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 จากเวทีเสวนาวิชาการประจําปของสถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) ในชวงบายของวันที่ 16 
กันยายน 2556 ที่ผานมา ในหัวขอเรื่อง “นวัตกรรมนําสูการพัฒนา” ไดมีวิทยากรจากแวดวงตางๆ เขารวม
เวที ทั้งคนคุนเคยเกาแก เชน คุณบุญเกิด ภานนท จากเครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย คุณนิคม 
เพชรผา จากเครือขายคุณคาขาวคุณธรรม คุณศศิธร วิเศษ จากเครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จ.จันทบุร ี
และ คุณอรุษ นวราช จากกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน รวมดวยภาคีพันธมิตรหนาใหม ดังเชน คุณมนัส ชู
ผกา จากสหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง (กลุมเจียเมง) จํากัด และ คุณวินัย เมฆดํา ผูอํานวยการกลุมพัฒนา
เกษตรกรรุนใหมของ ส.ป.ก. โดยมี รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนผู
ดําเนินรายการ

นวัตกรรม...
นําสูการพัฒนา

สําหรับเวทีเสวนาในวันนั้น วิทยากรทุกทานรวมถึงผู
เขารวมฟงการเสวนา ตางไดแลกเปลี่ยนประสบการณการ
ทํางานของตน ทั้งจากประสบการณสวนตัวและจากงานที่ได
รวมดําเนินการกับสถาบันฯ ซึ่ง สว.สก. พอจะสรุปใหสมาชิก 
“ฅนสหกรณ” ที่ไมไดเขารวมรับฟงในวันนั้น ไดอานและรับ
รูความเคลื่อนไหวของพวกเราเหลาคนสหกรณกันพอสังเขป

สว.สก.

ผูดําเนินรายการและวิทยากรรวมเสวนา
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คุณมนัส ชูผกา : 
สหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง (กลุมเจยีเมง) จาํกดั

“ทํางานในสหกรณออมทรัพยขาวหงษทอง หรือที่รูจัก
กันในนามกลุมเจียเมง และเคยไดรับรางวัลสหกรณที่มีคุณคา 
ประจาํป 2554 จากสถาบนัวชิาการดานสหกรณ มก. ซึง่เปนท่ี
ภาคภูมใิจของผูมสีวนเกีย่วของในสหกรณทกุคนเปนอยางมาก 
บริษัทนี้ตั้งอยูในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.นนทบุรี รวมแลว
มีพนักงานประมาณ 400 คน ซึ่งปจจุบันเปนสมาชิกสหกรณ
ทัง้หมด โดยสหกรณเริม่กอตัง้เมือ่ป 2550 เริม่มาจากแรงจงูใจ
ของเจาของบริษัท เพราะตัวเจาของบริษัทมักถูกพนักงานยืม
เงินไปจายหน้ีอยูเสมอ ทําใหตองจายเงินไปมากถึงสองสาม
ลานบาทและไมเคยไดรับเงินคืน จึงตองการหาวิธีแกปญหา
เพื่อชวยเหลือเรื่องหนี้สินใหแกพนักงาน ดังนั้นตนเองจึงได
เขาไปทํางานสหกรณออมทรัพยใหแกบริษัท ซึ่งชวงเริ่มตน
นั้นตองพบอุปสรรคในเรื่องของพนักงานที่ยังไมคอยเขาใจ 
และพี่นองของเจาของบริษัทเองก็ไมเห็นดวยในการที่จะตอง
ตั้งสหกรณเพื่อชวยเหลือพนักงานเหลานั้นทั้งที่พนักงานก็ได
รับเงินเดือนประจําอยูแลว ซึ่งเหลานี้เปนอุปสรรคในชวงเริ่ม
ตนที่ตองพบเจอ

ในระยะแรกไดทําการสํารวจพบวา พนักงานบางคนมี
หนี้เปนหลักแสน ในขณะที่มีเงินเดือนเพียงหกถึงเจ็ดพันบาท
เทาน้ัน จึงเริ่มดวยการชักชวนระดับผูบริหารใหเขามาเปน
กรรมการและสมาชกิเพือ่หาทุนใหสมาชิกกู โดยกลุมผูบรหิาร
เองก็จะมีคําถามตางๆ อยูเสมอแตก็ยินยอมใหความรวมมือ 
และตนเองตองพยายามหาคําตอบในเร่ืองตางๆ ที่ผูบริหาร
ตั้งขอสังเกตมาโดยตลอด ในสวนของพนักงานที่เปนหนี้ ตอง
ทําความเขาใจและพูดคุยกับพนักงาน ชักชวนใหเลิกดื่มเหลา 
เลิกสูบบุหรี่ เพื่อลดคาใชจายส้ินเปลือง และชวยคํานวณคา

ใชจายใหพนกังานเหน็วาหลงัจากเปนสมาชกิแลวตองฝากเงนิ
กบัสหกรณเทาใด สามารถใชเงินไดสปัดาหละเทาไหร จงึจะใช
หนีไ้ดหมดภายในกีป่ โดยตนเองจะถอืบตัรเอทีเอม็ของสมาชกิ
ที่เปนหนี้เพื่อควบคุมการใชเงินและการฝากเงินเขาสหกรณ 

ภายหลงัจากการดาํเนนิงานดงักลาวผานไป 5 ป พนกังาน
ทีเ่ปนสมาชกิสามารถปลดหนีไ้ดทกุคน สวนสหกรณเองกข็ยาย
ใหญข้ึนจนขณะน้ีมีสินทรัพยประมาณสี่สิบลานบาท อีกทั้ง
สมาชิกยังสามารถมีเงินซื้อรถคันแรก บางคนมีเงินดาวนบาน
เปนของตัวเองไดแลว และขณะนี้ไดขยายการดําเนินงานไป
ท่ีจังหวัดศรีสะเกษดวย เพราะแตเดิมจะดําเนินการเพียงใน
สวนบริษัทที่ จ.นนทบุรี หลังจากไดเริ่มทําโครงการชาวนามือ
อาชีพรวมกับสถาบนัฯ และเกษตรกรสมาชิกทีจ่งัหวดัศรีสะเกษ
ไดเรียนรูกับ รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท แลวจึงเกิดความสนใจ 

โดยที่ศรีสะเกษนั้นพนักงานสวนหนึ่งเปนเกษตรกรดวย 
จึงไดเขารวมโครงการการเรียนรูหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ที่
สถาบนัฯ และพนัธมติร ไดรวมกนัจดัทาํขึน้เพ่ือใหเปนภูมิคุมกัน
ท่ีด ีและพยายามผลกัดนัใหเกษตรกรท่ีตองการกูเงนิมากข้ึนตอง
หันมาปลูกผักอินทรียจึงจะไดรับการสงเสริม เพื่อลดปริมาณ
การใชสารเคมี ท้ังนี้สหกรณเห็นแลววาถึงแมจะตองไปกูเงิน
จากสหกรณอืน่เพือ่มาใหบรกิารแกสมาชิกในจงัหวดัศรสีะเกษ 
แตก็นาจะคุมคากับการลงทุน ที่จะใหเกษตรกรที่เปนสมาชิก
เหลานัน้มคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้และพรอมจะทาํงานใหแกบรษัิท
อยางยั่งยืน ซึ่งเหลานี้เทากับไดรับประโยชนดวยกันทุกฝาย”

คุณอรุษ  นวราช : 
กรรมการผูจัดการโรงแรมสวนสามพราน

 “กลาวขอบคุณ ดร.สีลาภรณ บัวสาย และ รศ.จุฑา
ทิพย ภัทราวาท ที่ชวยจุดประกายเรื่องการทําเกษตรอินทรีย 
เพราะอาํเภอสามพรานนัน้แตเดมิเกษตรกรใชสารเคมกัีนเปน
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จาํนวนมาก จนเมือ่ไดรบัความรู จงึสงเสรมิเกษตรกรในพืน้ทีท่ี่
สนใจการทําเกษตรอนิทรยี แตยงัมคีวามกังวลกบัเรือ่งการขาย
ผลผลิต ทางโรงแรมสวนสามพรานจึงไดสรางตลาดสุขใจ เพื่อ
ใหเกษตรกรนําสินคาปลอดภัยมาจําหนายในตลาด เวลาผาน
ไป 3 ป ตลาดสขุใจไดรบัความนยิมเปนทีรู่จกักนัแพรหลายมาก
ขึน้ กย็ิง่มคีวามเปนหวงเรือ่งความเสีย่งในแงความโลภของคน 
ในการที่จะมีคนนําผลผลิตที่ใชสารเคมีเขามาจําหนายปะปน
กับสินคาปลอดภัยตลาดสุขใจแหงนี้จึงยิ่งตองมีมาตรการคุม
เขมสินคาในตลาดเพิ่มขึ้น และขณะนี้ทางกลุมไดรับทุนจาก 
สสส. จัดตั้งศูนยพัฒนาเกษตรกรเกษตรอินทรียสุขใจ ซึ่งมีนัก
วิชาการจาก มก. 5 ทาน รวมกับผูจัดการทํางานที่ศูนยทุกวัน 
ดงันัน้ขณะนี้ตลาดติดแลว สวนเรือ่งความรูกาํลังเริ่มตามมา มี
การอบรมใหความรูแกเกษตรกรในปนี้ไปแลวประมาณ 500 
ราย และติดตามอยางตอเนื่อง

 สาํหรบัเรือ่งตลาดสขุใจนัน้ เหน็วาเปนเพยีงแคโชวรมู 
(Show room) สําหรับใชประชาสัมพันธเรื่องเกษตรอินทรีย
ใหแกเกษตรกร แตตลาดจริงนั้นมุงเปาไปที่กรุงเทพฯ โดย
ขณะน้ีไดทําการติดตอโรงแรมชั้นนํากลุมตางๆ และบริษัท
ตางๆ ที่มีงบทํา CSR เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตเกษตรอินทรียจาก 
อ.สามพราน สงถงึผูบรโิภคในกรุงเทพฯ โดยขณะนีม้เีกษตรกร 
2 รายที่ไดมาตรฐาน IFOAM ซึ่งเปนมาตรฐานเกษตรอินทรีย
สากลเรยีบรอยแลว และตัง้เปาวาปตอไปนาจะไดรับมาตรฐาน
นี้เพิ่มเปน 10% 

สําหรับโครงการทําเกษตรอินทรียนี้เปนวิถีชีวิต จึงไมมี
กําหนดวาใชเวลาดําเนินงานกี่ป เพราะเปนวิถีชีวิตที่ตองทํา
ไปตลอดชีวิต สวนเรื่องหนี้สินของเกษตรกรนั้นเกิดขึ้นเพราะ
เกษตรกรใชสารเคมีจํานวนมาก ตองเปนหนี้เพ่ือซื้อสารเคมี
มาใชเพิ่มผลผลิต ดังนั้นตองเปลี่ยนวิถีชีวิตเกษตรกรใหหันมา
ทําเกษตรอินทรีย นอกจากนี้ยังสนใจเรื่องพันธุขาวของพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม จึงไดเสาะหาเมล็ดพันธุขาวหอมนครชัยศรี 
ซึ่งโชคดีที่ “ธรรมะจัดสรร” ทําใหไดพบกับคุณนิคม เพรชผา 
เพราะกลุมเครอืขายขาวคณุธรรม ไดดาํเนนิการรวบรวมเมลด็
พันธุขาวสายพันธุตางๆ ไว ซึ่งรวมถึงพันธุขาวหอมนครชัยศรี
ดวย จึงขอแบงเมล็ดพันธุมาทําการจัดสรรใหแกเกษตรกรที่
สนใจจริงไดนาํไปปลกูขยายพนัธุ ซึง่ขณะนีส้ามารถเพาะพนัธุได
เองแลว มพีืน้ทีร่วมประมาณรอยกวาไร ทัง้นีป้จจบุนัเกษตรกร
หลายทานสามารถลดตนทนุลงไดสงูถงึ 70% แตยงัคงสามารถ
ขายสินคาไดมากเทาเดิมทําใหมีรายไดที่สูงขึ้น ซึ่งเราพรอมที่

จะสนบัสนนุเกษตรกรเหลานีใ้นทกุทาง ทัง้ดานการตลาด ดาน
วชิาการ และดานชวีพนัธุ เพยีงแคขอใหเกษตรกรมีความตัง้ใจ
จริงที่อยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเปนวิถีเกษตรอินทรีย

จากมุมมองของนักธุรกิจ อาชีพเกษตรกรนั้นหากไมพูด
ถึงเร่ืองของจิตวิญญาณแลว นับวาเปนอาชีพที่มีรายไดดีแต
ตองเปนเกษตรอินทรีย เพราะจากประสบการณตลอด 3 ปที่
ผานมาที่ไดทําเกษตรอินทรียในพื้นที่ 1 ไร ทําเกษตรอินทรีย
สามารถหาวัตถุดิบไดจากรอบๆ ตัว ไมตองใชเงินไปซ้ือสาร
เคมี ดังนั้นขอฝากไววาอยากใหมีวิชาสอนเกษตรอินทรียใน
มหาวิทยาลัย เพราะสวนใหญจากการเสาะหาแลวจะพบแต
คนที่มีจิตวิญญาณแตยังไมมีการสอนเรื่องนี้อยางจริงจัง และ
ตนเองยินดใีหความรวมมอืในการใหความรูเรือ่งดงักลาวดวย”

คุณศศิธร วิเศษ : 
เครือขายคุณคาผลไมคุณภาพ จ.จันทบุรี

 “งานท่ีกลุมเครือขายไดดําเนินการนั้นเปนบริบทหนึ่ง
ของสหกรณ นั่นคือทําอยางไรที่จะยกระดับคนในชุมชนหรือ
คนในสงัคมใหเปนคนสหกรณใหได ซึง่คนทีจ่ะเปนคนสหกรณ
ไดตองรูจักชวยเหลือตนเอง ชวยเหลือซึง่กันและกนั สรางสรรค
สหกรณบนความยั่งยืนของคนในชุมชนและสังคม ขณะนี้ตอง
มองวาปจจุบนัสหกรณของพวกเราจะอยูแบบไหน จากที ่ดร.สี
ลาภรณ บัวสาย ไดกลาวไววา ตองทําธุรกิจเกษตร เพราะแต
เดมิกลุมผูทาํเกษตรกรมกัจะยากจน แตทกุวนันีเ้กษตรกรตอง
ทําเกษตรเชิงธุรกิจ โดยมีสหกรณเปนกลไกกลางในการขับ
เคลื่อนใหแกเกษตรกร 

การทํางานของเราตองเริ่มจากจุดเล็กๆ คือคนในสังคม 
แลวจงึคอยขยายวงกวางออกไป การเรยีนรูจะอยูในธรรมชาติ 
โดยคํานึงวาเกษตรกรของเราจะอยูอยางไรในชุมชน ตองเกิด
งาน เกิดรายได ตองใชเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู คอยๆ 
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ปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา โดยการสรางคุณคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
และพยายามสรางแบรนดสินคาใหเปนที่รูจัก หัวใจสําคัญคือ 
การสรางความเขาใจ ตองทําใหเกษตรกรเขาใจและตระหนัก
วาหากจะยืนหยัดเปนผูผลิตพืชอาหารไดอยางยั่งยืนนั้นตอง
ใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูล รูจักการจดบันทึก ชวย
ลดตนทุน ตระหนักเห็นราคาผลผลิตในทองตลาดที่เพิ่มสูง
ขึ้นทุกป แตตองลดการใชสารเคมี และใชความคิดสมัยใหมใน
การจดัการผลผลติ ดงัจะเหน็ไดจากเกษตรกรรุนใหมทีก่ลบัไป
ทาํสวนผลไม และนาํวิธกีารทีท่ันสมยัมาจัดการการเพาะปลกู
ทาํใหไดผลผลติทีม่คีณุภาพสมํา่เสมอ รูจกัใชองคความรูในการ
ผลิตและการทําการตลาดมากขึ้น

ตองยอมรบัวากวาจะใหสหกรณเหน็ความสําคัญของอาชพี
เกษตรกรชาวสวนผลไมนั้นคอนขางยากมาก เพราะสหกรณ
สวนใหญแลวจะเนนไปที่เร่ืองการจายเงินกู แตแทที่จริงแลว
ตัวเกษตรกรสมาชิกนั้นอยากใหสหกรณมองท่ีอาชีพมากกวา 
เพราะเกษตรกรมักขาดโอกาสทางการตลาด การเจรจาก็ไม
สามารถทําเองได เพราะถนัดที่จะทําเรื่องแปลงผลิตเทานั้น 
ซึ่งสหกรณเปนองคกรที่จัดต้ังข้ึนเพื่อสมาชิก ดังนั้นสหกรณ
เราจึงตองใหความสําคัญกับเกษตรกรที่เปนสมาชิก จึงเริ่มตน
แสวงหาตลาดใหแกเกษตรกร ไมใชแคระดับประเทศ แตตอง
พจิารณาทกุระดบัทัง้ตลาดบนและตลาดลาง เพราะเกษตรกร
ผลิตผลไมออกมาหลายเกรด โดยสหกรณไดเขาสงเสริมตั้งแต
แปลงผลติ ใหผลติและเกบ็เกีย่วไดอยางถกูตองมคีณุภาพตาม
ความตองการของแตละตลาด ซ่ึงสามารถตรวจสอบยอนกลบั
ไปสูแปลงผลติได จากนัน้มกีารเจรจากบัผูสงออก โดยชีใ้หเหน็
จดุแข็งของกลุมฯ คือ การมีสมาชกิเครือขายทีเ่ขมแขง็และมผีล
ไมคณุภาพ ดังนั้นจงึเปนหัวใจวา หากสหกรณจะเปนคนกลาง
ในการขบัเคลือ่นใหแกเกษตรกรสมาชิก จะตองพจิารณาตัง้แต
ตนนํา้วาผลติสินคาอะไรและพฒันาสินคานัน้ เรือ่งเงนิเปนเร่ือง
รอง เพราะหากผลติด ีมรีายไดด ีแลวเกษตรกรสวนใหญจะให
ความสําคญักบัองคความรูมากกวาเรือ่งเงิน และสหกรณใดทีม่ี
สมาชกิประสบความสาํเรจ็เชนนีจ้ะเหน็ไดวาสหกรณจะมคีวาม
ยั่งยืน เพราะสมาชิกจะมีเงินใชหนี้ได 100% และสามารถซื้อ
สินคาสหกรณไดอีกดวย

สุดทาย ดวยการที่ตนเองเปนนักสงเสริมสหกรณ จึง
อยากเห็นสหกรณเติบโตอยางมั่นคงเพื่อเกษตรกร สมาชิกผู
เปนเจาของ ดงันัน้การจะทาํหนาทีเ่ปนองคกรธุรกจิฐานสงัคม
นั้น สหกรณตองใหความสําคัญในการพัฒนาสมาชิกผูเปน

เจาของ ควรใหทุกคนรวมมือกัน ซ่ึงในเครือขายของพวกเรา
จึงใหความสําคัญในการสรางเวทีเพื่อใหเกิดการรวมคิด รวม
ทํา รวมแกไข เพื่อสุดทายจะไดประโยชนรวมกันเดินไปขาง
หนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู นําสูการพัฒนาอยางเปนระบบ 
ทีส่าํคญัตองทาํอยางตอเนือ่ง เพราะวาเครอืขายมจีดุมุงหมาย
เดียวกันคือทําใหสมาชิกผูเปนเจาของมีรายไดและประกอบ
อาชีพไดอยางมั่นคง”

คุณบุญเกิด ภานนท : 
เครือขายคุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทย

“จากที่ไดรวมรับฟงเวทีเสวนาในภาคเชา และวิทยากร
พดูถงึปญหาสหกรณวา เหตใุดสหกรณจงึเดนิชาและทาํอยางไร
จงึจะไปรอด ซึง่ตนเองรูสกึดใีจทีท่กุคนเปนหวงวงการสหกรณ 
ท้ังนีบ้รบิทของสหกรณแตละแหงมีความแตกตางกนั และการ
เชื่อมโยงเครือขายจะเปนแบบหลวมๆ ไมเขมแข็ง แตทุกวัน
นี้แตละสหกรณเริ่มตระหนักแลววา สหกรณจะอยูแบบโดด
เด่ียวไมไดอีกตอไป ทุกสหกรณตองมีเครือขายเชื่อมโยงกัน 
ซึ่งหากสหกรณขนาดเล็กยังเพิกเฉยในการหาทางเชื่อมโยงสู
สหกรณขนาดใหญ หรือสหกรณขนาดใหญก็มุงแตละรวมตัว
ตดิตอกนัแตในกลุมเทานัน้แลว สหกรณบานเรากจ็ะไปไมรอด 
จากนี้ไปการเขาสู AEC นั้นจะตองมีการเชื่อมโยงใหเขมแข็ง 
สําหรับการเชื่อมโยงเครือขาย 15 สหกรณของกลุมเครือขาย
คุณคาขาวหอมมะลิสหกรณไทยนั้น บางครั้งมีการถกเถียงกัน 
บางสหกรณไมผลิตขาวคุณภาพ ทุกเดือนตองคุยกันเพื่อสราง
ความเขาใจ จะชวยเหลือกันอยางไร สุดทายไดขอสรุปวาทุก
กลุมตองผลิตขาวใหไดคุณภาพ หากใครผลิตไมไดคุณภาพจะ
ตองขับออกจากเครือขายทันที
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 สาํหรบัปนีน้บัวาเปนปแรกทีส่หกรณจะมกีารเชือ่มโยง
กนัเกอืบท่ัวประเทศ ซึง่เราจะไมทาํธุรกจิเฉพาะขาวเทานัน้ แต
ทัง้นีส้มาชกิของสหกรณทุกแหงในประเทศกต็องใหความรวม
มอืกบัสหกรณในการซือ้สนิคาของสหกรณดวย และการเชือ่ม
โยงเปนสิ่งที่ดี สําหรับ สกก.เกษตรพิสัย จํากัด เริ่มเปลี่ยนจาก
การทําธุรกิจสินเชื่อ การกูหรือใหกู โดยจะสงเสริมใหสมาชิก
ผลิตขาวอินทรีย ปลูกขาวเมล็ดพันธุดี แลวสหกรณเปนผูรับ
ซื้อและสหกรณมีศูนยกระจายสินคาขนาดใหญ ซ่ึงมีเงินเขา
เดือนละประมาณเกือบสองลานบาท ทั้งนี้ขาวเกิดบุญก็จะสง
ไปวางจําหนายกับเครือขายเกือบทั่วประเทศเชนกัน

จากการศกึษาดงูานจากสหกรณรานคา จ.ตราด แลวจงึมี
ความคดิวาควรจะดําเนนิการเชนสหกรณนัน้ และตระหนักแลว
วาหากสหกรณทําแตธุรกิจสนิเช่ือจะไปไมรอดเพราะสูธนาคาร
ไมได สกก.เกษตรวิสัย จึงหันมาทําธุรกิจรวบรวมผลผลิตเปน
หลัก และแปรรูปสนิคาขาว และทาํธรุกิจกระจายสนิคาดวย ซ่ึง
คดิวาการดาํเนนิงานของสหกรณจะไปไดด ีนอกจากนีส้หกรณ
ยังนํากําไรที่ไดสวนหนึ่งคืนสูสังคมดวย เชน สรางหองใหโรง
พยาบาล มอบใหโรงเรียน เปนตน

สุดทาย ในฐานะท่ีเปนนักสหกรณ ขอฝากสหกรณ
การเกษตรทกุแหง ใหชวยสงเสรมิสมาชกิในการปลกูขาวหรอื
ผลิตสินคาชนิดตางๆ ที่ไดคุณภาพมาตรฐาน และเชื่อมโยงกับ
สหกรณหรือกลุมตางๆ ตลอดจนภาคเอกชน เพื่อแลกเปลี่ยน
เรยีนรูซึง่กนัและกัน และแลกเปลีย่นสนิคากนั เพือ่ทีจ่ะไดรวม
กันควบคุมปริมาณสินคาในประเทศ ไมใหสินคาออกมามาก
จนลนตลาดเกินไป”

คุณนิคม  เพชรผา : 
เครือขายคุณคาขาวคุณธรรม จ.ยโสธร

 “อาชีพชาวนาเปนอาชีพที่มั่นคง และเปนอาชีพที่ได
บุญมากอีกอาชีพหนึ่ง ตนเองประกอบอาชีพการทํานามา
ตั้งแตเกิด วันนี้ขอขอบคุณสถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ให
รางวัลกับกลุมเครือขายขาวคุณธรรม ทั้งนี้นวัตกรรมแรกที่ได
รับคือ นวัตกรรมทางสังคม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศเมื่อ 5 ป
ที่ผานมา และในวันนี้ก็ไดรับรางวัลนวัตกรรมใหมสําหรับการ
ขับเคลื่อนธุรกิจทางสังคม 

กลุมขาวคุณธรรม ทํากิจกรรมการผลิต แปรรูป และ
จดัการการตลาด ในสวนตนนํา้นัน้เปนการผลติขาวแบบงายๆ 
แตตองทําใหไดมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานของคนตอง
มีคุณธรรม จึงจะไดเปนขาวคุณธรรม และอีกมาตรฐานหนึ่ง
คือ มาตรฐานผลผลิตตามสากล (IFOAM) ดังนั้นจึงจัดการ
คณุภาพไดงาย สวนกลางนํา้เปนการเก็บขาวในรูปขาวเปลอืก
แทนขาวสารเพือ่ปองกนัขาวเนา มโีรงสดีาวกระจายท่ีสามารถ
แปรรปูไดดวยตวัเอง ทกุสวนของขาวจะกลบัไปสูฟารมเพือ่ไป
ใชประโยชนอืน่ๆ ได เชน นาํไปเลีย้งสตัว ทาํใหไดเปนไขอนิทรยี 
เปนตน จนในทีส่ดุไดมศีนูยขาวคณุธรรมขึน้ เพือ่ควบคมุกนัเอง
ในสังคม พวกเราอยูในพื้นที่ 5 จังหวัด การควบคุมที่ดีที่สุดคือ
ใหคนในสังคมชวยควบคุมกันเอง

ปจจบุนัผูทีต่องการ “ขาวคณุธรรม” จะตองสัง่จอง เพือ่
ใหมีการผลิตไดตรงตอความตองการของผูบริโภค โดยมีการ
ทําขาวพันธุพื้นเมืองชนิดตางๆ มากกวา 150 สายพันธุ และ
นํามาผสมเพื่อการวิจัย พบวาขาวพันธุพื้นเมืองที่หลายสีนั้นมี
คุณคาทางโภชนาการมากมาย จึงไดนํามาผสมใหไดสมดุลกับ
ธาตตุางๆ ซึง่เราใชจุดดอยทีโ่รงสีใหญไมรับสขีาวพนัธุพืน้เมอืง
เหลานีม้าดาํเนนิการเอง จนไดเปนขาวพนัธุพืน้เมอืงแบบผสม
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ออกมาจาํหนายซึง่ไดรบัความนยิมในกลุมผูบรโิภคทีร่กัสขุภาพ
เปนอยางมาก

ตอมาโชคดีไดรับพระราชทานพันธุขาวจากสมเด็จพระ
เทพรตันฯ เชน ขาวเหนยีวพนัธุสนัปาตอง และขาวทนนํา้ทวม 
เปนตน จนในทีส่ดุไดมธีนาคารเมลด็พนัธุเปนศนูยวจัิยพันธุพชื 
ซึง่ชาวนาแตละคนจะไดรบัผดิชอบดแูลคนละ 3-4 สายพนัธุ ให
ปลกูในแปลงนา นอกจากนียั้งมกีารผสมขาวสายพนัธุตางๆ จน
ไดขาวสายพันธุใหมขึ้น เชน ขาวพันธุศรีลาภรณ (ขาวเหนียว
ดํา) เปนตน ทั้งน้ีไดมีการตั้งช่ือธนาคารเมล็ดพันธุวา “ธนา
ริยาคาร” ที่หมายความวา อาคารที่เก็บทรัพยอันประเสริฐ 

สุดทาย กลุมขาวคุณธรรมไดมีศูนยการเรียนรูของชาว
บาน ที่เรียกวา “ศูนยการเรียนรูไทบาน” นอกจากนี้ที่กลุมฯ 
ยังมีสวัสดิการชาวนา ทําเทอราปบานนา สปาบานทุง ใหแก
สมาชิกฟรี เพื่อรักษาสุขภาพใหแกสมาชิก มีการลางพิษใน
รางกาย ซึ่งไดรับความนิยมจากคนภายนอกท่ีใหความสนใจ
เขารวมคอรสลางพษินีเ้ปนอยางมาก และในฐานะทีเ่ปนชาวนา
คนหนึ่ง อยากใหมีการพัฒนาเพื่อรองรับการแกปญหา ใน 3 
อ. คือ 1) อายุของเกษตรกรที่ควรตองมีคนรุนใหมเขามารับ
ชวงตอ 2) อาณาเขต ที่ในอนาคตเมื่อเปด AEC แลวจะไมมี
ขอบเขตการคา จึงตองเตรียมรับมือ และ 3) อากาศโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงตองมีการพัฒนาเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงทั้ง 3 อ. นี้ดวย

ไดรบักลบัแตกตางกัน สาํหรับคาํถามทีว่าอาชพีชาวนาจะหาย
ไปหรือไมนั้น คําตอบคือไมหายไปอยางแนนอน แตชาวนาจะ
ถือครองพื้นที่นอยลง และเปนการเชาพื้นที่ทํานาเพิ่มมากขึ้น 

สําหรับบทบาทหนาที่ของ ส.ป.ก. นั้นไมมีปญหาในการ
จดัสรรท่ีดนิ ประมาณ 30 กวาลานไรท่ัวประเทศ แตสาํนกังาน
กองทนุสนับสนุนการวจิยั (สกว.) ระบวุา ส.ป.ก. ยงัทาํงานนีไ้ม
สําเร็จ โดยปญหาคือ ตองมีการพัฒนาอาชีพดวย เพราะหาก
สําเร็จแลวที่ดินเหลาน้ันคงไมถูกเปลี่ยนมือจากพื้นที่เกษตร
ไปเปนรีสอรทเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ปญหาหนึ่งคือ เจาหนาที่ 
ส.ป.ก. ไมไดมีความสามารถดานการเกษตรเหมือนกันทุกคน 
แตก็มีความมั่นใจวา เจาหนาที่ ส.ป.ก. จะสามารถเปน Smart 
officer ได นัน่คอืมคีวามสามารถทีจ่ะถายทอดชดุความรูตางๆ 
ทีม่อียูได อยางไรก็ตาม ส่ิงที ่ส.ป.ก. กังวลคอื อนาคตจะนาํชดุ
ความรูเหลานี้ไปใชอยางไร ซึ่งในอนาคตถาไดถายโอนความรู
รวมกันนาจะเกิดประโยชนเปนอยางมาก และขณะนี้ ส.ป.ก. 
ไดเตรียมคนจากโครงการสรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม 
โดยมีความรวมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา ซ่ึงจากการวิจัย
ของ สกว. พบวา คนที่จบหลักสูตรการเกษตรในวิทยาลัยมา
นัน้จะไมอยากกลบัไปสูภาคการเกษตร เนือ่งจาก 1) ไมศรทัธา
ตออาชีพเกษตรกร 2) ขาดความรู และ 3) ขาดปจจัย ดังนั้น
จึงมีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรรุนใหม ซึ่งไดทํา
ไปแลว 3 หลักสูตร โดย ส.ป.ก. ทําหนาที่จัดขบวนการและ
สรางกระบวนการเรยีนรู และไดรับความรวมมอืจากภาคเีครอื
ขายเขามาใหความรูในทุกดาน รวมกันสรางความยั่งยืนใหแก
เกษตรกร ซึ่งความยั่งยืน คือ ตัวเกษตรกรตองสรางทางเลือก
ในอาชีพของตัวเองได 

สุดทายขอฝากเรื่องเกษตรอินทรีย กับมาตรฐาน GAP 
ซึ่งตองพิจารณาใหดีวา 2 อยางนี้คืออะไร ตองใชใหเปนและ
ใชใหเกิดประโยชน เพราะบางครั้งการใชปุยเคมีที่เปนอาหาร
ของพืชก็มีความจําเปนในการทําการเกษตร นอกจากน้ี ใน
ฐานะผูใชชดุความรู ตองขอขอบคณุงานวจิยัดีๆ  ทีส่ถาบนัฯ ได
สรางสรรคขึน้ และคดิวางานวจิยัทุกอยางขยายผลไปอยางเปน
รูปธรรม ไมวาจะเปนเรื่องชาวนามืออาชีพ เรื่องของ Farmer 
Shop และคดิวา ส.ป.ก. มีความพรอมจะไดนําหลกัสตูรเพ่ือนํา
ไปสูขบวนการจดัการทีจ่ะใหเจาหนาทีน่าํองคความรูตางๆ ไป
สูเกษตรกร ซึง่ตวัเกษตรกรเองทีด่าํเนนิการอยูกม็คีวามพรอม
ทีจ่ะรองรับในเรือ่งเหลานี้เชนกัน เพียงแตวา Smart Officers 
นั้นยังตองหาวิธีการพัฒนาตอไป”

คุณวินัย เมฆดํา : 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาเกษตรกรรุนใหมฯ ส.ป.ก.

“ไดรวมงานโครงการชาวนามืออาชีพของสถาบนัวชิาการ
ดานสหกรณไมนาน เริ่มตนจากการรับดูแลโครงการในพ้ืนท่ี 
ท้ังน้ีจากการเกบ็ขอมลูของชาวนา จ.ชุมพร พบวาเกษตรกรสวน
ใหญรักการปลกูขาว แตจากพืน้ทีช่ยันาทและสงิหบรีุ คาํตอบที่
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นักสหกรณที่มีคุณคา แหงป 2552 
(รวมแสดงความคิดเห็น)

 “จากการเขารวมฟงเวทใีนวนันีพ้บวาทศิทางการทาํงาน
เปนเชงิรกุ เปนนวัตกรรมทีจ่ะทาํใหเกดิการเปลีย่นแปลงในสาย
งานสหกรณ เชน เรื่องภาคเกษตร เคยดูงานที่ประเทศเกาหลี
และไตหวัน พบวาที่นั่นทํางานเกษตรกันอยางจริงจัง แตของ
ไทยกลับทาํทิง้ๆ ขวางๆ แตวนันีพ้วกเราทาํกนัอยางจริงจงัและ
มีนักสหกรณคอยใหการสนับสนุนสงเสริมจึงคิดวาจะไปไดดี 
ขณะเดยีวกันในสวนของสหกรณเครดิตยเูนยีน กเ็รงทีจ่ะฟนฟู
จิตตารมณ คุณธรรม กับสมาชิก ใหตระหนักวาตองใช 2 สิ่งนี้
เปนตวัเริม่ตน ตองใชคนนาํเงนิและยงัคงใชกนัอยูมาโดยตลอด 

เริ่มจากความคิดที่จะชวยใหหลุดพนพันธะทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหสามารถพึ่งตนเองได ดังนั้นถาแตละคนตางคนตาง
ทําจะสําเร็จไดยาก ดังนั้นจึงมีคําขวัญที่วา “ตองชวยตัวเอง
ดวยการชวยเหลอืซึง่กนัและกนั” จากตวัอยางในตางประเทศ
ที่พัฒนาสหกรณขึ้นมาจนยืนอยูบนลําแขงของตัวเองได จึง
ควรตองหันกลับมามองงานสหกรณในประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้น
มารวม 100 ป แตยังไมประสบความสําเร็จ ไมมีการพัฒนา
คนใหรูจักชวยตนเองอยางแทจริง คนสวนใหญยังหวังที่จะพึ่ง
ความชวยเหลือจากรัฐบาล ดังนั้นเราตองพัฒนาคนของเราให
ตามคําขวัญดังกลาวใหสําเร็จ”

อ.เชิญ บํารุงวงศ : 
ผูทรงคุณวุฒิ สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

(รวมแสดงความคิดเห็น)

“จดุประสงคใหญของพวกเราชาวสหกรณคอื ตองการให
สหกรณของพวกเราเปนสหกรณทีแ่ทจรงิ กอใหเกดิประโยชน
ตอมวลสมาชกิ ชมุชน และสงัคม เพราะผูทีค่ดิรเิริม่สหกรณนัน้ 

สุดทาย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ไดกลาวสรุปเวทีในวัน
นัน้วา เรือ่งราวประสบการณจากแตละเครอืขายนัน้ ตองบอก
วาการทํางานไมใชเรื่องงาย และสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ตองขอขอบคุณที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิ และ
เครือขายพันธมิตรทุกภาคสวน และแทจริงแลว สหกรณคือ
องคการธุรกิจฐานสังคม เพียงแตในบานเรายังไมเปนสหกรณ
แท ดงันัน้จงึอยากเชญิชวนใหพวกเรามาชวยกนัทาํใหสหกรณ
เปนสหกรณแท ซึง่สถาบนัวชิาการดานสหกรณจะยงัคงมุงมัน่
ขับเคลื่อนงานตอไป
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