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เลาสูกันฟงจากงานวิจัย

ความเปนมา :
การด�าเนินภารกิจด้านการวิจัยของสถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์	(สว.สก.)	คณะ
เศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ที่ด�าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตามกรอบการวิจัยของ	สว.สก.	ที่มุ่ง
เน้นการน�าคณุค่าสหกรณ์	และแนวทางปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สร้างสรรค์ความรูแ้ละ
นวตักรรมในการแก้ปัญหาความยากจน	และ

การลดความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิบนหลกั
การพึง่พาคนของประชาชนนัน้	ได้ผลผลติเป็น
ชุดความรูต่้างๆ	ได้แก่	การเชือ่มโยงเครอืข่าย
คณุค่า	4	มติ	ิในการสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลง	
การบรหิารจดัการโซ่อปุทานในธรุกจิสหกรณ์	
การสร้างแบรนด์เชิงคุณค่า	และกรอบการ
พฒันาระบบคุณค่าการค้าท่ีเป็นธรรม	(VN&F	
Platform)	และได้น�าไปใช้ประโยชน์ในเชิง
นโยบายการเรยีนการสอน	และการขบัเคลือ่น
การพัฒนาในกระบวนการสหกรณ์และชมุชน	

ได้ผลลัพธ์เป็นแผนพัฒนาการสหกรณ์	ฉบับ
ท่ี	1	และ	2	หลักสูตรการบริหารจัดการโซ่
อุปทานในธุรกิจสหกรณ์	หลักสูตรผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงตัวแบบผู้น�าเชิงคุณค่า	ตัวแบบ
สหกรณ์เชงิคณุค่า	ตวัแบบกลุม่ธุรกิจสหกรณ์
เชงิคณุค่า	และ	แบรนด์สนิค้าเชงิคณุค่าทีรู่จ้กั
กันดี	ได้แก่	ข้าวคุณธรรม	ข้าวเกิดบุญ	ตลาด
สุขใจ	กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน	กลุ่มผู้
ปลกูไม้คณุภาพ	และหลักสูตรชาวนามอือาชีพ	
ตัวแบบ	Farmer	Shop	ตัวแบบธุรกิจฐาน
สังคม	และศูนย์เรียนรู้มีชีวิตต่าง	ๆ
	 อาจกล่าวได้ว่า	การขับเคลื่อนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการด้วยการน�าชุดความรู้ที่
สร้างสรรค์จากการวจิยั				ไปใช้กบัผูน้�าสถาบนั
เกษตรกร	ผู้ประกอบการ	และผู้น�าชุมชนนั้น	
นอกจากส่งผลต่อการลดต้นทนุการผลติ	การ
ลดต้นทนุการตลาด	การเพิม่รายได้แก่ผูม้ส่ีวน

ควันหลงจาก
พิธีลงนามความร่วมมือ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สว.สก.

วันที่ 28 กุมÀาพันธ์ ท่ีผ่านมา ถือเป็นวันที่ต้องจารึกไว้ในประวัติการด�าเนินงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เพราะเรามีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของ
เกษตรกรและเจ้าหน้าที ่ส.ป.ก. (Smart Farmers; Smart Officers) สู่การพฒันาอย่างเป็นองค์รวมเพือ่การกนิดอียูด่”ี

รศ.วุฒิชัย		กปิลกาญจน์
อธิการบดี	มก.

ดร.วีระชัย		นาควิบูลย์วงศ์
เลขาธิการ	ส.ป.ก.

ศ.ดร.สวัสดิ์		ตันตระรัตน์
ผอ.สกว.

รศ.ดร.พีรเดช		ทองอ�าไพ
ผอ.สวก.

กรอบการวิจัยของสว.สก. ที่มุงเนนการนําคุณคา
สหกรณ และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อสรางสรรคความรูและนวัตกรรมในการแกปญหา
ความยากจน และการลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ
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เกี่ยวข้องแล้วยังสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
ทุน	เข้าถึงตลาด	เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	อีกทั้ง
การก่อเกิดเป็นชุมชนเรียนรู้สู่ระบบคุณค่า
และการค้าทีเ่ป็นธรรมทีเ่หน็ความส�าคญัของ
คุณค่าสหกรณ์แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 ในส่วนของส�านกังานการปฏริปูทีด่นิ
เพือ่เกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	ซึง่มแีนวนโยบายที่
ส�าคัญ	4	ประการ	ได้แก่	จัดและพัฒนาที่ดิน
ให้แก่เกษตรกร	สร้างรายได้แก่เกษตรกรด้วย
การส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ	สร้างความเข้ม
แข็งและพัฒนาตนเองทางเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	สร้างโอกาส
การพฒันาเศรษฐกจิชมุชนในเขตปฏริปูท่ีดนิ
อย่างยัง่ยนื	ความส�าคญัของการใช้องค์ความรู้
จากการวจิยัไปใช้ในการขบัเคล่ือนการพัฒนา	
ภายใต้กรอบพนัธกจิเพือ่บรรลเุป้าหมาย	โดยที่
ผ่านมาได้มีการประชมุหารอืระหว่างผูอ้�านวย
การสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์	รองเลขาธกิาร	
ส.ป.ก.	ผู้อ�านวยการ	สวก.	และผู้แทน	สกว.	
ในเรือ่งแนวทางความร่วมมือทางวชิาการภาย
ใต้	“โครงการการถ่ายโอนความรูสู้ก่ารพฒันา
อย่างเป็นองค์รวม”	โดยมีเจตนารมณ์ส�าคัญ
ในการน�าความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย
ของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	ไปบูรณา
การเป็นหลกัสตูรฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที	่ส.ป.ก.	
เพือ่ให้เกดิทกัษะในการขบัเคลือ่นการพฒันา

อย่างเป็นองค์รวม	เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจของ	ส.ป.ก.	อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง	
โดยทั้ง	4	หน่วยงาน	จะร่วมมือกันด�าเนิน
การโครงการฯ	ภายใต้กรอบเวลา	3	ปี	(พ.ศ.	
2556	ถึง	2558)
	 ในช่วงเช้า	หลังจากพิธีลงนามข้อ
ตกลงแล้วได้มีการเสวนาภายใต้หัวข้อ	“การ
ถ่ายโอนความรูใ้นการยกระดบัความสามารถ
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ี	ส.ป.ก.”	ซึ่งได้
รับเกียรติจากเลขาธิการ	ส.ป.ก.	(ดร.วีระชัย		
นาควิบูลย ์วงศ ์)	รองผู ้อ�านวยการสกว.	
(ดร.สีลาภรณ์		บัวสาย)	และผู้ด�าเนินรายการ	
(คุณประวีณมัย	บ่ายคล้อย)

ดร.วีระชัย นาควิบูลยวงศ : 
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)
	 การที่	ส.ป.ก.	ต้องการความร่วมมือ
กบัหน่วยงานต่างๆ	โดยเฉพาะภาควชิาการ	เช่น	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	(มก.)	ส�านักงาน
พฒันาการวจิยัการเกษตร	(สวก.)	หรอื	ส�านกังาน
กองทนุสนับสนุนการวิจยั	(สกว.)	น่ันเป็นเพราะ
การเปลี่ยนแปลงไปของสมมุติฐานเดิมที่เคย
เชือ่กนัมาว่า	“ถ้าทีด่นิแห่งใดมนี�า้หรอืมรีะบบ
ชลประทานทีดี่แล้วจะเกดิความย่ังยืนและจะ
ท�าให้เกิดกระบวนการผลิตต่างๆ	ก่อให้เกิด

รายได้	ส่งผลให้คนไม่ออกจากพื้นที่”	แต่ใน
ปัจจุบันกลับพบว่า	แม้ในพื้นที่นั้นจะมีระบบ
ชลประทานเข้าถงึดเีพียงใด	ก็ยงัเกิดภาวะการ
ออกจากพื้นที่ของผู้คนตลอดจนชาวบ้านที่มี
ที่ดินเป็นของตัวเองก็เริ่มทยอยขายที่ดินเพิ่ม
มากขึน้	จนกระทัง่ทีด่นิในเขตชลประทานส่วน
ใหญ่ไม่ได้เป็นของชาวบ้านที่แท้จริงแล้ว	ดัง
นั้นสมมุติฐานเดิมที่เคยเชื่อว่าแค่มีดินมีน�้า
อย่างเดียวก็จะช่วยให้เกิดอาชีพ เกิดราย
ได้ สร้างความยัง่ยนืจนช่วยท�าให้คนไม่ออก
จากพื้นท่ีจึงเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง	เพราะ
อาจจะมีสาเหตุอื่นจากเหตุการณ์ภายนอก
เข้ามาแทรกมากมาย	เช่นเรื่องสภาพอากาศ
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง	4	หน่วยงาน	(มก.-ส.ป.ก.-สกว.-สวก.)

ดร.วีระชัย		นาควิบูลย์วงศ์
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ขึน้	ทัง้นีจ้ากการวเิคราะห์ของผูเ้ชีย่วชาญ	ได้
วเิคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศของประเทศไทย
พบว่า	การที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น	1-2°C	จากนี้ไป
ประมาณ	10	ปี	จะมีผลท�าให้พื้นที่ที่เคยแล้ง
ก็จะแล้งหนักขึ้น	และพื้นที่ที่เคยเกิดน�้าท่วม
ก็จะท่วมหนักขึ้น	อากาศที่เคยร้อนก็จะร้อน
มากข้ึน	หรอืหนาวกจ็ะหนาวมากขึน้	ซึง่เหล่า
นี้ล้วนส่งผลให้เกิดการออกจากพื้นที่ด้วยกัน
ทั้งสิ้น
	 นอกจากนี้เรื่องการเปิดตลาดการ
ค้าเสรีอาเซียน	หรือที่เรียกว่า	AEC	(ASEAN	
ECONOMIC	COMMUNITY)	นั้นก็จะมีผล
กระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ	ซึ่งรวมถึง
ผลกระทบที่มีต่อเกษตรกรด้วย	เช่น	ขณะนี้
รฐับาลของประเทศอนิโดนเีซียเริม่มกีารออก
กฎหมายเพือ่จ�ากดัตลาดน�าเข้าผกัและผลไม้	มี
การก�าหนดด่าน	ก�าหนดโควต้า	และเร่ืองใบรับ
รองถิ่นก�าเนิดสินค้า	จนท�าให้กระทรวงการ
เกษตรฯ	ต้องส่งผูบ้รหิารไปขอเจรจาหาความ
ร่วมมอืในเรือ่งเหล่านีแ้ล้ว	ซึง่คาดว่าจะเจรจา
ได้ในเรื่องของด่านและโควต้า	แต่เรื่องใบรับ
รองถิน่ก�าเนดิสนิค้านัน้ประเทศไทยเองเป็นผู้
ออกกฏเป็นประเทศแรกในกลุม่อาเซยีน	เพ่ือ
ยนืยนัว่าสนิค้ามาจากประเทศของสมาชกิจรงิๆ	

ไม่ได้น�าเข้าจากท่ีอืน่มาสวมเพ่ือให้มต้ีนทุนต�่า	
	 ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ใช่เรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกันแต่ทุกเรื่องล้วนมีผลกระทบต่อ
เกษตรกรทัง้สิน้	ท�าให้เกดิความซบัซ้อนในการ
แก้ไขปัญหามากขึน้กว่าสมมตุฐิานเดมิทีเ่คยตัง้
กันไว้	จนเกษตรกรไม่สามารถแก้ปัญหาด้วย
ตัวเองได้	และหากผู้ทีท่�างานร่วมกบัเกษตรกร

ไม่มีการเรียนรู้จับประเด็นต่างๆ	ท่ีเข้ามามี
ผลกระทบต่อเกษตรกรก็จะไม่สามารถร่วม
แก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้อย่างแท้จริง	ดัง
น้ันจงึเป็นเหตผุลส�าคญัที	่ส.ป.ก.	ต้องแสวงหา
ความร่วมมือกับภาควิชาการ	เพราะเล็งเห็น
ปัญหาคอื	ภาควชิาการจะมคีวามรูแ้ต่ไม่มมีอืท�า	
เพราะมข้ีอจ�ากดัในเรือ่งพ้ืนท่ี	แต่พวกมีมือท�า	

เวทีเสวนาการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี

จําเปน
ตองมีการบูรณาการชุด

องคความรูตางๆ เพื่อใหเกิดความเขาใจ
ในเรื่องตางๆ ทั้งเรื่องการจัดการที่ดิน การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การรวมกลุมเพื่อ
ชวยจัดการเรื่องของวิถีการผลิต การจัดการการตลาด 

ทั้งหมดนี้ตองอาศัยองคความรูมาปรับเปลี่ยนเพื่อใหเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานการเกษตรและดานสังคม ซึ่ง 

ส.ป.ก. เล็งเห็นความสําคัญจนเกิดการขับเคลื่อนความ
รวมมือทั้ง 4 ฝาย ในการถายโอนความรูเพื่อยก

ระดับความสามารถของเกษตรกรและเจา
หนาที่ ส.ป.ก. ในครั้งนี้
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เช่น	ส.ป.ก.	นั้นมีพืน้ที่	แต่อาจจะขาดแนวคิด
และความรู้ความเข้าใจ	ซึ่งถ้าทั้ง	2	ภาคส่วน
ได้มาเชือ่มต่อกจ็ะท�าให้เกิดการเชือ่มโยงการ
ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์
	 ส�าหรับ	ส.ป.ก.	นั้นมีภารกิจหลัก	2	
เรื่องคือ	เรื่องการจัดหาที่ดินท�ากินให้แก่คน
ยากจนไม่มีท่ีอยูอ่าศยั	และเรือ่งการท�าให้คนที่
ได้ทีด่นิน้ันไปมีคณุภาพชวีติท่ีดขีึน้	นัน่คือการ
มีอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง	ซึ่งเรื่องหลังเป็น
เรือ่งที่ยากมากเพราะพื้นทีข่องรัฐส่วนใหญ่ที่
ได้มาจะเป็นพืน้ทีป่่าสงวนทีเ่สือ่มโทรมยากแก่
การพัฒนา	และพื้นที่ที่ได้มามักจะมีเจ้าของ
เดิมทีไ่ม่ใช่เกษตรกรจงึมักพบปัญหาการย้าย
คนเหล่านัน้ออกจากพืน้ทีซ่ึง่เป็นเรือ่งยาก	ต้อง
ท�าด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก	และ
อีกนโยบายหนึ่งท่ีได้รับมาคือ	การจัดหาซื้อ
ที่ดินเพ่ิมเติม	โดยล่าสุดได้รับการติดต่อขาย
ที่ให้	ส.ป.ก.	ประมาณ	9,000	ไร่	เป็นที่ในจัง
หวัดอยธุยาฯ	เจ้าของเดิมซือ้ไว้เกง็ก�าไรในภาค
อุตสาหกรรม	แต่เนือ่งจากที่ผ่านมาเป็นพื้นที่
ถกูน�า้ท่วมจงึไม่เหมาะในการท�าอตุสาหกรรม	
ดังนัน้จึงจะขายให้แก่	ส.ป.ก.	ที่ตกลงใจซื้อไว้
เพือ่จัดสรรให้แก่เกษตรกร	โดยไม่มคีวามกงัวล
เรื่องภาวะน�้าท่วม	เนื่องจากการท�าเกษตร
ต้องสัมพันธ์กับน�้าอยู่แล้ว	และถ้าสามารถใช้
องค์ความรู้จาก	มก.	สวก.	หรือ	สกว.	มาช่วย

บรหิารจดัการเรือ่งการผลติได้จะเกดิผลดกีบั
เกษตรกรมาก	เช่น	ถ้าเกิดเหตุการณ์น�้าท่วม
ก็สามารถจับปลาไปขาย	แล้วหลังน�้าลดก็จะ
เริ่มท�าการเพาะปลูกทันที	แต่ทั้งนี้จะต้องมี
ต้นแบบทีด่	ีเนือ่งจากการมอีงค์ความรูท้ีด่แีละ
หลากหลายจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิต
ได้	เช่น	การจัดสรรที่ดินไปให้ครอบครัวละ	1	
ไร่	เพียงพอหรือไม่	หรือควรต้องจัดสรรพื้นที่
เท่าใดต่อครอบครัวจงึจะเพยีงพอให้เกษตรกร
อยู่ได้ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน	และ
สามารถจ่ายเงนิคนืกลบัให้แก่รฐั	น�าไปจดัหา
ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกร
รายอื่นๆ	ต่อไป	ซึ่งเรื่องเหล่านี้	เฉพาะเจ้า
หน้าที่ของ	ส.ป.ก.	เพียงหน่วยเดียวคงไม่
สามารถหาข้อสรุปได้ว่าควรจะต้องจัดสรร
พื้นท่ีที่เหมาะสมเท่าใดต่อครอบครัวเพ่ือให้
แจกจ่ายได้จ�านวนครอบครวัมากทีส่ดุด้วย	ดงั
นัน้จงึต้องอาศยัองค์ความรูจ้ากงานวจิยัต่างๆ	
ในภาควิชาการเข้ามาช่วยให้ข้อมูลสนับสนุน
ตัวอย่างที่ดี	
	 นอกจากการแก้ปัญหาเรือ่ง	“ทีด่นิ”	
แล้ว	เรือ่ง	“คน”	ก็เป็นอกีปัญหาหน่ึงที	่ส.ป.ก.	
ก�าลังเผชิญอยู่	เพราะหลังจากที่	ส.ป.ก.	ได้
จดัสรรทีด่นิให้แก่เกษตรกรไปแล้ว	เจ้าหน้าที่	
ส.ป.ก.	มภีารกจิทีต้่องเข้าไปช่วยพฒันาคณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกรทั้งหมดด้วย	แต่เจ้าหน้าที่

ของ	ส.ป.ก.	เองมีข้าราชการอยู่ประมาณ	
2,000	คน	และจะลดลงอีกจ�านวนหนึ่ง	จน
สุดท้ายจะเหลือยู่ประมาณ	1,800	คน	รวม
กับพนักงานราชการอีกประมาณ	3,000	คน	
จะต้องดูแลเกษตรกร	2.4	ล้านครัวเรือนทั่ว
ประเทศ	จึงเป็นไปได้ยากที่จะสามารถดูแล
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง	ส.ป.ก.	จึงต้อง
ใช้การสร้างกลไกในการเข้ามาช่วยดูแล	เช่น	
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ	ปราชญ์ชาวบ้าน	อาสา
สมัครปฏิรูปที่ดินจังหวัด	เหล่านี้มาเป็นผู้น�า
เกษตรกรในการช่วยขบัเคลือ่นงานในพืน้ที	่มี
การจดัเวทใีห้ร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรูแ้ละสร้าง
เครือข่าย	ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่	ส.ป.ก.	ใช้เป็น
กลไกในการท�างาน	โดยกลุม่นีจ้ะมอียูป่ระมาณ	
3,000	คน	จากทั่วประเทศ	ซึ่งจ�านวนนี้จะมี
ทั้งเพิ่มและลดอยู่ตลอดเวลา	ต้องสร้างเลือด
ใหม่เข้ามาทดแทนอยู่เสมอ
	 ขณะนี้	ส.ป.ก.	ต้องการองค์ความ
รู้ท่ีเกิดจากการศึกษาวิจัย	เพราะเมื่อสังคม
เปล่ียน-วิถีชีวิตเปล่ียน	องค์ความรู้เดิมๆ	ที่
เคยมมีาจงึไม่เพยีงพอในการจัดการแล้ว	เช่น	
การออกใบรับรอง	GAP	เพยีงใบเดยีว	ต้องใช้
กระบวนการสร้างยาวนาน	กว่าจะสร้างความ
เข้าใจให้แก่เกษตรกรได้ว่าการท�ามาตรฐาน	
GAP	นีไ้ม่ได้ช่วยเรือ่งราคาทีส่งูขึน้	แต่เป็นการ
ช่วยลดต้นทุน	ช่วยให้สุขภาพดี	และมีโอกาส
ในการจ�าหน่ายท่ีดีขึน้	ต้องใช้เวลาหลายปีกว่า
จะสร้างกระบวนการความเข้าใจเหล่านีใ้ห้แก่
เกษตรกรได้	ดังนั้นทุกวันนี้จึงพบปัญหาการ
ทิ้งถิ่นฐาน	ขายที่ดิน	เพราะพ่อแม่เกษตรกร
เหล่านัน้เมือ่ส่งบตุรหลานให้ได้เรยีนหนงัสอืใน
เมือง	ให้คนอื่นเช่าที่ดิน	เมื่อเรียนจบก็อยู่ใน
เมอืงไม่คดิกลบัไปท�าการเกษตร	สดุท้ายเมือ่ได้
มรดกเป็นที่ดินมาจึงขายที่ดินหมด	ยิ่งไปกว่า
นัน้เกษตรกรทีต้่องจ้างแรงงานกจ็ะพบปัญหา
ต้นทุนสูงผลผลิตต�่า	ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมี
การบรูณาการชดุองค์ความรูต่้างๆ	เพือ่ให้เกดิ
ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ	ทั้งเรื่องการจัดการ
ที่ดิน	การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	
การรวมกลุ่มเพื่อช่วยจัดการเรื่องของวิถีการ
ผลติ	การจดัการการตลาด	ทัง้หมดนีต้้องอาศยั
องค์ความรู้มาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เท่าทันการ

 การ
เรียนรูเรื่องโซอุปทาน ดังเชน

ที่สถาบันวิชาการดานสหกรณทํางานวิจัย
อยูนั้น เกษตรกรไมเคยเรียนรูเรื่องนี้ เกษตรกร
ไมเคยสนใจเรื่องรสนิยมของตลาด เพราะเนนแต

ทําการผลิตแลวรอคนมาซื้อ รอความชวยเหลือจากการ
รับจํานํา หรือการแทรกแซงราคา ซึ่งการทําแบบนั้นเรียก
วาเปนการแทรกแซงที่ไมยั่งยืน โดยการจะทําใหยั่งยืน คือ 

การทําใหเกษตรกรตอตลาดเองได เชน ตลาดสุขใจ 
หรือ ตลาดขาวคุณธรรม เปนตน สิ่งเหลานี้จะ
ทําใหเกษตรกรอยูดวยตัวเองได โดยไมตอง

พึ่งพาเจาหนาที่รัฐอยูตลอดเวลา

�������� 19.indd   40 3/20/13   12:31 PM



ฅนสหกรณ

.......... 41

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเกษตรและด้าน
สังคม	ซึ่ง	ส.ป.ก.	เล็งเห็นความส�าคัญจนเกิด
การขับเคลื่อนความร่วมมือทั้ง	4	ฝ่าย	ในการ
ถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับความสามารถ
ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	ในครั้งนี้
ซึ่งแนวทางการถ่ายโอนความรู้เพื่อยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าท่ีน้ัน	
หัวใจการท�างานในเรื่องนี้คือ	“คน”	ที่แบ่ง
เป็น	2	กลุ่ม	คือ	กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มุ่งให้เป็น	
Smart	Officers	และกลุ่มเกษตรกร	ที่มุ่งให้
เป็น	Smart	Farmers	โดยหวังว่าต้องท�าให้
ทั้ง	2	กลุ่มนี้	“คิดเป็น”	เพราะจะท�าให้ช่วย
เหลือตัวเองได้	ไม่ต้องรอความช่วยเหลืออยู่
ตลอดเวลา	แต่ในความเป็นจรงินัน้ไม่สามารถ
ท�าให้ทกุคนคดิเป็นได้	การจะท�าให้คดิเป็นได้
นั้นจะต้องสร้างกระบวนการที่ท�าให้คนได้มี
โอกาสสัมผัส	มีทัศนคติ	และบางคนจะต้อง
ท�าให้เหน็เป็นรปูธรรมให้มากทีส่ดุจงึจะท�าให้
คนเข้าใจอย่างแท้จรงิ	เพราะฉะนัน้ต้องเชือ่ม
โยงเจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	กับหน่วยงานที่มีความ
รู้ความเข้าใจและมีวีการจัดการ	เช่น	สถาบัน
วิชาการด้านสหกรณ์	มก.	ที่มีตัวอย่างงาน
วิจัยที่ดี	จึงจะน�าพาไปสู่การถ่ายโอนความรู้
เพือ่การยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และเจ้าหน้าที่ได้

ดร.สีลาภรณ บัวสาย : 
รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)
	 สกว.	ท�างานวจิยัมาหลายเรือ่งจนมี
ข้อคนพบและสามารถตอบค�าถามเรือ่งปัญหา
ท่ีดินได้ว่า	เม่ือใดก็ตามที่ที่ดินไม่ท�าให้เกิด
มูลค่า	ไม่เกิดรายได้แล้ว	ที่ดินนั้นจะเปล่ียน
จากปัจจัยการผลิตไปเป็นสินค้าทันที	ดังนั้น
ถ้าเกษตรกรไม่สามารถคงสภาพให้ที่ดินเป็น
ปัจจัยการผลิตไว้ได้แล้ว	มีที่ดินเท่าไหร่ก็
หมดเพราะเกษตรกรไม่สามารถสร้างรายได้
จากที่ดินที่มีอยู่ได้	แต่จากการท�างานวิจัยมี
ข้อค้นพบหนึง่ว่าชาวนาบางรายสามารถปรับ
ตวัให้หาจดุทีน่กัเศรษฐศาสตร์เรยีกว่า	“จดุคุม้
ทุน”	ได้	ซึ่ง	นอกจากจะรักษาที่ดินไว้ได้แล้ว	
ยังสามารถซื้อที่ดินเพิ่มด้วยเงินสดได้อีกด้วย	

การทีช่าวนารูจ้กัค�านวณต้นทนุ-ผลตอบแทน	
เองได้	ท�าให้สามารถปลดหนีไ้ด้หมดภายใน	3	
ปี	ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายทีช่าวนาจะมเีงนิเหลอืปีละ
แสนบาท		
	 นอกจากนี้เรื่องบัญชีครัวเรือน	นับ
เป็นปฐมบทส�าหรับการท�าการเกษตรให้มี
การวางแผนเป็น	เพราะข้อมูลจากงานวิจัย
พบว่าคนท่ีจดบัญชีครัวเรือนจะสามารถลด
หน้ีหรือปลดหน้ีได้มากกว่าคนท่ีไม่จด	และ
จากข้อมูล	16	จังหวัด	พบว่า	เกษตรกรที่จด
บัญชีครัวเรือนสามารถปลดหน้ีได้มากที่สุด	
เพราะเป็นการเรยีนรูก้ารท�าเกษตรแบบธรุกจิ	

ที่เริ่มต้นจากการท�าบัญชีเป็น	เพราะในบัญชี
ครัวเรือนนั้นจะมีบัญชีการบริโภคและบัญชี
การลงทนุ	ท�าให้เกษตรกรมองเหน็ตวัเลขการ
ท�าเกษตร	ดังนั้นบัญชีครัวเรือน	คือเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งในการน�าพาชาวบ้านให้ก้าวเข้าสู่
เรียนรู้เพื่อสร้างความสามารถในการท�าการ
เกษตรแบบนักธุรกิจ
	 นอกจากการท�าบญัชคีรวัเรอืนแล้ว	การ
เรยีนรูเ้รือ่งโซ่อปุทาน	ดังเช่นท่ีสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ท�างานวิจัยอยู่นั้น	เกษตรกรไม่
เคยเรียนรู้เรื่องนี้	เกษตรกรไม่เคยสนใจเรื่อง
รสนิยมของตลาด	เพราะเน้นแต่ท�าการผลิต
แล้วรอคนมาซือ้	รอความช่วยเหลือจากการรับ
จ�าน�า	หรือการแทรกแซงราคา	ซึง่การท�าแบบ
นั้นเรียกว่าเป็นการแทรกแซงที่ไม่ยั่งยืน	โดย
การจะท�าให้ยัง่ยนื	คอื	การท�าให้เกษตรกรต่อ
ตลาดเองได้	เช่น	ตลาดสุขใจ	หรือ	ตลาดข้าว
คณุธรรม	เป็นต้น	สิง่เหล่านีจ้ะท�าให้เกษตรกร
อยูด้่วยตวัเองได้	โดยไม่ต้องพึง่พาเจ้าหน้าทีร่ฐั
อยู่ตลอดเวลา
	 ค�าว่า	Smart	Officers	นัน้ไม่จ�าเป็น
ต้องรูท้กุเรือ่ง	แต่ต้องรูพ้อทีจ่ะจดัการได้	ต้อง
เป็นนักจัดการ	หรือเป็น	Manager	ซึ่งใน
ระบบราชการไทยไม่รู้จักค�านี้	เพราะจะรู้จัก
แต่ค�าว่า	Administrator	ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีท่ี

ดร.สีลาภรณ์	บัวสาย

เวทีเสวนาแนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่	
ส.ป.ก.สู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี
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จะเป็น	Smart	Officers	ควรต้องท�าตัวเป็น
นกัจดัการ	จงึจะท�างานได้ส�าเรจ็	เพราะหวัใจ
ของความส�าเร็จอยู่ที่การจัดการไม่ได้อยู่ที่
การบริหาร	ต้องจัดการท�าให้เกษตรกรมีขีด
ความสามารถในการจัดการที่ดินให้เกิดผล
ตอบแทนสูงพอที่จะอยู่ได้อย่างดี	นั่นคือต้อง
รู้ว่าเกษตรกรขาดอะไร		เกษตรกรขาดความ
สามารถในการจดัการเกษตรแบบธรุกจิ	ซึง่เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปเรียนรู้กับค�า
ว่า	“การจัดการเชิงธุรกิจ”	นั้นท�ากันอย่างไร	
มกีีร่ะดบั	ต้องไปหาระดบัการจดัการ	ซ่ึงระดบั
ง่ายสุดคือ	การท�าบัญชีครัวเรือน	เพราะเมื่อ
ท�าบัญชีจะเห็นต้นทุนการผลิต	เช่น	ปุ๋ย	ยา
ฆ่าแมลงที่มีราคาแพง	จึงคิดหาสารชีวภาพ
เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและท�าให้มีก�าไร
เพิ่มขึ้น	เป็นต้น
	 ดังนั้นสรุปคือ	Smart	Officers	จะ
ต้องรู้จักคนที่จะท�างานด้วย	รู้ว่าเกษตรกร
ไม่รู้อะไร	ขาดอะไร	สิ่งที่จะให้รู้/องค์ความรู	้
อยู่ที่ไหน	จะต้องมีวิธีหาข้อมูล	และจัดการ
เชื่อมต่อให้เกษตรกรได้มารับความรู้โดยจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เจอกันโดยตรง	
ซึ่งตัวเจ้าหน้าท่ีไม่จ�าเป็นต้องเรียนทุกเร่ือง
เพียงแต่รู้จักจัดการเท่านั้น	
	 กระบวนการจดัการเรยีนรูจ้ดัได้หลาย
แบบ	ซึง่ค�าส�าคญัค�าหนึง่ทีจ่ะเปลีย่นคณุภาพ
ชีวิตของเกษตรกร	เปลี่ยนขีดความสามารถ
ของคนได้คือค�าว่า	“การเรียนรู้”	ที่ประกอบ
ด้วย	ข้อมูลและค�าถาม	คนที่จะเรียนรู้ได้นั้น
ต้องรู้จักตั้งค�าถาม	แล้วจึงจะเกิดการคิด	เกิด
การเรยีนรู	้“ความคดิเกดิจากกระบวนการท�า  
ไม่ได้เกดิจากกระบวนการฟัง”		ดงันัน้ในการ

สร้างการเรยีนรูจ้ะต้องส่งเสรมิเกษตรกรให้คดิ	
โดยเจ้าหน้าทีต้่องรูจ้กัตัง้ค�าถาม	ให้เกษตรกร
คิดเอง
	 ส่วนเร่ืองแนวทางให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของเจ้าหน้าที่	
ส.ป.ก.	คดิว่าน่าจะท�าในรปูโครงการการจดัการ	
เพือ่ควบคมุได้	เช่น	จะท�าจงัหวดัไหน	พืน้ทีเ่ท่า
ไหร่	คนท�าต้องท�าตัวเป็นนักจัดการ	ต้องคิด
เรื่องที่ควบคุมได้และมีเครื่องมือที่จะจัดการ	
ต้องวางแผนว่าคีย์แมนในพื้นท่ีคือใคร	คีย์
แมนตรงกลางคือใคร	ต้องรู้เพียงพอที่จะลง
ไปท�าได้	กลุ่มเป้าหมายที่เกษตรกรต้องการ
เรียนรู้	คือ	1)	บัญชีครัวเรือน	ซึ่งสามารถใช้
ตัวแบบได้จากเว็บไซต์ของ	สกว.	2)	การไปสู่
ตลาด	เช่น	การจัดการโซ่อุปทาน	ซึ่งความรู้
นี้อยู่ที่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	มก.	3)	
เรียนรู้เรื่องการรวมกลุ่ม	ต้องน�าข้อมูลกลุ่ม
เกษตรกรมารวมให้เห็นว่าก�าลังมีปัญหาร่วม
กัน	แล้วร่วมกันหาทางแก้ปัญหา	ซึ่งผู้ที่จะ
เป็นนักจัดการต้องรู้อยู่	2	เรื่อง	คือ	การต่อ
เรือให้แล่นได้ไม่ให้ล่ม	และท�าอย่างไรให้เรือ
วิ่งได้เร็ว	
	 ดังน้ันการเกิดโครงการความร่วม
มือทั้ง	4	ฝ่ายนี้ขึ้นได้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก	
โอกาสทีจ่ะท�าให้เกษตรกรกลายเป็นเกษตรกร
ทีร่�า่รวย	เพราะพวกเรามคีวามรูท้กุอย่างแล้ว
แต่ยงัไม่รู้จะน�าไปสูเ่กษตรกรได้อย่างไร	ดงันัน้
เจ้าหน้าที	่ส.ป.ก.	จะเป็นคนทีเ่ชือ่มความรูไ้ป
สู่เกษตรกรตัวจริงได้	ให้เริ่มจากจุดเล็กๆ	แต่
ท�าให้ส�าเร็จแล้วจะเกิดการขยายวงกว้างได้
โดยอัตโนมัติ	ทั้งนี้ให้เลือกกลุ่มเกษตรกรที่มี
แนวโน้มพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	มีความ

อยากรู้อยากลอง	แล้วจะประสบความส�าเร็จ
ได้ในที่สุด
	 ในช่วงบ่าย	เริ่มเวทีเสวนาภาคบ่าย
มีวิทยากรน�า	3	ท่าน	ได้แก่	รศ.จุฑาทิพย	์	
ภัทราวาท	ผู้อ�านวยการสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์,	คุณสุวิทย์		ภูมิประเสริฐโชค	จาก
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	และคุณ
วินัย		เมฆด�า	จากส�านักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม

คุณสุวิทย ภูมิประเสริฐโชค :	
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)
	 เรือ่งของการถ่ายโอนความรูใ้นการ
ยกระดบัความสามารถของเกษตรกรและเจ้า
หน้าที่	ส.ป.ก.	สูก่ารพฒันาอย่างเป็นองค์รวม
เพื่อการกินดีอยู่ดีนั้น	เหตุที่ต้องเลือก	ส.ป.ก.	
ก็เนื่องจากที่ดินของ	ส.ป.ก.	กินพื้นที่	1	ใน	4	
ของประเทศ	ซ่ึงหากจัดการได้ดีจะสามารถ
เป็นต้นแบบที่ดีและเป็นขุมพลังทางอาหาร
ของประเทศได้เลยทีเดียว		อีกทั้ง	ส.ป.ก.	ยัง
มีความพร้อมในเชิงทรัพยากรที่จะเป็นต้น
แบบของสังคมเกษตรกรรม	รวมถึงจุดแข็ง
ตรงที	่ส.ป.ก.	มคีวามเป็น	Multifunction	อนั
หมายความว่าทาง	ส.ป.ก.	มหีลายบทบาทแบบ
เบด็เสร็จอยูใ่นองค์กร	ไม่ว่าจะเป็นการท�างาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านจักรกล	ด้านการ
จัดสรรที่ดิน	สิ่งเหล่านี้สามารถจัดการได้ด้วย
ตนเอง	มรีะบบกองทนุ	มทีรพัยากรทีข่บัเคลือ่น
ในเกษตรกร	มรีะบบส่งเสรมิการเกษตรหลาย

คุณสุวิทย์	ภูมิประเสริฐโชค

หากสามารถ
เปลี่ยนเกษตรกรนั้นใหเขาใจในหลักปฏิบัติ แนะนํา

ใหใชกระบวนการรวมกลุมดวยเรื่อคุณคา แทนการรวม
กลุมดวยเรื่องทรัพยากรเปนตัวตั้งเหมือนในอดีตที่ผานๆ 

มา ซึ่งตองทําใหเกษตรกรตระหนักเห็นคุณคา
วาการรวมกลุมจะพาไปสูเปาหมายได
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อย่าง	ที่มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานได้
ทันทถ้ีาใช้ท่ีดนิเป็นตวัตัง้	และด้วยความทีเ่ป็น	
Multifunction	ท่ีเป็น	Multitask	ด้วย	นั่น
คอืสามารถหลอมรวมปฏบิตักิารหลายอย่างใน
เวลาเดียวกันได้เพือ่ให้เกดิความสมบรูณ์ของ
ตวัเกษตรกร	เหล่านีคื้อจดุแขง็ของ	ส.ป.ก.	ดงั
นั้นจึงควรร่วมกันคิดว่าก้าวต่อไปของ	ส.ป.ก.	
ควรจะท�าอย่างไรหรอืท�าอะไรต่อไป	โดยมข้ีอ
สังเกตว่า	ส.ป.ก.	มีองค์ประกอบที่เหมาะสม	
ทั้งมีความพร้อมและมีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะ
ค่อนข้างสูง	และชี้ชวนให้เจ้าหน้าที่เริ่มก้าว
ต่อไปและมองหาโอกาสร่วมกัน	
	 ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมเสวนาทุกท่านลอง
คิดถึงต้นทุนการท�างานในพ้ืนที่ของตนเอง
ก่อน	ซึง่มีผูพ้ยายามหาเครือ่งมอืให้ท�ามากมาย	
แต่ในวนันีเ้ราจะถอยกลับมาตัง้หลักให้มัน่คง	
กลับมาเรียนรู้ในเชงิหลกัคดิ	หลกัปรชัญาการ
ท�างาน	ยกตวัอย่างการเรยีนรูจ้ากงานวจิยัของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์	ทีน่�าโดย	รศ.จฑุา
ทพิย์	ภัทราวาท	ซึง่เป็นหลกัทีส่ามารถน�าไปใช้
ในการท�างานได้ทนัท	ีเพราะมกีารท�างานวิจยั
มาอย่างยาวนานตัง้แต่ปี	2543	จนถงึปัจจบุนั	
มต้ีนแบบทีด่ซีึง่พสิจูน์ได้จากการด�าเนนิงานมา
อย่างยาวนานเป็นตัวพิสูจน์ถึงความแน่นอน	
จากนั้นให้ผู้ร่วมเวทีได้จ�าลองสถานการณ์ว่า	
เมื่อกลับไปแล้วจะท�าอะไรต่อ	ซึ่งจะช่วยให้
เกิดค�าถามในเวทีและจะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น	
ส่วนกรณทีีก่ระทรวงเกษตรฯ	ลงไปท�างานกบั
เกษตรกรที่มีประสิทธิภาพท�าให้	เจ้าหน้าที่	
ส.ป.ก.	เองก็ต้องพบกับปัญหาการแย่งตัว
เกษตรกรทีด่มีาร่วมงานด้วยนัน้	ถ้ามองในมมุ
กลับว่าหากสามารถเปลี่ยนเกษตรกรนั้นให้
เข้าใจในหลกัปฏิบตั	ิแนะน�าให้ใช้กระบวนการ
รวมกลุ่มด้วยเรื่องคุณค่า	แทนการรวมกลุ่ม
ด้วยเรื่องทรัพยากรเป็นตัวตั้งเหมือนในอดีต
ที่ผ่านๆ	มา	ซึ่งต้องท�าให้เกษตรกรตระหนัก
เหน็คณุค่าว่าการรวมกลุม่จะพาไปสูเ่ป้าหมาย
ได้	ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบต้นทุน
ความรูข้องตวัเอง	และแนะน�าให้เลอืกท�างาน
กับกลุ่มเกษตรกรที่มีแนวโน้มที่ดีมาร่วมงาน	
โดยไม่จ�าเป็นต้องแย่งตัวเกษตรกรที่โดดเด่น
กับหน่วยงานอื่น

	 ข้อแนะน�าแนวทางการปฏบิตักิารถ่าย
โอนความรู้ฯ	ของเจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	ได้แก่	1)	
ใช้เกษตรกรเป็นตวัตัง้	แล้วให้คดิว่าจะยกระดบั
อย่างไรโดยใช้กระบวนการจากเวทีเสวนานี้	
และ	2)	การบูรณาการภายในจังหวัด	ซึ่งงาน
นี้เป็นงานของกระทรวงฯ	จึงคิดว่าเจ้าหน้าที่
สามารถบรูณาการภายในจงัหวดัได้ทนัท	ีโดย
คดัเลอืกพ้ืนทีท่ีมี่ความหวงัว่าจะเร่ิมต้นท�างาน
ได้	70-80%	เพือ่ให้เกดิก�าลงัใจในการท�างาน
ว่าพอจะท�าได้	แล้วจึงค่อยๆ	ขยายพื้นที่ออก
ไปในอนาคต	โดยให้เจ้าหน้าทีไ่ด้กลบัไปตรวจ
สอบต้นทนุพืน้ทีก่ารท�างาน	แล้วเสนอโครงการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกรว่าจะท�าอะไร	
และสดุท้ายจะได้จดัเวทเีสวนาขึน้อกีครัง้เพือ่
ตดิตามความก้าวหน้าในการด�าเนินงานต่อไป

คุณวินัย เมฆดํา : 
สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตกรรม (ส.ป.ก.)
		 ในฐานะผูป้ฏบิตังิานของ	ส.ป.ก.	จะ
ได้สะท้อนงานที่ท�าอยู่ในขณะนี้	โดยมองเห็น
โอกาสทีจ่ะน�าชดุความรูต่้างๆ	จากสถาบนัฯ	ซึง่
ได้พฒันาต้นแบบการท�างานมาอย่างยาวนาน
กว่า	12	ปี	ดังที่	ดร.วีระชัย	นาควิบูลย์วงศ	์
กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วว่า	ต้นแบบการท�างาน
เป็นเรื่องส�าคัญ	อันจะช่วยให้เห็นแนวทาง
ในการพัฒนางานของ	ส.ป.ก.	โดยสามารถที่
จะพาเจ้าหน้าทีแ่ละเกษตรกรเข้าศกึษาดงูาน
เหน็ตวัอย่างจรงิ	พร้อมน�าแนวทางมาปรบัใช้

ให้การท�างานประสบความส�าเร็จได้	ซึ่งเรื่อง
การบริหารจัดการนับเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก	
	 ส�าหรับความเป็นมาของโครงการ
ที่เชื่อมโยงกับการท�า	MOU	ร่วมกันนั้น	ภาย
ใต้การท�างานของโครงการเกษตรกรรุ่นใหม	่
ปัจจบุนัผลติเกษตรกรรุน่ใหม่ร่วมกบัหลกัสตูร
ยัง่ยนื	ต้ังแต่ปี	2553	เป็นจ�านวนไม่ต�า่กว่าปีละ	
7,500	คน	ใน	15	จังหวัดน�าร่อง	เพื่อค้นหา
รูปแบบการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืนภาย
ใต้การรับผิดชอบของ	ส.ป.ก.	จังหวัด	ซ่ึงใน
ปัจจบุนัค่อนข้างจะเหน็รปูแบบการท�างาน	มี
คูม่อืเชือ่มโยงการท�างานของเจ้าหน้าทีไ่ด้และ
ค่อนข้างมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าหลักสูตรยั่งยืนที่
ท�ากันมานั้นได้ถูกถ่ายทอดและจะเชื่อมโยง
ในอนาคต	รวมถึงโครงการมีการเปิดกว้าง
และเปิดโอกาสให้	ส.ป.ก.	จังหวัดได้คิดหา
ต้นแบบหรอืกระบวนการท�างาน	ค้นหารูปแบบ
การพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน	ซึ่งปัจจุบัน
มี	ส.ป.ก.	หลายจังหวัดที่คิดค้นต้นแบบการ
ท�างานออกมาได้	และถ้าจะน�ามาเช่ือมโยงกบั
โครงการทีไ่ด้ท�าข้อตกลงความร่วมมอื	4	ฝ่าย
ไปแล้ว	ต้องมาคดิต่อไปว่าจะท�าอย่างไร	ภายใต้
ชุดความรูท่ี้สถาบันวชิาการด้านสหกรณ์มอียู่
	 จากค�าถามที่ว่าจะท�าอย่างไรจึงจะ
มีเกษตรกรที่มีความคิดดีๆ	ให้มากขึ้นนั้น	มี
ความเห็นว่าเมื่อจะน�าต้นแบบใดๆ	ไปวางใน
พืน้ทีแ่ต่ละแห่ง	ควรต้องดบูรบิท	วตัถดุบิ	และ
ปัจจัยที่เกื้อหนุนกัน	โดยต้องให้ความส�าคัญ
ในการสื่อสารและสร้างความตระหนักให้รู้
ถึงต้นทุนทั้งหมดที่มีมากกว่าต้นแบบที่จะน�า
ไปถ่ายทอดให้	เพราะชุดความรู้เป็นเพียงแค่
ต้นแบบและแต่ละพื้นที่ก็มีบริบทที่แตกต่าง
กันไป	การท�าโครงการนี้ถือเป็นโอกาสของ	
ส.ป.ก.	จังหวัด	ซึ่งในการท�างานจริงๆ	ไม่ใช่
เรื่องง่ายแต่จะต้องใช้เวลาและยังมีองค์ประ
กอบอื่นๆ	อีกมากในการท�างาน	
	 ในส่วนของโครงการเกษตรกรรุ่น
ใหม่ที่กล่าวถึงข้างต้น	เห็นว่าเป็นโอกาสของ	
ส.ป.ก.	จังหวัด	เพราะมีต้นทุนอยู่แล้วในเรื่อง
ของการพฒันาคนและมกีลุม่เป้าหมายทีค่่อน
ข้างชัดเจน	รูปแบบการท�างานไม่ว่าจะเป็น
งานวิจัยต่างๆ	ท่ีทาง	สกว.	สนับสนุนให้ท�า

คุณวินัย	เมฆด�า
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ก็ได้พัฒนากันอยู่แล้ว	เพราะฉะนั้นถ้าจะมี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและ	มีกระบวนการ
ท�างานทีเ่ชือ่มโยงให้	ส.ป.ก.	จงัหวัดจะท�างาน
ง่ายมาก	เพราะ	ส.ป.ก.	จังหวัดสามารถคิด
โครงการ	วเิคราะห์และจดัท�าแผนเองได้	ฉะนัน้
เมือ่ได้เชือ่มโยงกบัความร่วมมอืส่วนนีแ้ล้วจะ
เหน็ว่าเป็นโอกาสทีด่	ีทัง้นีย้งัเหน็ว่าเจ้าหน้าที่	
ส.ป.ก.	มีความสามารถมาก	จึงมั่นใจว่าจะ
น�าไปพัฒนาต่อได้	ซึ่งถ้าเปิดโอกาสให้จึงไม่
น่าเกินความสามารถของเจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	
และอีกส่วนหนึ่งคือภายใต้โครงการนี้	หลาย
พื้นที่เริ่มมองเห็นขบวนการท่ีจะถ่ายทอดลง
ไปถึงชุมชนค่อนข้างชัดเจน	นอกจากนี้ยังมี
ความร่วมมือจาก	สวก.	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ท�างานอยู่ในระดับชุมชนอยู่แล้ว	ท�าให้มอง
เห็นโอกาสต่างๆ	ในการพัฒนาโครงการมาก
ยิง่ขึน้	ถ้าทกุฝ่ายมจุีดมุง่หมายเดยีวกนัและใช้
การบูรณาการรวมถึงความร่วมมือ	คิดว่าน่า
จะท�าให้โครงการนี้ประสบผลส�าเร็จได้อย่าง
สวยงาม

รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท :	
สถาบันวิชาการดานสหกรณ มก.
	 ในปัจจบุนัโลกก�าลงัต้องเผชญิวกิฤต
ต่างๆ	มากมาย	ค�าถามคือ	จะแก้ไขอย่างไร?		
ต้องขอบคุณ	สกว.	ที่ให้การสนับสนุนในการ
ท�างานวิจัยของสถาบันฯ	มาโดยตลอด	สิ่งที่
ท้าทายในทีน้ี่คอืแต่ละคนจะคดิแก้ปัญหาแตก
ต่างกนัไป	เพราะ		ต้นทนุความรูท้ีแ่ตกต่างกนั	
มุมมองที่ไม่เหมือนกัน	และประสบการณ์ท่ี

แตกต่างกัน	ท้ังนี้จากการวิเคราะห์ปัญหา
ของประเทศไทยโดยสภาพัฒน์	สรุปไว้ว่า
ประเทศไทยประสบปัญหาอย่างแรกคอื	ความ
ยากจน	ซ่ึงปัจจุบันได้รับการแก้ไขปัญหานีไ้ด้
เหลือร้อยละ	8	ของประเทศ	ซึ่งลดลงจากปี
ก่อนๆ	ทีว่ดัได้ประมาณร้อยละ	20	ของประเทศ
โดยใช้ตัวชี้วัดจากรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี	แต่
ปัญหาที่ส�าคัญยิ่งกว่าคือการแก้ปัญหาความ
เหลือ่มล�า้และการกระจายรายทีไ่ม่เป็นธรรม	
ซึง่ปัญหานีไ้ม่ว่าจะผ่านมากีปี่กย็งัไม่สามารถ
แก้ไขได้	ส่วนปัญหาอืน่ๆ	เช่น	ปัญหาขาดแคลน
แรงงาน	คนสูงอายุเพิ่มมากขึ้น	ค่านิยมเสื่อม
ถอย	การพัฒนาต้องพึ่งพาต่างประเทศ	และ
การบรหิารของภาครฐัอ่อนแอ	กจ็�าเป็นต้องหา
มาตรการแก้ไขเช่นเดยีวกนั		ในมมุมองของนกั
วชิาการเหน็ว่า	ปัญหาความยากจนแก้ไขได้ไม่
ยาก	แต่ปัญหาความเหลื่อมล�้านั้นจะแก้ไขได้

อย่างไร	เมื่อปี	2552	ประเทศไทยเริ่มใช้ดัชนี
ชี้วัดความผาสุขของคนไทย	ประกอบด้วยตัว
ชีว้ดั	5	ตวั	ซึง่ภาพรวมแล้วประเทศไทยอยูใ่น
เกณฑ์ปานกลาง	มีตัวชี้วัดเรื่องสุขอนามัยอยู่
ในเกณฑ์ดีมาก	นั่นแสดงว่าคนไทยใส่ใจใน
เรื่องสุขภาพ	และการเลือกบริโภค	แต่ปัญหา
ทีน่่าเป็นห่วงคอืเรือ่งของสิง่แวดล้อมและเรือ่ง
ของการศกึษาทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ต�า่สุด	แสดงว่าส่ิง
ท่ีต้องได้รบัการแก้ไขมากทีส่ดุคอืเรือ่งของการ
ศึกษาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
	 ส�าหรับมุมมองเรื่องความยากจน
นั้น	ภาครัฐมองว่าคนจนคือ	คนท่ีอยู่ใต้ขีด
ความยากจน	โดยใช้ตวัเงนิเป็นตวัตัง้	มข้ีอมลู
ว่าคนไทยเป็นคนจนเพียง	8%	เท่านั้น	ในมุม
มองของคนจนตีความว่า	คนที่ไม่พอกิน	เงิน
ไม่เหลือ	และเป็นหนี้เป็นสิน	ส่วนนักวิชาการ
บางกลุม่มองคนจน	ว่าเป็นคนท่ีขาดโอกาสใน
การเข้าถงึทรพัยากรและประเทศไทยมปัีญหา
เชิงโครงสร้างซ่ึงเป็นต้นเหตขุองความยากจน	
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าแต่คนคนก็มมีุมมอง
ที่แตกต่างกันไปในปัญหาเดียวกัน	
	 ประสบการณ์จากการท�างานวิจัย
ของสถาบันฯ	มากว่า	12	ปี	พบว่าปัญหา
ความยากจนสามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่ม	
คือ	จนความคิด	จนเศรษฐกิจ	และจนเพื่อน
ฝูง	จึงเป็นที่มาที่เครือข่ายนักวิจัยได้ช่วยกัน
คิดค้นด้วยการท�างานเชื่อมโยงความร่วมมือ
เป็นกลุ่มองค์กรในพื้นที่	45	จังหวัด	โดยใช้
เวลา	4	ปี	ได้ผลลัพธ์	127	เครือข่าย	ซึ่งสิ่ง
ที่ค้นพบจากงานวิจัยนี้เป็นนวัตกรรมที่เรียก
ว่าการเชื่อมโยงเครือข่ายคุณค่า	
	 โจทย์วิจัยหลักของสถาบันฯ	คือ	
สหกรณ์จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนและ
พัฒนาชุมชนได้อย่างไร?	ซึ่งกรอบการวิจัย
และนวัตกรรมนั้นต้องเริ่มจากการออกแบบ	
โดยต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบ	
เพราะคนที่เข้ามามีส่วนร่วมมีความแตกต่าง
กนัในหลายๆ	ด้าน	ต้องออกแบบเพือ่ทีท่กุคน
จะสามารถมส่ีวนร่วมและใช้นวตักรรมได้	เพือ่
มุ่งสู่เป้าหมายในปี	2559	ว่า	ให้คนในสังคม
มี	“จิตวิญญาณการร่วมมือกัน”	เพื่อพัฒนา
ประเทศ	ทั้งนี้การจะได้นวัตกรรมจะต้องใช้

รศ.จุฑาทิพย์	ภัทราวาท

 
การพัฒนาสหกรณให

เปนองคการธุรกิจฐานสังคม (Social 
Economy Enterprise: SEE) ซึ่งมีคุณลักษณะ
สําคัญ 5 ประการ ไดแก การริเริ่มจากภายในไปสู

ภายนอก สมาชิกมีสวนรวมบนหลักการพึ่งพาและรวมมือ
กัน ทํางานอยางมีแบบแผนเปนมืออาชีพ มีการทํางาน
รวมกับภาคีพันธมิตร ภายใตแนวทางการคาที่เปน

ธรรม และตองไมรับทุนจากภายนอกจนขัด
ตอการเปนองคการอิสระ
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บันได	3	ขั้น	ขั้นแรกคือการเพิ่มสมรรถนะ
แก่ปัจเจกบุคคล	กระตุ้นจิตส�านึกในการ
พึ่งพาและร่วมมือกัน	ท�าให้มีเครือข่าย	ขั้นที่
สองคือการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร	
มีองค์กรท่ีเข้มแข็ง	และขั้นที่สามคือการยก
ระดับองค์กรในการเป็นกลไกการขับเคล่ือน
การพัฒนาชุมชนและสังคมสู่สังคมเป็นสุข	
และหากสามารถขยายออกไปยังระดับกลาง
น�้าและปลายน�้าได้ก็จะเกิดความยั่งยืนได้
	 การท�างานวจิยัตัง้แต่ปี	2543	จนได้
ชดุความรูจ้ากงานวจัิยและนวตักรรม	เช่น	เครอื
ข่ายคณุค่า	การสร้างผูน้�าการเปลีย่นแปลงใน	
4	มติ	ิการขบัเคลือ่นกลยทุธ์สูก่ารเปลีย่นแปลง	
และกรอบการพัฒนาระบบคุณค่าและการ
ค้าที่เป็นธรรม	(Fairtrade)		นั้นเป็นไปภาย
ใต้กรอบการวิจัยซึ่งต้องมีการท�างานอย่างมี
แบบแผน	มกีารใช้การจดัการความรูเ้พือ่ให้ได้
มาซึง่แนวทางการปฏบิตัทิีด่	ีทัง้นีน้วตักรรมตวั
ล่าสดุของสถาบันคือ	การพัฒนาสหกรณ์ให้เป็น
องค์การธุรกิจฐานสังคม	(Social	Economy	
Enterprise:	SEE)	ซึ่งมีคุณลักษณะส�าคัญ	
5	ประการ	ได้แก่	การริเร่ิมจากภายในไปสู่
ภายนอก	สมาชกิมส่ีวนร่วมบนหลกัการพึง่พา
และร่วมมือกัน	ท�างานอย่างมีแบบแผนเป็น
มืออาชีพ	มีการท�างานร่วมกับภาคีพันธมิตร	
ภายใต้แนวทางการค้าทีเ่ป็นธรรม	และต้องไม่
รบัทนุจากภายนอกจนขดัต่อการเป็นองค์การ
อิสระ
	 ตวัอย่างนวตักรรมทีไ่ด้จากงานวจัิย	
เช่น	นวตักรรมต้นแบบของข้าวคณุธรรม	ซึง่มี
พ่อวิจิตร	บุญสูง	เป็นผู้น�ากลุ่ม	ได้ตั้งปณิธาน
ทีท้่าทายไว้ว่า	“ท�านา...ต้องได้นา”	หรอืกรณี
พ่อวชิยั	ประกอบทรพัย์	ผูน้�ากลุม่ชาวสวนผล
ไม้คุณภาพ	จ.จันทบุรี	ที่ต้ังโจทย์ท้าทายไว้
ว่า	“ท�าอย่างไร...เกษตรกรจะรักษาสวนผล
ไม้เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน?”	กลุ่ม
ชาวนา	จังหวัดชัยนาท	ที่ไม่ต้องการเงินช่วย
เหลอื	แต่ต้องการความรูท้ีจ่ะช่วยให้ประกอบ
อาชีพการท�านาได้อย่างยั่งยืน	กลุ่มธุรกิจเชิง
คุณค่าสามพราน	ที่มีปณิธานร่วมคือ	ภาคีทุก
คนต้องเข้าใจและเข้าถึงเกษตรอินทรีย์	โดย
มีสวนสามพรานเป็นเสาหลักให้ความรู้และ

ปัญญา	ไปสู่ความกินดีอยู่ดีถ้วนหน้า	โดยมี
อุดมการณ์ร่วมคือ	เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย์	
ห่วงใยผู้บริโภค	เห็นชอบแนวคิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน	และเชื่อมั่นในการพึ่งพาและร่วมมือ
กัน	ซึ่งทั้งหมดนี้คือตัวแบบที่ได้จากงานวิจัย
ของสถาบันฯ	
		 ในส่วนของงานสหกรณ์นั้นต้องเริ่ม
จากตวัประชาชน	ปัญหาคอืถ้าประชาชนไม่มี
ทุนความรู้แล้วจะไปไม่รอด	งานสหกรณ์ของ
ไทยนัน้มกัขึน้อยูก่บันโยบายรฐัทีจ่ะเข้าไปท�าให้
กลุ่มสหกรณ์เข้มแข็ง	แต่ทั้งนี้	“การไปบอก
ให้ท�า	จะไปไม่รอด”	การจูงให้กลุ่มสหกรณ์
เดินตาม	ไม่มีทางท่ีจะประสบความส�าเร็จ
ได้	ต้องคิดใหม่ท�าใหม่	โดยต้องไปร่วมเรียนรู้	
และเริม่ต้นจากการถามว่า	“อะไรทีย่งัขาด?”	
เช่น	ขาดความรูก้ต้็องให้ความรู	้เช่นกรณกีลุม่
ข้าวคุณธรรมที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน	ต้องหาทุน
ทางสังคมของกลุ่ม	ส�าหรับกลุ่มนี้ทุนเดิมเขา
บอกว่าพวกเขาเป็นชาวนาอรหนัต์	จงึเป็นท่ีมา
ของแบรนด์	“ข้าวคุณธรรม”	ขึ้นโดยเริ่มจาก
การร่วมกันวางแผนการผลิต	การตลาด	ร่วม
กันค�านวณพื้นท่ีของสมาชิก	ได้ผลผลิตเท่า
ไหร่	ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการเรียนรู้ระหว่างนัก
วิชาการกับกลุ่มเกษตรกร	ร่วมกันหาตลาด	
เกิดภาคีพันธมิตร	เป็นกระบวนการพัฒนา
แผนธุรกิจที่นักวิชาการเข้าไปช่วยตามความ

ต้องการของเกษตรกรเป็นหลัก	
	 อย่างไรกต็ามประเดน็การใช้ท่ีดนิให้
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก	
ซึ่งถ้านักวิชาการไม่ค�านึงถึงแต่ตัวช้ีวัดท่ีเป็น
ภารกิจของตน	แต่มองไปท่ีความส�าเร็จของ
เกษตรกรจะประสบความส�าเรจ็	ควรมองใหม่
ว่าถ้าส่งเสรมิการผลติให้ได้ผลผลติ	Best	from	
farm	แล้วจะหาตลาดให้เกษตรกรเหล่านัน้ได้
อย่างไร	ซึ่งนักวิชาการจะมีส่วนช่วยในส่วนนี้
คอื	ตลาดท่ียัง่ยนืของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่
ทีเ่ข้าไปส่งเสรมินัน้อยูท่ีใ่ด	ซ่ึงจะเป็นชดุความ
รูท้ีเ่รยีกว่า	Cooperative	Strategy	เพือ่ตอบ
โจทย์	“ท�าอย่างไรให้เกษตรกรมีอาชีพและมี
ชีวิตที่มีความสุข?”
	 โครงการความร่วมมือของ	4	หน่วย
งานในวนันี	้ควรเป็นไปในลกัษณะของ	Project	
base	learning	โดยอาจเลือกจากพื้นที่ที่มี
เจ้าหน้าที่	ส.ป.ก.	และเกษตรกรท่ีสมัครใจ
เข้าร่วมโครงการ	ซึ่งทางสถาบันฯ	จะเข้าไป
ช่วยสนบัสนนุโดยใช้ทนุความรูร่้วมกบัทนุของ	
ส.ป.ก.	ในพื้นที่	เพื่อร่วมกันท�างานท้าทาย
ในการตอบค�าถามว่า	“ท�าอย่างไรจึงจะช่วย
ให้เกษตรกรใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	และมีความสุขในการ
ประกอบอาชีพ”	จึงหวังว่าในเร็วๆ	นี้พวกเรา
คงได้ร่วมมือกันท�างานตามที่คาดหวัง
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