เปนหนี้เพื่อควบคุมการใชเงินและการฝากเงินเขาสหกรณ
ภายหลังจากการดําเนินงานดังกลาวผานไป 5 ป พนักงาน
ทีเ่ ปนสมาชิกสามารถปลดหนีไ้ ดทกุ คน สวนสหกรณเองก็ขยาย
ใหญขึ้นจนขณะนี้มีสินทรัพยประมาณสี่สิบลานบาท อีกทั้ง
สมาชิกยังสามารถมีเงินซื้อรถคันแรก บางคนมีเงินดาวนบาน
เปนของตัวเองไดแลว และขณะนี้ไดขยายการดําเนินงานไป
ที่จังหวัดศรีสะเกษดวย เพราะแตเดิมจะดําเนินการเพียงใน
สวนบริษัทที่ จ.นนทบุรี หลังจากไดเริ่มทําโครงการชาวนามือ
อาชีพรวมกับสถาบันฯ และเกษตรกรสมาชิกทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ
ไดเรียนรูกับ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แลวจึงเกิดความสนใจ
โดยที่ศรีสะเกษนั้นพนักงานสวนหนึ่งเปนเกษตรกรดวย
จึงไดเขารวมโครงการการเรียนรูหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ที่
สถาบันฯ และพันธมิตร ไดรว มกันจัดทําขึน้ เพือ่ ใหเปนภูมคิ มุ กัน
ทีด่ ี และพยายามผลักดันใหเกษตรกรทีต่ อ งการกูเ งินมากขึน้ ตอง
หันมาปลูกผักอินทรียจึงจะไดรับการสงเสริม เพื่อลดปริมาณ
การใชสารเคมี ทั้งนี้สหกรณเห็นแลววาถึงแมจะตองไปกูเงิน
จากสหกรณอนื่ เพือ่ มาใหบริการแกสมาชิกในจังหวัดศรีสะเกษ
แตก็นาจะคุมคากับการลงทุน ที่จะใหเกษตรกรที่เปนสมาชิก
เหลานัน้ มีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ และพรอมจะทํางานใหแกบริษทั
อยางยั่งยืน ซึ่งเหลานี้เทากับไดรับประโยชนดวยกันทุกฝาย”

“ทํางานในสหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง หรือที่รูจัก
กันในนามกลุมเจียเมง และเคยไดรับรางวัลสหกรณที่มีคุณคา
ประจําป 2554 จากสถาบันวิชาการดานสหกรณ มก. ซึง่ เปนที่
ภาคภูมใิ จของผูม สี ว นเกีย่ วของในสหกรณทกุ คนเปนอยางมาก
บริษัทนี้ตั้งอยูในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.นนทบุรี รวมแลว
มีพนักงานประมาณ 400 คน ซึ่งปจจุบันเปนสมาชิกสหกรณ
ทัง้ หมด โดยสหกรณเริม่ กอตัง้ เมือ่ ป 2550 เริม่ มาจากแรงจูงใจ
ของเจาของบริษัท เพราะตัวเจาของบริษัทมักถูกพนักงานยืม
เงินไปจายหนี้อยูเสมอ ทําใหตองจายเงินไปมากถึงสองสาม
ลานบาทและไมเคยไดรับเงินคืน จึงตองการหาวิธีแกปญหา
เพื่อชวยเหลือเรื่องหนี้สินใหแกพนักงาน ดังนั้นตนเองจึงได
เขาไปทํางานสหกรณออมทรัพยใหแกบริษัท ซึ่งชวงเริ่มตน
นั้นตองพบอุปสรรคในเรื่องของพนักงานที่ยังไมคอยเขาใจ
และพี่นองของเจาของบริษัทเองก็ไมเห็นดวยในการที่จะตอง
ตั้งสหกรณเพื่อชวยเหลือพนักงานเหลานั้นทั้งที่พนักงานก็ได
รับเงินเดือนประจําอยูแลว ซึ่งเหลานี้เปนอุปสรรคในชวงเริ่ม
ตนที่ตองพบเจอ
ในระยะแรกไดทําการสํารวจพบวา พนักงานบางคนมี
หนี้เปนหลักแสน ในขณะที่มีเงินเดือนเพียงหกถึงเจ็ดพันบาท
เทานั้น จึงเริ่มดวยการชักชวนระดับผูบริหารใหเขามาเปน
กรรมการและสมาชิกเพือ่ หาทุนใหสมาชิกกู โดยกลุม ผูบ ริหาร
คุณอรุษ นวราช :
เองก็จะมีคําถามตางๆ อยูเสมอแตก็ยินยอมใหความรวมมือ
กรรมการผูจัดการโรงแรมสวนสามพราน
และตนเองตองพยายามหาคําตอบในเรื่องตางๆ ที่ผูบริหาร
ตั้งขอสังเกตมาโดยตลอด ในสวนของพนักงานที่เปนหนี้ ตอง
“กลาวขอบคุณ ดร.สีลาภรณ บัวสาย และ รศ.จุฑา
ทําความเขาใจและพูดคุยกับพนักงาน ชักชวนใหเลิกดื่มเหลา ทิพย ภัทราวาท ที่ชวยจุดประกายเรื่องการทําเกษตรอินทรีย
เลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดคาใชจายสิ้นเปลือง และชวยคํานวณคา เพราะอําเภอสามพรานนัน้ แตเดิมเกษตรกรใชสารเคมีกนั เปน

จะสนับสนุนเกษตรกรเหลานีใ้ นทุกทาง ทัง้ ดานการตลาด ดาน
วิชาการ และดานชีวพันธุ เพียงแคขอใหเกษตรกรมีความตัง้ ใจ
จริงที่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเปนวิถีเกษตรอินทรีย
จากมุมมองของนักธุรกิจ อาชีพเกษตรกรนั้นหากไมพูด
ถึงเรื่องของจิตวิญญาณแลว นับวาเปนอาชีพที่มีรายไดดีแต
ตองเปนเกษตรอินทรีย เพราะจากประสบการณตลอด 3 ปที่
ผานมาที่ไดทําเกษตรอินทรียในพื้นที่ 1 ไร ทําเกษตรอินทรีย
สามารถหาวัตถุดิบไดจากรอบๆ ตัว ไมตองใชเงินไปซื้อสาร
เคมี ดังนั้นขอฝากไววาอยากใหมีวิชาสอนเกษตรอินทรียใน
มหาวิทยาลัย เพราะสวนใหญจากการเสาะหาแลวจะพบแต
คนที่มีจิตวิญญาณแตยังไมมีการสอนเรื่องนี้อยางจริงจัง และ
ตนเองยินดีใหความรวมมือในการใหความรูเ รือ่ งดังกลาวดวย”
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จํานวนมาก จนเมือ่ ไดรบั ความรู จึงสงเสริมเกษตรกรในพืน้ ทีท่ ี่
สนใจการทําเกษตรอินทรีย แตยงั มีความกังวลกับเรือ่ งการขาย
ผลผลิต ทางโรงแรมสวนสามพรานจึงไดสรางตลาดสุขใจ เพื่อ
ใหเกษตรกรนําสินคาปลอดภัยมาจําหนายในตลาด เวลาผาน
ไป 3 ป ตลาดสุขใจไดรบั ความนิยมเปนทีร่ จู กั กันแพรหลายมาก
ขึน้ ก็ยงิ่ มีความเปนหวงเรือ่ งความเสีย่ งในแงความโลภของคน
ในการที่จะมีคนนําผลผลิตที่ใชสารเคมีเขามาจําหนายปะปน
กับสินคาปลอดภัยตลาดสุขใจแหงนี้จึงยิ่งตองมีมาตรการคุม
เขมสินคาในตลาดเพิ่มขึ้น และขณะนี้ทางกลุมไดรับทุนจาก
สสส. จัดตั้งศูนยพัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรียสุขใจ ซึ่งมีนัก
วิชาการจาก มก. 5 ทาน รวมกับผูจัดการทํางานที่ศูนยทุกวัน
ดังนัน้ ขณะนี้ตลาดติดแลว สวนเรือ่ งความรูกาํ ลังเริ่มตามมา มี
การอบรมใหความรูแกเกษตรกรในปนี้ไปแลวประมาณ 500
ราย และติดตามอยางตอเนื่อง
สําหรับเรือ่ งตลาดสุขใจนัน้ เห็นวาเปนเพียงแคโชวรมู
(Show room) สําหรับใชประชาสัมพันธเรื่องเกษตรอินทรีย
ใหแกเกษตรกร แตตลาดจริงนั้นมุงเปาไปที่กรุงเทพฯ โดย
ขณะนี้ไดทําการติดตอโรงแรมชั้นนํากลุมตางๆ และบริษัท
ตางๆ ที่มีงบทํา CSR เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรียจาก
อ.สามพราน สงถึงผูบ ริโภคในกรุงเทพฯ โดยขณะนีม้ เี กษตรกร
2 รายที่ไดมาตรฐาน IFOAM ซึ่งเปนมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สากลเรียบรอยแลว และตัง้ เปาวาปตอ ไปนาจะไดรบั มาตรฐาน
นี้เพิ่มเปน 10%
สําหรับโครงการทําเกษตรอินทรียนี้เปนวิถีชีวิต จึงไมมี
กําหนดวาใชเวลาดําเนินงานกี่ป เพราะเปนวิถีชีวิตที่ตองทํา
ไปตลอดชีวิต สวนเรื่องหนี้สินของเกษตรกรนั้นเกิดขึ้นเพราะ
เกษตรกรใชสารเคมีจํานวนมาก ตองเปนหนี้เพื่อซื้อสารเคมี
มาใชเพิ่มผลผลิต ดังนั้นตองเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรใหหันมา
ทําเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องพันธุขาวของพื้นที่
จังหวัดนครปฐม จึงไดเสาะหาเมล็ดพันธุขาวหอมนครชัยศรี
ซึ่งโชคดีที่ “ธรรมะจัดสรร” ทําใหไดพบกับคุณนิคม เพรชผา
เพราะกลุม เครือขายขาวคุณธรรม ไดดาํ เนินการรวบรวมเมล็ด
พันธุขาวสายพันธุตางๆ ไว ซึ่งรวมถึงพันธุขาวหอมนครชัยศรี
ดวย จึงขอแบงเมล็ดพันธุมาทําการจัดสรรใหแกเกษตรกรที่
สนใจจริงไดนาํ ไปปลูกขยายพันธุ ซึง่ ขณะนีส้ ามารถเพาะพันธุไ ด
เองแลว มีพนื้ ทีร่ วมประมาณรอยกวาไร ทัง้ นีป้ จ จุบนั เกษตรกร
หลายทานสามารถลดตนทุนลงไดสงู ถึง 70% แตยงั คงสามารถ
ขายสินคาไดมากเทาเดิมทําใหมีรายไดที่สูงขึ้น ซึ่งเราพรอมที่
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คุณศศิธร วิเศษ :
เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี
“งานที่กลุมเครือขายไดดําเนินการนั้นเปนบริบทหนึ่ง
ของสหกรณ นั่นคือทําอยางไรที่จะยกระดับคนในชุมชนหรือ
คนในสังคมใหเปนคนสหกรณใหได ซึง่ คนทีจ่ ะเปนคนสหกรณ
ไดตอ งรูจ กั ชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือซึง่ กันและกัน สรางสรรค
สหกรณบนความยั่งยืนของคนในชุมชนและสังคม ขณะนี้ตอง
มองวาปจจุบนั สหกรณของพวกเราจะอยูแ บบไหน จากที่ ดร.สี
ลาภรณ บัวสาย ไดกลาวไววา ตองทําธุรกิจเกษตร เพราะแต
เดิมกลุม ผูท าํ เกษตรกรมักจะยากจน แตทกุ วันนีเ้ กษตรกรตอง
ทําเกษตรเชิงธุรกิจ โดยมีสหกรณเปนกลไกกลางในการขับ
เคลื่อนใหแกเกษตรกร
การทํางานของเราตองเริ่มจากจุดเล็กๆ คือคนในสังคม
แลวจึงคอยขยายวงกวางออกไป การเรียนรูจ ะอยูใ นธรรมชาติ
โดยคํานึงวาเกษตรกรของเราจะอยูอยางไรในชุมชน ตองเกิด
งาน เกิดรายได ตองใชเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คอยๆ
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ปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา โดยการสรางคุณคาเพื่อเพิ่มมูลคา
และพยายามสรางแบรนดสินคาใหเปนที่รูจัก หัวใจสําคัญคือ
การสรางความเขาใจ ตองทําใหเกษตรกรเขาใจและตระหนัก
วาหากจะยืนหยัดเปนผูผลิตพืชอาหารไดอยางยั่งยืนนั้นตอง
ใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูล รูจักการจดบันทึก ชวย
ลดตนทุน ตระหนักเห็นราคาผลผลิตในทองตลาดที่เพิ่มสูง
ขึ้นทุกป แตตองลดการใชสารเคมี และใชความคิดสมัยใหมใน
การจัดการผลผลิต ดังจะเห็นไดจากเกษตรกรรุน ใหมทกี่ ลับไป
ทําสวนผลไม และนําวิธกี ารทีท่ ันสมัยมาจัดการการเพาะปลูก
ทําใหไดผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพสมํา่ เสมอ รูจ กั ใชองคความรูใ นการ
ผลิตและการทําการตลาดมากขึ้น
ตองยอมรับวากวาจะใหสหกรณเห็นความสําคัญของอาชีพ
เกษตรกรชาวสวนผลไมนั้นคอนขางยากมาก เพราะสหกรณ
สวนใหญแลวจะเนนไปที่เรื่องการจายเงินกู แตแทที่จริงแลว
ตัวเกษตรกรสมาชิกนั้นอยากใหสหกรณมองที่อาชีพมากกวา
เพราะเกษตรกรมักขาดโอกาสทางการตลาด การเจรจาก็ไม
สามารถทําเองได เพราะถนัดที่จะทําเรื่องแปลงผลิตเทานั้น
ซึ่งสหกรณเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสมาชิก ดังนั้นสหกรณ
เราจึงตองใหความสําคัญกับเกษตรกรที่เปนสมาชิก จึงเริ่มตน
แสวงหาตลาดใหแกเกษตรกร ไมใชแคระดับประเทศ แตตอง
พิจารณาทุกระดับทัง้ ตลาดบนและตลาดลาง เพราะเกษตรกร
ผลิตผลไมออกมาหลายเกรด โดยสหกรณไดเขาสงเสริมตั้งแต
แปลงผลิต ใหผลิตและเก็บเกีย่ วไดอยางถูกตองมีคณ
ุ ภาพตาม
ความตองการของแตละตลาด ซึง่ สามารถตรวจสอบยอนกลับ
ไปสูแ ปลงผลิตได จากนัน้ มีการเจรจากับผูส ง ออก โดยชีใ้ หเห็น
จุดแข็งของกลุม ฯ คือ การมีสมาชิกเครือขายทีเ่ ขมแข็งและมีผล
ไมคณ
ุ ภาพ ดังนั้นจึงเปนหัวใจวา หากสหกรณจะเปนคนกลาง
ในการขับเคลือ่ นใหแกเกษตรกรสมาชิก จะตองพิจารณาตัง้ แต
ตนนํา้ วาผลิตสินคาอะไรและพัฒนาสินคานัน้ เรือ่ งเงินเปนเรือ่ ง
รอง เพราะหากผลิตดี มีรายไดดี แลวเกษตรกรสวนใหญจะให
ความสําคัญกับองคความรูม ากกวาเรือ่ งเงิน และสหกรณใดทีม่ ี
สมาชิกประสบความสําเร็จเชนนีจ้ ะเห็นไดวา สหกรณจะมีความ
ยั่งยืน เพราะสมาชิกจะมีเงินใชหนี้ได 100% และสามารถซื้อ
สินคาสหกรณไดอีกดวย
สุดทาย ดวยการที่ตนเองเปนนักสงเสริมสหกรณ จึง
อยากเห็นสหกรณเติบโตอยางมั่นคงเพื่อเกษตรกร สมาชิกผู
เปนเจาของ ดังนัน้ การจะทําหนาทีเ่ ปนองคกรธุรกิจฐานสังคม
นั้น สหกรณตองใหความสําคัญในการพัฒนาสมาชิกผูเปน

เจาของ ควรใหทุกคนรวมมือกัน ซึ่งในเครือขายของพวกเรา
จึงใหความสําคัญในการสรางเวทีเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวม
ทํา รวมแกไข เพื่อสุดทายจะไดประโยชนรวมกันเดินไปขาง
หนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู นําสูการพัฒนาอยางเปนระบบ
ทีส่ าํ คัญตองทําอยางตอเนือ่ ง เพราะวาเครือขายมีจดุ มุง หมาย
เดียวกันคือทําใหสมาชิกผูเปนเจาของมีรายไดและประกอบ
อาชีพไดอยางมั่นคง”

คุณบุญเกิด ภานนท :
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย
“จากที่ไดรวมรับฟงเวทีเสวนาในภาคเชา และวิทยากร
พูดถึงปญหาสหกรณวา เหตุใดสหกรณจงึ เดินชาและทําอยางไร
จึงจะไปรอด ซึง่ ตนเองรูส กึ ดีใจทีท่ กุ คนเปนหวงวงการสหกรณ
ทัง้ นีบ้ ริบทของสหกรณแตละแหงมีความแตกตางกัน และการ
เชื่อมโยงเครือขายจะเปนแบบหลวมๆ ไมเขมแข็ง แตทุกวัน
นี้แตละสหกรณเริ่มตระหนักแลววา สหกรณจะอยูแบบโดด
เดี่ยวไมไดอีกตอไป ทุกสหกรณตองมีเครือขายเชื่อมโยงกัน
ซึ่งหากสหกรณขนาดเล็กยังเพิกเฉยในการหาทางเชื่อมโยงสู
สหกรณขนาดใหญ หรือสหกรณขนาดใหญก็มุงแตละรวมตัว
ติดตอกันแตในกลุม เทานัน้ แลว สหกรณบา นเราก็จะไปไมรอด
จากนี้ไปการเขาสู AEC นั้นจะตองมีการเชื่อมโยงใหเขมแข็ง
สําหรับการเชื่อมโยงเครือขาย 15 สหกรณของกลุมเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทยนั้น บางครั้งมีการถกเถียงกัน
บางสหกรณไมผลิตขาวคุณภาพ ทุกเดือนตองคุยกันเพื่อสราง
ความเขาใจ จะชวยเหลือกันอยางไร สุดทายไดขอสรุปวาทุก
กลุมตองผลิตขาวใหไดคุณภาพ หากใครผลิตไมไดคุณภาพจะ
ตองขับออกจากเครือขายทันที

คุณนิคม เพชรผา :
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม จ.ยโสธร
“อาชีพชาวนาเปนอาชีพที่มั่นคง และเปนอาชีพที่ได
บุญมากอีกอาชีพหนึ่ง ตนเองประกอบอาชีพการทํานามา
ตั้งแตเกิด วันนี้ขอขอบคุณสถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ให
รางวัลกับกลุมเครือขายขาวคุณธรรม ทั้งนี้นวัตกรรมแรกที่ได
รับคือ นวัตกรรมทางสังคม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเมื่อ 5 ป
ที่ผานมา และในวันนี้ก็ไดรับรางวัลนวัตกรรมใหมสําหรับการ
ขับเคลื่อนธุรกิจทางสังคม
กลุมขาวคุณธรรม ทํากิจกรรมการผลิต แปรรูป และ
จัดการการตลาด ในสวนตนนํา้ นัน้ เปนการผลิตขาวแบบงายๆ
แตตองทําใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานของคนตอง
มีคุณธรรม จึงจะไดเปนขาวคุณธรรม และอีกมาตรฐานหนึ่ง
คือ มาตรฐานผลผลิตตามสากล (IFOAM) ดังนั้นจึงจัดการ
คุณภาพไดงา ย สวนกลางนํา้ เปนการเก็บขาวในรูปขาวเปลือก
แทนขาวสารเพือ่ ปองกันขาวเนา มีโรงสีดาวกระจายทีส่ ามารถ
แปรรูปไดดว ยตัวเอง ทุกสวนของขาวจะกลับไปสูฟ ารมเพือ่ ไป
ใชประโยชนอนื่ ๆ ได เชน นําไปเลีย้ งสัตว ทําใหไดเปนไขอนิ ทรีย
เปนตน จนในทีส่ ดุ ไดมศี นู ยขา วคุณธรรมขึน้ เพือ่ ควบคุมกันเอง
ในสังคม พวกเราอยูในพื้นที่ 5 จังหวัด การควบคุมที่ดีที่สุดคือ
ใหคนในสังคมชวยควบคุมกันเอง
ปจจุบนั ผูท ตี่ อ งการ “ขาวคุณธรรม” จะตองสัง่ จอง เพือ่
ใหมีการผลิตไดตรงตอความตองการของผูบริโภค โดยมีการ
ทําขาวพันธุพื้นเมืองชนิดตางๆ มากกวา 150 สายพันธุ และ
นํามาผสมเพื่อการวิจัย พบวาขาวพันธุพื้นเมืองที่หลายสีนั้นมี
คุณคาทางโภชนาการมากมาย จึงไดนํามาผสมใหไดสมดุลกับ
ธาตุตา งๆ ซึง่ เราใชจดุ ดอยทีโ่ รงสีใหญไมรบั สีขา วพันธุพ นื้ เมือง
เหลานีม้ าดําเนินการเอง จนไดเปนขาวพันธุพ นื้ เมืองแบบผสม
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สําหรับปนนี้ บั วาเปนปแรกทีส่ หกรณจะมีการเชือ่ มโยง
กันเกือบทัว่ ประเทศ ซึง่ เราจะไมทาํ ธุรกิจเฉพาะขาวเทานัน้ แต
ทัง้ นีส้ มาชิกของสหกรณทุกแหงในประเทศก็ตอ งใหความรวม
มือกับสหกรณในการซือ้ สินคาของสหกรณดว ย และการเชือ่ ม
โยงเปนสิ่งที่ดี สําหรับ สกก.เกษตรพิสัย จํากัด เริ่มเปลี่ยนจาก
การทําธุรกิจสินเชื่อ การกูหรือใหกู โดยจะสงเสริมใหสมาชิก
ผลิตขาวอินทรีย ปลูกขาวเมล็ดพันธุดี แลวสหกรณเปนผูรับ
ซื้อและสหกรณมีศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ ซึ่งมีเงินเขา
เดือนละประมาณเกือบสองลานบาท ทั้งนี้ขาวเกิดบุญก็จะสง
ไปวางจําหนายกับเครือขายเกือบทั่วประเทศเชนกัน
จากการศึกษาดูงานจากสหกรณรา นคา จ.ตราด แลวจึงมี
ความคิดวาควรจะดําเนินการเชนสหกรณนนั้ และตระหนักแลว
วาหากสหกรณทาํ แตธรุ กิจสินเชือ่ จะไปไมรอดเพราะสูธ นาคาร
ไมได สกก.เกษตรวิสัย จึงหันมาทําธุรกิจรวบรวมผลผลิตเปน
หลัก และแปรรูปสินคาขาว และทําธุรกิจกระจายสินคาดวย ซึง่
คิดวาการดําเนินงานของสหกรณจะไปไดดี นอกจากนีส้ หกรณ
ยังนํากําไรที่ไดสวนหนึ่งคืนสูสังคมดวย เชน สรางหองใหโรง
พยาบาล มอบใหโรงเรียน เปนตน
สุดทาย ในฐานะที่เปนนักสหกรณ ขอฝากสหกรณ
การเกษตรทุกแหง ใหชว ยสงเสริมสมาชิกในการปลูกขาวหรือ
ผลิตสินคาชนิดตางๆ ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับ
สหกรณหรือกลุมตางๆ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ งึ่ กันและกัน และแลกเปลีย่ นสินคากัน เพือ่ ทีจ่ ะไดรว ม
กันควบคุมปริมาณสินคาในประเทศ ไมใหสินคาออกมามาก
จนลนตลาดเกินไป”
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ออกมาจําหนายซึง่ ไดรบั ความนิยมในกลุม ผูบ ริโภคทีร่ กั สุขภาพ
เปนอยางมาก
ตอมาโชคดีไดรับพระราชทานพันธุขาวจากสมเด็จพระ
เทพรัตนฯ เชน ขาวเหนียวพันธุส นั ปาตอง และขาวทนนํา้ ทวม
เปนตน จนในทีส่ ดุ ไดมธี นาคารเมล็ดพันธุเ ปนศูนยวจิ ยั พันธุพ ชื
ซึง่ ชาวนาแตละคนจะไดรบั ผิดชอบดูแลคนละ 3-4 สายพันธุ ให
ปลูกในแปลงนา นอกจากนีย้ งั มีการผสมขาวสายพันธุต า งๆ จน
ไดขาวสายพันธุใหมขึ้น เชน ขาวพันธุศรีลาภรณ (ขาวเหนียว
ดํา) เปนตน ทั้งนี้ไดมีการตั้งชื่อธนาคารเมล็ดพันธุวา “ธนา
ริยาคาร” ที่หมายความวา อาคารที่เก็บทรัพยอันประเสริฐ
สุดทาย กลุมขาวคุณธรรมไดมีศูนยการเรียนรูของชาว
บาน ที่เรียกวา “ศูนยการเรียนรูไทบาน” นอกจากนี้ที่กลุมฯ
ยังมีสวัสดิการชาวนา ทําเทอราปบานนา สปาบานทุง ใหแก
สมาชิกฟรี เพื่อรักษาสุขภาพใหแกสมาชิก มีการลางพิษใน
รางกาย ซึ่งไดรับความนิยมจากคนภายนอกที่ใหความสนใจ
เขารวมคอรสลางพิษนีเ้ ปนอยางมาก และในฐานะทีเ่ ปนชาวนา
คนหนึ่ง อยากใหมีการพัฒนาเพื่อรองรับการแกปญหา ใน 3
อ. คือ 1) อายุของเกษตรกรที่ควรตองมีคนรุนใหมเขามารับ
ชวงตอ 2) อาณาเขต ที่ในอนาคตเมื่อเปด AEC แลวจะไมมี
ขอบเขตการคา จึงตองเตรียมรับมือ และ 3) อากาศโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 อ. นี้ดวย

คุณวินัย เมฆดํา :
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหมฯ ส.ป.ก.
“ไดรว มงานโครงการชาวนามืออาชีพของสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณไมนาน เริ่มตนจากการรับดูแลโครงการในพื้นที่
ทัง้ นีจ้ ากการเก็บขอมูลของชาวนา จ.ชุมพร พบวาเกษตรกรสวน
ใหญรกั การปลูกขาว แตจากพืน้ ทีช่ ยั นาทและสิงหบรุ ี คําตอบที่

ไดรบั กลับแตกตางกัน สําหรับคําถามทีว่ า อาชีพชาวนาจะหาย
ไปหรือไมนั้น คําตอบคือไมหายไปอยางแนนอน แตชาวนาจะ
ถือครองพื้นที่นอยลง และเปนการเชาพื้นที่ทํานาเพิ่มมากขึ้น
สําหรับบทบาทหนาที่ของ ส.ป.ก. นั้นไมมีปญหาในการ
จัดสรรทีด่ นิ ประมาณ 30 กวาลานไรทวั่ ประเทศ แตสาํ นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ระบุวา ส.ป.ก. ยังทํางานนีไ้ ม
สําเร็จ โดยปญหาคือ ตองมีการพัฒนาอาชีพดวย เพราะหาก
สําเร็จแลวที่ดินเหลานั้นคงไมถูกเปลี่ยนมือจากพื้นที่เกษตร
ไปเปนรีสอรทเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ปญหาหนึ่งคือ เจาหนาที่
ส.ป.ก. ไมไดมีความสามารถดานการเกษตรเหมือนกันทุกคน
แตก็มีความมั่นใจวา เจาหนาที่ ส.ป.ก. จะสามารถเปน Smart
ofﬁcer ได นัน่ คือมีความสามารถทีจ่ ะถายทอดชุดความรูต า งๆ
ทีม่ อี ยูไ ด อยางไรก็ตาม สิง่ ที่ ส.ป.ก. กังวลคือ อนาคตจะนําชุด
ความรูเหลานี้ไปใชอยางไร ซึ่งในอนาคตถาไดถายโอนความรู
รวมกันนาจะเกิดประโยชนเปนอยางมาก และขณะนี้ ส.ป.ก.
ไดเตรียมคนจากโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
โดยมีความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซึ่งจากการวิจัย
ของ สกว. พบวา คนที่จบหลักสูตรการเกษตรในวิทยาลัยมา
นัน้ จะไมอยากกลับไปสูภ าคการเกษตร เนือ่ งจาก 1) ไมศรัทธา
ตออาชีพเกษตรกร 2) ขาดความรู และ 3) ขาดปจจัย ดังนั้น
จึงมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ซึ่งไดทํา
ไปแลว 3 หลักสูตร โดย ส.ป.ก. ทําหนาที่จัดขบวนการและ
สรางกระบวนการเรียนรู และไดรบั ความรวมมือจากภาคีเครือ
ขายเขามาใหความรูในทุกดาน รวมกันสรางความยั่งยืนใหแก
เกษตรกร ซึ่งความยั่งยืน คือ ตัวเกษตรกรตองสรางทางเลือก
ในอาชีพของตัวเองได
สุดทายขอฝากเรื่องเกษตรอินทรีย กับมาตรฐาน GAP
ซึ่งตองพิจารณาใหดีวา 2 อยางนี้คืออะไร ตองใชใหเปนและ
ใชใหเกิดประโยชน เพราะบางครั้งการใชปุยเคมีที่เปนอาหาร
ของพืชก็มีความจําเปนในการทําการเกษตร นอกจากนี้ ใน
ฐานะผูใ ชชดุ ความรู ตองขอขอบคุณงานวิจยั ดีๆ ทีส่ ถาบันฯ ได
สรางสรรคขนึ้ และคิดวางานวิจยั ทุกอยางขยายผลไปอยางเปน
รูปธรรม ไมวาจะเปนเรื่องชาวนามืออาชีพ เรื่องของ Farmer
Shop และคิดวา ส.ป.ก. มีความพรอมจะไดนาํ หลักสูตรเพือ่ นํา
ไปสูข บวนการจัดการทีจ่ ะใหเจาหนาทีน่ าํ องคความรูต า งๆ ไป
สูเ กษตรกร ซึง่ ตัวเกษตรกรเองทีด่ าํ เนินการอยูก ม็ คี วามพรอม
ทีจ่ ะรองรับในเรือ่ งเหลานี้เชนกัน เพียงแตวา Smart Ofﬁcers
นั้นยังตองหาวิธีการพัฒนาตอไป”

“จากการเขารวมฟงเวทีในวันนีพ้ บวาทิศทางการทํางาน
เปนเชิงรุก เปนนวัตกรรมทีจ่ ะทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงในสาย
งานสหกรณ เชน เรื่องภาคเกษตร เคยดูงานที่ประเทศเกาหลี
และไตหวัน พบวาที่นั่นทํางานเกษตรกันอยางจริงจัง แตของ
ไทยกลับทําทิง้ ๆ ขวางๆ แตวนั นีพ้ วกเราทํากันอยางจริงจังและ
มีนักสหกรณคอยใหการสนับสนุนสงเสริมจึงคิดวาจะไปไดดี
ขณะเดียวกันในสวนของสหกรณเครดิตยูเนียน ก็เรงทีจ่ ะฟน ฟู
จิตตารมณ คุณธรรม กับสมาชิก ใหตระหนักวาตองใช 2 สิ่งนี้
เปนตัวเริม่ ตน ตองใชคนนําเงินและยังคงใชกนั อยูม าโดยตลอด

อ.เชิญ บํารุงวงศ :
ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ
(รวมแสดงความคิดเห็น)
“จุดประสงคใหญของพวกเราชาวสหกรณคอื ตองการให
สหกรณของพวกเราเปนสหกรณทแี่ ทจริง กอใหเกิดประโยชน
ตอมวลสมาชิก ชุมชน และสังคม เพราะผูท คี่ ดิ ริเริม่ สหกรณนนั้
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คุณเพทาย ปทุมจันทรัตน :
นักสหกรณที่มีคุณคา แหงป 2552
(รวมแสดงความคิดเห็น)

เริ่มจากความคิดที่จะชวยใหหลุดพนพันธะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้นถาแตละคนตางคนตาง
ทําจะสําเร็จไดยาก ดังนั้นจึงมีคําขวัญที่วา “ตองชวยตัวเอง
ดวยการชวยเหลือซึง่ กันและกัน” จากตัวอยางในตางประเทศ
ที่พัฒนาสหกรณขึ้นมาจนยืนอยูบนลําแขงของตัวเองได จึง
ควรตองหันกลับมามองงานสหกรณในประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้น
มารวม 100 ป แตยังไมประสบความสําเร็จ ไมมีการพัฒนา
คนใหรูจักชวยตนเองอยางแทจริง คนสวนใหญยังหวังที่จะพึ่ง
ความชวยเหลือจากรัฐบาล ดังนั้นเราตองพัฒนาคนของเราให
ตามคําขวัญดังกลาวใหสําเร็จ”
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สุดทาย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดกลาวสรุปเวทีในวัน
นัน้ วา เรือ่ งราวประสบการณจากแตละเครือขายนัน้ ตองบอก
วาการทํางานไมใชเรื่องงาย และสถาบันวิชาการดานสหกรณ
ตองขอขอบคุณที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ และ
เครือขายพันธมิตรทุกภาคสวน และแทจริงแลว สหกรณคือ
องคการธุรกิจฐานสังคม เพียงแตในบานเรายังไมเปนสหกรณ
แท ดังนัน้ จึงอยากเชิญชวนใหพวกเรามาชวยกันทําใหสหกรณ
เปนสหกรณแท ซึง่ สถาบันวิชาการดานสหกรณจะยังคงมุง มัน่
ขับเคลื่อนงานตอไป
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