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สหกรณ์บ้านเค้า

ฮิปโปสีชมพู

อย่างท่ีทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ ที่ค่าครองชีพสูงมาก 
(จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน ทีป่ลายเดอืนมกัจะอาศยับะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู เพือ่เอาชวีติรอด
ในเกาะแห่งนี ้-.-) แม้ว่ารายได้หลกัของประเทศญีปุ่น่นัน้จะมาจากอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
แต่ประชากรบางส่วนกย็งัคงท�าอาชพีเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผกั ผลไม้ ปศสุตัว์ และ
อื่นๆอีกมากมาย หากแต่ค่าครองชีพที่แพง บวกรวมกับความหนาแน่นของประชากร ย่อม

คอน – นิ – จิ – วะ J สวัสดียามบ่ายท่านผู้อ่านครับ วันนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสกลับบ้านเกิดเมือง
ไทยในช่วงสงกรานต์เพื่อเก็บข้อมูลไปท�างานวิจัยต่อ (เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เริ่มหมดกระเป๋าผู้เขียน
แล้ว ทั้งนี้จึงถือโอกาสนี้กลับบ้านมากราบไหว้บุพการีที่เคารพและคิดถึง ^^) ผู้เขียนเดินทางไปเก็บ
รวมรวม ข้อมูลที่จังหวัดจันทบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งจากกรมส่งเสริมฯ และกรมวิชาการฯ คอยดูแล พา
ไปดงูานตามสหกรณ์การเกษตรต่างๆ ได้สมัภาษณ์เกษตรกร รวมถงึได้ไปดงูานตามจดุรบัซือ้ผลไม้ ของ
ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายย่อย ไปจนถึงรายใหญ่ ผู้เขียนเลยอยากแบ่งปันประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้
เคยดงูาน ณ ตลาดกลางแห่งหนึง่ในญีปุ่น่เพือ่ให้ผูอ่้านได้พอเหน็ภาพ “บทบาทของสหกรณ์การเกษตร” 
ของบ้านเค้าทีม่ีความเหมอืน และแตกต่างกบับ้านเรากนัอยา่งไรบ้างนะครบั ตลาดกลางทีผู่เ้ขยีนก�าลงั
จะพูดต่อนี้ เป็นตลาดกลางของเมืองฮิโรชิม่า ที่ท�าการซื้อขายผัก และผลไม้จากเกษตรกร ในพื้นที่ฮิโร
ชิม่า และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเมืองฮิโรชิม่านั่นเอง แต่ก่อนเข้าเรื่อง ผู้เขียนอยากจะเกริ่นน�าลักษณะ
ทั่วไปของเกษตรกรชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจพื้นเพกัน แบบคร่าวๆ นะครับ ...... 

ส่งผลให้ราคาทีด่นิมรีาคาสงูมากขึน้ตาม
ไปด้วย (สงัเกตจากค่าทีพ่กัห้องน้อยๆเท่า
แมวดิ้นตาย ไม่ห่างจากมหาวิทยาลัย ที่
ผู้เขียนอาศัยในปัจจุบัน คิดเป็นเงินไทย
ราวๆ 9,000 – 12,000 บาทต่อเดือน 
เลยทเีดยีว) แล้วอยากเอาพืน้ทีม่าท�าการ
เกษตรที่มีรายได้ไม่มากนัก

อย่างท่ีทราบกันดีว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นพื้นที่เกาะขนาดใหญ่ ที่ค่าครองชีพสูงมาก 
(จากประสบการณ์ของผูเ้ขยีน ทีป่ลายเดอืนมกัจะอาศยับะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู เพือ่เอาชวีติรอด
ในเกาะแห่งนี ้-.-) แม้ว่ารายได้หลกัของประเทศญีปุ่น่นัน้จะมาจากอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
แต่ประชากรบางส่วนกย็งัคงท�าอาชพีเกษตรกรรม ไม่ว่าจะเป็นข้าว ผกั ผลไม้ ปศสุตัว์ และ
อื่นๆอีกมากมาย หากแต่ค่าครองชีพที่แพง บวกรวมกับความหนาแน่นของประชากร ย่อม

ของบ้านเค้าทีม่ีความเหมอืน และแตกต่างกบับ้านเรากนัอยา่งไรบ้างนะครบั ตลาดกลางทีผู่เ้ขยีนก�าลงั
จะพูดต่อนี้ เป็นตลาดกลางของเมืองฮิโรชิม่า ที่ท�าการซื้อขายผัก และผลไม้จากเกษตรกร ในพื้นที่ฮิโร
ชิม่า และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเมืองฮิโรชิม่านั่นเอง แต่ก่อนเข้าเรื่อง ผู้เขียนอยากจะเกริ่นน�าลักษณะ
ทั่วไปของเกษตรกรชาวญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจพื้นเพกัน แบบคร่าวๆ นะครับ ...... 

มุมมองจากคนแดนไกล...............................................................................
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12 ฅนสหกรณ์

นอกเหนือจากเหตุผลของ “การ
เก็บภาษีพื้นที่ที่ไม่ใช้ประโยชน์” แล้ว ผู้
เขียนมีค�าถาม มาแอบถามท่านผู้อ่านที่
ท�างานประจ�ากันอยู่ ว่า “หลังเกษียณ
อายุจากงานประจ�าท่ีท�ากันแล้ว ผู้อ่าน
อยากจะท�าอะไรกนัต่อบ้าง” ผูเ้ขยีนเชือ่
ว่ามผีูอ่้านหลายๆ ท่าน คงตอบว่า “เบือ่
การท�างานแบบนัง่โต๊ะแล้วหละ อยากมี
สวนเลก็ๆ อยูห่ลังบ้านปลูกมะม่วงสักสิบ
ต้น กล้วยนดิ มงัคดุหน่อยชวีติคงมคีวาม
สุขน่าดู ^^” ลุงๆ ป้าๆ ที่ญี่ปุ่นเค้าก็คิด
ไม่แตกต่างกับเราเหมือนกันครับ เค้า
ก็เลย มาท�าสวนขนาดเล็กๆ หลังบ้าน 
บ้างก็ปลูกผัก บ้างก็ปลูกข้าว บางคน
ถงึกบัท�าเป็นอาชพีเสริม ท�าให้อายเุฉลีย่
ของเกษตรกรในจังหวัดฮิโรชิม่าที่ผมอยู่
มากถึง 70 ปี !! อายุขนาดนี้ คงปลูกให้
ได้ผลผลิตมากๆก็คงท�าได้ยากขึ้น ขาย
ทีละน้อยๆ ก็ขายล�าบาก ค่าเดินทางก็มี
ต้นทุนสูง “สหกรณ์บ้านเค้า” ก็เลยเข้า

มามีบทบาทมากขึ้น
แม้ว่าตลาดกลางที่มีรัฐบาลท้อง

ถิ่นคอยดูแลจัดการ เอื้ออ�านวยสถานที่
ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน จะรวบรวม
ผลผลติในท้องถิน่ได้ราวๆครึง่หนึง่ “แล้ว
สหกรณ์บ้านเค้า มาเกี่ยวอะไรกับตลาด

กลางหละ” ... เนื่องจากเกษตรกรเป็น
รายย่อยขนาดเลก็ๆ ผลผลิตมไีม่มาก การ
รวมกลุม่ของเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเพ่ิม
อ�านาจต่อรอง และรกัษาผลประโยชน์ให้
กบัสมาชิกเป็นอย่างมาก จากการสอบถาม
เจ้าหน้าทีผู่ค้วบคมุตลาดกลางแห่งนี ้เจ้า

ตลาดกลางซื้อขายผัก ผลไม้จากเกษตรกรของเมืองฮิโรชิมา

ตลาดกลางเมืองฮิโรชิม่า
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ฅนสหกรณ์ 13

หน้าที่แจ้งว่า “สินค้าที่ซื้อขายกันแต่ละ
วันในตลาดกลางแห่งนี้ ส่วนมากมาจาก
สมาชกิสหกรณ์รายย่อยแทบท้ังสิน้” ส่วน
ที่เหลือก็มาจากเกษตรกรรายใหญ่ท่ีมา
ขายตรงที่ตลาดกลางนั่นเอง

สหกรณ์จัดเตรียมเพียงบริการ
รวบรวมผลผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
หีบห่อที่ประทับตราสัญลักษณ์ “JA” 
หรือ “สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น” (ที่สร้างความเช่ือมั่นและตอบ
โจทย์ให้กบัผูบ้รโิภค ว่าสนิค้าเหล่านัน้ผลติ
ภายในประเทศญี่ปุ่น)  และการ ”รักษา
ผลประโยชน์ให้กับสมาชิก” เป็นบริการ

หลักของสหกรณ์ สหกรณ์ของ ”เค้า” ก็
สามารถอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่ง “ธุรกิจสิน
เชื่อ” ในการด�าเนินธุรกิจมากนัก

ตลาดกลางบ้านเค้า ท�าหน้าที่ใน
การหาคนซือ้ มาซือ้สนิค้าของเกษตรกร 
หรืออาจจะมองว่า หาผลผลิตเกษตรกร 
มาให้กับผู้ที่ต้องการสินค้าชนิดนั้นๆ 
..... ผู้เขียนเดินทางตั้งแต่ 4.00 น. จาก
มหาวิทยาลัยฮิโรชิม่า มายังตลาดกลาง
สินค้าเกษตรแห่งนี้ โดยใช้เวลา 50 นาที 
แม้จะงวัเงยีจากการเดนิทางอนัแสนจะเช้า
ตรู่ ผู้เขียนก็ต้องตาโต เมื่อพบกับความ
คกึคกัในการซือ้ขาย ณ ตลาดกลางแห่งนี้

ผูท้�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการประมลู
สินค้าเกษตรในแต่ละวัน จ�าเป็นต้องได้
รับใบประกาศเพือ่รับรอง “ความเป็นมอื
อาชีพ” ในการด�าเนินการประมูลสินค้า 
ต้องได้รับการฝึกอบรม โดยผูด้�าเนนิการ
นั้นจะสวมหมวกสีด�า ขณะท่ีผู้ด�าเนิน
การประกาศราคานั้น ผู้ใส่หมวกสีแดง
ก็จะขานรับหากราคาเป็นที่น่าพึงพอใจ
ส�าหรับผู้ประกอบการเหล่านี้ แต่ เอ ..... 
ผู้ใส่หมวกสีเหลือง คือ ใครหละ? .... ผู้
ใส่หมวกสีเหลอืงเป็นเจ้าหน้าที่ที่มาจาก
สหกรณ์ ท�าหน้าที่สังเกตการณ์ราคาซื้อ

ขายสินค้าเกษตรของวันนั้นเพื่อแจ้งให้
กับสมาชิก หากผู้ด�าเนินงานเสนอราคา
ขายสินค้าในราคาที่ไม่สูง (ไม่เป็นที่พึง
พอใจกับสมาชิก) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ก็
จะเข้าไปสอบถาม และตกลงราคากับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อปรับราคา
ให้สมาชิกอย่างสมเหตุสมผลมากขึน้ ถอื
เป็นการรกัษาผลประโยชน์ทางตรงให้กบั
สมาชิก โดยเจ้าหน้าท่ีจะท�าการบันทึก
ข้อมูล และเปรียบเทียบราคาสินค้ากับ
ตลาดอย่างสม�า่เสมอ

หลังจากผู้เขียนพยายามท�าความ
เข้าใจกับบทบาทด้านหนึ่งของสหกรณ์

บุคคลที่ท�าหน้าที่ในการประมูลสินค้าเกษตรจ�าแนกตามสีหมวก

กิจกรรมการประมูลสินค้าเกษตรในแต่ละวัน
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14 ฅนสหกรณ์

แบบไหนได้บ้าง หากสหกรณ์ด�าเนิน
เพยีงแต่ธรุกจิการตลาด? ... ผูเ้ขยีนขอยก
ตัวอย่าง ตลาดผลไม้มังคุด เป็นตัวอย่าง
ในการอธิบายกันนะครับ

หากมผีูซ้ือ้มงัคดุในตลาดแห่งหนึง่
เพยีงสองคน คนแรกคอื โกโก้ เฮงเฮงหลี 
(พ่อค้าทั่วไป) ส่วนอีกคนคือ สหกรณ์
การเกษตร .... สมมติว่า โกโก้ เฮงเฮง
หลี รับซื้อมังคุดคละเกรดจากเกษตรกร 
กโิลกรมัละ 150 บาท ในขณะที ่ สหกรณ์
การเกษตรรับซื้อมังคุดคละเกรดเพียง

การเกษตร “บ้านเค้า” และระบบการ
ซื้อขายสินค้าผ่านตลาดกลางแห่งน้ี ผู้
เขียนก็ตั้งค�าถามกับตัวเองสองค�าถาม
ว่า “สหกรณ์เค้าท�าอย่างไร สมาชิกถึง
น�าผลผลิตที่ได้ มาเทขายให้กับสหกรณ์ 
และสินค้าที่มาจากสหกรณ์ ท�าไมถึง
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ได้ แม้ราคาจะสงูกว่าสนิค้าน�าเข้ากต็าม”

ผูเ้ขยีนตอบค�าถามแรกกับตัวเองว่า 
น่าจะเป็นเพราะ “ความไว้วางใจ” การ
ที่สหกรณ์บ้านเค้า สามารถสร้างความ
มัน่ใจให้กบัสมาชกิทัง้เรือ่งการจดัเตรยีม
ข้อมูลการตลาดที่มีความครบถ้วนด้วย

ความโปร่งใส และชัดเจน ท�าให้สมาชิก
เกดิความไว้วางใจสหกรณ์จงึสามารถท�า
หน้าท่ีด�าเนนิการแทนตวัสมาชกิอย่างเตม็
ตัว ทั้งนี้ทั้งนั้น “องค์กรนิยม” ที่เป็นพื้น
ฐานค่านิยมของเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นตัว
ผลักดันให้สหกรณ์ในประเทศนี้เติบโต
อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง

ก่อนเข้าไปถงึค�าถามทีส่อง ผูเ้ขยีน
อยากอธิบายเรื่อง “เงินเฉลี่ยคืน (ตาม
สดัส่วนของการลงทนุ)” คร่าวๆ ในแบบ
ง่ายๆ ให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกัน ... ครั้งหนึ่ง 
ผูเ้ขยีนรูส้กึสบัสนว่า ในสหกรณ์การเกษตร 
สมาชิกสหกรณ์จะได้เงินเฉลี่ยคืนในรูป

กิโลกรัมละ 130 บาท ... เกษตรกรส่วน
มากก็จะแห่ไปขายสินค้าให้กับ โกโก้ 
เฮงเฮงหลี เมื่อสหกรณ์ไม่มีสินค้าขายสู่
ตลาด ปลายปีสหกรณ์ท�าก�าไรได้ไม่มาก 
สหกรณ์ก็สามารถคืนเงินปันผลให้กับ
สมาชิกได้น้อยลง นัน่กค็อื 20 บาท (ราคา
สมมต)ิ ต่อกิโลกรมั ซึง่กค็อืเงนิ “โบนสั” 
ของเกษตรกร ดังนั้นเกษตรกรได้รับเงิน
จริง คือ 130 + 20 (โบนัส) = 150 บาท 
เกษตรกรก็จะได้รับเงินโดยรวมเท่ากับ
ราคาที่ โกโก้ เฮงเฮงหลี รับซื้อ ณ เวลา
นัน้ นัน่หมายความว่า หากว่าสมาชกิท�า
ธรุกจิกบัสหกรณ์มากขึน้ สหกรณ์สามารถ

กิจกรรมการซื้อขายสินค้าเกษตรในตลาดกลาง
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ท�าก�าไรได้มากขึ้น เงินเฉลี่ยคืน ซึ่งก็คือ 
“โบนัส” ย่อมสูงตามไปด้วย เกษตรกร 
ซ่ึงอาจส่งผลให้สมาชกิสามารถได้รบัเงนิ
โดยรวม มากกว่า 150 บาท แน่นอน ซึ่ง
โบนัสตรงนี้เกษตรกร “บ้านเรา” มักจะ
ลืมน�ามาคิดค�านวน

การมีส่วนร่วมในการด�าเนนิธรุกจิ
กับสหกรณ์จึงเป็นส่ิงจ�าเป็นที่สหกรณ์
ควรให้ความส�าคญั ไม่เพยีงแต่การมส่ีวน

น�าเสนอสมาชิกผู้เป็นเจ้าของ และการ
รักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก” เป็น
เพยีงตวัอย่างทีผู่เ้ขยีนน�าเสนอให้ผู้อ่านได้
เหน็ภาพตวัอย่าง และการน�าไปใช้เท่านัน้

หลังจากออกนอกเรื่อง ลงทะเล
มานาน ... ผู้เขียนขออนุญาตกลับมาที่
ค�าถามที่สองที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้น
นะครับ -.- … ผู้เขียนเชื่อว่า “ความขลัง
ของสัญลักษณ์ JA” คือค�าตอบที่ผู้เขียน
ตอบกบัตัวเอง การสร้างความเชื่อมั่นไม่
เพยีงแต่สมาชกิของสหกรณ์เอง แต่สร้าง
ความเชือ่มัน่ว่า สนิค้าท่ีประทับตรา “JA” 
เป็นสนิค้าท่ีมีคุณภาพ “จรงิๆ” เป็นการ
สร้างความขลงัให้ผูบ้รโิภคได้ตระหนกัถงึ 
ความเหนอืกว่า ของตัวสนิค้าทกุครัง้ทีซ่ือ้
สินค้าที่ถูกประทับตรานี้    

ค�าถามต่อมาคือ “แล้วจะสร้าง
ความขลังให้ตัวสินค้านี้ได้อย่างไร” ... ผู้
เขียนคงต้องลากทฤษฏแีละหนงัสอื “การ
สร้างแบรนด์” นบัสบิเล่มมาวางตรงหน้า 
อธิบายกันสามวันสามคืนก็ยังไม่ส�าเร็จ

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเชื่อว่า หาก
ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าเกษตร 
(เกษตรกร ฝ่ายส่งเสริม และพ่อค้า
คนกลาง)  ร่วมกันอย่างจริงจัง ในการ
สร้างมาตรฐาน สร้างความน่าเชื่อถือ 
และมองผลประโยชน์ในระยะยาวแล้ว 
การพัฒนาความขลังของสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์ และของประเทศไทยก็จะ
สามารถแข่งขันกับสินค้าเกษตรเพื่อน
บ้านทีส่ามารถผลติได้ในต้นทนุทีต่�า่กว่า 
จ�านวนทีม่ากกว่า โดยสนิค้าเกษตร “บ้าน
เรา” จะสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดสินค้า
เกษตรคุณภาพ และมีตลาดที่ดี “กว่า” 
รองรับ อย่างแน่นอน 

 

ร่วมในด้านธุรกิจสินเชื่อเท่านั้น หากแต่
เป็นการมีส่วนร่วมในทุกธุรกิจ สมาชิก
ควรตระหนักในฐานะที่ตนเอง เป็นทั้ง
เจ้าของ ผูค้วบคมุ และผูไ้ด้รบัผลตอบแทน 
จากการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ในคน
เดยีวกนั ในขณะทีส่หกรณ์ต้องสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัสมาชิกเพือ่ให้สมาชิกเข้ามา
ท�าธรุกจิกบัสหกรณ์ ... “การเข้าถงึข้อมลู
ทางการตลาด การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อ

ความเชื่อมั่นไว้วางใจในแบรนด์ JA
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