บทสร ุปศูนย์เรียนรส้ ู หกรณ์จงั หวัดช ุมพร
จังหวัดชุ มพรถื อว่าเป็ นจังหวัดทีมีพืนทีปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ามากทีสุ ดในประเทศไทย ในช่ วงปี 2532
จังหวัดชุ มพรประสบอุทกภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์ ส่ งผลกระทบให้เกษตรกรส่ วนใหญ่ของจังหวัดได้รับความเดื อดร้ อน
จากอุทกภัยในครังนี ทางหน่ วยงานของภาครัฐส่ งเสริ มให้เกษตรกรปลูกพืชทดแทนทีให้ผลผลิ ตเร็ วก็คือ “กาแฟ”
ต่อมาในปี 2535 - 2540 ราคากาแฟตกตําเหลื อกิ โลกรั มละ 25 บาท ทํา ให้เกษตรกรผูป้ ลู ก กาแฟได้รับ ความ
เดื อดร้ อนจึงมีเกษตรกรส่ วนหนึ งได้มีแนวคิดว่าควรจะก่อตังองค์กรทีมาบริ หารจัดการผลผลิ ตกาแฟเพือสร้ างข้อ
ต่อรองทางการตลาด ดังนัน เกษตรกรจึงได้รวมตัวกันเพือ ขอจดทะเบียนเมือวันที 20 มกราคม 2540 ในชื อ “
สหกรณ์ผปู ้ ลูกกาแฟจังหวัดชุ มพร จํากัด ” ครังแรกทีอําเภอหลังสวน มีพืนทีการดําเนิ นงานครอบคลุมทังจังหวัด
ชุมพร แรกเริ มมีสมาชิก 262 คน ทุนดําเนินงาน 29,110 บาทแต่ตวั ของสหกรณ์เองก็ไม่ได้ประสบความสําเร็ จจาก
การรวมตัวของเกษตรกรเท่ า ใดนัก เนื องจากสหกรณ์ ไม่ มี อาคารสํา นักงาน สมาชิ ก ขาดความเข้า ใจในตัวของ
สหกรณ์ ตงแต่
ั นนมาสหกรณ์
ั
ฯ ได้ดาํ เนิ นการภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการของสหกรณ์ส่งผลให้สมาชิ ก
สหกรณ์มีความเข้าใจในความหมายของคําว่าสหกรณ์ จึงเริ มมีธุรกิจสิ นเชื อธุ รกิจจัดหาสิ นค้ามาจําหน่าย ธุ รกิจเงิน
รับฝาก ธุ รกิจรวบรวม พร้อมทังนําผลผลิตกาแฟสารจากสมาชิ ก มาแปรรู ป ภายใต้ผลิตภัณฑ์ในชื อ “ กาแฟชุ มพร
กาแฟสหกรณ์” ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เป็ นองค์กรนําด้านการผลิต และการตลาดกาแฟไทยเทคโนโลยีทนั สมัย บริ หาร
โปร่ งใสบริ การประทับใจ เพือชี วิตใหม่ของมวลชน“ ในปี พ.ศ.2547และในวันที 24 มีนาคม 2553 สหกรณ์ได้รับ
พระราชทานโล่รางวัลในฐานะองค์กรผูส้ ร้ างคุณประโยชน์ต่อวงการกาแฟไทยจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้า
โสมสวลีพระวรราชาทินดั ดามาตุ
ในการบริ หารธุ รกิจของสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง สหกรณ์มีผลประกอบการผลกําไรทุกปี มี
กําไรมากบ้างน้อยบ้างขึนอยูก่ บั ปั จจัยผลผลิตกาแฟของสมาชิ ก ซึ งในบางปี ผลผลิตเยอะสหกรณ์สามารถรวบรวม
ผลผลิตได้มาก จึงทําให้สามารถสร้างอํานาจการต่อรองราคาผลผลิตกับบริ ษทั และพ่อค้าได้มาก ผลผลิตกาแฟมาก
หรื อน้อยก็ขึนอยูก่ บั สภาพดินฟ้ า อากาศ ทีเกิดขึน ส่ งผลกระทบถึ งผลผลิตกาแฟของสมาชิ กทีจะได้รับ ส่ วนธุ รกิ จ
แปรรู ป สหกรณ์ ได้มีการแปรรู ปกาแฟคัว – บด และกาแฟ 3 in 1 ซึ งในความเป็ นองค์กร สหกรณ์ ตอ้ งผลิ ตจาก
วัตถุ ดิบทีมีคุณภาพ ไม่วา่ จะเป็ น กาแฟ นําตาล ครี มเทียม ซึ งเป็ นครี มเทียมอย่างดี ทีผลิ ตจากถัวเหลื อง ซึ งมีความ
แตกต่างจากเอกชนทัวไปทีใช้ครี มเทียมทีผลิ ตจากผลปาล์มส่ วนใหญ่จะมีความแตกต่างในเรื องราคาและคุณภาพ
เพือให้ผลิตภัณฑ์ทีสหกรณ์ผลิตได้ผา่ นการรับรองมาตรฐานตลอดจนเครื องหมายมาตรฐานต่างๆ ทีสหกรณ์ได้รับ
เช่น อย. ฮาลาลสมส. ผมช.บาร์ โค๊ด โอทอปห้าดาว เครื องหมายการค้า ทะเบียนพาณิ ชย์ซึงในส่ วนนี วัตถุดิบต่างๆ ที
สหกรณ์นาํ มาผลิตกาแฟชุ มพร กาแฟสหกรณ์ มีราคาต้นทุนและค่าขนส่ งในราคาสู ง ส่ งผลให้ผลกําไรทีได้รับมาก
บ้างน้อยบ้างดังกล่าว

ในการดําเนินงานของสหกรณ์ทีผ่านมา สหกรณ์ได้ให้สวัสดิการแก่สมาชิก ทําให้สมาชิ กมีรายได้ อยูด่ ีกินดี
สามารถเลียงครอบครัวของสมาชิกเองได้ สหกรณ์จึงได้มีการพัฒนาในส่ วนขององค์กร เพือให้มีความมันคงมากขึน
โดยมี การปรับปรุ งจากห้องเก็บกาแฟสารมาเป็ นอาคารสํานักงาน และปรั บปรุ งอาคารสํานักงานเก่าเป็ นร้ านค้า
สวัสดิ การสมาชิ กและร้ า นกาแฟ โกดังเก็ บสต๊อกกาแฟสาร ปัO มนํามัน ซึ งในส่ วนที สหกรณ์ ได้มี การสร้ า งและ
ปรับปรุ งดังกล่าวนี สหกรณ์ ก็ตอ้ งรับภาระในส่ วนของค่าเสื อมและดอกเบียเงินกู้ ในแต่ละปี ทีสู ง ส่ งผลกระทบต่อ
ผลกํา ไรในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ลดลงแต่ ใ นขณะเดี ย วกัน สหกรณ์ ก็ ไ ด้มี ก ารวางแผนการพัฒนาองค์ก ร แผนการ
ดําเนินงานในการลดต้นทุนการผลิตโดยกําหนดแผนการสร้างโรงงานสเปย์ดายน์ เพือผลิตวัตถุดิบทีใช้ในการผลิต
กาแฟสําเร็ จรู ป 3 in 1 แทนการสังซื อวัตถุ ดิบทีมีราคาสู งซึ งจะช่ วยลดต้นทุนการผลิ ตได้มากอีกทังการจําหน่ าย
สิ นค้าสหกรณ์ กาแฟชุ มพร ค่อนข้างยังไม่ประสบความสําเร็ จเท่าทีควรเนื องจาก สหกรณ์ ตอ้ งรับภาระค่าขนส่ ง
สิ นค้า ที สู ง แต่ ส หกรณ์ ไ ด้วางแผนไว้รองรั บ ในเรื อง รถขนส่ ง สิ นค้า เพื อกระจายสิ นค้า สหกรณ์ และเครื อข่ า ย
สหกรณ์ ทวประเทศ
ั
และสิ งทีสหกรณ์คาดหวังทีจะช่วยให้สมาชิ กและเกษตรกรมีความรู ้ แก้ไขและพัฒนาเกียวกับ
ผลผลิ ตอย่างแท้จริ ง จะต้องมีอนุ กรรมการพืชสวนทีได้รับการแต่งตังเป็ นตัวแทนมาจากสหกรณ์ และมีความรู ้จริ ง
สามารถแก้ไขปั ญหาให้สมาชิกและเกษตรกรอย่างแท้จริ ง ไม่ใช้อนุกรรมการพืชสวนทีมาจากบริ ษทั ทียังขาดความรู ้
ความสามารถ ความเข้าใจปั ญหาและความต้องการของสมาชิ กและเกษตรกร ไม่ใช้มองแต่ผลประโยชน์ทีบริ ษทั จะ
ได้รับเพราะไม่สามารถมองเห็นปั ญหาปากท้องของสมาชิก และเกษตรกรอย่างแท้จริ ง

