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สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น
คอนนจิวิะ :) สวสัดยีามบ่ายทา่นผูอ้า่นทกุทา่น

กนัในฤดใูบไมร้ว่งทีป่ระเทศญีปุ่น่ แตก่เ็ปน็ปลายฤดฝูน
ในประเทศไทยของเรา ช่วงนี้พี่ๆ เกษตรกรบางท่านก็
คงเริม่ลงตน้กลา้ปลกูขา้ว สว่นบางท่านก็เตรยีมตวัเทีย่ว
ปีใหม่กันเรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวผมเองนั้น หลังจากทำา
สำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ผมก็ได้กลับมาที่บ้านเกิด
สมใจ นี่ก็ผ่านมาเดือนกว่าๆ ที่กลับมาแล้วนะครับ น้ำา
หนกัตวัเพิม่ขึน้หลายกโิลกรมั เพราะความคดิถงึอาหาร
ไทย และฝมีอืการทำาอาหารของคณุนดิ แตก่ย็งัคงมเีรือ่ง
ราวความเคลือ่นไหวของสหกรณใ์นประเทศญีปุ่่น เกบ็
ไว้ในลิ้นชักอยู่อีกหลายเรื่อง ซึ่งในวันนี้ผมขออนุญาต
นำาเอาเรื่อง สหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น มาเล่า
กันให้ผู้อ่านฟังกันนะครับ

เมื่อครั้งยังเยาว์วัยเมื่อ 2 ปีที่แล้ว 
ผมได้มีโอกาส ไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์
ผู้บริโภคในแถบโอซาก้า พร้อมกับเพื่อน
ร่วมเดินทางอีกหลานท่าน รวมถึง อ. 
ดร.เบน คิกุชิ และ ศ.ดร.ยามาโอะ มาซา

ฮิโระ ผู้ซึ่งนำาเรื่องราวการเดินทางในครั้ง
นี้ไปเขียนเป็นบทความวิชาการท่ีชื่อว่า 
“Japanese Consumer Cooperatives 
: An Alternative Institutional Model 
to Promote Organizational Learning 
for Cooperative in Thailand” ซึง่ผมจะ
ใช้บทความทางวิชาการฉบับนี้ บรรยายถึง

ลักษณะของสหกรณ์ผู้บริโภคในประเทศ
ญี่ปุ่นให้ผู้อ่านได้เข้าใจกันนะครับ

สหกรณท์ีไ่ดไ้ปดงูานในครัง้นัน้ ซึง่
เป็นกรณีศึกษาในบทความครั้งนี้มีชื่อว่า 
“Osaka Izumi Cooperative Society” 
โดยผมจะขอเรียกง่ายๆว่า สหกรณ์อิซูมิ 
แล้วกันนะครับ

ฮิบโปสีชมพู

มุมมองจากคนแดนไกล
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คงต้องเริ่มเรื่องจากประวัติความ
เปน็มาของสหกรณผู้์บริโภคในประเทศญ่ีปุ่น
กันก่อนนะครับ ... เนื่องจากการเพิ่มอัตรา
ภาษีและคา่ครองชพีทีส่งูขึน้จากการพฒันา
ประเทศไปสูป่ระเทศอตุสาหกรรม แนน่อน
วา่ตอ้งมผีลกระทบไปถงึปากทอ้งของผูค้น
ในชนบทและภาคการเกษตร รัฐบาลของ
ประเทศญีปุ่น่ในการนัน้ไดเ้ล็งเหน็ถงึความ
สำาคญัของสหกรณ ์โดยไดศ้กึษาดงูานและนำา
รปูแบบสหกรณเ์ครดติยูเนีย่นจากประเทศ
เยอรมัน เข้ามาใช้ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อแก้
ปญัหาปากทอ้งของเกษตรกร ซึง่เกษตรกรก็
ตอบรบัเปน็อยา่งด ีโดยจำานวนของสหกรณ์
ผู้บริโภคในช่วงนั้น เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
มาก (โดยเฉพาะในชว่งสิน้สดุสงครามเอเซยี
แปซฟิคิ) จากการขยายตัวอยา่งต่อเนือ่งไป
ทัว่ทกุทีใ่นญีปุ่น่ “สหภาพสหกรณ์ผูบ้ริโภค
ในประเทศญี่ปุ่น (Japanese Consumer 

Cooperatives Union : JCCU)” จึงได้
ถูกจัดต้ังขึ้น เพื่อกำาหนดแผนกลยุทธ์เชิง
นโยบาย และทศิทางการพฒันาของสหกรณ์
ผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น

สหภาพสหกรณผู้์บริโภคในประเทศ
ญี่ปุ่นได้พยายามใช้หลักการรวมซื้อเข้ามา
กำาหนดเชิงนโยบาย ซึ่งได้รับการตอบรับ
อย่างดี และรู้จักกันในนามว่า “กลุ่มฮาน” 
หรือ กลุ่มผู้บริโภครายย่อย โดยเฉพาะ
กลุ่มแม่บ้าน 

คำาถามคอื แลว้กลุม่แมบ่า้นมบีทบาท
กับการรวมซื้อได้อย่างไร?

ผูเ้ขยีนเขา้ใจวา่ ลกัษณะสงัคมของ
ประเทศญี่ปุ่นในสมัยก่อนนั้น มักจะให้
หัวหน้าครอบครัวหรือ “ป๊า” ซึ่งส่วนมาก
เปน็มนษุยเ์งนิเดอืน (ในชว่งนัน้มกีารขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง บริษัทที่
กำาลงัขยายกจิการ ตอ้งการพนกังานจำานวน

มาก) เปน็ผูห้าเงนิ และให ้“มา๊” ดแูลจดัการ
งานบ้านทุกอย่าง ซึ่งรวมไปถึงการหาข้าว
ปลาอาหาร ... ฤ มา๊ จะเดนิไปจา่ยตลาดทกุ
วนัทัง้คา่รถคา่เรอื กค็งเสียมากมาย โชคดีท่ี 
“ม๊า” ข้างบ้านเค้าก็ต้องจ่ายตลาดเหมือน
กนั งัน้มารวมตวักนั ซือ้ของพรอ้มกนันา่จะ
ไดร้าคาสง่ แถมถา้ซือ้ผา่นสหกรณบ์างแหง่ 
เค้ามีบริการส่งให้ถึงบ้านสัปดาห์ละสอง
ครั้ง “ม๊าๆ ญี่ปุ่น” ก็มีเวลานั่งเม้าท์กัน ... 
เออ่... มเีวลาดแูลจดัการงานบ้านได้มากขึน้
นั่นเอง ซึ่งกลุ่มฮานนั้นประสบความสำาเร็จ
อยา่งมากในประเทศญีปุ่น่ และยงัใชเ้ปน็แม่
แบบในแผนพฒันากระบวนการสหกรณใ์น
อีกหลายๆประเทศอีกด้วย

  สหกรณอ์ซิมู ิกเ็ปน็หน่ึงในสมาชิก
ของ สหภาพสหกรณ์ผู้บรโิภคในประเทศญีปุ่่น
ซึ่งใช้ระบบ “กลุ่มฮาน” เช่นกัน สหกรณ์
แห่งนี้จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 โดยการ

โรงงานคัดแยกสินค้าของสหกรณ์
http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/
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รวมตัวกันของผู้บริโภค ถือเป็น 1 ใน 10 
สหกรณ์ ยอดเยี่ยมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง
ในปจัจบุนัมจีำานวนสมาชกิท่ัวท้ังจังหวดัโอ
ซาก้าถึง 466,150 คน โดยมียอดขายมาก
ถึง 7 พันล้านเยน ในปี พ.ศ. 2557 มีธุรกิจ
และบรกิารทีห่ลากหลาย ไมว่า่จะเปน็ ศนูย์
กระจายสินค้า (ทั้งอาหารสด และอาหาร
แห้ง) ร้านค้าปลีก (บริการส่งอาหารถึง
บ้าน และค้าอาหารสด) และธุรกิจแคตาล๊
อค (เปิดแผ่นพับ แล้วโทรสั่งได้เลย) ซึ่ง
นอกจากนี้บริการที่เป็นผลตอบแทนสังคม
ก็มีมากมาย ไมว่า่จะเปน็ บรกิารแลปตรวจ

การลงทุนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของสหกรณ์ ที่ได้ประโยชน์ในระยะยาวอย่างคุ้มค่า
http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/

ระบบการจัดการแยกสินค้าของสหกรณ์
http://www.daifuku-logisticssolutions.com/jp/

สอบความปลอดภยัของอาหาร โรงงานขยะ
รีไซเคิล แผงพลังงานแสงอาทิตย์ และงาน
บริการสังคมอีกมากมาย

หลงัจากผูเ้ขยีนไดไ้ปดงูานทีส่หกรณ์
แห่งนี้ และรู้สึกสะดุดใจกับธุรกิจหนึ่งซึ่งก็
คือ “ธุรกิจส่งอาหาร (Home delivery) 
ซึง่ถอืเปน็เอกลกัษณข์องสหกรณก์ารเกษตร

โดยผู้เขียนขออธิบายออกเป็น 3 
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: การรวมกลุ่ม 

ลักษณะการรวมกลุ่มของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรแห่งน้ีก็แทบไม่ได้แตก

ต่างกับการรวมกลุ่มของประเทศไทยแต่
อย่างใดครับ เพียงแต่มีความชัดเจน และ
ได้ผลมากกว่า สหกรณ์อิซูมิจะมีสมาชิก
ในเขตพื้นที่ที่สหกรณ์กำาหนด ซึ่งคือเขต
จังหวัดโอซาก้า ประกอบไปด้วยผู้ผลิต
ภาคการเกษตร ผู้ประกอบการธุรกิจ และ
ผูบ้รโิภค แตล่ะบคุคลมคีวามตอ้งการทีแ่ตก
ต่างกัน เกษตรกรก็อยากขายผลผลิตของ
ตนในราคาที่สูง ขณะที่ผู้บริโภคก็อยาก
ได้อาหารที่มีคุณภาพ และปลอดภัย สห
กรณ์อิซูมิจะเปิดรับสมาชิกที่อยู่ในพ้ืนที่
ทั้งหมด โดยเกษตรกรจะต้องลงทะเบียน 
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ผลติ จะถกูประมาณการ
อย่างสม่ำาเสมอเพ่ือลด
ปรมิาณ “ปิน่โต” สว่น
เกนิ โดยปิน่โตสว่นเกนิ
ทีเ่หลอื จะถกูกำาจดัตาม
กระบวนการเพื่อแปร
เปลี่ยนเป็นพลังงาน
ไว้ใช้ในสหกรณ์ต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 : 
การแจกจ่าย

ข้อได้เปรียบ
ของกลุ่มฮาน สร้างความ

ขอ้ไดเ้ปรยีบทีผ่มไดน้ำาเสนอไวเ้ปน็
เพียงแนวคิดจากการการมองธุรกิจของ
สหกรณ์แห่งนี้เพียงธุรกิจเดียว แต่ผมมอง
วา่การเรียนรู้ตัวเองของสหกรณเ์พือ่หาขอ้ได้
เปรยีบในเชงิธรุกจิ และสามารถตอบโจทย์
ความตอ้งการของสมาชกิได้อย่างเหมาะสม
เป็นสิง่ทีน่า่สนใจในการพฒันากระบวนการ
สหกรณ์ไทยในวันนี้ รวมถึงการเพิ่มต้นทุน
ทีอ่าจสามารถนำามาซึง่การเขา้ถงึตลาดใหม ่
และบริการใหม่ๆกับสมาชิก

กข็อฝากคำาถามทิง้ทา้ยไว้ใหเ้พ่ือนๆ 
ผู้อ่านว่า “วันนี้คุณรู้จักสหกรณ์ตนเองดี
แค่ไหน?” นะครับ

สินค้าที่จะผลิต และได้รับรหัสสินค้า เมื่อ
เกษตรกรนำาผลผลิตมาส่งสหกรณจ์ะเสมอืน
วา่เกษตรกร “ฝากสหกรณ์ขายสนิคา้” โดย
ได้รบัคา่นายหนา้เปน็ค่าตอบแทน เมือ่สนิค้า
เหลอื เกษตรกรกต็อ้งรับสนิคา้กลบัเอง หรือ 
“จะใหส้หกรณน์ำาไปใชเ้ปน็วตัถดุบิในการทำา
อาหารกล่องตอ่” (ซ่ึงเกษตรกรสว่นมาก จะ
เลอืกวธินีี)้ ดังนัน้วตัถดิุบอาหารท่ีใชใ้นการ
ทำาอาหารกล่อง จึงได้มาจากท้องถิ่นเกือบ
ทัง้หมด ซึง่ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคในทอ้งถิน่ซึง่
เป็นสมาชิกสหกรณ์เอง
ขั้นตอนที่ 2 : การผลิต

เนือ่งจากสหกรณแ์หง่นีเ้ปน็สหกรณ์
ผูบ้รโิภค ทีม่คีวามตอ้งการ “คณุภาพ” และ 
“ราคาที่สมเหตุสมผล” โดยคำานึงถึงความ
ปลอดภยัของอาหาร บรกิารของสหกรณท์ี่
จัดเตรียม จึงมคีวามเหมาะสมและตอบโจทย์
ของสมาชิกอย่างชัดเจน ทั้งในด้านการจัด
เตรียมแล็ปทดสอบอาหาร โรงกำาจัดขยะ 
และโรงงานรีไซเคิล

เมือ่วตัถดุบิถกูรวบรวม (โดยการลด
ภาระใหก้บัเกษตรกร และแบง่ผลประโยชน์
ส่วนเพ่ิมจากการใช้วัตถุดิบในปัจจัยการ
ผลิต) สหกรณ์อิซูมิจะดำาเนินการผลิตข้าว
กล่อง โดยวัตถุดิบจะถูกสุ่มตัวอย่างอย่าง
เหมาะสม เพือ่ทดสอบความปลอดภยัในแล
ปท่ีสหกรณจ์ดัเตรยีมไว ้โดยจำานวนสนิคา้ที่

สหกรณม์บีรกิารสัง่ซือ้สนิคา้ผา่นแคตตาลอ็กออนไลน์
หรือทางโทรศัพท์
http://www.izumi.coop/

เขม้แขง็ให้กบัโครงสรา้งการพฒันาสหกรณ์
ผู้บรโิภคในเกษตรและยงัสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบ
ในการประกอบธรุกจิน้ี โดยสหกรณจ์ะเตรี
ยมแคตตาล็อคให้กับสมาชิกผู้ลงทะเบียน
ภายใต้กลุ่มฮาน (กลุ่มแม่บ้าน บ้านใกล้
เรือนเคียง) เมื่อสมาชิกลุ่มมีความประสงค์
ซื้อสินค้า จะส่งรายการไปยังสหกรณ์เพ่ือ
จัดส่งสัปดาห์ละสองครั้งในแต่ละกลุ่ม ซึ่ง
สามารถลดต้นทุนให้กับสหกรณ์ในการจัด
ส่งสินค้า และลดต้นทุนการเดินทางของ
สมาชิกไปยังสหกรณ์ 

จากขัน้ตอนโดยสรปุทัง้สามขัน้ตอน 
ผมเลยเลง็เหน็ถึงจดุแข็งของสหกรณผ์ูบ้รโิภค
แห่งน้ี ซึ่งน่าจะสามารถนำามาประยุกต์ใช้
กบัสหกรณใ์นประเทศไทยไดเ้ปน็ขอ้ๆ ดงันี้

สหกรณ์รู้จักตัวเอง : จะเห็นว่าบริการที่สหกรณ์แห่งนี้จัดเตรียมไว้ให้บริการแก่สมาชิก ไม่ได้เป็นบริการที่แตกหน่อออก
มาจากธุรกิจหลักแต่อย่างใด แต่บริการที่แตกยอดต่อจากยอดเก่า การพัฒนาธุรกิจลักษณะนี้จะสร้างความชำานาญเฉพาะทาง 
โดยการสร้างความเชื่อมั่นแก่ฐานสมาชิกเดิม เพื่อสร้างความพร้อมในการให้บริการกับสมาชิกใหม่ หรือง่ายๆ คือ สหกรณ์เน้น
ที่การปรับปรุงบริการเดิม เพื่อต่อยอดบริการเดิมในรูปแบบที่ดีขึ้น

การใช้ประโยชน์จากธรรมชาติของสมาชิก : เมื่อสมาชิกมีพฤติกรรมที่สามารถศึกษาและเข้าถึงได้ ความต้องการของ
สมาชิกจะถูกตอบสนองโดยบริการที่มีการวางแผนไว้ เช่น การใช้ประโยชน์จากกลุ่มฮาน

การเพิ่มต้นทุน ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป : การลงทุนระยะยาวที่สหกรณ์ลงทุนไป ไม่ว่าจะเป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์และ
โรงงานรไีซเคลินัน้ เพิม่ตน้ทนุอยา่งมหาศาลใหก้บัสหกรณใ์นระยะสัน้ - กลาง แตก่ลบัเปน็บรกิารทีส่ามารถสรา้งความปลอดภยั
ให้กับสมาชิก ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับสมาชิก และยังตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งตอบโจทย์การบริหารจัดการ
แบบยั่งยืนในระยะยาว ณ จุดนี้ หากสหกรณ์สามารถต่อยอดธุรกิจนี้ได้ชัดเจนมากขึ้น อาจทำากำาไรให้กับสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง
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