
14 ฅนสหกรณ์

เช้าวนัหนึง่ เมือ่เดอืนทีแ่ล้ว ในช่วง

หน้าร้อน ผมได้มีโอกาสใช้เวลา “นอน

หลบั” บนรถบสั เป็นเวลา 2 ชัว่โมง จาก

มหาวทิยาลยั เพ่ือเดนิทางไปยัง “มิชิโนะ

เอกิ” ถ้าจะให้เห็นภาพแล้ว ผมขอเรียก

ง่ายๆ ว่า “ที่พักข้างทาง” บ้านเค้า น่า

เข้ากับชื่อเรื่องเรามากกว่า

แดดส่องลกูตาพาให้ผมลมืตาตืน่

มาหลงัจากนทิราไป 2 ชัว่โมง ตืน่มากไ็ด้

ขนมปัง และ ไอศครมี แต่ทีส่�าคญัคอื มผีู้

ใช้บรกิารอย่าง “คบัคัง่ !!” แม้ว่าจะมทีีต่ัง้

อยูข้่างทางอนัไกลโพ้นความเจรญิกต็าม ... 

เดินมาซกัพกักเ็จอกบัน�า้แอปเป้ิล ซึง่ปกติ

ผมจะซื้อในราคาประมาณ 200 – 300 

เยน ท่ีน่ีกลับต้ังราคาไว้ที ่500 เยน !! แต่

พบว่ามีคนซ้ือจนแทบจะหยิบกันไม่ทัน 

.... เดินออกมาจากตัวซุปเปอร์ เจอร้าน

อาหารเล็ก ๆ ร้านนึงตั้งอยู่ข้าง ๆ กัน 

คนแน่นเอี้ยด -.- แถมมีสลัดผัดสดให้

ทานได้ไม่อั้น ผมเลยจองที่นั่งไว้ เผื่อดู

งานเสร็จ แล้วหิวแล้วจะได้มาน่ังทาน

ข้าวต่อ.... จองเสร็จแล้วก็เดินไปรอบๆ 

ก็เจอบ้านแปลก ๆ ด้านนอกเขียนไว้ว่า 

“ยูกิมุโระ” (บ้านหิมะ) เปิดเข้าไปก็เจอ

น�้ำพริกฝีมือแม่
แบรนด์ในต�ำนำน

คอนนิจิวะ >> สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ... ช่วงนี้ก�าลังเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง
ที่ญี่ปุ่น อากาศที่นี่เริ่มหนาว เหมือนภาคเหนือตอนบนๆ บ้านเราแล้ว
ครับ :D ...น่ีก็ครบรอบหน่ึงปีแล้ว พี่ผมได้เขียนบทความให้กับวา
รสารฅน สหกรณ์ในต่างแดน แต่คาดว่าผมก็ยังต้องทนหนาวที่นี่
ต่ออีกหนึ่งปีเพื่อส�าเร็จภารกิจที่ตั้งไว้ หวังว่าผู้อ่านจะไม่เบื่อผมไป
ซะก่อน ช่วยทนผมกันต่อไปก่อนนะครับ -/\-

พบกบัทีพั่กรถขนาดเท่าป้ัมน�า้มนัขนาด

ใหญ่บ้านเรา ที่มีซุปเปอร์มาร์เกตตั้งอยู่

ข้างถนน ระหว่างทางจากเมืองฮิโรชิม่

า กับ เมืองชิมาเนะ ตัวซุปเปอร์มาเกต 

มีทั้งผัก ผลไม้สดแปลก ๆ ที่หาซื้อตาม

ห้างแถวบ้านไม่ค่อยจะได้ (เช่น พริก ผกั

บุ้ง และ โหระพา) และรูปทรงดูไม่ค่อย

จะได้รูปเหมือนเวลาที่ผมไปซื้อตามห้าง

แถวบ้าน รวมไปถงึผลผลิตเกษตรแปรรปู 

ช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่น

ฮิบโปชมพู

มุมมองจำกคนแดนไกล..................................................................................
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ฅนสหกรณ� 15

ครบั (เพยีงแต่สนิค้าแบบ

นีใ้นญีปุ่น่ค่อนข้างหายาก) 

... แต่ที่ฟังแล้วรู้สึกดีคือ 

สินค้าที่ขายและใช้ในมิชิ

โนะเอกแิห่งนีท้ัง้หมด เป็น

ผลิตผลการเกษตรที่มา

จากเมอืงโชบาระ และเขต

เมอืงทาคาโน่ทัง้หมด !! นัน่

แปลว่า หากคุณเข้ามาซ้ือ

สนิค้าที ่มชิโินะเอกแิห่งนี้ 

เท่ากบัคณุเป็นส่วนหนึง่ที่

ช่วยเกษตรกรในเมืองโช

บาระนั่นเอง

อย่างที่ผมเคย

เกริ่นๆ ไว้ในบทความ

เล่มก่อนๆ ราคาที่ดินใน

ประเทศญีปุ่น่นัน้ค่อนข้างสงู 

(มาก) รวมกับเกษตรกรส่วนมากกม็อีายุ

ค่อนข้างสูงเนือ่งจากเป็นผูท้ีเ่กษยีณจาก

การท�างานประจ�าและใช้เวลาว่างแก้เบือ่

โดยการปลูกผักเล็ก ๆ น้อย ๆ พื้นที่ท�า

เกษตรของเกษตรกรบ้านเค้าโดยเฉลีย่ก็

เลยเป็นพืน้ทีเ่ลก็ ๆ  หากเทยีบกบับ้านเรา 

เกษตรกรส่วนมากก็เป็นเกษตรกรรายย่อย 

สนิค้าทีผ่ลติได้จะน�าไปขายผ่านสหกรณ์ 

จ�าเป็นต้องรวมกนักบัเกษตรกรเพือ่นบ้าน

มิชิโนะเอกิ:
ที่พักรถที่มี
ซุปเปอร์มาเกต
ตั้งอยู่ริมถนน
ระหว่างเมือง
ฮิโรชิมากับเมืองชิ

ห้องเกบ็หมิะ ด้านในมห้ีองเกบ็ของทีแ่ช่

น�้าแอปเปิ้ลที่ผมพึ่งเห็นเมื่อซักครู่ หลัง

จากนั้นก็เริ่มดูงานกับทางมหาวิทยาลัย 

พร้อมกับค�าถามในใจมากมาย

ค�าถามแรกคือ ท�าไมที่พักข้าง

ถนนที่ตั้งในท�าเลลักษณะนี้ กลับมีผู้มา

จ่ายตลาดผกัผลไม้ได้เยอะขนาดนี ้แม้ว่า

ผกัจะมรีาคาถกูกว่าห้างซปุเปอร์มารเกต

ทั่วไป แต่ลักษณะสินค้าก็ไม่ได้สวยงาม

แบบของในห้างพวกนั้น ของบางอย่าง

มีแค่ถุงสองถุง ... ฟังบรรยายไปซักพัก

ผมเลยได้ค�าตอบ ว่าค�าตอบก็ไม่ได้แตก

ต่างกับสาเหตุที่ว่า ท�าไมแม่บ้านไทยถึง

ชอบจ่ายตลาดสดมากกว่าเดินห้างเลย

ครบั คนญีปุ่น่กเ็หมอืนกบัคนบ้านเราครบั 

อะไรถูก ๆ  เยอะ ๆ  ดี ๆ  (ไม่ต้องคุณภาพ

ที่ 1) เค้าก็เลือกสินค้าประเภทนั้นก่อน
มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างคับคั่งแม้ว่า

จะไกลจากเมืองมากก็ตาม
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16 ฅนสหกรณ์

ให้ได้ขนาดท่ีเยอะระดับหนึง่ อีก

ท้ังยังมีการก�าหนดมาตรฐานที่

ค่อนข้างสงู เดนิทางกไ็กล และที่

ส�าคัญ เพ่ือบ้านกไ็ม่ค่อยจะปลกู

ผักเหมือนกันด้วยซิ -.- ... 

โดยความร่วมมอืของภาค

รัฐและเอกชนในท้องที่ “ที่พัก

ข้างทาง” แห่งนี้ก็ได้ถือก�าเนิด 

ให้เกษตรกรได้มีช่องทางฝาก

จ�าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น โดยมิ

ชิโนะเอกิแห่งนี้ เกษตรกรราย

ย่อยๆ สามารถน�าสินค้าเกษตร

ทุกชนิด ... ขอย�้าอีกครั้งครับว่า 

“ทุกชนิด” มาฝากขายไว้ที่มิชิ

โนะเอกิแห่งนี้ จะถูกเก็บค่านาย

หน้า 17% ของราคาสนิค้าทีข่าย

ได้ สนิค้าเหลอืเท่าไหร่ เกษตรกร

ก็สามารถมารับคืนได้ ในเวลาที่

ตกลงกันไว้ สินค้าที่ไม่สามารถ

ขายได้ ก็จะถูกแปรรูปไว้ในร้าน

อาหารทีม่ไีว้ (โดยเฉพาะผกัดอง

จะมชีือ่เสยีงมากของมชิโินะเอกิ

แห่งน้ี แม้ว่ารสชาตจิะเตม็ไปด้วย

ความเคม็ของเกลอื แต่เพือ่นของ

ผมกลบับอกว่า “เหมอืนรสชาตทิี่

ในตวัผูบ้รโิภคชาวญีปุ่น่ชาตนิยิม

ที่ต้องการทดลองสินค้าใหม่ๆ ... 

ได้ออกมาเป็นน�้าแอปเปิ้ลใส่ใน

ขวดที่แสนจะเดิมๆ (เน้นอีกครั้ง

ว่า ธรรมดา) แต่สร้างมูลค่าเพิ่ม

จากน�า้แอปเป้ิลธรรมดาได้สูงถงึ 

200 – 300% และขายดด้ีวยอกี 

ผมมองว่าจุดนีแ้หละครับ

ทีเ่ป็นประโยชน์ ทีน่�าเรือ่งราวครัง้

นี้มาเล่าสู่กันฟัง 

จดุเริม่ต้นของความส�าเรจ็

ของที่พักข้างทางแห่งน้ี มันเร่ิม

จากจุดง่ายๆเลยเลยครับ ค่า

นิยม “เราท�า เราใช้” ... ซึ่งเป็น

หลกัการทีไ่ม่แตกต่างกบัสหกรณ์

ของเรา เลยครับ ที่สมาชิกสวม

หมวกสามใบ คือ “หมวกผู้ใช้

บริการ ผู้บริหาร และผู้ได้รับผล

ตอบแทนของสหกรณ์”  ชาวเมอืง

อุดหนุนสินค้าในฐานะลูกเมือง

อย่างล้นหลาม ส่งผลให้ผู้ผลิต

สามารถด�ารงธุรกิจ และเรียนรู้

พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้

ได้สนิค้าคณุภาพจนกลายมาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในด้านผลตินัน้ๆ เมือ่สินค้าจากเกษตรกรที่มาวางจ�าหน่ายในมิชิโนะเอกิ

ให้กับสินค้าของเค้า เช่น ผักดอง และ

น�้าแอปเปิ้ล โดยการน�า แอปเปิ้ลสด 

สินค้าหลักที่เป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้ 

(แต่ขายไม่หมด) น�ามาผลิตแปรรูปเป็น

น�้าแอปเปิ้ล (อุตสาหกรรมแปรรูปภาค

ครัวเรือน) รวมกับการใช้ภูมิปัญญาใน

การเกบ็รกัษาคณุภาพของตวัสนิค้าด้วย

การน�าไปเกบ็รกัษาอุณหภมิูในบ้านหมิะที่

สร้างไว้เป็นพเิศษ ผสมเข้ากบัความเข้าใจ

แม่ท�าให้ทานยามเดก็” แกเลยชอบมาก 

และตักเพิ่มซะเต็มจาน) ส่วน 83% ของ

ราคาสนิค้าทีเ่กษตรกรขายได้ กจ็ะถกูโอน

เข้าบัญชีของเกษตรกรทุกเดือน ลูกค้า

ส่วนมาก กเ็ป็นชาวเมอืงผูอ้าศยัในเขตนี้

แต่คอนเซปที่ผมคิดว่า “โดน

ใจ” - - ผมมาก ซึ่งเป็นประเด็นที่ผม

สนใจในวันนี้คือ สินค้าขายดีของท่ีพัก

ข้างทางแห่งนี้ก็คือ การสร้างมูลค่าเพิ่ม

สนิค้าได้รบัการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง กเ็ป็น

ที่รู้จัก .... ทั้งนี้ทั้งนั้นขอแค่เริ่มจากการ

ใช้บริการจาก “คนวงใน” ก่อน เท่านั้น

แหละครับ แต่ประเด็นต่อมาคือ “การ

สร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้า” ครับ

ส่วนตวัผมตัง้แต่เลก็จนโต หากได้

กลิน่น�า้พรกิปลาทูฝีมอืคุณนดิ (คุณแม่ของ

ผมเองครบั) กเ็ป็นต้องหวิข้าวทกุครัง้ แต่

เวลาอยูน่อกบ้าน ไปหาน�า้พรกิเจ้าอร่อย
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การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแอปเปิ้ลที่จ�าหน่ายไม่หมดมาแปรรูปเป็นน�า้แอปเปิ้ล

เรือ่งข�าๆ ทีเ่ล่ามาแทบไม่มอีะไร

ต่างกบัความพยายามแปรรสูนิค้าสหกรณ์

ที่เราพยายามท�ากันอยู่เลยครับ สินค้า

สหกรณ์ในบรเิวณใกล้เคยีงกนั แทบไม่มี

อะไรทีแ่ตกต่างกนัเลยครับ (อาจจะต่าง

กันที่ชื่อเสียงเรียงนาม) แต่เนื้อสินค้า

แทบไม่มีอะไรที่แตกต่างกันไปเลยครับ 

ในมุมมองของผม คือ เราขาดส่วนผสม

ของ “การน�าภูมิปัญญามาประยุกต์” 

หรือผมเรียกว่า “กลิ่นไอ...น�้าพริกฝีมือ

แม่” ทีเ่ปรยีบเสมือนแบรนด์ในต�านานที่

ไม่ต้องเปิดต�าราทัง้ห้องสมดุ จ้างนกัการ

ตลาดมา นวตักรรมทีอ่ยู่ในกระบวนการ

ผลติทีส่่งต่อจากรุน่สูรุ้น่กเ็ปรยีบเสมอืน

แบรนด์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยไม่รู้ตัวแหละ

ครับ เหมือนกับกรณีของมิชิโนะเอกิ ที่

สร้างเรือ่งราวของ “น�า้แอปเป้ิลธรรมดา” 

ให้กลายมาเป็น “น�า้แอปเป้ิลในต�านาน” 

ได้อย่างง่ายดาย 

.....แต่สิง่ส�าคญัคือ “กล่ินไอ...น�้า

พริกฝีมือแม่” ของเรา ต้องมีเอกลักษณ์

ทีช่ดัเจน เอกลกัษณ์นีแ่หละครบั จะเป็น

ที่มาของเรื่องราว ที่เราจะใช้น�าเสนอถึง

ความแตกต่างของตวัสนิค้าเรา เพือ่ตอบ

ค�าถามให้ได้ว่า “ท�าไมสินค้าเรา ถึงตั้ง

ราคาแพงกว่าคนอื่น” ได้ ทั้งนี้ก็อย่าลืม

นกึถึงกลุม่เป้าหมายของเราด้วยนะครบั 

ว่าสินค้าเราจะเอาไปขายใคร? 

วนันีผ้มสรปุเรือ่งการสร้างมลูค่า

เพิม่ในตัวสินค้าให้ผู้อ่าน อ่านกนัจนเบือ่

เลย ถ้ามโีอกาสจะเกบ็เรือ่งราวมาเล่าให้

ฟังอีกนะครับ

 

เจ้าแล้วเจ้าเล่าทีเ่ค้าล�า่ลอืว่าฝีมอืสดุยอด 

กห็าฝีมือแบบแม่ทานไม่ได้ และผมกเ็ชือ่

เหลือเกินว่าผู้อ่านหลายๆท่านก็ไม่แตก

ต่างกับผมหรอกมั้งครับ ... ค�าถามคือ 

“คุณนิดใส่อะไรลงไปในน�า้พริก”

 ผมมีตัวอย่างข�าๆ จากมุมมองผู้

บริโภคคนหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังครับ 

จากความที่ผมนั้นเป็นคนตุ้ยนุ้ย 

(หน่อยๆ) ผมมักจะชอบไปเดินเที่ยว

ตามงานนทิรรศการ OTOP เพือ่หาอะไร

แปลก ๆ ใหม่ทาน บางครั้งผมกลับพบ

ว่า อาหารที่วางอยู่แทบจะนับชนิดได้ 

เหลือบไปเจอร้านหนึ่ง ลูกค้าแน่นร้าน 

สินค้าจัดท�าหีบห่อสวยงาม เขียนข้าง

กล่องว่า “Best Quality” แต่พอแกะ

ออกมารสชาติก็ไม่ได้แตกต่างกับสินค้า

ชนดิเดยีวกนัทีใ่ส่ถงุก๊อปแก๊ปวางอยูข้่างๆ 

เลย ... ผมมีค�าถามว่า เดือนต่อมาถ้าผม

เจอสนิค้าชนดินีอ้กี ผมจะซือ้กนิอกีรอบ

หรือไม่ครับ ? ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเชื่อ

ว่าผมคงตอบว่า “ไม่” และผมคงกลบัไป

ซือ้สนิค้าใส่ถงุก๊อปแก๊ปทีข่ายข้างๆ แน่ๆ
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