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เติมความรู้...........................................................

ความเป็นมา:
 ขบวนการสหกรณ์ไดก้อ่เกดิมานานกวา่ 100 ป ีและประสบความส�าเรจ็ในหลายประเทศ สหกรณ์เป็นรปูแบบ
ธุรกิจที่สมาชิก (เกษตรกร, ผู้ประกอบการทอผ้า) ที่มีข้อจ�ากัดเรื่องทรัพยากรเข้ามาร่วมมือกันเพื่อวัตถุประสงค์
ด้านเศรษฐกิจและสังคม

จุฑาทิพย์  ภัทราวาท

การค้าระหว่าง
สหกรณ์กับสหกรณ์ 

(C2C Trade)

ขบวนการสหกรณ์ปัจจุบันประกอบ
ด้วยสมาชิกทั่วโลกกว่า 1 พันล้านคน ใน
ประเทศอินเดียมีสหกรณ์มากกว่า 6,000 
สหกรณ์ สมาชิก 240 ล้านคน และมีการ
จ้างงานมากกว่า 100 ล้าน ทั้งชายและ
หญงิ  โดยสหกรณ์ท�าให้เกิดความมัน่คงแก่
ชีวิต แก่คนทั่วโลกมากกว่า 3 พันล้านคน

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจ อาทิเช่น ระบบการเงินที่ไม่มี
เสถยีรภาพ ระบบเศรษฐกจิทีก่่อให้เกิดความ
ไม่สมดุล และภาวะการขาดแคลนอาหาร 
ได้ก่อให้เกิดการพิจารณาในทางเลือกที่
จะช่วยพัฒนาและสหกรณ์ได้ถูกพิจารณา
ในฐานะเป็นทางเลอืก โดยนกัสหกรณ์และ

รฐับาลทัว่โลกได้มองหารูปแบบของสหกรณ์
ทีป่ระสบความส�าเร็จ และแนวทางส�าหรบั
การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ ความส�าเรจ็ของ
ตัวแบบดังกล่าว

องค์การสหประชาชาตไิด้ประกาศให้ปี 
2012 ให้เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดย
มีประเด็นความส�าคัญในการเผยแพร่เรื่อง
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สหกรณ์ส�าหรบัการพฒันาเศรษฐกจิ-สังคม
และการแก้ปัญหาความยากจน การจ้างงาน
และการบูรณาการด้านสังคม

สหกรณ์ท่ัวโลกได้ด�าเนินงานตาม
แนวทางคุณค่าของหลักสหกรณ์สากล ที่
ประกาศโดยสัมพันธ์ภาพสหกรณ์ระหว่าง
ประเทศในปี 1995 ซ่ึงเป็นแนวทางของหลัก
สหกรณ์ที่ริเริ่มโดยผู้น�ารอชเดลในปี 1844 
ประกอบด้วยหลกัสหกรณ์ 7 ประการ ได้แก่

1. เปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยใจสมัคร
2. ด�าเนนิการตามหลกัประชาธปิไตย
3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของ

สมาชิก

4. การพึง่พาตนเองและความเป็นอสิระ
5. การศึกษาข้อมูลข่าวสารและการ

ศึกษาอบรม
6. การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์
7. การเอื้ออาทรต่อชุมชน

ภายใต้หลกัข้อที ่6 ธรุกจิสหกรณ์น้ัน
พจิารณาเรือ่งก�าไรเป็นเพยีงวธิกีาร มใิช่จดุ
หมายปลายทาง โดยสหกรณ์มีสมาชิกเป็น
เจ้าของธุรกิจ เข้ามาร่วมมือกันเพื่อบรรลุ
เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจเสริมพลังกัน 
รูปแบบธุรกิจดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของ
การค้าระหว่างสหกรณ์

การด�าเนินงานของสหกรณ์ในภาค
กลุม่ธรุกจิต่างๆ ในปัจจบุนั อาจจ�าแนกเป็น 
“สหกรณ์การผลิต สหกรณ์อุตสาหกรรม 
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ผู้บริโภคและอื่นๆ 
รปูแบบของ C2C trade น่าจะเป็นการเชือ่ม
โยงธรุกจิระหว่างสหกรณ์ผูผ้ลติและสหกรณ์
ผู้บริโภคในส่วนของอาหารและสิ่งทอ

ในบรบิทเดยีวกนั ถอืว่าเป็นสิง่ส�าคัญ
ที่จะพิจารณาเรื่องการจัดการโซ่อุปทาน
ระหว่างสหกรณ์แต่ละประเภท โซ่อุปทาน
ดงักล่าวยังไม่ปรากฏให้เหน็ในปัจจบุนั  ดัง
ตัวอย่างในภาพแสดงให้เห็น โซ่คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

โซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
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มสีหกรณ์ในหลายภาคส่วนเศรษฐกจิใน
โซ่อปุทาน ซ่ึงสหกรณ์ผู้ผลิตด้านการเกษตร
ผลติฝ้ายทีเ่ป็นวตัถดุบิให้สหกรณ์ป่ันด้าย ซึง่
จะขายผลผลติให้กับสหกรณ์ทอผ้า สหกรณ์
ทอผ้าก็จะขายผ้าทอให้กับสหกรณ์การ
ตลาดหรือสหกรณ์ผู้บริโภคน�าไปจ�าหน่าย
ในตลาดขายปลีก

โซ่คุณค่าดังกล่าวยังไม่ปรากฏให้
เห็นในปจัจบุัน ทั้งนี้เนื่องมาจากขาดความ
ตระหนักในการเสริมพลังและร่วมมือกัน

 ประเทศ  ปริมาณการผลิต  ปริมาณการบริโภค
 (2011-2012)   (ตัน)   (ตัน) 
 อินเดีย  28,300 25,500
 บราซิล 35,750 11,500
 สหรัฐอเมริกา  7,153   10,251

ระหว่างสหกรณ์
รปูแบบของการค้าในระหว่างประเทศ

มีฐานรากมาจากความแตกต่างในด้าน
การผลิตและการบริโภค ตัวอย่างเช่น ใน
อตุสาหกรรมน�า้ตาล การผลิตทีม่ส่ีวนเหลอื
จากการบริโภค ดงัท่ีเหน็ในอนิเดยีและบราซลิ 
อย่างไรก็ตาม ในสหรัฐอเมริกาการบริโภค
ภายในประเทศมปีรมิาณมากกว่าการผลติ 
ดังนั้น จึงสามารถน�าเข้าน�้าตาลจากต่าง
ประเทศ สหกรณ์ได้มองเหน็โอกาสดงักล่าว

ในปัจจุบนัมสีนิค้ามาจากหลายชนดิ 
แต่ยังจ�ากัดในวงแคบ ตัวอย่างเช่น การ
ค้าขายของสหกรณ์ ในอุตสาหกรรมกาแฟ 
ซ่ึงสหกรณ์ผูบ้ริโภคในยโุรป ซือ้จากสหกรณ์
ผูผ้ลติในอเมรกิา เสือ่กกทีส่หกรณ์ในอินเดยี
ส่งไปจ�าหน่ายในกลุ่มประเทศนอร์เวย์ มา
หลายทศวรรษ ในตลาดภายในประเทศมี
สหกรณ์หลายสหกรณ์ทีค้่าขายระหว่างกนั

แนวคิดเรือ่ง C2C ได้พฒันาโดยผู้น�า
สหกรณ์ในบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และ
แอฟริกาใต้(BRICS) ได้ประชุมกันท่ีเคป
ทาวน์ เมื่อ 26-27 ตุลาคม 2013 ในคราว
การประชมุกลุม่สหกรณ์ในประเทศ BRICS 
ครั้งที่ 3 โดยหัวเรื่อง คือ “Partnerships 
For Development” การบูรณาการและ
อุตสาหกรรมผ่านสหกรณ์ โดยประชาชน 
ชมุนมุสหกรณ์ระดบัประเทศของแอฟรกิาใต้ 
นาย Lawrence Bale  ซึง่เป็นประธาน การ
ประชุมดังกล่าว ได้สงัเกตเหน็ว่าสหกรณ์ใน
กลุม่แอฟรกิาใต้ได้รับประโยชน์จากการลง
นามในข้อตกลง ซึ่งจีนและอินเดียเป็นหุ้น

การประชุมกลุ่มประเทศ BRICS ครั้งที่ 4 ณ เมืองคิวริติบา ประเทศบราซิล

ตารางแสดงผลผลิตน�้าตาลและการบริโภคในอินเดีย บราซิล และสหรัฐ
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ส่วนในการรณรงค์เร่ืองหุน้ส่วนธรุกจิระหว่าง
สหกรณ์ในภาคเศรษฐกิจที่หลากหลาย

ในการประชุมสหกรณ์ในกลุม่ประเทศ 
BRICS ครั้งที่ 4 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2557 ทีเ่มืองควิริติมา ประเทศ
บราซลิ มนีกัสหกรณ์จากหลายประเทศเข้า
ร่วมประชุม โดยได้กล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกจิและวฒันธรรม 
โดยการประชมุชีว่้า มคีวามเป็นไปได้อย่าง
สูงในการค้าขายระหว่างสหกรณ์ในกลุ่ม
ประเทศ BRICS และควรได้ด�าเนินอย่าง 
Pragmatic

วิสัยทัศน์ในป� 2563:
วิสัยทัศน์ในปี 2563 ส�าหรับ ICA 

Blueprint ของทศวรรษแห่งการสหกรณ์ 
ในการวางต�าแหน่งสหกรณ์ในรปูแบบทีเ่ป็น
ทางเลือกของประชาชน และมีการเติบโต
ของสหกรณ์มากที่สุดนั้น และเพื่อให้เป็น
ไปตามวิสยัทศัน์สหกรณ์ จะต้องวางกรอบ
แนวทางโดยการร่วมมอืกนัในระดบัโลก ซึง่ 

ICA ได้วางกรอบแนวทางส�าหรบั C2C trade 
ซึง่จะสนบัสนนุเศรษฐกิจสหกรณ์และเกดิโซ่
คุณค่า โดยการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหว่างสหกรณ์ผูบ้รโิภคและ
สหกรณ์การเกษตร และภาคสีหกรณ์ทัง้ใน
ระดับชาติและระหว่างประเทศ ตลอดจน
สัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ 

รูปแบบการค้าสหกรณ์:
 ตัวแบบการค้าสามารถจ�าแนก

ออกเป็นธุรกจิกบัธุรกจิ(B2B) และธรุกจิกบั
สหกรณ์ (B2C) ตัวแบบธุรกิจ 2 แบรนด์

ในรปูแบบของการค้าระหว่างสหกรณ์
ต่างระดบัได้แก่ ชุมนมุสหกรณ์ระดับชาติ สัง่

รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้รับเชิญให้นาเสนอตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ในเวที C2C Trade
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ซ้ือปัจจัยจากสหกรณ์ระดบัรฐั โดยสหกรณ์
ระดับรัฐซื้อปัจจัยจากสหกรณ์ระดับท้อง
ถิ่น เช่น กรณีของสหกรณ์การเกษตรและ
สหกรณ์โคนมในอินเดีย

ในลักษณะนี้ จึงจะเห็นได้ว่ามีความ
สมัพนัธ์การค้าระหว่างสหกรณ์ ซ่ึงสามารถ

พนักงานจากสหกรณ์ทอผ้า ซึ่งในลักษณะ
ดงักล่าวจะช่วยให้เกิดความเข้มแขง็มากขึน้

การเชือ่มโยงการค้าระหว่างสหกรณ์ 
: C to C trade

การสร้างพันธมิตรธุรกิจ เป็นสิ่งท่ี

ประโยชน์ร่วมกัน จึงมีโอกาสมากกว่าที่จะ
สร้างพันธมิตรธุรกิจ

ด้วยตระหนกัดว่ีา มสีหกรณ์จ�านวนมาก
และกระจายกันอยู่ในหลายกลุ่มเศรษฐกิจ 
อาทิเช่น การเกษตร วัวนม อุตสาหกรรม 
เคหสถาน ธนาคาร เครดิต การประกัน
ภัย และสหกรณ์ผู้บริโภค ดังนั้นจึงเป็นสิ่ง
ส�าคัญท่ีจะพัฒนาพจนานกุรมออนไลน์ด้าน
การค้าของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยเสริมพลังใน
การด�าเนินธุรกิจระหว่างสหกรณ์

พจนานุกรมออนไลน์ด้านการค้าจะ
ช่วยยกระดบัการพฒันาทัง้ในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค ซึ่งจะน�าไปสู่การจัดตั้ง
องค์กรกลางในระดับโลกในอนาคต การ
ค้าดงักล่าวสามารถขยายไปในการท�าธรุกจิ
ระหว่างธรุกจิกบัธรุกจิ ซ่ึงจะช่วยในด้านการ
จัดหาปัจจัยการผลิต ระหว่างสหกรณ์ต่าง
ประเภท กรอบแนวทางดงักล่าวจะสามารถ

ยกระดับการพัฒนาบนฐานความร่วมมือ
ระหว่างกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มสหกรณ์ใน
ประเทศนอร์เวย์ น�าเข้าเสือ่กกจากสหกรณ์ใน
อินเดียมาหลายทศวรรษ สหกรณ์การเกษตร
และสหกรณ์โคนมในอินเดียซื้อเสื้อผ้าให้

ท้าทายส�าหรับธุรกิจในโลกปัจจุบัน รวม
ทัง้ธุรกจิสหกรณ์ อย่างไรกต็ามพบว่า การมี
วตัถปุระสงค์ทีแ่ตกต่างกันเป็นอปุสรรคต่อ
การสร้างพันธมิตรธุรกิจ ในขณะที่สหกรณ์
นั้น ด�าเนินธุรกิจตั้งอยู่บนฐานคิดการมี
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พฒันาภายใต้การสนบัสนนุของสหกรณ์ใน
ระดับภูมิภาคและหน่วยงานภาคี

การค้าแบบ B2B ได้ถูกมองว่าเป็นก
ระบวนการที่มีความซับซ้อน ขึ้นอยู่กับขั้น
ตอนทีแ่ตกต่าง ซึง่จ�าเป็นต้องมคีวามเข้าใจ
และมแีนวทางการด�าเนนิงานร่วมกันทัง้ด้าน
การก�าหนดราคา คุณภาพ และการตรวจ
สอบมาตรฐานสินค้า เรื่องโลจิสติกส์ และ
การล�าเลียงสินค้า การจ่ายช�าระค่าสินค้า
และกฎระเบียบทางการค้า โดยเมือ่มโีอกาส
ทางการค้าระหว่างกัน ก็มีความจ�าเป็นที่
จะต้องสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกขั้นพื้น
ฐานโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งสามารถสนับสนุน
กระบวนการทางการค้าและการจัดการ 
การจัดซ้ือ และการช�าระเงิน ทีมงานใน
ระดบัภมูภิาคหรอืระดบัประเทศจะต้องจดั
ตั้งขึ้นเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในระดับท้องถิ่นสู่
ระดับภูมิภาคของ C2C trade

การด�าเนนิธรุกจิ B2B trade จ�าเป็น
ต้องมกีารสร้างความเชือ่มัน่ไว้วางใจระหว่าง
ภาคีการค้าในระดับโลกหรือระดับภูมิภาค 
และที่ส�าคัญต้องมีการจัดอันดับความน่า
เชื่อถือเพื่อพัฒนาไปสู่การรับเข้าร่วมเป็น
ภาคีธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน

สถาบันการเงินจะเข้ามามีบทบาท
ส�าคญัใน B2B trade โดยการพฒันาเคร่ือง
มือการค้าระหว่างประเทศ การใช้ Letter 
of Credit หรือการจ่ายเงินผ่านบัญชีทา
งอิเลคทรอนิกส์จากผูซ้ือ้ภายใต้การด�าเนิน
งานของสถาบันการเงิน

ด้วยตระหนกัในศกัยภาพของการค้า
แบบ C2C ในฐานะที่เป็นกุญแจส�าคัญตาม
หลกัสหกรณ์ ดงันัน้การจดัให้มโีครงการฝึก
อบรมและให้การศึกษาแก่สหกรณ์เพ่ือส่ง

เสริมการพัฒนาตัวแบบธุรกิจดังกล่าว จึง
เป็นส่ิงจ�าเป็น การค้าระหว่างประเทศจะ
เกีย่วข้องกบัเงือ่นไขการน�าเข้าและส่งออก
ของแต่ละประเทศ ซึ่งจะต้องได้รับความ
ร่วมมือและผลักดันในส่วนของรัฐบาลใน
ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงจะสามารถช่วยให้การ
ค้าแบบ C2C เกิดขึ้นตามที่คาดหวัง

บทส่งท้าย:
การค้าแบบ C2C เป็นกุญแจดอก

ส�าคัญท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
สหกรณ์ในระดับโลก สหกรณ์เป็นองค์การ
ธุรกิจที่มีโอกาสอย่างมากที่จะสร้างความ
ร่วมมือกับสหกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขยายตลาด 
การร่วมมอืกนัระหว่างสหกรณ์จะก่อให้เกดิ
การรวมพลังและเพิ่มศักยภาพในการเพิ่ม
ส่วนแบ่งการตลาด

การค้าแบบ C2C สามารถด�าเนิน
การภายใต้การริเริ่มในการท�าพจนานุกรม
การค้า การจดัให้มกีารรับรองการผลิต การ
ให้การศึกษาอบรมโดยการท�างานภายใต้
ความร่วมมือของภาคีองค์กรท้ังในระดับ
ชาติและระดับภูมิภาค

โครงการน�าร่องจะริเร่ิมจากผลติภณัฑ์
สิ่งทอในบางประเทศ และระดับทวีป โดย
การด�าเนินการดังกล่าวจะเป็นฐานการเรยีน
รู้เพื่อน�าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์ภายใต้
กรอบแนวทางการค้าแบบ C2C ต่อไป
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