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จุฑาทิพย ภัทราวาท

ชวนคิด ชวนคุย เรื่องชวนคิด ชวนคุย เรื่อง
“เมล็ดพันธุ์แห่งควำมหวัง”

การไตบันไดความรูของทีมนักวิจัยภายใตชุดโครงการ The DC&F ที่ดําเนินการมากวา
ทศวรรษ จนถึงปจจุบัน ไดสรางแรงบันดาลใจในหลายอยางแกพวกเราโดยไมรูตัว ที่ผานมาพวก
เราตางทาํงานตามภารกจิ และสอดแทรกงานวจิยัไปกบังานทีร่บัผดิชอบ และทกุครัง้เมือ่ไดมโีอกาส
เจอกนัในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู  การไดพดูคยุเกีย่วกบัขอคนพบทีไ่ดรบั ตลอดจนขอจาํกดั/อปุสรรค
ทีพ่บเจอ ซึง่เราไดชวยกนัออกความคดิหาทางออกอยางมแีบบแผน เพือ่นาํพาไปสู “เปาหมายรวม”ใน
ชวงเวลาการวิจัยในระยะตางๆตลอดมา จนกลายเปนชุมชนที่มีสมาชิกไมนอยเลยทีเดียว

30 ฅนสหกรณ�

ยังจ�ำได้ว่ำเรำเริ่มต้นด้วยกำรก�ำหนด “ปณิธำน
ร่วม” คอื “มุง่สร้ำงคนให้สะท้อนคุณค่ำ(สหกรณ์)เพือ่กำร
พัฒนำ” ท�ำให้ได้ภำคีนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรขบัเคลือ่นกำรวจิยั โดยร่วมกนัก�ำหนดวสิยั
ทศัน์ ณ สิน้สดุปี 2559 (ปีเฉลมิฉลองครบ 100 ปี สหกรณ์
ไทย) ว่ำ “คนในสงัคมมคีวำมสำมคัค ีร่วมกนัพฒันำประเทศ
สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน”

เติมความรู�
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ฅนสหกรณ� 31

นบัตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมำเรำ
ได้ด�ำเนนิกำรตำมระบบกำรวจิยัเรือ่ยมำ 
ซึ่งประกอบไปด้วยหลำยกลุ่มโครงกำร
วจิยัท้ังโครงกำรทีมุ่ง่หำมำตรกำร/แนวทำง
ในกำรแก้ปัญหำโดยใช้คุณค่ำสหกรณ์ 
โครงกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมภำยใต้
กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อยกระดับกำรน�ำ
คณุค่ำสหกรณ์ไปใช้ให้เหมำะสมกบับรบิท
ใหม่ โดยในแต่ละช่วงเวลำ  เรำไดท้ยอย
ส่งผลงำนวิจัยเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
หลำยช่องทำง ทั้งในกำรเรียนกำรสอน 
กำรพัฒนำผู้น�ำสถำบันเกษตรกร กำร
พฒันำธรุกิจสหกรณ์ กำรน�ำไปใช้ประโยชน์
เชงินโยบำยท้ังในระดับขบวนกำรสหกรณ์ 
และกำรพฒันำชมุชน อกีทัง้กำรเผยแพร่
องค์ควำมรู้สู่สำธำรณะ

ที่ส�ำคัญที่ด�ำเนินกำรโดยสถำบัน

วิชำกำรด้ำนสหกรณ์ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้มีชีวิต 

เว็บไซต์ วำรสำรฅน สหกรณ์ และเวทีประชุม

วิชำกำรประจ�ำปี ซึ่งเรำด�ำเนินกำรอย่ำงต่อ

เนื่องมำตั้งแต่ปี 2547 โดยส�ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เป็นผู้สนับสนุนทุน

วิจัยหลัก อีกทั้งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ตลอดจนภำคหีน่วยงำนรฐั ขบวนกำรสหกรณ์ 

และสถำบันเกษตรกรได้ให้ควำมร่วมมือเป็น

อย่ำงดีตลอดมำ

แม้จะมีหลำยฝ่ำยที่เห็นแตกต่ำงกับ

แนวคิดและแนวทำงท่ีเป็นข้อค้นพบจำกกำร

วิจัยของชุดโครงกำร The DC&F ที่สถำบัน

วิชำกำรด้ำนสหกรณ์และภำคีด�ำเนินกำร แต่

ก็มีหลำยฝ่ำยที่เห็นด้วยและน�ำไปประยุกต์ใช้

ในงำนที่ส�ำคัญ ๆ ซึ่งในที่นี้จะหยิบยกมำเพื่อ

กำรติดตำม ได้แก่

ตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop เป็น

ผลงำนสร้ำงสรรค์ทีท้่ำทำยโดยมีวัตถุประสงค์

ส�ำคญัในใช้เป็นกลไกกำรปลกุจติส�ำนกึกำรค้ำ

ที่เป็นธรรม กำรบริโภคอำหำรปลอดภัยของ

คนในชุมชน และกำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน

บนกำรพึง่พำและร่วมมอืกัน ปจัจบุนัได้จดัตั้ง

เป็นศูนย์เรียนรู้ อยู่ที่คณะเศรษฐศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และก�ำลังขยำย

ผลไปจดัตัง้ในชมุชนทีม่ผีูป้ระกอบกำรร้ำนค้ำ

ที่สนใจทั้งในและต่ำงประเทศ 

กลุม่ธรุกจิเชงิคณุค่ำสำมพรำน จงัหวดั

นครปฐม ทีรู่จ้กักนัดใีนนำม “สำมพรำนโมเดล” 

ซ่ึงได้รับรำงวัลมำกมำยท้ังในระดับประเทศ

และระดับโลก ในฐำนะผลงำนสร้ำงสรรค์ตัว

แบบธุรกิจเกื้อหนุนชุมชนและเกษตรอินทรีย์ 

ซึง่ปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัและน�ำไปประยกุต์ใช้

ทั้งในเชิงวิชำกำร ธุรกิจ และชุมชน

เครอืข่ำยคณุค่ำผลไม้ จงัหวัดจนัทบรุี 

เพิง่ได้รบัรำงวลัผลงำนวจัิยเด่นประจ�ำปี 2557 

จำกสกว. ได้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมหลำยอย่ำง 

อำทิ GAP ด้วยจิตส�ำนึก เครือข่ำยทำยำท

เกษตรกรชำวสวนผลไม้ กำรจดักำรโซ่อปุทำน

ในธรุกจิสหกรณ์ (กรณสีหกรณ์กำรเกษตรเขำ

คิชฌกูฏ จ�ำกัด) กำรบริหำรควำมเสี่ยงในกำร

ท�ำสวนผลไม้

เครอืข่ำยคณุค่ำข้ำวคณุธรรม ซึง่เป็น

ทีก่ล่ำวขำนกนัอย่ำงต่อเนือ่งมำเกอืบ 1 ทศวรรษ 

จำกผลงำน “กำรสร้ำงแบรนด์ข้ำวคุณธรรม” 

ที่ท�ำให้ผู้บริโภคประทับใจในจิตวิญญำณของ

ชำวนำทีก่ำรนัตผีลผลติข้ำวคณุธรรม ด้วยกำร

ถือศีล ลดอบำยมุข จนกลำยเป็นศูนย์เรียนรู้

มีชีวิตที่คนนับหมื่นหลั่งไหลกันเข้ำไปเรียนรู้ 

และน�ำไปปรับใช้ในวิธีอำชีพและวิถีชีวิตของ

คนและองค์กร

ตวัแบบหลกัสตูรชำวนำมอือำชพี ได้

รบัรำงวลัผลงำนวจิยัทีส่ร้ำงผลกระทบมหำวิทยำลยั 

เกษตรศำสตร์ ปี 2556  ซึง่ได้รบักำรกล่ำวขำน

ว่ำเป็นหลกัสตูรภำคพสิดำร ท่ีใช้ในกำรกระตุน้

จิตส�ำนึกชำวนำให้มศีรทัธำในอำชพีและมุ่งสร้ำง

สมดลุในกำรประกอบอำชพีและกำรด�ำเนินชวีติ

ด้วยกำรเรยีนรูสู้ก่ำรยกระดบัสมรรถนะใน 3 มติิ 

คอื “คิดเก่ง ท�ำเป็น เหน็อนำคต” ซึง่ปัจจบุนัได้

ยกระดบัไปสูก่ำรพฒันำระบบส่งเสรมิกำรเรยีน

รู ้เพือ่ยกระดบัควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทัง้ใน

กลุม่เกษตรกรและผูเ้กีย่วข้อง โดยจะได้จดัท�ำข้อ

เสนอเชงินโยบำยและยทุธศำสตร์กำรปฏริปูกำร

เรยีนรูส้�ำหรบัเกษตรกรและผูเ้กีย่วข้องในเรว็ๆ นี้

ตัวแบบธรุกิจฐำนสงัคม เป็นผลงำน

วิจัยที่ชี้ให้เห็นอัตลักษณ์ของสหกรณ์ภำยใต้

บรบิทโลกใหม่ ทีจ่ะช่วยย�ำ้ให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้อง

กับกำรพัฒนำสหกรณ์ได้เข้ำใจในบริบทของ

สหกรณ์ในฐำนะทีเ่ป็นกลไกของประชำชนเพือ่

ใช้กำรแก้ปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ไม่เป็นธรรมร่วม

กนั โดยทมีวจิยัได้น�ำเสนอกรอบแนวทำงกำร

ขบัเคล่ือนธรุกจิฐำนสังคม (SEE Strategy Map) 

ทีช่ีใ้ห้เหน็แนวทำงเชงิกลยทุธ์ในกำรขบัเคลือ่น

ขบวนกำรธรุกจิฐำนสงัคมสูก่ำรบรรลเุป้ำหมำย

กำรเกษตรยั่งยืน กำรยกระดับระบบธุรกิจ

สหกรณ์ในแนวทำงกำรค้ำทีเ่ป็นธรรม กำรขบั

โดยร่วมกันก�ำหนดวิสัยทัศน์ ณ สิ้นสุดป 2559
(ปเฉลิมฉลองครบ 100 ป สหกรณ์ไทย) ว่ำ

“คนในสังคมมีควำมสำมัคคี ร่วมกันพัฒนำประเทศ
สู่สังคมเป็นสุขร่วมกัน”   

เรำได้ทยอยส่งผลงำนวิจัยเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ในหลำยช่องทำงทั้งในกำร
เรียนกำรสอน กำรพัฒนำผู้น�ำสถำบันเกษตรกรกำรพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ 
กำรน�ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำธุรกิจสหกรณ์ กำรน�ำไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบำยทั้งในระดับขบวนกำรสหกรณ์ และกำรพัฒนำชุมชน
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32 ฅนสหกรณ์

เคลือ่นระบบส่งเสรมิกำรเรยีนรูสู้ก่ำร

ยกระดบัสมรรถนะกำรแข่งขนั และ

กำรสร้ำง Trust กำรสร้ำงอุปสงค์

สินค้ำและบริกำรสหกรณ์ในกลุ่ม

ประชำชน ซึง่ในแนวทำงเชงิยทุธศำสตร์

ดงักล่ำวจะน�ำไปสูว่สิยัทศัน์ “สงัคม

อยูร่่วมกนัอย่ำงมคีวำมสขุ มคีวำม

เสมอภำค เป็นธรรม มภีมูคิุม้กนัต่อ

กำรเปลีย่นแปลง” 

จะมำช่วยบ่มเพำะและปลกูเมลด็พนัธุแ์ห่งควำม

หวัง จำกน้ันต้องหำภำคทีีจ่ะน�ำไปขยำยผลเพำะ

ปลกูในชมุชนต่ำงๆ ให้เกดิดอกออกผลสะพรัง่

ตำมควำมคำดหวงั ซึง่หมำยถงึผูน้�ำกำรเปลีย่นแปลง

ตำมสมรรถนะ “คดิเก่ง ท�ำเป็น เหน็อนำคต” 

และพร้อมร่วมมือกันขับเคลื่อนกำรพัฒนำ

เศรษฐกจิ สงัคม สูก่ำรลเุป้ำหมำย “สงัคมอยู่

ร่วมกนัอย่ำงมคีวำมสขุ มคีวำมเสมอภำค เป็น

ธรรม มภีมูคิุม้กนัต่อกำรเปลีย่นแปลง”

นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557  ชดุโครงกำร 

The DC&F ได้ขอกำรสนบัสนนุ สกว.ในกำร

ด�ำเนนิกำรโครงกำรวจิยัดงักล่ำวเพือ่กำรเตรยีม

ดนิ หำภำคมีำช่วยบ่มเพำะเมลด็พนัธุแ์ห่งควำม

หวงั และขยำยผลน�ำไปเพำะปลกูให้สำมำรถ

หยัง่รำกและเจรญิเติบโตงอกงำมเพือ่ร่วมขับ

เคลือ่นกำรพฒันำประเทศ โดยคำดว่ำภำยใน

ช่วงเวลำกำรวจัิย 2 ปี จะได้ผลผลติเป็นดินดี 

(สำระกำรเรยีนรูแ้ละหลักสูตรเรยีนรู)้ คนบ่ม

เพำะเมลด็พนัธุแ์ละปลกูต้นกล้ำ (ครผููส้อน) มี

ทักษะและควำมช�ำนำญในกำรถ่ำยโอนควำมรู้

สูส่งัคม อกีทัง้จะได้ผลลพัธ์เป็น เมลด็พนัธุแ์ห่ง

ควำมหวงั ทัง้ Smart Farmers, Smart Officers, 

Smart Entrepreneurs, Smart Co-operators 

และ Change Agents ทีจ่ะเป็นพลงัส�ำคญัใน

กำรมส่ีวนร่วมพฒันำประเทศต่อไป

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

กำรเพำะเมล็ดพันธุ์แห่ง

ควำมหวงันี ้ถอืเป็นงำนท้ำทำยซึง่ไม่

ง ่ำยเลย เพรำะต้องสร้ำงกำร

เปลีย่นแปลงทัง้สิง่ทีฝั่งอยูใ่นทศันคติ 

วธิคีดิ และวธิปีฏบิตัขิองปัจเจกบคุคล 

นอกจำกนั้น โครงสรำ้งระบบปฏิบัติ

ขององค์กร/หน่วยงำนทีเ่ป็นวฒันธรรม

“กุญแจส�ำคัญ” ที่จะช่วยให้เกิดกำรยกระดับและสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่กำรพัฒนำกำรสหกรณ์ 
กำรคำ้ที่เป็นธรรม กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำไม่เป็นธรรมนั้น ต้องเริ่มจำกกำรสร้ำงสมรรถนะในตัวคน 
ซึ่งต้องครอบคลุมทั้ง กำรปรับทัศนคติ ปรับวิธีคิด และวิธีปฏิบัติของคน เพื่อให้สำมำรถเผชิญหน้ำ
อย่ำงท้ำทำยกับบริบทโลกใหม่ แต่ธ�ำรงไว้ซึ่งจิตวิญญำณกำรพึ่งพำและร่วมมือกัน 

ตวัอย่ำงผลงำนสร้ำงสรรค์ทีห่ยบิยก

มำกล่ำวขำ้งต้นนั้น ปัจจุบันได้จัดตั้งเป็นศูนย์

เรียนรู้ที่ผู้สนใจจะสำมำรถเรียนรู้ได้จำก ผล

งำนและกำรด�ำเนนิงำนตำมวถิปีฏบิตัทิีเ่ป็นอยู่

จริง ปัจจุบันมี 6 แห่ง (อ่ำนเพิ่มเติมจำกศูนย์

เรียนรู้มีชีวิต, www.cai.ku.ac.th)

บทเรยีนจำกกำรเรยีนรู ้ตลอดเวลำท่ี

ผ่ำนมำท�ำให้เหน็ประจกัษ์ว่ำ “กญุแจส�ำคญั” 

ที่จะช่วยให้เกิดกำรยกระดับและสร้ำงกำร

เปลีย่นแปลงไปสูก่ำรพฒันำกำรสหกรณ์ กำร

ค้ำทีเ่ป็นธรรม กำรลดควำมเหลือ่มล�ำ้ไม่เป็น

ธรรมนัน้ ต้องเริม่จำกกำรสร้ำงสมรรถนะในตวั

คน ซึง่ต้องครอบคลมุทัง้ กำรปรบัทศันคติ ปรบั

วธิคีดิ และวธิปีฏบิตัขิองคน เพือ่ให้สำมำรถ

เผชญิหน้ำอย่ำงท้ำทำยกับบรบิทโลกใหม่ แต่

ธ�ำรงไว้ซึง่จิตวญิญำณกำรพึง่พำและร่วมมอืกนั 

(จฑุำทพิย์  ภทัรำวำท, 2556) หรอืต่อไปนีจ้ะ

กล่ำวถงึ “กระบวนกำรกำรบ่มเพำะเมลด็พนัธุ์

แห่งควำมหวงั” ซึง่เป็นกำรด�ำเนนิกำรโครงกำร

วจิยัทีม่จีดุมุง่หมำยในกำรบกระดบัสมรรถนะ

ผู้น�ำเกษตรกรและสหกรณ์ของพวกเรำในปัจจบุนั

กำรด�ำเนนิกำรส�ำหรบักระบวนกำร

กำรบ่มเพำะเมลด็พนัธุแ์ห่งควำมหวงั จะเริม่ต้น

จำกกำรเตรยีมดนิทีจ่ะปลกู และหำภำคคีนที่

องค์กรมำยำวนำน ก็เป็นเรื่องยำกหำกต้อง

เปลี่ยน ดังนั้นวิธีกำรของพวกเรำ จึงต้องเริ่ม

จำกกำรเรียนรู้ที่จะรู้และยอมรับในสิ่งที่เรำ

อยำกสร้ำงร่วมกัน และที่ส�ำคัญคือต้องท�ำให้

เรำเหน็ “ธง” ซึง่เป็นเป้ำหมำยแห่งควำมส�ำเรจ็

ร่วมกันเสียก่อน

อำจเป็นควำมโชคดทีีพ่วกเรำภำคนีกั

วจัิย ม ี“ทนุแห่งควำมหวงัเชือ่มัน่และศรทัธำ”  

โดยเชื่อว่ำสิ่งที่เรำก�ำลังจะท�ำร่วมกันนั้น เป็น

สิง่ดทีีส่งัคมก�ำลงัค้นหำ โดยพวกเรำเริม่ต้นโดย

วำงกรอบกำรท�ำงำนและเดินงำนไปด้วยกัน 

เมื่อใดมีอุปสรรค เรำต่ำงก็ช่วยกันแก้ ช่วยกัน

หำทำงออก มีหลำยครั้งที่หลำยทีมเริ่มจะท้อ 

แต่เมื่อได้ก�ำลังใจ เรำก็เปลี่ยนควำมคิด เริ่ม

เพำะใหม่ ปลูกกันใหม่ และช่วยกันตั้งตำรอ

ผลผลิตที่เติบโต ว่ำเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วจะได้

ผลผลิตท่ีคำดหวังหรอืไม่ มำกน้อยเพยีงใด จงึ

หวังว่ำในไม่ช้ำ เรำจะช่วยกันเตรียมดินไปใช้

เพำะเมล็ดพันธุ์แห่งควำมหวังได้ส�ำเร็จและมี

ภำคีมำช่วยน�ำไปปลูกในที่ต่ำงๆ ซึ่งเมื่อถึงวัน

นั้นเรำจะได้เห็นผู้น�ำ

กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีศักยภำพและ

พร้อมในกำรขบัเคลือ่นกำรพัฒนำประเทศก้ำว

สู่กำรเป็น “สังคมที่มีควำมสุขร่วมกัน”
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