สหกรณ์การเกษตรญี่ปุ่นในวันนี้ กับการเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญ
ส่วนการต่างประเทศ
สานักยุทธศาสตร์การเกษตร วิจัยประเมินผล และส่งเสริมกิจการพิเศษ
สานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
มีนาคม ๒๕๖๐

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า “ญี่ปุ่น” เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการสหกรณ์เจริญก้าวหน้าติดอันดับต้นๆ ของโลก
และเป็นต้นแบบที่สาคัญของการส่งเสริมพัฒนาระบบสหกรณ์ในประเทศไทย โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร หลายท่าน
คงอยากทราบว่าในวันนี้ สหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นก้าวไปอยู่ ณ จุดใดแล้ว ยังคงมีความเจริญก้าวหน้า
เป็นต้นแบบของการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรในประเทศต่างๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
๑. ข้อมูลพื้นฐาน
จากข้อมูลที่นาเสนอโดย Mr. Takuo ICHIYA รองผู้จัดการ กองบริหารและความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) เนื่องในโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง
ของสภาองค์กรการเกษตรเอเชียตะวันออก (EAOC) ครั้งที่ ๒๖ วันที่ ๒๘-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กรุงไทเป
ปัจจุบันมีสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Cooperatives) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
“JA” จานวนทั้งสิ้น 659 แห่ง มีสาขารวมกันทั้งสิ้น 17,688 แห่ง มีสมาชิก (ทั้งสมาชิกสามัญ และสมาชิก
สมทบ) รวมทั้งสิ้ นประมาณ ๑๐ ล้ านคน (เฉลี่ ยสหกรณ์ละ ๑๕,๑๗๕ คน) และมีพนั กงานของสหกรณ์รวมกั น
209,478 คน (เฉลี่ยสหกรณ์ละ ๓๑๘ คน)
๒. ธุรกิจของ JA
ปัจจุบัน JA ได้ขยายขอบเขตการดาเนินงานครอบคลุมความต้องการของสมาชิกด้านต่างๆ ได้แก่
(๑) การให้บริการด้านการส่งเสริมการเกษตร (Farm guidance)
(๒) การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์การเกษตร (Supplying business)
(๓) การแปรรูปผลิตผลการเกษตร (Processing agricultural products)
(๔) การตลาดผลิตผล/ผลิตภัณฑ์การเกษตร (Marketing business)
(๕) การให้บริการด้านสินเชื่อ (Credit)
(๖) การให้บริการด้านการประกันภัย (Mutual insurance)
(๗) การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Better living guidance)
(๘) การให้บริการทางการแพทย์ (Medical services)
(๙) การให้บริการด้านการท่องเที่ยว (Travel agency)
(๑๐) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (Book publishing)
(๑๑) การฌาปนกิจสงเคราะห์ (Funeral business)
(๑๒) การให้บริการในการเช่าบ้าน (House-renting business)

๒

โดยมีปริมาณธุรกิจในการดาเนินงานที่สาคัญๆ ดังนี้
ที่

ชนิดธุรกิจ

1

การจาหน่ายผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร

2

การให้บริการด้านวัสดุอุปกรณ์การเกษตร
และสินค้าอุปโภค/บริโภคประจาวัน
(๑) วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
(๒) สินค้าอุปโภค/บริโภคประจาวัน

3

การให้บริการด้านสินเชื่อ
(๑) การรับฝากเงิน
(๒) การให้เงินกู้

4

การให้บริการด้านการประกันภัย
(ประกันภัยระยะยาว)

5

การให้บริการทางการแพทย์

ปริมาณธุรกิจของ JA ทั่วประเทศ
40,700 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 60 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท)
18,700 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 27 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 945 ล้านบาท)
7,300 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 350 ล้านบาท)
878,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 45,500 ล้านบาท)
212,800 ล้านเหรียญสหรัฐ
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 305 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 10,675 ล้านบาท)
2.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
(เฉลี่ยสหกรณ์ละ 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือประมาณ 133,000 ล้านบาท)
จัดให้มีโรงพยาบาล 110 แห่ง คลินกิ 65 แห่ง
ให้บริการทางการแพทย์แก่สมาชิก และ
ประชาชนทั่วไป

หมายเหตุ ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ เท่ากับ ๓๕ บาท

๓. โครงสร้างการจัดองค์กรของ JA ที่สาคัญๆ
ระดับชาติ

ระดับ
จังหวัด

ระดับ
ท้องถิ่น

สหภาพ
สหกรณ์การเกษตร
(ZENCHU)

ธนาคารกลาง
สหกรณ์การเกษตร
(Norinchukin Bank)

ชุมนุมสหกรณ์
ด้านการประกันภัย
(ZENKYOREN)

ชุมนุมสหกรณ์
ด้านการตลาดและการจัดหา
วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
(ZEN-NOH)

สานักงาน
ZENCHU
ระดับจังหวัด

สานักงานสาขา
Norinchukin Bank

สานักงาน
ZENKYOREN
ระดับจังหวัด

สานักงาน
ZEN-NOH
ระดับจังหวัด

สหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA)

๓

๔. ความท้าทายทีภ่ าคการเกษตรของญี่ปุ่น และ JA กาลังเผชิญในปัจจุบัน
(๑) ประชากรญี่ปุ่นมีจานวนลดลง และเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ โดยคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นจะมีประชากร
ในปี ค.ศ. 2060 จานวน 86.7 ล้านคน
(๒) ชุมชนชนบทในญี่ปุ่นมีแนวโน้มแปรสภาพเป็นชุมชนเมืองเพิ่มมากขึ้นเป็นลาดับ ส่งผลให้ชุมชนชนบทใน
ญี่ปุ่นลดจานวนลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงประมาณร้อยละ ๕.๔ ในปี ค.ศ. 2010
(๓) ภาวะโลกไร้พรมแดน (Globalization) เกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับ การเกิดกฎ กติกา
ระเบียบปฏิบัติใหม่ๆ ในโลก กรณีล่าสุด คือ การเกิด “ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้น
แปซิฟิก (Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement)” หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า
“ความตกลง TPP” ซึ่งญี่ปุ่นได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ญี่ปุ่นจาเป็นจะต้องมีการ
ปฏิรูปตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงด้านการเกษตร ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนปกป้องจาก
ภาครัฐค่อนข้างมาก
(๔) การคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะมีจานวนเพิ่มขึ้นมากกว่า 9,000 ล้านคน ในปี ค.ศ. 2050 และจะ
มีความต้องการอาหารสูงถึง 7,000 ล้านตัน ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลด้านความมั่นคงอาหารใน
ประเทศต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
(๕) โครงสร้างการผลิ ตทางการเกษตรของญี่ปุ่นกาลังอ่อนแอลง กระทบถึงความมั่นคงทางอาหารของ
ประชากรในชาติ จากจานวนเกษตรกรญี่ปุ่นที่เคยมีมากถึงประมาณ ๗ ล้านคน ในช่ว งทศวรรษที่
๑๙๗๐ ลดจานวนลงเหลือเพียง ๑.๙๒ ล้านคน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยเยาวชนคนรุ่นใหม่สนใจทา
การเกษตรน้อยลง เนื่องจากผลตอบแทนไม่จูงใจ มีแนวโน้มของผลตอบแทนลดลง ขณะที่เกษตรกรที่มี
อยู่ ในปั จ จุ บั น มีอ ายุ เพิ่ ม มากขึ้ น เป็ นล าดั บ ปั จจุ บัน เกษตรกรที่มี อ ายุ ตั้ง แต่ ๗๐ ปี ขึ้ น ไป คิ ดเป็ น
ประมาณครึ่งหนึ่งของจานวนเกษตรกรทั้งสิ้น และกาลังอยู่ในภาวการณ์ขาดผู้ที่จะมาสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรมต่อจากรุ่นของตน เป็นวิกฤตสาคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(๖) เกษตรกรญี่ปุ่นโดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีขนาดฟาร์มโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ ๕ เอเคอร์
(ประมาณ ๑๒.๕ ไร่) เป็นข้อจากัดในการผลิตเชิงธุรกิจ/อุตสาหกรรม
(๗) แบบแผนการดารงชีวิต และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น
พบว่าการบริโภคข้าวมากกว่าร้อยละ ๔๐ เป็นการบริโภคในแบบที่ไม่ได้ปรุงด้วยตนเอง หรือเป็นการ
บริโภคตามร้านอาหาร/ภัตตาคาร
(๘) ช่องทางการกระจายสินค้า มีความหลากหลาย มีการพัฒนาช่องทางใหม่ๆ เช่น การซื้อขายผ่า นทาง
อินเตอร์เน็ต
(๙) พืชผักมากกว่าร้อยละ ๕๐ ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป และการใช้ประโยชน์ของสาขาวิชาชีพต่างๆ
โดยพืชผักที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวราวร้อยละ ๓๐ ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
จากปัญหาความท้าทายประการต่างๆ ดังกล่าว ได้นาไปสู่การผลักดันการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของรัฐบาล
ญี่ปุ่น ภายใต้การนาของนายกรัฐมนตรี นายชินโซ อะเบะ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญประการหนึ่ง คือ “การปฏิรูป
ระบบสหกรณ์ในญี่ปุ่น ” โดยพุ่งเป้าไปที่สหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) อันเป็นองค์กร
ควบคุมกากับดูแลสหกรณ์การเกษตร (JA) ทั่วประเทศ รวมถึงชุมนุมสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-Zen-Noh)
ทั้งนี้ การปฏิรูปองค์กร JA-ZENCHU และ JA-Zen-Noh อันเป็นองค์กรแกนนาของระบบสหกรณ์ การเกษตรญี่ปุ่น
ซึ่งเป็นองค์กรที่มีพลังอานาจและอิทธิพลสูง สามารถกากับชี้นาทิศทางการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองของประเทศ เป็นองค์กรที่ไม่มีใครกล้าแตะต้องในช่วงที่ผ่านมาอย่างยาวนาน ถือเป็นความกล้าหาญของ

๔

รัฐบาลญี่ปุ่น และการปฏิรูปครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสาคัญในประวัติศาสตร์ที่จะส่งผลกระทบต่อความ
เข้มแข็งเป็นเอกภาพของระบบสหกรณ์ในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนาของสหกรณ์ การเกษตรในประเทศต่างๆ
โดยมีมาตรการที่สาคัญๆ อาทิ
(๑) “การปรับลดบทบาทในการควบคุมกากับดูแลสหกรณ์การเกษตรต่างๆ (JA) ของสหภาพสหกรณ์
การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) โดยเฉพาะ “การยกเลิกอานาจผูกขาดของ JA-ZENCHU
ในการตรวจสอบรับรองบัญชี (Auditing)” ของ JA ต่างๆ ทั่วประเทศ
(๒) “การเพิ่มความเป็นอิสระในการดาเนินงานให้กับสหกรณ์การเกษตรต่างๆ (JA)” ในระดับ
ท้องถิ่น ซึ่งเดิมอยู่ภายใต้การควบคุมกากับดูแลของสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JAZENCHU) อย่างใกล้ชิด ขาดความเป็นอิสระในการดาเนินงาน
(๓) “การปรับลดอานาจการผูกขาด และปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงานของชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-Zen-Noh” เพื่อสามารถให้บริการตอบสนองความต้องการของ JA
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่เอาเปรียบผูกขาดการดาเนินธุรกิจของ JA สมาชิกอย่างไม่เป็น
ธรรม
อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตจากผู้เกี่ยวข้องว่า การปฏิรูประบบสหกรณ์การเกษตรของรัฐบาลญี่ปุ่นครั้งนี้ ยังขาด
รายละเอียดการดาเนินการอีกหลายประการ หากต้องการบรรลุวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของ JA ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ แม้ว่าการปฏิรูประบบสหกรณ์ของรัฐบาลญี่ปุ่นดังกล่าว อาจจะนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงครั้ง
สาคัญของ JA-ZENCHU และ JA-Zen-Noh รวมถึง JA ทั่วประเทศ ซึ่งอาจนาไปสู่การพลิกโฉมหน้า ระบบสหกรณ์
การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็อาจจะไม่รุนแรงดังที่หลายคนเป็นห่วงกังวล ด้วยทั้งใน
ส่วนของสหกรณ์การเกษตร (JA) และองค์กรกากับดูแล JA โดยเฉพาะสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JAZENCHU) ต่างได้เริ่มดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานไปสู่แนวทางของ “ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี” มากขึ้น
เป็นลาดับ
การดาเนิน การของรัฐ บาลครั้งนี้ จึงได้รับการตั้งคาถามจากบางภาคส่ว นในประเทศญี่ปุ่นว่า เป็น “การ
ดาเนินการที่เคลือบแฝงไว้ด้วยวัตถุประสงค์ในทางการเมือง” ด้วยหรือไม่ เพื่อที่จะลดทอนอานาจ อิทธิพล และ
ควบคุมองค์กรกากับดูแล JA โดยเฉพาะสหภาพสหกรณ์การเกษตรประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU) ผู้ควบคุมกากับ
ดูแลเกษตรกรทั้งประเทศ ผ่านระบบ JA เป็นหน่วยงานที่ เต็มไปด้วยอานาจ อิทธิพล สามารถชี้นาฝ่ายการเมือง
และรัฐบาลทุกยุคสมัยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
๕. แนวทางการก้าวข้ามความท้าทายของ JA บางประการ
๕.๑ การเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
กรอบแนวคิด
เพื่อสามารถเพิ่มรายได้ของเกษตรกรให้สูงขึ้น JA แต่ละแห่งจะต้องสามารถเพิ่มปริมาณธุรกิจด้าน
การตลาดให้สูงขึ้น ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ JA แต่ละแห่งสามารถเข้าอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าได้อย่างเข้มแข็ง
มาตรการ/วิธีดาเนินการ
(๑) การทาตลาดแบบขายตรง ผ่านตลาดเกษตรกร (Farmers’ markets) โดยไม่ต้องผ่าน
พ่อค้าคนกลาง พบว่าการดาเนินงานช่วงที่ผ่านมาประสบผลสาเร็จเป็นอย่างดี ปริมาณธุรกิจ
ของตลาดเกษตรกรแต่ละแห่งขยายตัวเพิ่ม มากขึ้นเป็นลาดับ โดยในปี ค.ศ. 2015 ตลาด

๕

เกษตรกรแต่ล ะแห่ งมียอดจาหน่ายผลิ ตผล/ผลิ ตภัณฑ์ การเกษตรและอาหารเป็นมูล ค่า
มากกว่า 200 ล้านเยน (ประมาณ ๖๐ ล้านบาท) เหตุผลสาคัญที่ทาให้ผู้บริโภคนิยมซื้อหา
สินค้าจากตลาดเกษตรกร ได้แก่ ความสด รสชาติที่ดี และความปลอดภัยในตัวผลิตผล/
ผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร รวมถึงราคาที่ย่อมเยากว่าการซื้อหาจากแหล่งอื่นๆ
(๒) การขยายช่องทางการตลาด ผ่านการจัดงานแสดงสินค้า (Business expo) ซึ่งจะเป็นการ
ส่งเสริมการขายตรงผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การเกษตรและอาหาร จากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค
อีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งเป็นเวทีในการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจการค้าระหว่างเกษตรกรกับธุรกิจ
เอกชน เช่น ผู้ค้าส่ง ค้าปลีก ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร โดยกลุ่ม JA ร่วมมือจัด
งานดังกล่าวเป็นประจาทุกปี ภายใต้การสนับสนุนของภาครัฐ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง
(๓) การขยายความร่วมมือกับภาคธุร กิจ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการขยายการ
ส่งออกผลิตผล/ผลิตภัณฑ์ การเกษตรและอาหาร ในตลาดต่างประเทศ ผ่านรูปแบบ
ช่องทางต่างๆ เช่น ร้านอาหาร และห้างสรรพสินค้าในตลาดต่างประเทศ
๕.๒ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
จากข้อเท็จจริง ในปัจจุบันที่ญี่ปุ่นยังต้องพึ่งพาอาหารนาเข้าจากต่างประเทศค่อนข้างมาก โดยมี
อัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารวัดจากจานวนพลังงานที่ได้รับ (Calorie-based self-sufficiency rate) อยู่ที่
ระดับประมาณร้อยละ ๔๐ มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. ๑๙๙๗ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารจึงเป็นความจาเป็น โดย
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มอัตราการพึ่งพาตนเองด้านอาหารเป็นร้อยละ ๔๕ ภายใน ๑๐ ปี ข้างหน้า
มาตรการ/วิธีดาเนินการ
(๑) การเพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาจากภายนอก
ควบคู่กับการจัดให้มีระบบการเก็บสต๊อก และการนาเข้าเพื่อ สนับสนุนส่วนที่ขาดอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงระยะเวลา
(๒) การพัฒนาแหล่งอาหาร/ช่องทางกระจายสินค้าอาหารในระดับพื้นที่ ให้กระจายอย่างทั่วถึง
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น การจัดให้มีตลาดเกษตรกร (Farmers’ markets) ในพื้นที่ต่างๆ ทั่ว
ประเทศ
(๓) การพัฒนาระบบการเกษตรในพื้นที่เขตเมือง (Urban agriculture) คู่ขนานกับการพัฒนา
ระบบการเกษตรในพื้นที่ชนบท
(๔) การจั ด การศึ ก ษาอบรมทางการเกษตร เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของเกษตรกร และ
ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้สนใจที่จะสืบทอดอาชีพเกษตรกรรม
..........................................
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