เติมความรู้

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

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

ทางออกประเทศไทย...

ตอน สามพรานโมเดล
นับเป็นช่วงเวลาทีท่ า้ ทายส�าหรับประเทศไทย ในโอกาสทีผ่ นู้ า� ของประเทศมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าในการปฏิรปู
ประเทศไทย เพือ่ คืนความสุขใหประชาชน โดยโจทย์ใหญ่ของประเทศในขณะนีค้ อื ท�าอย่างไรจะให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในเงือ่ นไขแห่งความส�าเร็จของการปฏิรปู ประเทศ มีความศรัทธาและเชือ่ มัน่ และเข้ามามีสว่ นร่วมในการขับ
เคลือ่ นการพัฒนาอย่างเหมาะสม บทความตอนทีแ่ ล้ว ได้กล่าวถึงแนวคิดส�าหรับทางออกประเทศไทยแนวทางหนึง่ ที่
จะเป็นทางเลือกของประชาชนซึง่ มีความศรัทธาใน “คุณค่าสหกรณ์” โดยการจัดตัง้ องค์กรธุรกิจของประชาชน เพือ่
ใช้เป็นกลไกในการแก้ปัญหาอาชีพและการด�าเนินชีวิตร่วมกัน

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ทเี่ ป็นตัวแบบและ
แนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี ทีส่ ามารถตอบโจทย์สา� หรับ
แนวทางการปฏิรูปประเทศภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน จึงจะหยิบยกเอา
ตัวแบบและแนวปฏิบัติที่ดี ของตัวแบบ
ธุรกิจฐานสังคมทีช่ ใี้ ห้เห็นผลลัพธ์ของการ
รวมพลังสร้างสรรค์ของประชาชน ภายใต้

การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาค
วิชาการ และเอกชน ที่ประชาชนใช้เป็น
กลไกในการสร้างทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งจะ
น�าไปสู่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า และ
การขาดโอกาสในการเข้าถึงเหล่าปัจจัยการ
ผลิตและการตลาด สร้างความสามารถใน
การต่อรอง อีกทั้งยังช่วยเชิดชูศักดิ์ศรีของ
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้ยืนหยัด
ฅนสหกรณ
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โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม

บนการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าเพิม่ แก่สนิ ค้าทีผ่ ลิตในชุมชน
“กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน”
หรือ “สามพรานโมเดล” เป็นต�ำนานทีก่ ล่าว
ขานกันอย่างกว้างขวางในสังคมปัจจุบัน ผู้
บริโภคส่วนใหญ่ที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพและ
รักษ์สิ่งแวดล้อมจะรู้จัก “ตลาดสุขใจ” ใน
ฐานะทีเ่ ป็นตลาดเกษตรกรทีม่ สี นิ ค้าอาหาร
ปลอดภัย สด ใหม่ ทีเ่ กษตรกรมาขายสินค้า
ด้วยตนเองทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ซึง่ นอกจาก
พวกเขาจะขายสินค้ามีรายได้มากขึ้นแล้ว
ยังได้มีโอกาสเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภค
เพื่อปรับวิธีคิด และวิถีการผลิตไปสู่เกษตร
อินทรีย์ตามที่ปรารถนา ซึ่งเบื้องหลังความ
ส�ำเร็จของ “สามพรานโมเดล” ที่ท�ำให้ได้
รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ นัน้ มีจดุ เริม่ ต้นมาจากฐานงานวิจยั
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมอย่างต่อเนือ่ ง
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2550 ผู้บริหาร
โรงแรมสวนสามพรานและคนในชุมชนอ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ได้รับความ
เดือดร้อนจากปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้สารเคมีและการ
พัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
เพื่อหาทางออกร่วมกัน ผู้บริหารโรงแรม
สวนสามพรานและแกนน�ำเกษตรกรจึงจัด
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ให้
ค�ำแนะน�ำ ซึ่งในที่สุดได้ข้อตกลงร่วมกันใน
การจัดตั้งและด�ำเนินงาน “กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน” โดยภาคีที่เข้ามามีส่วน
ร่วม ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกร โรงเรียน
ผู้น�ำเกษตรกร ได้เห็นชอบในการก�ำหนด
ปณิธานร่วม “ภาคีทุกคนต้องเข้าใจ และ
เข้าถึงเกษตรอินทรีย์ โดยมีสวนสามพราน
เป็นเสาหลัก ในการให้ความรูแ้ ละปัญญา
ไปสู่ความกินดีอยู่ดีมีสุขถ้วนหน้า”

การขับเคลื่อนด�ำเนินการของกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นไปภายใต้
กรอบการด�ำเนินงาน ตามแผนธุรกิจทีเ่ กิด
จากการมีสว่ นรวมของภาคี ภาคประชาชน
สถาบันเกษตรกร ผูป้ ระกอบการธุรกิจเอกชน
หน่วยงานราชการ และภาควิชาการ โดยใน
เบื้องต้นได้ใช้กลไกของ “ตลาดสุขใจ” เป็น
ศูนย์เรียนรูใ้ นการพัฒนาทักษะด้านการตลาด
แก่เกษตรกร อีกทั้งกระตุ้นจิตส�ำนึกในการ
บริโภคอาหารปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ตลอด
จนการพัฒนาความคิดเชิงระบบแก่ผมู้ สี ว่ น
เกีย่ วข้องเพือ่ ขยายผลไปสูก่ ารยกระดับการ
ด�ำเนินธุรกิจ ของกลุม่ สูก่ ารบรรลุเป้าหมาย
“การสร้างชุมชนเข้มแข็งในแนวทางการ
พัฒนาที่ยั่งยืน”
ในช่วงปีแรกของการด�ำเนินงาน มี
อุปสรรคนานัปการ แต่ดว้ ยการมีปณิธานที่
แรงกล้าของภาคีทตี่ อ้ งการยกระดับการผลิต
จากการท�ำเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์
อีกทั้งแกนน�ำมีทักษะในการบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยใช้แผนธุรกิจเป็นกรอบ
แนวทางการท�ำงานร่วมกัน และใช้กลไกของ
การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม ทีม่ นี กั
วิชาการมาให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำอย่างต่อเนือ่ ง
จึงท�ำให้ “กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่า” สามารถ
สร้างสรรค์คุณค่าได้หลายประการ ได้แก่

การตรวจแปลงเกษตรอินทรีย์

ฅนสหกรณ์
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การสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานร่วมกัน

การเป็นสถาบันการเรียนรูข้ องเกษตรกร การ
เป็นตลาดทางเลือกของคนรักษ์สขุ ภาพและ
สิง่ แวดล้อม การเป็นต้นแบบตลาดเกษตรกร
ที่มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร และที่ส�ำคัญคือ กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพรานเป็นกลไกการขับเคลือ่ นการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนสู่การบรรลุเป้าหมาย “สังคม
เกษตรอินทรีย์ที่ภาคีมีความสุขถ้วนหน้า”
การติดตามประเมินผลกระทบที่มี
ต่อภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมในกลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพรานในรอบปีทผี่ า่ นมา ชีใ้ ห้เห็น
ว่า เกษตรกรมีรายได้เพิม่ มีการปรับเปลีย่ น
ทัศนคติในการประกอบอาชีพการเกษตร
จากการท�ำเกษตรเคมีไปสูเ่ กษตรอินทรีย์ มี
การรวมกลุม่ เพือ่ ปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิตไป
สู่เกษตรอินทรีย์ โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ของ
กลุม่ ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน เป็นกลไกใน
การยกระดับการเรียนรู้ มี“ตลาดสุขใจ” เป็น
ศูนย์กระจายสินค้าที่เกษตรกรมาจ�ำหน่าย
สินค้าแก่ผบู้ ริโภคโดยตรง โดยแบรนด์ตลาด
สุขใจสามารถสร้างความเชือ่ มัน่ ไว้วางใจแก่
ผูบ้ ริโภค ในเรือ่ งการรับรองมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ทุกวันนี้ เมื่อกล่าวถึง “ตลาดสุขใจ”
คนทัว่ ไปจะนึกถึงตลาดเกษตรกร ทีจ่ ำ� หน่าย
สินค้าอาหารปลอดภัยในวันเสาร์-อาทิตย์ มี
บรรยากาศร่มรื่น อบอวลไปด้วยกลิ่นอาย
ของ ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวนที่มานั่งขาย
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง โดยคนที่มาจับจ่าย
ใช้สอยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในละแวก

ใกล้เคียง ขาประจ�ำเป็นคนรักษ์สุขภาพ
และมักจะมากันทั้งครอบครัว เพื่อได้มี
โอกาสพูดคุยกับเกษตรกร ตัวเกษตรกร
เองก็ได้เรียนรู้ความต้องการของผู้บริโภค
เช่นกัน หากติดตามในรายละเอียดจะพบ
ว่า กระบวนการท�ำงานของทีมงานเน้นให้
ความส�ำคัญกับการส่งเสริมเกษตร และ
การเชือ่ มโยงธุรกิจระหว่างเกษตรกรกับนัก

ธุรกิจ โดยหวังว่าในอนาคต กลไกของกลุ่ม
ธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จะช่วยยกระดับ
มูลค่าเพิม่ ในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร
ในอ�ำเภอสามพรานและภาคี ตลอดจนการ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นศูนย์เรียนรูม้ ชี วี ติ เพือ่ เผยแพร่
แนวคิด วิธกี าร ในการน�ำคุณค่าสหกรณ์เพือ่
แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ และสังคม บนหลักการ
พึ่งพาและร่วมมือกัน
ฅนสหกรณ์
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