เติมความรู้

................................................

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

Farmers’
market
กับบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
...................................

โลกทุกวันนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็นผลพวงจากสิง่ ทีม่ นุษย์เรียก
กันว่า “การสร้างสรรค์” โดยน�ำทรัพยากรทีม่ อี ยูผ่ า่ นกระบวนการ
ทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์
และบริการเพือ่ สร้างความสะดวกสบาย ทัง้ เรือ่ งการอุปโภคบริโภค
และการมีชวี ติ ความเป็นอยู่ ทีส่ ร้างความพึงพอใจ จนคนรุน่ เก่าที่
มีชวี ติ ข้ามยุคข้ามสมัยต่างๆ มานาน คาดไม่ถงึ !

ในขณะทีค่ วามสุขความสบาย สามารถ
ใช้จ่ายได้ด้วยเงินตรา ดังนั้นคนในสังคมจึง
มีใจจดจ่อไปที่การแสวงหาเพื่อสร้างความ
สุขกันจนมีค�ำถามว่า “ความสุขที่แท้จริง
คืออะไร กันแน่!” เพราะตัวอย่างของการ
ด�ำเนินชีวติ ของคนส่วนใหญ่ คือ การแข่งขัน

ฅนสหกรณ์
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ช่วงชิง วิง่ เต้น ท�ำงานหนัก รักษาตัวและฉาก
สุดท้ายที่ทุกคนต้องเผชิญก็ไม่แตกต่างกัน
ข้อมูลของกระทรวงสาธารณะสุขชี้ว่า คน
ไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมากที่สุด และ
มูลเหตุสว่ นใหญ่เชือ่ มโยงมาจากอาหารการ
กิน ซึง่ ปนเปือ้ นสารเคมีซงึ่ คนปลูกก็ไม่กล้า
บริโภค ในขณะทีผ่ บู้ ริโภคก็ไม่ทราบว่าเป็น
อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ
ท่ามกลางคนหมู่มากก็มีคนจ�ำนวน
ไม่น้อยที่ตระหนักเห็นความส�ำคัญต่อการ
แสวงหาทางเลือกทีพ่ วกเราสามารถหลีกเลีย่ ง
อาหารทีเ่ ป็นอันตราย แต่โจทย์ทสี่ ำ� คัญของ
ผูบ้ ริโภคกลุม่ นีค้ อื เขาจะเชือ่ มัน่ ไว้วางใจได้
อย่างไรว่า สินค้าที่เขาซื้อไป จะเป็นสินค้า
อาหารปลอดภัยจริง!
ด้วยเหตุนี้ใน 2 ทศวรรษที่ผ่าน
มาจึงมี Farmers’ Market หรือตลาด
เกษตรกรเกิดขึน้ ในทุกประเทศ ทัว่ โลก โดย
เฉพาะในกลุม่ ประเทศทีป่ ระชาชนมีความรู้
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและต้องการ “ตลาด
ทางเลือก” ที่มั่นใจได้ว่า อาหารที่พวกเขา
ซื้อไป “ปลอดภัย” ต่อสุขภาพ อย่างไรก็
ดี ข้อมูลจากการวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า
Farmers’ Market เกิดขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก
แต่ที่ต้องล้มเลิกกิจการก็มีมาก ดังนั้นเพื่อ
ให้ผู้ที่สนใจจัดตั้ง Farmers’ Market ได้
มีกรอบคิดและแนวทางในการจัดตั้งและ
ด�ำเนินงาน Farmers’ Market ที่สามารถ
ท�ำหน้าที่เป็นตลาดที่เกษตรกรผู้ผลิตมุ่ง
ผลิตอาหารปลอดภัยและผู้บริโภคที่สนใจ
ในสุขภาพมาซื้อขายสินค้าซึ่งกันและกัน
ได้อย่างยั่งยืน

ความส�ำคัญของ
Farmers’ market

สิง่ ทีท่ ำ� ให้ตลาดเกษตรกรแตกต่างไป
จากตลาดรูปแบบอื่น คือ การที่เกษตรกร
และผู้บริโภคมีโอกาส ซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้าโดยตรง ดังนั้น ตลาดเกษตรกร จึง
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ ให้แก่บริโภคและ
เกษตรกรดังต่อไปนี้

26
�������� 24.indd 26

Farmers’ Market ประเทศเบลเยี่ยม

Farmers’ Market ประเทศญี่ปุ่น

เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงผู้บริโภค
ในช่องทางการตลาดใหม่
ผู้บริโภคมีโอกาสเข้าถึงสินค้าสด
ใหม่ โดยตรงจากเกษตรกร
เกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากโอกาส
การขายตรงแก่ผู้บริโภค (ตัดก�ำไรและค่า
โสหุ้ย ที่เคยต้องจ่ายผ่านระบบคนกลาง)
เกษตรกรมีโอกาสได้รับข้อมูล
ข่าวสารความต้องการของผูบ้ ริโภค เพือ่ ไป
ปรับปรุงด้านการผลิต และพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการค้าได้ส�ำเร็จ
กระตุ้นจิตส�ำนึกเรื่อง “การค้าที่
เป็นธรรม” แก่ผู้บริโภค
กระตุ้นจิตส�ำนึก “การผลิตอาหาร
ปลอดภัย” แก่เกษตรกร
เพิ่มทักษะการตลาดแก่เกษตรกร
ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบย้อนหลัง
สินค้าถึงมือผู้บริโภคได้จึงมีความมั่นใจใน
สินค้าถึงตัวบริโภคมากขึ้น

ฅนสหกรณ์
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ปัจจัยเกื้อหนุนต่อ
ความส�ำเร็จของ
Farmers’ market

หากมองในบริบทของ Farmers’
market ให้ดี เราจะเห็นได้ว่า Farmers’
market นัน้ นอกจากจะเป็นสถานทีซ่ อื้ ขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ระหว่างที่ผู้
ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงแล้ว Farmers’
market ยังเป็นกลไกของเศรษฐกิจชุมชน
ที่ส�ำคัญในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจ สังคม
และการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้า
ที่ผลิตในชุมชน
ปัญหาส�ำคัญทีผ่ เู้ กีย่ วข้องกับการจัด
ตัง้ และด�ำเนินงาน Farmers’ market ด้วย
ความเข้าใจ คือท�ำอย่างไร ผู้ค้าในตลาดจึง
เป็นเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ที่เป็น
ตัวจริง มิใช่ พ่อค้าคนกลางที่มาท�ำหน้าที่
เป็น “ผูค้ า้ ” เพราะมิฉะนัน้ แล้ว Farmers’
market ก็จะไม่แตกต่างจาก “ตลาดนัด”
หรือตลาดโดยทั่วไป ซึ่งมีอยู่มากมาย
ข้อมูลจากการวิจยั และการระดมความ
คิดจากทีมงานสหกรณ์ทผี่ า่ นประสบการณ์
ศึกษาดูงาน Farmers’ market ในประเทศ
ญีป่ นุ่ ชีใ้ ห้เห็นว่าปัจจัยเกือ้ หนุนทีจ่ ำ� เป็นต่อ
ความส�ำเร็จของ Farmers’ market นั้นมี
องค์ประกอบหลายประการ ได้แก่
เป้าหมาย ของเกษตรกรผู้ค้าใน
ตลาด และฝ่ายบริหารจัดการตลาด
ความเข้าใจและตระเห็นคุณค่า
ของ ผู้ผลิตและผู้บริโภค
ท�ำเลที่ตั้งของตลาด
สามารถบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ
ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบตั ิ
ที่เกื้อหนุน ต่อการค้าที่เข้มแข็งและการ
บริการตลาดที่ได้มาตรฐานสุขลักษณะ
การประชาสัมพันธ์
การติดตามประเมินผลเพือ่ ปรับปรุง

ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม

แนวคิด Food Miles ในประเทศเกาหลี

Farmers’ market กับการ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน

ปัญหาวิกฤติพลังงาน ที่คนในสังคม
โลกก�ำลังตืน่ ตัว และมองหามาตรการรองรับ
เพื่อเตรียมการส�ำหรับ ปัญหาขาดแคลน
พลังงาน โดยเฉพาะปิโตรเคมี (ทีก่ ำ� ลังหมด
ไปภายใน 50 ปี) แนวทางทีด่ ำ� เนินการ เช่น
การคิดค้นพลังงานทดแทน จากชีวมวล
พลังลม และการประหยัดการใช้พลังงาน
ในหลายประเทศได้เสนอมาตรการ
ประหยัดการใช้พลังงานจากพฤติกรรม
การบริโภคที่มนุษย์ทุกคนสามารถช่วยได้
เช่น แนวคิด Food Miles คือมาตรการ

การรณรงค์ให้ผู้คนบริโภคอาหารที่ท�ำจาก
วัตถุดบิ ในชุมชนเพือ่ ประหยัดพลังงานจาก
การขนส่งสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาล
จากแนวคิดดังกล่าว จะเห็นได้ว่า
Farmers’ market ก็สามารถใช้เป็นกลไก
หรือมาตรการ ในการรณรงค์ให้คนในชุมชน
หันมาจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนสินค้าที่
ผลิตจากชุมชนโดยมี Farmers’ market
เป็นทีพ่ งึ่ ซึง่ จะท�ำได้สำ� เร็จมากน้อยแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับการร่วมมือกันแห่งความส�ำเร็จที่
ทุกคน ตระหนักเห็นความส�ำคัญและเข้ามา
ร่วมมือร่วมใจกัน
ฅนสหกรณ์
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