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เกริ่นน�า
ราวกลางเดอืนพฤศจกิายนทีผ่่านมา ทมีงานสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์ 

(สว.สก.) ได้รับเชิญจากส�านักงานสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ สาขา

ภมูภิาคเอเชียแปซฟิิก (ICA-AP) ให้ไปร่วมประชมุสมัมนาระดบัชาตทิีส่าธารณรฐั

ประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยหวัข้อประชมุเป็นเรือ่ง “การสร้าง

ระบบสหกรณ์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”โดยหน่วยงานเจ้า

ภาพ ICA มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์และ

แนวปฏิบัติท่ีดีจากสหกรณ์ในประเทศต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค

ประชาชนและภาคสหกรณ์ที่เพิ่งริเริ่มให้มีขึ้นตามประกาศนายกรัฐมนตรี ได้น�า

ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสหกรณ์อย่างเหมาะสม

ในส่วนของสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ ทาง ICA-AP ได้เชิญให้ไปน�า

เสนอแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer 

Shop เพราะเหน็ว่าเป็นนวตักรรมส�าหรบั

ตวัแบบธรุกจิสหกรณ์ทีไ่ด้น�าเอาแนวคดิ

ชวนคุยเรื่องสหกรณ์สปป.ลาว

สว.สก.

การบริหารจัดการโซ่อุปทานเชื่อมโยง

ธรุกจิระหว่างผูผ้ลติและผูบ้รโิภคซึง่เป็น

แนวทางทีจ่ะช่วยลดจดุอ่อนและอปุสรรค 

และเปิดโอกาสการแข่งขนัในเชงิธรุกิจของ

สหกรณ์ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมทีม่ี

การแข่งขันสูง

เกี่ยวกับความช่วยเหลือของ 
ICA-AP ที่มีต่อสปป.ลาว

ICA-AP ได้ให้ความช่วยเหลือ

แก่กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ของ

สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมุ่งไปที่การ

เพิ่มรายได้แก่เกษตรกร ผ่านการด�าเนิน

ธุรกิจสหกรณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-

2552 ได้ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์

การเกษตรในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวผ่านกลไกการฝึกอบรม 

และจัดประชุมในกลุ่มแม่หญิงลาว อีก

ทั้งได้เชิญเจ้าหน้าที่กระทรวงกสิกรรม

และ ป่าไม้ (MAF) เข้าไปมีส่วนร่วมใน

มุมมองจากคนแดนไกล..................................................................................
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การอบรมเรื่องการจัดการผลผลิตให้มี

คุณภาพและรณรงค์ให้แกนน�าสหกรณ์

มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและ

พฒันาสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน

ลาว แม่หญิงลาวในชนบท

ในที่ประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

กับสหกรณ์ในเอเชียแปซฟิิกคร้ังท่ี 9 ดร. 

Phouang Parisak Pravongviengkham 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฝ่ายเกษตรและป่าไม้ได้

เข้าร่วมประชุมที่จัดข้ึนในประเทศไทย 

และเหน็ชอบทีจ่ะให้ความส�าคญักบัการ

ใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาการ

เจริญเติบโตในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ

ในชนบทของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว

จุดมุ่งหมายของการประชุม
ICA-AP ได้วางกรอบแนวทาง

การประชุมภายใต้หัวเรื่อง “Building 

up Co-operatives system in Laos” 

เพือ่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีจะให้ความช่วย

เหลือในการพัฒนาความยั่งยืนโดยการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชนบทผ่านกลไก

ของสหกรณ์ การประชุมจะได้สานต่อ

ความกา้วหน้าในการวางกรอบแนวทาง

การพัฒนาสหกรณ์ตามประกาศนายก

รัฐมนตรีในเรื่องสหกรณ์ (Prime Min 

ister Decree on Cooperatives) โดย

มีวัตถุประสงค์ส�าคัญ 2 ประการ คือ 

การผลักดนัการให้เกดิการจัดตัง้

ระบบสหกรณ์ผ่านกลไกของการพัฒนา

กฎหมายและนโยบายรัฐ

สนับสนุนด้านเทคนิคในการยก

ร่างกฎหมายและการก�าหนดนโยบายรฐั

 การประชุมระดมความคิดจะ

ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งใน

ระดับในภูมิภาคและระดับท้องถิ่นโดย

ใช้ประสบการณ์จากประเทศเพื่อนบ้าน 

และประสบการณ์จาก DGRV, ICA, 

IDACA และ ILO 

 MAF น�าเสนอ รายงานสรุป

สถานการณ์ที่เกี่ยวกับการสหกรณ์ที่

น่าสนใจ คือ ประเทศลาว  มีเกษตรกร 

75% ของประชากรทั้งประเทศ เคยมี

สหกรณ์มาก่อนแต่ประสบความล้มเหลว 

ในปัจจบุนัเมือ่รฐับาลเลง็เหน็ว่าสหกรณ์มี

ความส�าคญัท่ีจะมาช่วยยกระดบัเศรษฐกจิ

ภาคการเกษตร ที่มีสัดส่วน 35% ของ 

GDP ของประเทศ ในปี 2012 จึงได้

จัดตั้งกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์

ขึ้น และตามประกาศ Prime Minister 

Decree on Cooperatives  ปัจจุบัน

มีสหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้ว 6 สหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร 2,000 กลุ่ม 

 สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

(CLT) ซึง่เป็นองค์กรหนึง่ทีป่ระสบความ

ส�าเร็จในเรื่องสหกรณ์ในภูมิภาคลุ่มน�้า

โขง จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

เรื่องของการพัฒนาระบบสหกรณ์ใน

ประเทศลาว

 ในการประชุมครั้งนี้จะได้น�า

แนวคดิเชงิบรูณาการทีจ่ะน�าไปสูก่ารยก

ระดับการพัฒนาในส่วนของโครงสร้าง

และระบบธรุกิจสหกรณ์ในอกีระดบัหนึง่ 

จงึจะได้มกีารระดมความคดิในเรือ่งของ

เครอืข่ายคณุค่า ซึง่ก่อให้เกดิการเชือ่มโยง

ธุรกจิระหว่างผูผ้ลติและผูบ้รโิภค โดยได้

น�าเอานวตักรรมตวัแบบธรุกิจรปูแบบใหม่  

“Farmer Shop Business Model” ซึง่

ได้สร้างสรรค์โดยสถาบันวิชาการด้าน

สหกรณ์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 

ประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้แทน

รฐับาล และนกัสหกรณ์ทีเ่ข้าร่วมประชมุ

ได้ตระหนักเห็นความส�าคัญในเรื่องของ

การพฒันาในแบบองค์รวม นอกจากนัน้ 

ยงัจะเป็นการเปิดโอกาสให้เกดิความร่วมเวทีการสร้างระบบสหกรณ์ใน สปป.ลาว
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มือระหว่างไทยและลาวในการประชุม

ครั้งนี้ 

 IDACA ซึง่ได้ท�างานอย่างใกล้ชดิ

กบั MAF และชมุชนเกษตรกรในประเทศ

ลาวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรผ่าน

กลไกของระบบธุรกิจสหกรณ์ IDACA 

น�าเอาประสบการณ์ที่หลากหลายใน

ญี่ปุ่นมาเพิ่มสีสันในการประชุม

 DGRV ได้ท�างานร่วมกับ 

สปป.ลาว ในการยกระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจแก่เกษตรกร SMEs ตลอด

จนการพัฒนากรอบของกฎหมายเพื่อที่

จะให้การสนับสนุนสหกรณ์และการจัด

ตั้งสหกรณ์การเกษตร โดยเน้นไปที่การ

สร้างความเข้มแขง็แก่องค์กรของสมาชกิ 

ได้แก่ ธนาคารหมู่บ้าน เครดิตยูเนี่ยน 

และกลุ่มออมทรัพย์ จะได้มาร่วมแลก

เปลี่ยนประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย 

 ผู้อ�านวยการ ICA-AP และ ผู้

อ�านวยการ ILO จากประเทศไทย ร่วม

แลกเปลีย่นประสบการณ์ในเรือ่งของการ

พัฒนาสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย

ข้อสรุปการประชุม
การประชมุประกอบด้วย ผูเ้ข้าร่วม

ประชมุทัง้เจ้าหน้าทีร่ฐักระทรวงกสิกรรม

ป่าไม้ ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ 

กระทรวงอตุสาหกรรม ธนาคารแห่งชาติ

ลาว ประธานสหกรณ์ และผูน้�าเกษตรกร 

เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 50 คน โดยมี

ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

ท่ีประชุมเห็นชอบท่ีจะให้มีการ

เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ของประเทศเพือ่น

บ้าน เช่น กรณีของการพัฒนาหลักสูตร

การเรียนการสอนในโรงเรียน น่าจะไป

ศึกษาที่มาเลเซีย ส่วนเรื่องการยกร่าง

กฎหมาย และการวางกรอบนโยบาย

รฐั DGRV จะให้การสนบัสนนุทีจ่ะมีการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการกับประเทศเพื่อน

บ้าน โดยเฉพาะประเทศไทย (ก�าหนด

ไว้ปลายเดือนพฤศจิกายน 2557) 

ควรมีการท�า Based line Survey 

และวจิยั เพ่ือน�ามาเป็นฐานข้อมูลในการ

ยกร่างกรอบทิศทางการพัฒนาสหกรณ์

ทีป่ระชมุได้ตัง้ข้อสงัเกตถึงแนวทาง

การพฒันาอย่างบรูณาการระหว่างกระทรวง

ที่เกี่ยวข้องที่จะไม่มีการท�างานทับซ้อน

กัน เช่น กรณีกระทรวงกสิกรรมและป่า

ไม้ กระทรวงอุตสาหกรรม และธนาคาร

แห่งชาติลาว ซึ่งมีข้อสรุปว่า ควรมีคณะ

กรรมการระดบัชาต ิมกีรอบทิศทางการ

พัฒนาสหกรณ์ และควรเชิญกระทรวง

ศึกษาธิการเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ที่ประชุมเห็นว่าควรสมัครเป็น

สมาชิก ICA-AP เพื่อมีโอกาสเข้าร่วม

เวทีประชุมวิชาการและหลักสูตรอบรม

ต่าง ๆ ที่ ICA-AP สนับสนุนทั้งด้าน

วิชาการและงบประมาณ เพื่อน�าความ

รู้ที่ได้ไปพัฒนาสหกรณ์

ทีป่ระชมุมคีวามเห็นว่า ควรปรบั

โครงสร้างระบบธรุกจิของประเทศโดยน�า

ความรูข้องการจดัการโซ่อปุทานมาใช้เพือ่

ให้เกิดความเป็นธรรมและความยั่งยืน 

ข้าราชการระดบัสงูของ สปป.
ลาว ให้ความสนใจมาศึกษา
ดูงานวันสังคมสุขใจ

ภายหลงัสิน้สดุการประชมุ สถาบนั

วิชาการด้านสหกรณ์ได้เชิญข้าราชการระดับ

สงู ประกอบด้วย รองอธบิดกีรมส่งเสรมิคณะข้าราชการระดับสูง สปป.ลาวเยี่ยมชมงานวันสังคมสุขใจ
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สหกรณ์ รองอธบิดีฝ่ายวางแผน หวัหน้า

งานกรมส่งเสริมสหกรณ์ บุคลากรของ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงกสิกรรม

และป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ DGRV สปป.

ลาว เข้าร่วมศึกษาดูงานวันสังคมสุขใจ 

ณ โรงแรมสวนสามพราน ซึ่งมีภาคีทั่ว

ประเทศร่วมจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 

พฤศจิกายน 2557

ข้าราชการ สปป.ลาว ร่วม
สังเกตการณ์การประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดตั้งตลาด
เกษตรกร

ในการมาเยือนไทยคราวนี้ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ได ้ เข ้ าร ่ วมสั ง เกตการณ ์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัด

ตัง้ตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) 

ที่ทางส�านักพัฒนาธุรกิจ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ได้จดัขึน้เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 

ที่ผ่านมา โดยการประชุมครั้งนี้ทางทีม

งานสถาบันวชิาการด้านสหกรณ์ น�าโดย 

รศ.จุฑาทิพย์    ภัทราวาท ได้รับเชิญให้

เป็นวิทยากร ในการจัดการความรู้เกี่ยว

กบัแนวทางการจดัตัง้ตลาดเกษตรกรให้

ยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 78 

คน จาก 78 สหกรณ์ทั่วประเทศ

ในการนีท้างข้าราชการสาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ร่วม

แสดงความคดิเหน็และเหน็ประโยชน์ใน

การจัดตั้งตลาดเกษตรกรในสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวาระต่อไปคณะข้าราชการระดับสูง สปป.ลาวเยี่ยมชมตลาดสุขใจ

คณะข้าราชการระดับสูง สปป.ลาวเข้าร่วมสังเกตการณ์ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดตั้งตลาดเกษตรกร

สรุป
นี่ เ ป ็ น อี ก โ อ ก า ส ห น่ึ ง ที่

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จะได้

ด�าเนินการโครงการความร่วมมือ 

กับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ

อาเซยีน ส�าหรบัการผนกึก�าลงัความร่วม

มอืในการน�าคณุค่าสหกรณ์สูก่ารพฒันา

เพ่ือการลดความเหลื่อมล�้า สร้างความ

เป็นธรรมในสังคมโดยใช้หลักสหกรณ์ 

วิธีการสหกรณ์ต่อไป

คณะข้าราชการระดับสูง สปป.ลาวร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ผู้อ�านวยการสว.สก.และเครือข่าย ณ โรงแรมสวนสามพราน 
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