
18 ฅนสหกรณ์

บทส่งท้าย
คอนนิจิวะ :D สวัสดีทานผูอาน บทความฉบับนี้ คงเปนบทความสุดทายที่จะไดเขียนเลาเรื่องราว

เกี่ยวกับขบวนการสหกรณในตางประเทศ (โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน) ก็ถือเปนประสบการณที่ดีของตัว
ผมเองดวยครับ ที่ไดนำ เรื่องราวธรรมดาที่จดไวในสมุดเลมนอย ๆ  ขางกระเปา มาปดฝุนเขียนใหมใหคน
อื่น ๆ ไดอาน ก็ถือเปนความภูมิใจที่มาพรอมกับรอยยิ้มของผูเขียนเองดวยนะครับ

 ขึ้นชื่อว่าบทส่งท้าย วันนี้ฮิปโปสีชมพูก็อยากมาทำาสรุป
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านอาจจะมีความเชื่อและ
นำามาตั้งคำาถามว่าว่า สหกรณ์

“บ้านเค้า” ประสบความสำาเร็จ และสหกรณ์ “บ้านเรา” 
หล่ะ? ... ซึ่งคำาถามนี้ผมได้พยายามนำามาทำาเป็นบทความ “ก็แล้ว ... 
มันต่างกันยังไง” ในฉบับนี้ครับ

 ก็แล้ว สหกรณ์บ้านเค้า มันต่างกับสหกรณ์บ้านเรายังไง? 
อันดับที่หนึ่ง ... มุมมองส่วนตัวของผมตอบทันทีเลยครับ ว่า “ความ
ชํานาญ” ครับ 

มองเฉพาะมุมมองของสหกรณ์การเกษตรเท่านั้นนะครับ

สหกรณ์ “บ้านเค้า” 
ประสบความสําเร็จ 

และสหกรณ์ 
“บ้านเรา” หล่ะ?

1 ที่ไม่ใช้ชื่อหัวข้อนี้เป็นชื่อบทความ เพราะอยากใช้ “บทส่งท้าย” เป็นชื่อบทความในฉบับส่งท้ายของฮิปโปสีชมพูในญี่ปุ่นมากกว่าครับ

มุ ม ม อ ง จ า ก ค น แ ด น ไ ก ล
ฮิปโปสีชมพู

สหกรณ์บ้านเค้าต่างกับสหกรณ์บ้านเราอย่างไร?
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งานบรกิารของสหกรณบ์า้นเคา้นัน้จะมไีมก่ีอ่ย่าง
เทา่น้ันแหละครบั เช่น สหกรณก์ารเกษตรบา้นเคา้ใชห้ลกั
การรวมกลุม่ในการใหบ้รกิารรบัฝากขายสนิคา้เกษตรของ
เกษตรกร และจดัหาปจัจยัการผลติมาใหก้บัเกษตรกร สว่น
ธรุกจิสนิเชือ่ แยกไวใ้หธ้นาคารการเกษตรญีปุ่น่ หรอืทีเ่รา
รู้จักกันในนาม ธนาคาร JA เป็นผู้จัดการ 

คราวนี้กลับมามองที่สหกรณ์บ้านเราบ้างครับ ... 
ลองให้ผู้อ่านหลับตา แล้วจินตนาการซัก 3 วินาทีครับ 
1…2…3 หมดเวลาแล้วครับ ผมเชื่อว่าคำาตอบของผู้อ่าน
มากกว่าครึ่งหนึ่ง คงคิดเหมือนกับผม และเกษตรกรผู้
เป็นสมาชิกก็คงคิดไม่แตกต่างกันครับ ว่าสหกรณ์ คือ 
“แหล่งเงินกู้ชั้นดี” ซึ่งถ้าถามว่าผิดหรือไม่ ผมก็มองว่า
ไมไ่ดผ้ดิเลยครบั ถอืเปน็โอกาสใหก้บัเกษตรกรผูม้เีงนิทนุ
น้อยด้วยซ้ำาไป เพียงแต่ผมมีคำาถามสั้น ๆ เอาไว้ถามว่า 
“เรา” จะให้ “สหกรณ์ของเรา” ทำาหน้าที่หลักเป็นแหล่ง
อำานวยเงินกู้ใหกั้บเกษตรกรไปอกีนานแคไ่หน? … สนิเช่ือ
มีความจำาเป็นครับ เพราะสินเชื่อเป็นเหมือน “โอกาส” 
ให้กับเกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้ เพียงแต่การ
ลงทุนโดยทั่วไปของผู้ประกอบการ จะประกอบมาจาก
สองแหล่ง คือ เงินสินเชื่อ และเงินออมของเกษตรกร ถ้า
การใหส้นิเชือ่เปน็ธรุกจิทีท่ำาใหเ้กษตรกรทีใ่ชพ้ืน้ทีผ่นืเดมิ
มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิมากขึน้ เงนิออมทีส่งูขึน้จะสง่
ผลให้เกษตรกรกู้เงินลดลง เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานขึ้น 
ธุรกิจสินเช่ือระยะสั้นเพื่อการเกษตรน่าจะไม่โตมากขึ้น 
ซึ่ง “การหดตัวของสินเชื่อที่ให้เกษตรกรรายเดิม” นี้น่า
จะเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จของสหกรณ์มากกว่า “หนี้เสีย
ที่ลดลง” หรือเปล่าครับ?

แล้วทีผ่มใชค้วามแตกตา่งอันแรกที ่ความชำานาญ 
นั่นก็เพราะ “เรา” ทุ่มเทให้กับธุรกิจสินเชื่อมากจนเกิน
ไปครับ และอย่างที่อธิบายไป ผมมองว่าเรากำาลัง “เดิน
ออ้ม” ไปสูจุ่ดหมายของการขบัเคลือ่นขบวนการสหกรณ์
บ้านเรา ซึ่งผลของความทุ่มเทนี้ ทำาให้เราให้ความสำาคัญ
กับธุรกิจอื่นของสหกรณ์ลดลง และนั่นทำาให้เราขาด
ความชำานาญในการทำาธุรกิจอื่นลงนั่นเอง ซึ่งจริง ๆ แล้ว 
สหกรณ์การเกษตรแต่ละสหกรณ์มีความแตกต่างกัน
อยู่แล้วครับ เพราะความเข้มข้นของปัญหาของสมาชิก
แต่ละสหกรณ์ก็แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น บางสหกรณ์
มสีมาชกิทีส่ามารถผลติสนิคา้เกษตรได ้แม้ไม่มแีหล่งเงิน
ทุน เพียงแต่อยากหาช่องทางการตลาดในการกระจาย
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สินค้าที่ดีกว่าเดิม การให้เงินกู้ระยะสั้น
เพือ่การเกษตรอาจไมใ่ชท่างออกทีด่ทีีส่ดุ 
แต่การพฒันาความชำานาญ หรอืการเพิม่
ศักยภาพด้านการตลาด เพื่อเพิ่มความ
ชำานาญในด้านนี้ อาจเป็นทางเลือกที่ดี
กวา่ และการพฒันาศกัยภาพดา้นน้ีมไิด้
ใชร้ะยะเวลาเพยีงชัว่ขา้มคนืกจ็ะสามารถ
ทำาให้เกิดความชำานาญ เพียงแต่ต้องใช้
ความมานะ อดทน ลองผิดลองถูก ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ผมมองว่ามันคือ “การลงทุน
ใหเ้กดิความชำานาญ” ครบั แตจ่ะคุม้ทนุ
หรือไม่ “เจ้าของ” ซึ่งก็คือ “สมาชิกทุก

สภาพแวดล้อมของการขับเคลื่อนขบวนการ
สหกรณ์ ต่อให้เขียนด้วยกระดาษ A4 ทั้งเล่มก็คงเขียน
ไม่จบ แต่ผมขอดึงมาเฉพาะนโยบายส่งเสริม และการ
บรกิาร ทีล่ว้นเปน็สภาพแวดลอ้มทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั
ขบวนการสหกรณ์แทบทั้งสิ้น 

ในดา้นนโยบาย ดงัทีผ่มเคยตัง้คำาถามมาแลว้ใน
บทความเล่มก่อน ๆ ว่าทุกวันนี้ เรามองตัวชี้วัดความ
สำาเร็จของขบวนการสหกรณ์ในภาพใหญ่มากเกินไป

คน” ของสหกรณ์เท่านั้นครับ ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าพร้อมที่
จะสรา้งความชำานาญใหก้บัสหกรณ ์หรอืยังยนืหยดัว่าสินเชือ่
คือสิ่งที่สำาคัญที่สุด

ก็แลว้ สหกรณบ์า้นเคา้ มนัตา่งกบัสหกรณบ์า้นเรายัง
ไง? “ความเป็นปึกแผ่น” ครับ … คือ ความเห็นที่ 2 ของผม

ค่านิยม อาจเป็นสิ่งที่ใช้เวลาสร้างนานมากที่สุด การ
จะให้สมาชิกใช้บริการของสหกรณ์ที่สมาชิกเหล่าน้ันเป็น
เจา้ของ เปน็โจทยท์ีข่บวนการสหกรณ์ยงัตอ้งหาคำาตอบกนัต่อ
ป ที่บ้านเค้า สมาชิกสหกรณ์ ... ถ้าให้ถูกน่าจะใช้คำาว่า กลุ่ม
เกษตรกรเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตน มีความซื่อสัตย์ที่
จะใช้บริการที่สหกรณ์จัดเตรียมไว้ให้ เพราะ พวกเค้าเข้าใจ 
“หน้าที่ของสมาชิก” ผู้เป็นทั้งเจ้าของ ผู้ควบคุมกิจการ และ
ผู้ได้รับประโยชน์จากสหกรณ์ แม้ว่ากลุ่มธุรกิจจะเสนอผล
ตอบแทนแก่พวกเขาที่ดีกว่า แต่ความม่ันคงที่จะเสริมสร้าง
ความแขง็แกรง่ใหก้บัองคก์รของตวัเองนัน้สงูกว่า องค์กรเองก็
มคีวามสามารถทีจ่ะปรับเปลีย่นกลยุทธแ์ละกลวธิใีนการดำาเนิน
ธรุกจิใหต้อบโจทย์ความต้องการของสมาชกิไดท้นัทว่งท ีนีค่อื 
ความสามคัค ีภายใตค้วามรว่มมอืเพ่ือชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 
ทีผ่มเองอยากเห็นสหกรณบ์า้นเราสามารถสรา้งคา่นยิมเหลา่
นี้ให้กับสมาชิกของเราได้บ้างครับ  

ก็แลว้ สหกรณบ์า้นเคา้ มนัตา่งกบัสหกรณบ์า้นเรายัง
ไง? อันดับที่ 3 ของผม คือ “สภาพแวดล้อม” ครับ
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หรือไม่? ดัชนีชี้วัดที่ใช้ตัวเลขเป็นตัวกำาหนดมันขัดกับ
การพัฒนาศักยภาพของสมาชิกในภาพรวมเกินไปหรือ 
เปล่า? ถ้าสหกรณ์เป็นองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือ
ของสมาชิก การเป็นพี่เลี้ยงให้กับเกษตรกรกลุ่มย่อย 
ๆ เพื่อให้ความรู้ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งแก่สมาชิก ให้
สมาชิกเป็นผู้กำาหนดแนวทางของสหกรณ์ด้วยตนเอง 
สำาหรับผมมีความสำาคัญมากกว่าการใช้ “แบบฟอร์ม” 
ที่เกษตรกรผู้เป็นสมาชิก หรือแม้กระทั่งตัวผมเองก็ ไม่
สามารถกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ... ถือว่าผมโชคดี 
ไดม้โีอกาสพดูคยุกบัเกษตรกรผูเ้ปน็สมาชกิในเครอืขา่ย
นี้  หนึ่งในพันธกิจของพี่เลี้ยงสหกรณ์กลุ่มนี้คือ การนำา 
“แบบฟอร์ม การจัดการต้นทุน” ไปให้เกษตรกรได้ใช้ 
... ผมหยบิแบบฟอรม์ขึน้มาอา่น แลว้ผมปวดหวัครบั ... 
คือ มันมีความซับซ้อน ละเอียด และสามารถนำาไปทำา
สรุปได้จริง ๆ ครับ แต่เกษตรกร กรอกแบบฟอร์มนี้ไม่
ได้ครับ … อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ผมเขียนขึ้นมา เพื่อ
ไว้ถาม “ท่านๆ” ว่า ... แล้วบริการที่ “เคย” ทำากันมา 
มันเหมาะสมจริง ๆ หรือไม่ครับ?

หากสหกรณ์สามารถเข้มแข็งได้ด้วยตัวเอง หา
จดุเดน่ของสหกรณเ์องได ้สหกรณก์ส็ามารถกำาหนดเปา้
หมาย และบริการที่เหมาะสมของตนเองได้

ผมขอยกตวัอยา่งสหกรณก์ารเกษตรแห่งหนึง่ใน
ประเทศไทย ที่สามารถรวบรวมสมาชิก ผู้ผลิตผลไม้ส่ง
ออกได ้สหกรณด์ำาเนนิธรุกจิสนิเชือ่ตามแบบแผนที ่“พ่ี
เลีย้ง” แนะนำาครบั แตธ่รุกจิสนิเชือ่ไมไ่ดเ้ปน็ธรุกจิหลกั
อกีตอ่ไป เนือ่งจากสหกรณ์แห่งนีม้พีีเ่ล้ียงทีด่ ีมเีครือขา่ย
ที่เข้มแข็ง มีกลวิธีในการรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
เกษตรกร และสมาชิกเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน 
ทำาให้สหกรณ์แห่งนี้สามารถรวบรวม และจัดการผลไม้
เหล่านี้ไปสู่ตลาดส่งออก แน่นอนครับ เมื่อรายได้ของ
สมาชิกกลุ่มน้ีดีขึ้น สหกรณ์ประเภทเดียวกันในพื้นที่ก็
เขา้มาเปน็เครอืขา่ยเดยีวกนั เมือ่เกษตรกรในพืน้ทีผ่นกึ
กำาลงักนัได ้แทนทีเ่กษตรกรจะตอ้งวิง่หาตลาด ... ตลาด
กลับวิ่งเข้าหาเกษตรกรเองโดยอัตโนมัติครับ

เมื่อเครือข่ายสมาชิกมีปริมาณมากขึ้น หาก
สหกรณ์ไม่สร้างระบบที่มีความเหมาะสมเข้ามาจัดการ
ขอ้มลูการผลติของเกษตรกร การจดัการและการสง่เสรมิ
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กจ็ะดำาเนนิการไปไดย้าก โชคดทีีส่หกรณใ์นละแวกนีม้ ี
“เครอืขา่ยพีเ่ลีย้ง”ทีด่ ีแนะนำาวธิกีารจดัการฐานขอ้มูล
เกษตรกร ซึ่งแม้จะยังใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลนี้ได้
เพยีงเล็กน้อย แตถ่อืเปน็การเตรยีมความพรอ้มในการ
ขยายตลาดไปสู ่ตลาดทีด่กีวา่ทีม่ขีอ้เรยีกรอ้ง การตรวจ
สอบย้อนกลับสินค้าอย่างตลาด EU ... นี่คือ บริการที่
สหกรณ์ทำาให้กับสมาชิกครับ ! เป็นบริการที่ไม่ได้มีใน
บทสรปุบนกระดาษสีเ่หลีย่ม ทีส่ำาคัญเกษตรกรไมต่อ้ง
กรอก “แบบฟอร์ม” ที่ปวดหัวเองครับ สหกรณ์มีเจ้า
หน้าที่ประเมินเกษตรกรให้ครับ ... คำาถามคือ จะมีซัก
กี่สหกรณ์สามารถจัดการได้ดังเช่นสหกรณ์ตัวอย่างที่
ผมยกมาอธิบายนี้ ผมว่ามีไม่มากครับ แต่ผมอยากให้
สังเกตว่า “ความสำาเร็จ” ของเครือข่ายสหกรณ์แห่ง
นี้ เกิดขึ้นจากความเข้มแข็งของสหกรณ์ และพี่เลี้ยง
ที่รับนโยบายในภาพใหญ่ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ สร้างเป็นบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
สมาชิก (ที่แม้ว่าสมาชิกก็ยังไม่รู้ตัวก็ตาม) และความ
สำาเร็จนี้ก็สร้างอานิสงส์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เกิดเป็น
เครือข่ายสหกรณ์ขึ้นมา

ความต้องการเพิ่มรายได้ของสมาชิก ได้ส่งไป
ถึงพี่เลี้ยง และพี่เลี้ยงก็สนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อหา
การบรกิารทีม่คีวามเหมาะสมกบัเกษตรกร ผมจงึกลา่ว
ว่า ความสำาเร็จส่วนหนึ่ง มันเกิดจาก สภาพแวดล้อม
นี่แหละครับ

กแ็ลว้ สหกรณบ์า้นเคา้ มนัตา่งกบัสหกรณ์บา้น
เรายังไง? อันดับสุดท้าย ที่สำาคัญมากที่สุด ก็คือ ....

 “คุณ” นั่นแหละครับ 

ตัง้แตว่นัแรกทีผ่มไดห้ยบิ วารสารนีข้ึน้มาอา่น 
จนกระทั่งวันที่เขียนบทความฉบับนี้ ผมเชื่อเสมอเลย
ครับ ว่าวารสารที่ถูกตีพิมพ์ทุกฉบับจะถูกส่งต่อไปให้ 
“ผู้อา่น” ซึง่เปน็ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัวงการสหกรณใ์น
บ้านเรา ไม่ว่าจะเป็น สมาชิก ผู้จัดการ คณะกรรมการ
ดำาเนนิการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าท่ีส่งเสรมิฯ เจา้
หน้าที่กำาหนดนโยบาย นิสิต คณาจารย์ นักวิจัย และ
อีกหลาย ๆ ท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงอย่างแน่นอน ซึ่งผม
เชื่อเสมอมาครับ ว่า “คุณ” คือ ความแตกต่างท่ีจะ

สามารถพัฒนาขบวนการสหกรณ์บ้านเรานี่แหละครับ
แมว้า่สหกรณ ์“บา้นเคา้” จะดเูหมอืนมกีารพฒันาไปไกล

กวา่บ้านเรา แตไ่มไ่ดแ้ปลวา่ “เรา” ผู้เดนิตามหลงัจะไมส่ามารถ
เรียนรู้ประสบการณ์ และวิ่งตามรอยเท้าที่ผ่านมาของพวกเค้า 
เพื่อนำามาพัฒนา “สหกรณ์บ้านเรา” ... เรา อาจจะพัฒนาก้าว
กระโดดในอีก 10 ปี 20 ปี .... หรือ วันพรุ่งนี้ จนกระทั่งสหกรณ์ 
“บา้นเค้า” ตอ้งเรียนรู้ความสำาเร็จของเรากเ็ปน็ไปได ้แตท่ัง้นี ้ก็
ขึ้นกับกุญแจสำาคัญในการพัฒนาที่แตกต่าง ที่ผมเชื่อว่าคือพวก 
“คุณ” นี่แหละครับ

สุดท้าย ผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่อ่านบทความของ
ผม นาย “ฮิปโปสีชมพู” ที่เขียนบทความ ตามสมุดบันทึกถึง
ประสบการณค์รัง้หนึง่ในตา่งแดน ทีพ่ยายามเอามาผกูเปน็เรือ่ง
ราวที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ให้ผู้อ่านได้อ่านกัน ตลอด 2 ปีที่ผ่าน
มาครับ ... การเดินทางครั้งนี้ ทำาให้ผมรู้ว่า “ไม่มีที่ไหนในโลก 
สุขใจเท่าบ้าน” อีกแล้วครับ

22 ฅนสหกรณ์
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