
10   ฅนสหกรณ์

มุมมองจากคนแดนไกล
จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

 การสหกรณ์ในประเทศจีนมี

ประวตัอินัยาวนานกวา่ 80 ป ีโดยรฐับาล

ของสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นว่าการ

พัฒนากิจการสหกรณ์เป็นสิ่ งสำาคัญ

ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจใน

ชนบทและเศรษฐกิจการเกษตร โดยได้

ให้การส่งเสริม และการผลักดันมาโดย

ตลอด จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม 

พ.ศ.2497 จึงได้มีการจัดตั้งสภาแห่ง

ชาติด้านการสหกรณ์ของประเทศจีนขึ้น

เป็นครั้งแรก และเปลี่ยนชื่อจาก United 

Headquarters of the Chinese Supply 

and Marketing Cooperatives เป็น 

All China Federation of Supply and 

Marketing  Cooperatives (ACFSMC) 

รวมทัง้กอ่ตัง้ระบบสหกรณเ์พือ่การจดัหา

ตลาดทีม่ลีกัษณะเปน็เอกภาพเหมอืนกนั

ทั่วประเทศ

 สหกรณ์ เพื่อการจัดหาการ

ตลาดถือเป็นแรงผลักดันอันสำาคัญใน

การพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท และได้

มีบทบาทสำาคัญในการส่งเสริมการจัด

ระบบบริหารจัดการทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร และกระตุ้น

ตลาดในชนบท รวมทั้งมุ่งเน้นไปที่การ

เพิ่มขึ้นของการผลิตทางการเกษตร    

รายได้ของชาวนา และการพัฒนาชนบท

 หลังจากหลายทศวรรษแห่ง

การพัฒนาผ่านไป สหกรณ์เพื่อการ

จัดหาการตลาดก็ได้มาซึ่งวิธีการในการ

ปฏิรูปการสหกรณ์ที่สอดรับลักษณะ

เฉพาะต่างๆ ของประเทศจีน เช่น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการ

ตลาด ความต้องการด้านการเกษตร 

ความต้องการในพื้นที่ชนบทและของ

เกษตรกร รวมถึงลักษณะเด่นของ

สหกรณ์เพื่อการจัดหาและการตลาดเอง   

อีกด้วย

เรื่องราวของ
CHINA COOP 
ประเทศจีน
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 จึงสามารถปฏิบัติตามแนวทาง

การปฏิรูปและนวัตกรรม เพื่อความอยู่

รอดในสภาพการแข่งขัน และการเติบโต

อย่างรวดเร็วของสหกรณ์การเกษตรรูป

แบบพิเศษต่างๆ ทำาให้การแลกเปลี่ยน

หมุนเวียนในปัจจุบันในพื้นที่ชนบทเด่น

ชัดขึ้นและค้ำาจุนระบบบริการสังคมใน

ด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี

 ภ า ย ใ ต้ ก า ร นำ า ข อ ง ค ณ ะ

กรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์

แห่ งประเทศจีนและกรรมการของ    

CHINA COOP ซึ่งได้ปฏิรูปโครงสร้าง 

โดยการพัฒนาด้วยการใช้นวัตกรรม

เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อ การ

ให้บริการแก่เกษตรกรในชนบท โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อทำาให้ตัวสหกรณ์

เองกลายเป็นองค์กรความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจของเกษตรกร สหกรณ์

เหล่านี้ ได้ เปลี่ยนรูปแบบโครงสร้าง

การบริหารจัดการไปอย่างสิ้นเชิง เพื่อ

ความสามารถในการแข่งขันโดยได้มี            

การปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ 

การเปลี่ ยนแปลงกลไกการบริหาร

จัดการ การปรับเครือข่ายสหกรณ์

และสำารวจธุรกิจสาขาใหม่ๆ และการ

ปรับปรุงการบริการเป็นพิเศษ นอกจาก

น้ี ยังพยายามกระตุ้นการใช้สินทรัพย์

ต่างๆของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และการเพิ่มขึ้น

ของมูลค่าของสินทรัพย์ของสหกรณ์

“โครงการเครือข่ายใหม่”
 โครงการเครือข่ายใหม่เพื่อการ

บริการและการแลกเปลี่ยนหมุนเวียน

ในชนบทยุคใหม่ โครงการเครือข่าย

ใหม่ เป็นงานที่สำาคัญและเป็นงานหลัก

ของ CHINA COOP ในการเผชิญกับ

สถานการณ์ปัจจุบันของจีนที่ว่า การ

พัฒนาของระบบหมุนเวียนในชนบท

น้ันยังล้าหลังอยู่เครือข่ายการกระจาย

สินค้าในชนบทไม่เข้มแข็ง การรับ-ส่ง

สินค้ามีอุปสรรคและเกษตรกรต่าง

ประสบปัญหาในการซื้อขายสินค้า คณะ

รัฐมนตรีได้อนุมัติ โครงการดังกล่าว

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 และ

โครงการดังกล่าวซึ่งอยู่บนพื้นฐานการ

ปฏิรูปเครือข่ายดั้งเดิมของ CHINA 

COOP มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา 

4 เครอืขา่ย อนัไดแ้ก ่เครอืขา่ยการตลาด

และการบริการยุคใหม่เพื ่อผลิตทาง
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การเกษตร เครือข่ายการผลิตผลผลิต  

ทางเลือก (sideline products) เครือข่าย 

การซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค และ

เครือข่ายเพื่อการรีไซเคิลทรัพยากร      

ที่สามารถนำากลับมาใช้ใหม่ได้ ในปี พ.ศ.

2550 รัฐบาลกลางได้ก่อตั้งกองทุน

พิเศษเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่โครงการเครือข่ายใหม่และสนับสนุน

การสร้างชนบทแบบใหม่ขึ้นอย่างเป็น

ทางการ

 โครงการเครือข่ายใหม่ได้ถูก

นำามาใช้มากกว่า 2 ปีและส่งผลต่อการ

พัฒนาที่มีต้นทุนต่ำา มีประสิทธิภาพ มี

ความคุ้มทุน และประสบผลดี สิ้นปี 

พ.ศ. 2550 ระบบของ CHINA COOP 

มีองค์กรจำานวน 4,113 แห่งที่ดำาเนิน

การกระจายสินค้าหรือธุรกิจเครือข่าย

ซึ่งมากกว่า 2 ปีก่อน ถึง 1,624 แห่ง

คิดเป็นร้อยละ 65.2% มีร้านค้าเพื่อ

กระจายสินค้าจำานวน 477,600 แห่ง 

ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 308,700 แห่ง คิดเป็น 

1.8 เท่าของจำานวนร้านในปี พ.ศ. 2548 

มียอดขายของวิสาหกิจต่างๆ รวม

จำานวน 281,200 ล้านหยวน คิดเป็น

อัตราการเติบโตถึง 76.8% การส่งเสริม

โดยโครงการเครือข่ายใหม่ทำาให้ CHINA 

COOP เข้ามามีส่วนร่วมในด้านต่างๆ 

มากขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพ

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

 ในปี  พ .ศ .2549 CHINA 

COOP ได้ดำาเนินการโครงการรณรงค์

เรื่อง “1,000 สหกรณ์ 1,000 ผลผลิต” 

ในระบบของ CHINA COOP โดยมี

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากฎระเบียบ การ

ผลิตที่มีมาตรฐาน การสร้างตราสินค้า 

และกลยุทธ์ทางการตลาดของสหกรณ์
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ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเกษตรใน

ประเทศจีน รวมทั้งยกระดับการขาย

ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้

ของชาวนา นับจนถึงปัจจุบัน มีสหกรณ์

ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำานวน 2,819 

แห่งทั่ วประเทศที่ เข้ าร่วมโครงการ 

“1,000 สหกรณ์ 1,000 ผลผลิต”   

นับแต่การเริ่มโครงการดังกล่าวเมื่อ 3 

ปีที่แล้ว การบริหารจัดการสหกรณ์ที่

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ได้มีการ

ปรับปรุงพัฒนามาโดยตลอด สหกรณ์ที่

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจำานวน 87% ได้

ลงทะเบยีนกบัหนว่ยงานดา้นการคา้และ

และวัตถุดิบทางการเกษตร สหกรณ์ที่

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า 60% ยัง

ได้รับใบรับรองในด้านต่างๆ ดังกล่าว

จากทั่วโลกอีกด้วย       

 โครงการ “1,000 สหกรณ์ 

1,000 ผลผลิต” ได้ให้การส่งเสริมเป็น

อย่างมากเกี่ยวกับการบริหารตราสิน

ค้าของสหกรณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

นับตั้งแต่เริ่มโครงการ ทำาให้มีสหกรณ์

ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 54% แล้วที่

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และ

อุตสาหกรรม และ 80% ได้ตั้งฐานการ

ผลิตเป็นที่เรียบร้อย โดยเฉลี่ย สหกรณ์

แต่ละแห่งมีพื้นที่ดำาเนินการประมาณ 

340 เฮคเตอร์ และมีพื้นที่ดำาเนินการท่ี

ได้มาตรฐาน (15 Mu เท่ากับ 1 เฮคเตอร์) 

บนพื้นที่ 1,965 ไร่ โดยพบว่า สินค้า

ของสหกรณ์ต่างมีคุณภาพดีขึ้นอย่าง

มากอันเป็นผลจากการมีระบบให้ใบรับ

รองคุณภาพสินค้า ซึ่งรวมถึงใบรับรอง

สำาหรับสินค้าปลอดสารพิษ สินค้ารักษา

สิ่งแวดล้อม ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
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สหกรณ์ส่วนมากก็ได้เริ่มโฆษณาสินค้า

ของตนในตลาดผ่านสื่อและรูปแบบการ

ค้าประเภทต่างๆ 46% มีธุรกิจที่มั่นคง

และเป็นบริษัทชั้นนำา ในขณะที่ 55% มี

ธุรกิจขายส่งที่ทำายอดขายได้ถึง 17.7 

พันล้านหยวนต่อปี และได้รับการยกเว้น

ค่าบริหารจัดการตลาด 125 ล้านหยวน 

56% ขายสินค้าในตลาดค้าปลีกตาม     

ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยทำายอดขาย 5.4 พันล้าน 

หยวนต่อปี และได้รับการยกเว้นค่า

บริหารจัดการซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นจำานวน 

22.91 ล้านหยวน  ข้อมูลเหล่านี้แสดง

ให้เห็นว่าสหกรณ์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ได้เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาอย่างแท้จริง  

 ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับ

การพัฒนาทางเศรษฐกิจการเกษตร

และเศรษฐกิจในชนบท CHINA COOP 

ทั่วประเทศได้ยกระดับเครือข่ายต่างๆ

ด้านการบริการทางการเกษตรแบบ

เอนกประสงค์เพื่อให้บริการแบบจุด

เดียวเบ็ดเสร็จ (one-stop service) เพื่อ

ตอบสนองความต้องการด้านชีวิตความ

เป็นอยู่และการผลิตของชาวนา และ

ได้กลายเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนา

บริการทางสังคมด้านการเกษตร

ศูนย์บริการแบบเอนกประสงค์
ในชุมชน
 สหก รณ์ ใ นหลายพื้ น ที่ ไ ด้

ดำาเนินงานแบบเอนกประสงค์ เพื่อ

ช่วยชาวนาในด้านบริการต่างๆ เช่น 

การให้คำาแนะนำาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ด้านการรักษาพยาบาล     

การศกึษา กจิกรรมทางวฒันธรรม ความ

บันเทิงและบริการเกี่ยวกับสัญญาเช่า ซึ่ง

สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถให้บริการเข้า

ถึงเกษตรกรอย่างแท้จริง ทำาให้สหกรณ์

แบบเอนกประสงค์ในบางพื้นที่ได้กลาย

เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ข่าวสารและผลผลิต ศูนย์กลางทาง

วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในชนบท

และมีบทบาทสำาคัญในการสร้างความ

กลมกลนืกนัระหวา่งชมุชนในชนบทแบบ

ใหม่กับชนบทแบบสังคมนิยม

วิสาหกิจสหกรณ์
 ในฐานะที่เป็นองค์กรในการให้

บริการด้านการเกษตร บริการในพื้นที่

ชนบท แก่เกษตรกร CHINA COOP 

ได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากต่อ

อุตสาหกรรมการเกษตรและการก่อตั้ง

ระบบแลกเปลี่ยนหมุนเวียนแบบใหม่

ในพื้นที่ชนบท โดยการปฏิรูปวิสาหกิจ

ต่างๆที่มีสหกรณ์เป็นเจ้าของ เริ่มตั้งแต่

การลดจำานวนพนักงาน ลดหนี้และ

ภาระต่างๆ จนถึงการทำาให้การใช้

สินทรัพย์ของระบบสหกรณ์ที่มีอยู่ให้

เกิดประโยชน์มากที่สุดเป็นรูปแบบ

หลักของระบบสิทธิในทรัพย์สิน ระบบ

หุ้นและระบบสหกรณ์จัดสรรปันส่วน 

วิสาหกิจสหกรณ์ได้ถูกทำาให้มีชีวิตขึ้น

อีกครั้งโดยผ่านกระบวนการการทำาให้

รูปแบบองค์รวมและการบูรณาการให้

เป็นองค์รวมเพื่อความร่วมมือมีความ

เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 

14   ฅนสหกรณ์
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และเทคโนโลยีหลักจาก The National 

Cotton Quality Inspection System 

Reform โดยดำาเนินการดังเช่นหน้าที่    

รับผิดชอบในอดีตในการส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตฝ้ายของ

ประเทศจีน

สมาคมการค้า
 ในการทีจ่ะตอบสนองตอ่สถาน

การณ์ใหม่ๆในการพัฒนาเศรษฐกิจ

การตลาดแบบสังคมนิยม เศรษฐกิจ

การเกษตรและเศรษฐกิจในชนบท     

CHINA COOP ได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสมาคมการค้าสินค้า เกษตร

เฉพาะ องค์กรเศรษฐกิจสหกรณ์ใน

ชนบท และช่องทางบริการของสมาคม

มาโดยตลอด นับถึงปัจจุบัน SMCs ได้

มีส่วนหรือเป็นผู้นำาในการพัฒนาสมาคม 

18,115 แหง่ ซึง่มสีมาชกิทัง้สิน้ประมาณ 

2,629,600 คน สมาคมเหลา่นี ้ทำาหนา้ที่

เป็นตัวเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง

ชาวนาและการตลาดภายใต้สภาวะ     

การตลาดแบบสังคมนิยม ได้ช่วยเหลือ

ด้านการผลิตสินค้าเกษตรอย่างเป็น

ระบบ รวมทั้งด้านอุตสาหกรรมและ

มาตรฐานการเกษตรและการสั่งซื้อใน

ตลาดที่ดีขึ้น

 จนถึงปัจจุบัน CHINA COOP 

ได้ก่อตั้งกิจการร่วมค้าวิสาหกิจสหกรณ์

มากกว่า 1,400 บริษัท ร่วมกับสหกรณ์

ต่างๆ และองค์กรทางเศรษฐกิจในกว่า 

30 ประเทศและหลายภูมิภาค ทั้งยัง

ก่อตั้งองค์กรการค้าและองค์กรในต่าง

ประเทศกว่า 200 แห่ง CHINA COOP 

ไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็ตวัแทนองคก์รเศรษฐกจิ

สหกรณ์ทั้งหมดในประเทศจีน และได้

มีบทบาทสำาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการ    

ขับเคลื่อนสหกรณ์ระหว่างประเทศ

บริษัทร่วมทุน
 Sinocot เป็นบริษัทร่วมหุ้น 

(joint-stock) ที่ร่วมลงทุนโดย 8 องค์กร 

โดยมี CHINA COOP เป็นผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ที่สุด Sinocot เป็นบริษัทชั้นนำาของ

อุตสาหกรรมการผลิตฝ้ายในประเทศ

จีน มีขอบเขตของธุรกิจครอบคลุมการ

ผลิตเครื่องผลิตฝ้าย และเครื่องจักรที่

ซับซ้อนสำาหรับผลผลิตพลอยได้ของฝ้าย 

การบริหารจัดการรูปแบบองค์รวมของ

ธุรกิจฝ้าย การค้าฝ้าย ฯลฯ นอกจาก

นี้ Sinocot ยังได้รับมอบหมายให้รับ

ผิดชอบโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
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