รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ

กลุมวิจัย การเชื่อมโยงโซอุปทาน
ชุดโครงการวิจัย การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม
ชื่อโครงการ : เครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
(15 กันยายน 2551 - 14 กันยายน 2552)

โดย ดร. ธวิช สุดสาคร และ คณะ
กันยายน 2552

คํานํา
รายงานวิจัย “เครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร” ฉบับนี้ เปนรายงาน
การวิจยั ในชุดโตรงการ “การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา” ที่เปนการสรางตัวแบบคุณคาที่มุงเนนการ
เชื่อมโยงเครือขายภาคีพนั ธมิตรที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย ในการดําเนินธุรกิจมันสําปะหลัง
โดยผานกระบวนการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว นรวม ที่ไดรับความรวมมือจากสหกรณ
ตนแบบในงานวิจยั ก็คือสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร สหกรณภาคี
เครือขาย ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรผูมันสําปะหลังและหนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของเปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งสํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งไดใหความสําคัญ
กับการดําเนินการวิจยั และไดไดบรรจุไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ป (ปงบประมาณ
พ.ศ. 2552-2555) โดยกําหนดเปนพันธกิจและแผนปฏิบัติงานของสํานักงานสหกรณจังหวัด
กําแพงเพชร
ทีมผูวิจัย ใครขอขอบพระคุณ ผูบริหาร พนักงาน และบุคลากรขององคกรตางๆ ที่ได
กลาวถึงในขางตน เกษตรกรสมาชิกที่ไดใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิชาการดานสหกรณ ที่ไดอนุเคราะหงบประมาณในการ
ดําเนินงานวิจยั และประสานงานใหเกิดการวิจัย และการทําใหการวิจัยสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผูวจิ ัย
หวังวา ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะกอใหเกิดประโยชนแกผูอาน และผูสนใจศึกษา หากมีขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชนประการใด ทีมผูวิจัยยินดีนอมรับ และขอขอบคุณลวงหนามา ณ ที่นี้

ธวิช สุดสาคร
หัวหนาโครงการวิจัย
กันยายน 2552
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บทสรุปผูบริหาร
โครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
เปนโครงการวิจัย
ภายใตกลุมงานวิจยั การเชื่อมโยงโซอุปทานของชุดโครงการวิจยั เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลัง การ
เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย และการศึกษา
ปญหา และอุปสรรคการดําเนินงานของเครือขาย การสรุปสาระประเด็นตางๆ เพื่อนําเสนอ แนวทาง
ในการกําหนดนโยบาย และการสงเสริมจากภาครัฐ โดยผานกระบวบการวิจยั เชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม
ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัย ในระยะที่ 1-4 ตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัยในเรื่องของการเรียนรูและพัฒนาจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อการวางแผนทิศทาง
เครือขาย การวางแผนธุรกิจเครือขาย การประสานงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของภาคีเครือขาย
และการบริหารจัดการธุรกิจเครือขายโดยการจัดตั้งเครือขายที่มีรูปแบบเครือขายที่มุงเนน
ผลประโยชนของสังคม โดยรวม ซึ่งเปนเปาหมายที่สําคัญของการดําเนินงานเครือขาย การควบคุม
และติดตามการบริหารงานธุรกิจเครือขาย ผูวิจัยไดเริม่ ตนจากการประสานงานกับกลุมเปาหมาย
ซึ่งไดแก สหกรณ องคกรภาครัฐและเอกชน เกษตรกรสมาชิกสหกรณในพืน้ ที่
ตลอดทั้ง
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน ในกระบวนของโซอุปทานธุรกิจมันสําปะหลังที่อยูในพืน้ ที่
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ ถึงวัตถุประสงค/เปาหมาย และ
ประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจยั
พรอมทั้งการวางแผนงานในการจัดใหมี การประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อคนหาประเด็นปญหา/แนวทางการแกไขปญหาตางๆ รวมกัน
จากผลการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูและลงพื้นทีป่ ระชุมรวมกับสหกรณภาคี
พันธมิตรเครือขายมันสําปะหลัง ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมัน
สําปะหลังในพื้นที่ หนวยงานราชการ นักวิชาการเกษตร เจาหนาทีส่ งเสริมสหกรณ ที่เกี่ยวของใน
พื้นที่เปาหมายของการดําเนินโครงการ พบวาจากประเด็นปญหาอุปสรรคตาง ๆ สามารถสรุป
ขอมูลและหาแนวทางแกไขไว 3 รูปแบบ คือ
1. การแกไขปญหาการผลิตตนน้ํา โดยการใหสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด
จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมันการเกษตร (สําปะหลัง) เพื่อใหบริการดาน
วิชาการตาง ๆ เคลื่อนที่แกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป โดยการจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลังขึ้น แลวรับสมัครสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลังที่สนใจเขารวมโครงการ
เพื่อจัดฝกอบรมและใหความรูดานการเพาะปลูก การปรับปรุงบํารุงพันธุ การใชปุยอยางถูกวิธี การใช
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ปุยน้าํ ชีวภาพ น้ําหมักมูลสุกรทางใบและโคนตน รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการดูแลรักษา จนถึงการ
ขุดจําหนาย โดยสหกรณจะไดประสานงานกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงาน
เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน และผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ เพื่อจัดเจาหนาที่/นักวิชาการ ที่มคี วามรูดานการเกษตร เรื่องดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุง
พันธ เปนตน มาใหคําแนะนําปรึกษา โดยใชสถานที่จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง ที่สํานักงานสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร ใหเปนแหลง
ศึกษาหาความรูและพบปะของผูเขารวมโครงการและผูสนใจทัว่ ไป โดยมีพนักงานสหกรณผูมีพนื้
ฐานความรูดานการเกษตรและทีมนักวิชาการ ทําหนาที่ปฏิบัติงานประจําหนวยสงเสริมฯและทํา
หนาที่ปฏิบัติงานเคลื่อนที่ในการแนะนําใหความรูดานวิชาการ/การแกไขปญหาการเพาะปลูกและการ
เพิ่มผลผลิตในพืชเกษตรโดยเฉพาะมันสําปะหลัง ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของการดําเนินงานเชิงรุก
ของสหกรณการเกษตร
แนวทางในการบริหารจัดการศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันและคุณภาพผลผลิตมัน
สําปะหลังนั้น จําเปนอยางยิง่ ที่จะตองสรางการมีสวนจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อใหการดําเนินนัน้ เกิด
จากการกระบวนการคิดริเริม่ จากตัวแทนสมาชิก
ผานการประชุมวางแผนงาน
การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการศูนยฯ การสนับสนุนจากฝายบริหารและฝายจัดการ
ของสหกรณในการเชื่อมประสานหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกองคการสหกรณ และการ
สื่อสารประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจากชองทางปากตอปากของสมาชิก
ในสวนนโยบายการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐนัน้
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ตางๆที่ทําหนาสงเสริมการสหกรณ ควรจะตองใหความสําคัญกับการรวมมือกันประกอบอาชีพทํา
กิน
ในเรือ่ งของการจัดการความรู
ที่เปนเครื่องมือสําคัญและเปนปจจัยที่ชวยพัฒนาทักษะ
ความสามารถในการผลิตของสมาชิก ตามเจตนารมณที่สําคัญของการสหกรณ มิใชเพียงให
ความสําคัญกับแนวคิดเรื่องของการระดมทุนเพียงอยางเดียว
ที่ผานมาภาครัฐมักจะใหความ
ชวยเหลือสนับสนุนปจจัยดานทุนเปนสําคัญ เชน แหลงเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตเปน
ตน ถึงแมววาหนาที่ทําการผลิตจะเปนความรับผิดชอบของเกษตรกรโดยตรงก็ตาม แตภาครัฐก็ไม
ควรจะละเลยการพัฒนาทักษะ ความสามารถของปจจัยดานแรงงาน ภาครัฐสามารถสงเสริมใน
เรื่องของการจัดการความรูเชิงรุก ในรูปแบบตางๆ ผานการรวมกลุมกันของเกษตรกรทั้งที่เปนนิติ
บุคคลและไมเปนนิติบุคคล เฉกเชนการจัดการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตการเกษตร ของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี อันจะทําใหเกษตรกรไทยมีความรู
ความสามารถ ในการแขงขันกับนานาอารยะประเทศได
2. การแกไขปญหาดานการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต ซึ่งเปนกระบวนการ
กลางน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมันสําปะหลัง
จากการดําเนินงานที่ผานมาชองสหกรณนน้ั
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สหกรณฯ มีปญ
 หาในเรื่องของการใชประโยชนในตลาดกลาง (สาขา 2) ไมเต็มที่ ยังไมมีผูปฏิบัติ
รับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งการแปรรูปผลผลิตหัวมันสดเปนมันเสนที่ผา นมา ยังไมไดมาตรฐาน ขาด
การวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต
มีผลทําใหสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
ประสบกับการขาดทุในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตในปที่ผานมา รวมทั้ง การกําหนด
มาตรฐานการรวบรวม การมีสวนรวมของคณะกรรมการและบุคลากรดานการตลาด รวมทั้งการรับ
ฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากสมาชิก
ในสวนของแนวทางแกไขนั้น
สหกรณตองเรงดําเนินการตามตัวแบบและรูปแบบ
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการจัดการเสวนาแลกเลี่ยนเรียนรูตามกระบวนการของการดําเนินงานวิจยั
ก็คือ การจัดทําขอตกลงเพื่อการรวบรวมผลผลิตที่มุงสรางประโยชนรวมกันของทุกฝาย อันจะทําให
เกษตรสมาชิกไดรับความเปนธรรมจากการคา และเอกชนไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพ การจัดทํา
ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อนําไปใชวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ อีกทั้ง
ตองเรงศึกษาและดําเนินการในเรื่องตางๆ อันเกี่ยวกับการแปรรูปมันเสนฯ อยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับปรุงการยกระดับคุณภาพการผลิต และการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสนสะอาดเพื่อ
ทําใหเกิดการยอมรับจากพันธมิตรการคาภายใตกรอบแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนดขึ้นจากแผนงานใน
กระบวนการวิจัยการศึกษาดูงานจากแหลงผลิตที่ประสบผลสําเร็จ เปนตน
การดําเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนั้น ก็ถือวาประสบความสําเร็จได
ในระดับหนึ่ง ในการสงเสริมผูประกอบการใหเปนผูผลิตมันเสนสะอาด แตในธุรกิจรวบรวมของ
สหกรณ ภาครัฐไดมีนโยบายชวยในระยะสั้นจากโครงการรับจํานํา และการประกันราคาผลผลิต ที่
เปนการแกไขปญหาในระยะสั้นเทานัน้ ไมสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได จากการวิจัยและ
การศึกษาขอมูลในชุดโครงการนี้ทําใหพบวา การแกไขปญหาในระยะยาวและยั่งยืนนั้น สามารถ
ดําเนินการไดโดยแนวทางของการทําธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณการเกษตร ซึง่
ภาครัฐจะตองเขาไปชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงในการพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการใน
ธุรกิจดังกลาวใหมีรูปแบบ และระบบการจัดการคุณภาพการแปรรูปเชนเดียวกับองคกรธุรกิจทั่วไป
ตลอดจนการวางแผนงานในการรวบรวมและแปรรูป กลาวคือ ถาสหกรณการเกษตรสามารถแปร
รูปเปนมันเสนสะอาดไดและ สามารถจําหนายไปยังผูใชในอุตสาหกรรมปลายน้ําโดยตรงซึ่งเปน
การสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ ทําใหสหกรณมีกําไร และสามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดในราคา
ที่สมาชิกเต็มใจเสนอขาย และสรางความพึงพอใจแกสมาชิกและเกษตรรายอื่นๆ อีกดวย ในสวน
การชวยเหลือโดยตรงที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้น
ภาครัฐสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถจากภาครัฐและเอกชนในหนวยงานตางๆ เขามาเปนทีมในการพัฒนาการบริหารใหแก
สหกรณ หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เพื่อที่จะ
ทําใหสหกรณบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาได
ในระยะยาว และยั่งยืน
v

3. การแกไขปญหาในการจัดสรรผลผลิตแปรรูป จากมันสําปะหลัง ก็คือ มันอัดเม็ด มัน
เสนแปรรูป
แปงมัน
เนื่องจากในอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ําในหวงโซอปุ ทานของธุรกิจมัน
สําปะหลังนั้น มีเปาหมายปลายทาง อยูที่สามทางเลือก คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอื่นๆ และในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้
พบวา ไมเปนปญหาที่สําคัญมากเทากับในสองประเด็นแรกที่ไดกลาวมาแลว สาเหตุจากความ
ตองการใชผลผลิตแปรรูปจากมันสําปะหลังนั้นมีมากเกินกวากําลังการผลิตภายในประเทศ และ
สหกรณเองก็สามารถสรางพันธมิตรการคากับผูใชผลผลิตแปรรูปไดอยูแลวไมยากนัก
ซึ่งการ
แกไขนัน้ ตองแกไขปญหาทีด่ านอุปทานเปนหลักเสียกอน ก็คือประเด็นปญหาในสองขอแรกนั่นเอง
ในสวนของภาครัฐก็ควรจะทําความเขาใจ
และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องแนวคิดของการจัดสรร
ทรัพยากรที่มอี ยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกสังคม และประเทศชาติ โดยศึกษาถึง
รูปแบบของการจัดสรร ไปยังอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศที่ไดกลาวมาแลวในขางตน รวมถึง
การจัดสรรไปเพื่อการสงออก วาแนวทางการจัดสรรแบบใด จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดาน
มูลคาและคุณคาแกสังคม การศึกษาในรูปแบบนี้จะเปนการศึกษาเพื่ออนาคต ในการที่รัฐสามารถ
นําผลการศึกษาไปกําหนด นโยบาย และมาตรการตางๆ เพื่อเปนกฎเกณฑ กติกา ใหผูที่เกีย่ วของ
ปฏิบัติตาม หรือเปนมาตรการการจูงใจ ใหผูประกอบการรวมมือดําเนินการ เพือ่ ประโยชนของ
ประเทศชาติตอ ไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1.

ความเปนมาของการวิจัย
มันสําปะหลังเปนสินคาการเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากในปจจุบัน
ประเทศไทยเปนผูผลิตหัวมันสําปะหลังสดรายใหญอันดับหนึ่งของเอเชียและอันดับสามของโลก
รองจากประเทศไนจีเรียและประเทศบราซิล และยังเปนผูสงออกผลิตภัณฑมนั สําปะหลังรายใหญ
อันดับหนึ่งของโลก โดยครองสวนแบงตลาดมากกวารอยละ 80 ของทั่วโลก (สมาคมแปงมัน
สําปะหลังไทย, 2552) นอกจากนี้ มันสําปะหลังเปนพืชพลังงานชีวมวลสําคัญที่ใชในกระบวนการ
ผลิตเอทานอล (ethanol) ซึ่งเปนหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ทดแทนน้าํ มันในปจจุบนั ดวยเหตุนี้
รัฐบาลไทยจึงมีแผนงานและนโยบายดานพลังงานสงเสริมการผลิตวัตถุดิบพลังงานชีวภาพเชนมัน
สําปะหลัง เพือ่ การผลิตเอทานอลมาผสมในน้ํามันเชื้อเพลิง ไมวาจะเปนแกสโซฮอล (gasohol) ที่ใช
ผสมกับน้ํามันเบนซิน หรือดีโซฮอล (diessohol) ที่ใชผสมกับน้าํ มันดีเซล มันสําปะหลังยังมี
คุณสมบัติอื่นๆ ที่มีประโยชนอีกมากมาย เชนเหงาของมันสําปะหลังสามารถใชเปนพลังงานเชื้อเพลิง
ได มันสําปะหลังเปนปจจัยสําคัญของการผลิตสินคาเกษตรกรรมและสินคาอุตสาหกรรมการเกษตรตาง
ๆ เชน แปงมันสําปะหลัง กระดาษ ยาเม็ด สิ่งทอ สารความหวานและอาหารสัตว เปนตน ผลิตภัณฑ
มันสําปะหลังของไทยสงออกไปยังประเทศตางๆ มากกวา 100 ประเทศทั่วโลก มูลคารวมของ
อุตสาหกรรมอยูที่ประมาณ 6-7 หมื่นลานบาทตอป (สมาคมแปงมันสําปะหลังไทย, ออนไลน,
2552) ทั้งนี้ จึงถือไดวามันสําปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจทีม่ ีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย
ในป พ.ศ. 2550-51 ผลผลิตรวมของมันสําปะหลังทั้งประเทศไทยมีประมาณ 25 ลานตัน
และคาดวาในฤดูผลิตป พ.ศ. 2551-52 จะมีผลผลิตรวมประมาณ 29 ลานตัน (สมาคมแปงมัน
สําปะหลังไทย, ออนไลน, 2552) สัดสวนการผลิตมันสําปะหลังเพื่อใชภายในประเทศนัน้ อยูที่
ประมาณรอยละ 15 และผลิตเพื่อการสงออกประมาณรอยละ 85 การวิเคราะหอุปสงคและความ
ตองการมันสําปะหลังของตลาดทัว่ โลกพบวามีแนวโนมเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง จาก 32 ลานตันในป
พ.ศ. 2551 คาดวาจะเพิ่มขึน้ เปน 34 ลานตันในป พ.ศ. 2552 และ 37 ลานตันในป พ.ศ. 2553 (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2550) แตดว ยภาวะเศรษฐกิจโลกในปจจุบนั ที่ยงั คงชะลอตัว สงผลใหกําลังซื้อหรืออุปสงค
ของผูบริโภคมันสําปะหลังทั้งในและตางประเทศลดลง
โดยจะเห็นไดจากมูลคาสงออกแปงมัน
สําปะหลังทั้งที่เปนแปงดิบและแปรรูปในชวงหาเดือนแรกของป พ.ศ. 2552 นั้น ลดลงอยางเห็นไดชดั
ถึงรอยละ 26 เทียบกับชวงเดียวกันของป พ.ศ. 2551 (ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา, 2552)
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อยางไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจโลกฟนตัวขึน้ ก็นาจะทําใหความตองการของตลาดมันสําปะหลังเพิ่มขึน้
เหมือนเดิม ดังนั้น หากมองถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทย จะเห็นไดวาประเทศไทย
มีปจจัยเกื้อหนุนดังนี้
- สภาวะอากาศของประเทศไทยเหมาะกับการปลูกมันสําปะหลัง ทําใหมีความไดเปรียบ
จากผลผลิตที่มตี ลอดทัง้ ป
- ภาครัฐไทยใหการสนับสนุนการพัฒนาพันธุมนั สําปะหลังอยางตอเนื่อง ทําใหผลผลิต
ตอไรเพิ่มขึ้น
- มันสําปะหลังไทยไมผานการตัดแตงทางพันธุกรรม ทําใหเปนทีย่ อมรับของประเทศ
คูคาที่คํานึงถึงประเด็น GMOs
- ผูประกอบการมันสําปะหลังไทยมีความชํานาญและความเชี่ยวชาญในเรือ่ งของ
อุตสาหกรรมมันสําปะหลัง โดยเฉพาะการผลิตแปงมันสําปะหลังทั้งทีเ่ ปน industrial
grade และ food grade (ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขา, 2552)
อยางไรก็ดี ผลผลิตมันสําปะหลังไทยซึ่งเฉลี่ยแลวอยูที่ประมาณ 3 ตันตอไรนนั้ ยังคงอยูใ น
ระดับที่ต่ํากวาระดับการผลิตที่สามารถทําไดจริงจากเกษตรกรที่มกี ารบริหารจัดการการเพาะปลูกทีด่ ี
และที่สามารถใชเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหมอยางมีประสิทธิภาพ เกษตรกรเหลานีม้ ีความพรอมใน
เรื่องขององคความรูและการพัฒนาปรับปรุงที่ดินเพาะปลูกมันสําปะหลัง และสวนใหญจะสามารถมี
ผลผลิตมากกวา 5 ตันตอไร บางคนในบางปก็อาจสามารถผลิตไดถึง 10 ตันตอไร ดังนั้น หนวยงาน
ไทยทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงไดตั้งเปาหมายสําหรับการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังเฉลี่ยตอไรทั่ว
ประเทศใหไดถึง 5 ตันในอนาคตอันใกล (วรยุทธ ปฏิภาณวัฒน, ออนไลน, 2550) โดยจะเนนพัฒนา
ปจจัยที่มีผลตอการบรรลุเปาหมายนี้ ไดแก
1. เกษตรกร
2. ความอุดมสมบูรณของดิน
3. อาวุธในการผลิต ซึ่งประกอบดวยแหลงความรู, แหลงเงินทุน, เทคโนโลยีการเกษตร
และอื่น ๆ
ภายใตโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” การ
วิจัยนี้ ไดทําการศึกษาปจจัยที่สามซึ่งคืออาวุธในการผลิต โดยเนนเรื่องของกระบวบการผลิต การ
รวบรวมและแปรรู ป มั น สํ า ปะหลั ง ตลอดจนการบริ หารจั ดการเครื อ ข า ยคุ ณ ค า มั น สํ า ปะหลั ง
กลาวคือการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรตาง ๆ ที่อยูในหวงโซอุปทานธุรกิจมันสําปะหลัง
ผูวิจัยไดคัดเลือกสหกรณตนแบบสําหรับการทําการศึกษา ไดแก สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปนจังหวัดที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยวมันสําปะหลังประมาณสี่แสนไร มากเปน
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อันดับสองของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่เก็บเกี่ยวประมาณหนึ่งลานเกา
แสนไรในป พ.ศ. 2551 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน , 2551) จังหวัดกําแพงเพชรมี
พื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังหลักอยูสามอําเภอไดแก อําเภอขาณุวรลักษบุรี ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลังใหญที่สุดในจังหวัด ประมาณสองแสนหกหมื่นไร ตลอดจนอําเภอเมืองกําแพงเพชร
และอําเภอคลองลาน สามอําเภอนี้รวมประมาณรอยละ 75 ของพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลังทั้งหมด
ในจังหวัดกําแพงเพชร โดยปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังของจังหวัดกําแพงมีประมาณ 1.5 ลานตัน
ใน พ.ศ. 2551 หรือคิดเปนประมาณรอยละ 6 ของปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังรวมทั้งประเทศไทย
ซึ่งอยูที่ประมาณ 25.2 ลานตันใน พ.ศ. 2551 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ออนไลน , 2551)
สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดเขารวมโครงการการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในสหกรณการเกษตร ภายใตโครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และไดรับรางวัลการจัดการดีเยี่ยมในดานการจัดทํา
แผนกลยุทธ ประจําป พ.ศ. 2550 จาก ธกส. นอกจากนี้ สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรียังมี
ความพรอมในเรื่องบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ และความเขาใจในอุดมการณสหกรณเปน
อยางดี ผูนําสหกรณฯ ประกอบไปดวย ประธานและกรรมการสหกรณฯ และทีมบริหารไดแก
ผูจัดการและพนักงานในสวนงานตาง ๆ ก็ไดเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนแผนงานของการวิจัย
ในครั้งนี้
1.2

ความสําคัญของปญหา
เกษตรกรไทยสวนใหญยงั คงทําการเพาะปลูกมันสําปะหลังแบบดั้งเดิม โดยยังขาดความรู
ความเขาใจที่ถกู ตองในการผลิตมันสําปะหลังใหไดผลผลิตสูง แมวา ในสวนภาคราชการและสถาบัน
วิชาการตาง ๆ ไดพยายามทําการวิจยั คนควาเทคโนโลยีและวิธีการทําการเกษตรแบบใหม เพื่อ
ชวยเหลือสงเสริมการเพิม่ ผลผลิตมันสําปะหลังใหแกเกษตรกร แตเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกมัน
สําปะหลังจํานวนมากยังไมตอบรับกับการชวยเหลือดังกลาว
นับไดวาเปนการเสียโอกาสอยางยิ่ง
เนื่องจากอุตสาหกรรมมันสําปะหลังไทยมีศักยภาพทั้งในเรื่องของความแข็งแกรง (strength) และ
โอกาส (opportunity) เหนือคูแขงประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย เชน ประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม
(ธนาคารเพือ่ การสงออกและนําเขา, 2552) ดังนั้น ในงานวิจัยนี้ไดศกึ ษาปจจัยทีจ่ ะทําใหเกษตรกรเกิด
การเปลีย่ นแปลงและหันมาทําการเพาะปลูกมันสําปะหลังอยางถูกวิธี โดยไดเนนประเด็นตาง ๆ ของ
ปญหาดังนี้
• หลักการของการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพืน้ ที่เพื่อสรางผลผลิตอยางเต็มทีแ่ ละ
เพื่อการประหยัดตนทุนการเพาะปลูก
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• กระบวนการเก็บเกีย่ ว แปรรูปและรวบรวมมันสําปะหลังที่รักษาคุณภาพของหัวมัน
เพื่อการประหยัดตนทุนการขนสงรวบรวม
• ปญหาการแขงขันการรับซื้อหัวมันสดและมันเสนที่ใชกลยุทธราคาเปนหลัก ซึ่งสงผล
เสียตอการดําเนินงานของสหกรณ
• เกษตรกรมันสําปะหลังและสมาชิกสหกรณมักไมไดรบั ความเปนธรรมในดานความ
เที่ยงตรงของตาชั่ง และการกดราคาจากนายทุน
• การลงทุนซ้ําซอนในการสรางลานตากมันและแปรรูปของเอกชนและสหกรณ
• การกระจายตัวของผลผลิตมันสําปะหลังทีไ่ มเหมาะสม
ซึ่งนับไดวาเปนการใช
ทรัพยากรของประเทศที่ไมคมุ คา
ดวยเหตุนี้ จึงตองมีการแกไขปญหาใหกับเกษตรกร โดยการเนนการแกไขปญหากับการ
ดําเนินงานของสหกรณการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งสหกรณฯ ที่มีสมาชิกสวนใหญทําการเพาะปลูก
มันสําปะหลัง ในฐานะที่สหกรณฯ ทําหนาที่ในการรวบรวมและแปรรูปมันสําปะหลังเปนมันเสน
สหกรณฯ ควรนําหลักของการจัดการหวงโซอุปทาน (supply chain) มาประยุกตใช ซึ่งหมายถึงการให
การสนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกสหกรณตั้งแตตนน้ํา การจัดการดังกลาวเปนการบริหารจัดการ
เพาะปลูกที่สามารถใหผลผลิตสูงสุดและมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด ทั้งนี้ดวยวิธีการ
บริหารงบประมาณการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพ ทําใหสมาชิกของสหกรณฯ สามารถ
เพิ่ มกํ าไรจากการผลิ ตมั นสํ าปะหลั งได มากขึ้ นและจะส งผลต อคุ ณภาพชี วิ ตที่ ดี ขึ้ นของสมาชิ ก
สหกรณฯ ตอไปดวย
การใชกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาระหวางสหกรณและกลุม/องคกรพันธมิตร
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณ ในการขยายผลไปสูการเชื่อมรอยหวงโซอุปทาน
สินคาและบริการตางๆ ตั้งแตกระบวนการผลิตของผลผลิตตนน้ําไปจนถึงการบริโภคของสินคา
สําเร็จรูปปลายน้ํา เพื่อกอใหเกิดคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามกรอบแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศ สหกรณและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสหกรณตองการทราบถึง
วิธีการและกระบวนการในการพัฒนาการเชื่อมรอยหวงโซอุปทานของผลผลิตที่ไดจากการผลิตของ
สมาชิกในการที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกและการดําเนินธุรกิจของสหกรณ ซึ่งประกอบ
ไปดัวยประเด็นตาง ๆ รวมถึงประเด็นดานการเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต การเก็บเกี่ยวและ
รวบรวมผลผลิ ต การแปรรู ป แนวทางการจั ด สรรผลผลิ ต ที่ แ ปรรู ป แล ว เพื่ อ จั ด จํ า หน า ยไปยั ง
อุตสาหกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงจะทําการศึกษา สํารวจ ทดลอง และรวบรวม
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ขอมูล ตลอดจนการวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสม ในการพัฒนาการเชื่อมรอยหวง
โซอุปทานดังกลาว
1.3

คําถามวิจัย
1. ตั ว แบบการทํ า ไร มั น สํ า ปะหลั ง ภายใต เ ครื อ ข า ยสหกรณ ก ารเกษตรที่ จ ะนํ า
ผลประโยชนสูงสุดกลับคืนสูสมาชิก ควรเปนอยางไร
2. รู ป แบบและกระบวนการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยธุ ร กิ จ มั น สํ า ปะหลั ง ภายใต ห ว งโซ
อุปทานที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย ควรเปนอยางไร จึงจะกอใหเกิดผลดีตอ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม
3. กลไกการสงเสริมจากภาครัฐ ควรเปนอยางไร

1.4

วัตถุประสงค
เพื่อใหสามารถตอบปญหาของการวิจัยได วัตถุประสงคจึงถูกตั้งขึ้นใหสอดคลองดังนี้
1. เพื่อสรางตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร
2. เพื่อเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแม
ขาย จะกอใหเกิดผลดีตอเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง และเศรษฐกิจสังคมโดยรวม
ภายใตการนําของสหกรณเกษตรที่ใชระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
3. เพื่อศึกษาปญหา และอุปสรรคของการดําเนินงานภายใตวัตถุประสงคขอที่ 1 และขอ
ที่ 2 ในการสรุ ป สาระและประเด็ น ต า ง ๆ เพื่ อ นํ า เสนอแนวทางในการกํ า หนด
นโยบาย และการสงเสริมจากภาครัฐ

1.5

ผลลัพธที่คาดหวัง
1. ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังภายใตเครือขายสหกรณการเกษตร
2. ตัวแบบสําหรับเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตโซอุปทานที่มีสหกรณเปนแมขาย
ที่มีระบบฐานขอมูลในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจ
3. แนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐ และความรวมมือจากพันธมิตรภาคตาง ๆ

1.6

ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1. สหกรณมีแนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจมันสําปะหลัง ที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
สามารถแขงขันกับธุรกิจอื่นได
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2. สหกรณเปนแกนนําในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร การพัฒนาเครือขายธุรกิจสหกรณ
โดยการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทานตามแผนพัฒนา
การสหกรณฉบับที่ 2
3. สมาชิกของสหกรณมีรายได และผลการประกอบการที่ดีขึ้น จากการเพิ่มผลผลิต
และการลดตนทุนการผลิต
1.7

กรอบคิดการวิจัย
การดําเนินงานของโครงการจะเปนไปตามกรอบคิดการวิจัยที่นําชุดความรูการเชื่อมโยง
เครือขายคุณคาไปบูรณาการกับชุดความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปใชในการวิจัยในรูปแบบ
Experimental Development (ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 กรอบและแนวคิดการเชื่อมโยงเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เพื่ออธิบายใหเห็นถึงสถานการณในพืน้ ที่กอ นที่ทีมงานวิจัยจะเขาไปดําเนินการวิจยั ซึ่ง
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมตางๆที่เกี่ยวของโดยมีรายะเอียดดังนี้
2.1

ประวัติความเปนมา และลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดกําแพงเพชร

2.1.1

ประวัติจังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชรเปนเมืองเกาแกมีอายุไมนอยกวา 700 ป มีฐานะเปนเมืองลูกหลวง
และเปนเมืองหนาดานของอาณาจักรสุโขทัย กอนหนานั้นเคยเปนทีต่ ั้งของเมืองใหญ 2 เมือง คือ
“ชากังราว” และ “นครชุม” ตอมาไดตกเปนประเทศราชของกรุงศรีไดมีการจัดใหเมืองชากังราว
และเมืองนครชุมรวมกันเปน “เมืองกําแพงเพชร” (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2547)
จังหวัดกําแพงเพชรมีลักษณะพื้นที่เปนที่เนินสลับภูเขา บางแบงเปนพื้นที่ราบดินรวน
ปนทราย มีแมน้ําปงไหลผาน แบงการปกครองออกเปน 11 อําเภอ มีนายวันชัย อุดมสิน เปน
ผูวาราชการจังหวัดกําแพงเพชร
ภายใตคําขวัญที่วา “กรุพระเครื่อง เมืองคนแกรง ศิลาแลง
ใหญ กลวยไขหวาน น้าํ มันลานกระบือ เลืองลือมรดกโลก” ตราสัญลักษณประจําจังหวัดเปนรูป
กําแพงเมือง มีเพชรประกายแสงในใบเสมา อันหมายถึงความเปนเมืองแหงนักรบ เปนเมืองมรดก
โลก เมืองสําคัญแหงประวัติศาสตร มีตนสีเสียดเปนตนไมประจําจังหวัด โบราณสถานที่สําคัญ
ไดแก ศาลหลักเมือง วัดพระแกว วัดพระบรมธาตุเมืองนครชุม วัดชางรอบ วัดพระนอน วัดพระ
สี่อิริยาบถ และนครไตรตรึงษเมืองโบราณ งานประเพณีที่สําคัญไดแก งานนบพระเลนเพลง
งานสารทไทยกลวยไขเมืองกําแพงเพชร สถานที่ทองเที่ยวไดแก น้ําตกคลองลาน น้ําตกคลอง
โปงและน้ําตกปางควาย แกงเกาะรอย ดอยสูงเสียดฟา “โมโกจู” อุทยานแหงชาติปาแมวงศ เปน
ตน (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2552)
2.1.2

อาณาเขตที่ตงั้
จังหวัดกําแพงเพชรตั้งอยูทางภาคเหนือตอนลางภาคกลางตอนบน
หางจากกรุงเทพฯ
ประมาณ 358 กิโลเมตร โดยทางรถยนต มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งสิ้นประมาณ 8,607,490 ตร.กม.
หรือประมาณ 5,379,687ไร ประชากรจํานวน 774,225 คน สวนใหญประกอบอาชีพภาคการเกษตร
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ทํานา ทําไร ทําสวน ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตวและทําการประมงตามลําดับ รวมพื้นที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น
4,516,002 ไร มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ดังนี:้
ทิศเหนือ
ติดตอกับจังหวัดสุโขทัย
ทิศใต
ติดตอกับจังหวัดนครสวรรค
ทิศตะวันออก ติดตอกับจังหวัดพิษณุโลกและพิจิตร
ทิศตะวันตก ติดตอกับจังหวัดตาก (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2552)
2.1.3

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร
1. ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพภาคการผลิต การคา และการบริการ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคมใหมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชน
4. ยุทธศาสตรการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (องคการบริหารสวนจังหวัด
กําแพงเพชร, 2552)

2.1.4

ศักยภาพของจังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชรมีศักยภาพในการพัฒนาแหลงทองเทีย่ วภายในจังหวัด ซึ่งมีลักษณะที่
เปนปาเขา และน้ําตกที่สวยงาม มีโบราณสถานทางประวัติศาสตรทสี่ ําคัญ สามารถพัฒนาใหเปน
จุดขายของการทองเที่ยวระดับชาติ และระดับนานาชาติได ดานภูมประเทศและภูมอิ ากาศ มีความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ในการทําเกษตรกรรมพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบ ดินเปนดินรวน
ปนทราย มีความอุดมสมบูรณสูงเหมาะแกการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและปลูกพืชไร ใน
ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลการเกษตร กําแพงเพชรมีผลผลิตทางการเกษตรพรอม
สําหรับอุตสาหกรรมแปรรูป เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ถั่วเขียว และกลวยไข สําหรับ
อัตราคาจางของแรงงาน
ยังอยูในระดับต่าํ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาจางของแรงงานใน
กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ในดานทําเลที่ตั้งอันเหมาะสมนัน้ มีการคมนาคมขนสงทางบก
ที่สะดวก มีถนนพหลโยธิน หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ผานตัวจังหวัดเชื่อมกับจังหวัด
นครสวรรค และจังหวัดตาก และเปนเสนทางที่ใชเชื่อมโยงกับภาคเหนือและภาคกลางอีกดวย
นอกจากนี้ จังหวัดกําแพงเพชรยังตั้งอยูรมิ แมน้ําปง ซึง่ เปนแมน้ําสายสําคัญของภาคเหนือและเปน
สาขาหนึ่งของแมน้ําเจาพระยา
ตลอดทั้งยังมีศักยภาพของพื้นที่ทเี่ หมาะสมสําหรับจัดตั้งแหลง
อุตสาหกรรม หรือนิคมอุตสาหกรรม ตามเสนทางที่เชื่อมจังหวัดกําแพงเพชร – นครสวรรค
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กําแพงเพชร – ตาก กําแพงเพชร – พิจิตร และกําแพงเพชร – สุโขทัย มีทรัพยากรแรธาตุหลายชนิด
ที่อุดมสมบูรณ ทั้งที่นํามาใชประโยชนและยังไมไดนํามาใชประโยชน แรสําคัญที่พบไดแก เหล็ก
ทองแดง ดีบกุ ตะกัว่ ฟลูออไรด ไพโรฟลไลดทัลก และปโตเลียม กําแพงเพชรมีแหลงน้ําใตดนิ
ขนาดใหญ ซึ่งเหมาะสมที่จะนําไปใชประโยชนทั้งดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ชั้นน้ํา
บาดาล มี 3 ระดับ ซึ่งไดแกน้ําบาดาลระดับตื้น ระดับลึกปานกลาง และน้ําบาดาลระดับลึก ซึ่งพบ
ในบางพื้นที่ ของอําเภอขาณุวรลักษบุรี อําเภอคลองขลุง และอําเภอเมือง (องคการบริหารสวน
จังหวัดกําแพงเพชร, 2552)
2.1.5

วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรของจังหวัดกําแพงเพช

วิสัยทัศน (Vision)
จังหวัดกําแพงเพชรเปน “เมืองเกษตรกรรมเพื่อผูบริโภค” (Agricultural House For
Consumers) ซึ่งหมายถึงการเปนแหลงผลิตผลผลิตทางการเกษตร ที่มคี วามรับผิดชอบตอผูบริโภค
รวมตลอดจนถึงการเปนแหลงผลผลิตทางการเกษตรที่มงุ เนนทําใหผูบริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขนึ้
พันธกิจ (Mission)
เพื่อใหบรรลุวสิ ัยทัศนดังกลาว จะมีการดําเนินการ ดังนี:้
1. พัฒนากระบวนการผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพที่สามารถสรางผลผลิตทาง
การเกษตรที่ไดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
2. พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคและ
สามารถสรางมูลคาเพิ่ม
3. พัฒนาเพื่อเพิ่มความพิถีพิถันการบริโภคผลผลิตทางการเกษตรของผูบริโภคภายใน
จังหวัดเพื่อสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนากระบวนการผลิตทางการ
เกษตร
แนวคิดเชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรของจังหวัดกําแพงเพชร ที่
กําหนดจะใชการดําเนินการเชิงบูรณาการทัง้ การพัฒนาในสวนของ Demand Side และ Supply Side
ตลอดจนการเพิ่มการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดหวงโซแหงคุณคาของการผลิตภาค
การเกษตรเพื่อดํารงไวซึ่งศักยภาพทางการพัฒนาที่เปนผลมาจากความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบและ
ยกระดับเปนความไดเปรียบในเชิงความสามารถทางการแขงขัน ดานกระบวนการผลิต ผลผลิต การ
สรางมูลคาเพิ่ม การจัดจําหนาย โดยเนนการรณรงคเพือ่ ใหเกิดความพิถีพิถันในการคัดเลือกอาหาร
ปลอดภัยเพื่อนํามาใชในการบริโภค (องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร, 2552)
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2.1.6

ประเด็นยุทธศาสตรและยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
เพื่อใหการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่มุงหวังไว จังหวัดกําแพงเพชร ได
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ (Strategic Critical Issues) ที่จะตองพิจารณา คือ

ประการแรก ตองเรงฟนฟูหรือรักษาเพื่อคงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของการผลิต
ภาคการเกษตรของจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีอยูเดิมไว โดยการใชยุทธศาสตรการกําหนดเขตพืน้ ที่
(Zoning) เพื่อหามทําการเกษตรที่มีกระบวนการผลิตที่ไมไดมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร
หรือมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อขยาย/หรือเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบชลประทานใหมากขึน้ ดวยการขยายชลประทานใหมหรือเพิ่มประสิทธิภาพจาก
ระบบชลประทานที่มีอยูเดิมใหเอื้อตอการทําการเกษตร
ประการที่สอง จะตองมีการดําเนินการควบคูกันไปเพื่อยกระดับความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบของการผลิตภาคการเกษตรของจังหัดที่มีอยูในปจจุบัน
เปนความไดเปรียบเชิง
ความสามารถทางการแขงขัน โดยการกําหนดใชยทุ ธศาสตรการพัฒนาระบบการผลิตเพื่อไดได
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร และสารพิษตกคาง เนนยกระดับเปนผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย ยุทธศาสตรพัฒนาระบบตรวจสอบที่ครบวงจรตั้งแตขั้นตอนการผลิตไปจนถึงผลผลิตที่จะ
นําสงผูบริโภค เพื่อใหไดผลผลิตทางการเกษตรที่ไดมาตรฐานความปลอดภัย (องคการบริหารสวน
จังหวัดกําแพงเพชร, 2552)

2.1.7

ปญหาสําคัญของการผลิตการเกษตรในปจจุบันของจังหวัดกําแพงเพชร
1. กระบวนการผลิตการเกษตร (supply side) ไมไดมาตรฐาน ความปลอดภัยดาน
อาหารเนื่องจากมีการใชปุยและสารเคมีเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้งยังเปนการผลิต
ที่ไมมีคุณภาพ (productivity) ไมสามารถลดตนทุนการผลิต (cost) ใหต่ํา การเพิ่ม
ผลผลิตยังเกิดจากการเพิ่มรอบการผลิตและเพิ่มการใชสารเคมี ตลอดจนการผลิตไม
ตรงกับความตองการของตลาด
2. กระบวนการตลาด ยังไมสามารถสรางแรงจูงใจอยางเพียงพอใหกับเกษตรกรหันมา
ทําการเกษตรที่ไดมาตรฐาน ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยตลาดปจจุบันยังอยูในวง
แคบและราคาผลผลิตไมแนนอน
3. ผูบริโภค ในภาพรวมยังไมเปนสวนสรางแรงผลักดันใหเกษตรหันมาปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานปลอดภัยเนื่องจากพฤติกรรมผูบริโภคไมเลือกซื้อ
กระบวนการสรางมูลคาเพิ่ม ยังไมมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรมทั้งในดานการ
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แปรรูป การบรรจุหีบหอ และการสรางตราสินคาที่นาเชื่อถือ (องคการบริหารสวน
จังหวัดกําแพงเพชร, 2552)
2.2

สหกรณและบทบาทหนาที่ของสหกรณ

2.2.1

ความหมายของ “สหกรณ” (Cooperatives)
สหกรณ คือ “องคการของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนิน
วิสาหกิจที่พวกเขาเปนเจาของรวมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื่อสนองความตองการ
(อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” (กรมสงเสริมสหกรณ,
2545)
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 (มาตรา 4) ใหความหมายวา สหกรณคือคณะบุคคล
ซึ่งรวมกันดําเนินกิจการเพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 (พระราชบัญญัติสหกรณ
2542: 9) จากบทนําของแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเครื่องแผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2550-2554) ไปสูการปฏิบัติ กลาววาประเทศไทยไดนาํ “ระบบสหกรณ” มาใชเปนสวนหนึ่งของ
เครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตั้งแตป พ.ศ.2459 โดยมุงหวังใหประชาชน
ไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดตั้งและดําเนินกิจการของสหกรณ ในฐานะเปนองคกรของสมาชิก
เพื่อชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดมั่นในอุดมการณ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ การพัฒนาระบบสหกรณในประเทศไทยที่ผานมา ภาครัฐไดสนับสนุนสงเสริมในดานตาง
ๆ เพื่อใหระบบสหกรณมีความเขมแข็งเปนปกแผน และมีขีดความสามารถที่ดําเนินงานเพื่อ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกทางดานเศรษฐกิจและสังคม
รวมทั้งเปนสวนหนึ่งของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยผานกระบวนการทางกฎหมาย จัดตั้งหนวยของรัฐเพื่อแนะนํา
สงเสริม และชวยเหลือดานการดําเนินงาน การใหการอุดหนุนทางดานทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งการ
สรางความรูความเขาใจเกีย่ วกับสหกรณแกสมาชิกและประชาชนทั่วไป จนกลาวไดวาสหกรณไดมี
การพัฒนาและเจริญกาวหนามาตามลําดับ
ปจจุบันสหกรณทจี่ ดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
สหกรณจําแนกได 7 ประเภท คือ สหกรณการเกษตร สหกรณประมง สหกรณนิคม สหกรณรานคา
สหกรณออมทรัพย สหกรณบริการ และสหกรณเครดิตยูเนียน จากรายงานการประเมินภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณในรอบป 2549 ของกรมตรวจบัญชีสหกรณพบวา มีสหกรณ
ทั้งสิ้น 5,744 แหง มีสมาชิก 8.93 ลานคน มีทุนดําเนินงาน 791,516 ลานบาท สหกรณเหลานี้
ดําเนินธุรกิจเพื่อบริการสมาชิกที่สําคัญอยู 5 ดาน โดยธุรกิจสินเชือ่ เปนธุรกิจที่มมี ูลคามากที่สุด
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รองลงมาคือธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจรวบรวมผลผลิต ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย และธุรกิจบริการ
ตาง ๆ ตามลําดับ เปนตน (กรมสงเสริมสหกรณ , 2550)
2.2.2

สหกรณการเกษตร
สหกรณการเกษตร คือ สหกรณที่จดั ตัง้ ขึ้นในหมูผูที่มีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกัน
จัดตั้งขึ้น และจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอนายทะเบียนสหกรณ โดยมีจดุ มุงหมายเพื่อใหสมาชิก
ดําเนินกิจกรรมรวมกันและชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพือ่ แกไขความเดือดรอนในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก และชวยยกฐานะความเปนอยูข องสมาชิกใหดีขึ้น

สหกรณการเกษตรดําเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค เพื่อสงเสริมใหสมาชิกดําเนินธุรกิจ
รวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และชวยเหลือสวนรวม โดยใชหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
ุ ภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น
งามตามพืน้ ฐานของมนุษย เพื่อ ใหเกิดประโยชนแกสมาชิกและสวนรวมใหมีคณ
(กรมสงเสริมสหกรณ, 2545)
2.2.3

บทบาทหนาที่และการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร
การบริหารงานของสหกรณการเกษตร จะตองมีหลักการในแนวทางเดียวกัน คือ การ
บริหารงานโดยสมาชิก คือ สมาชิกทุก ๆ คนจะมีสวนรวมในการบริหารงาน
โดยการเลือก
ตัวแทนเพื่อทําหนาที่บริหารงานสหกรณ เรียกวา
“คณะกรรมการดําเนินการ” ซึ่งเลือกจากที่
ประชุมใหญของสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการ มีหนาที่กาํ หนดนโยบายการบริหารงานงาน
ใหสหกรณ โดยมี “ผูจัดการ” ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณวาจางใหปฏิบัติหนาที่ภายใตการ
กํากับควบคุมของคณะกรรมการดําเนินการ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2545) ดังภาพที่ 2
2.2.4

สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด และภารกิจของสหกรณ
สหกรณขาณุวรลักษบุรี จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 219 หมู 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลสลกบาตร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร
เปนสหกรณประเภทสหกรณการเกษตร ไดรับการ
จดทะเบียนครัง้ แรก มีสมาชิกแรกตั้ง จํานวน 217 คน ใชทุนดําเนินงาน 10,750 บาท สหกรณจด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2516 เลขทะเบียน กสก.5/2516 ในรอบปบัญชีของสหกรณป
หนึ่ง ๆ จะเริ่มตั้งแต วันที่ 1 เมษายน และจะสิ้นสุดทางบัญชี ในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป
ปจจุบันสหกรณมีสมาชิกจํานวน 1,690 คน มีคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 15 คน ผู
ตรวจสอบกิจการ 2 คน พนักงานสหกรณ จํานวน 12 คน มีนายคําผอง ขันกสิกรรม เปนประธาน
กรรมการดําเนินงานสหกรณ นางเจริญศรี โสระมัด เปนผูจัดการ ณ วันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ
31 มีนาคม 2551 สหกรณมผี ลดําเนินงาน ดังนี้ คือ จํานวนสมาชิก 1,690 คน จํานวนกลุม 59 กลุม
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ทุนเรือนหุน 16,845,950.-บาท เงินสํารอง 3,803,084.67 บาท ทุนดําเนินงาน 103,711,297.89 บาท
เงินรับฝาก 24,315,122.52 บาท ธุรกิจซื้อ 79,822,130.08 บาท ธุรกิจขาย 52,342,337.70 บาท ธุรกิจ
สินเชื่อ 57,476,781.01 บาท กําไรสุทธิ 1,286,375.93 บาท (สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จํากัด: 2552)
ที่ประชุมใหญสมาชิก
ผูตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการ
คณะอนุกรรมการฝายตาง ๆ
ผูจัดการสหกรณ

เจาหนาที่ฝายตาง ๆ

ภาพที่ 2 โครงสรางการบริหารงานของสหกรณ (กรมสงเสริมสหกรณ, 2547)
2.2.5

กระบวนทัศนดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ
จุฑาทิพย ภัทราวาท (2551) ไดกลาวถึงการปรับกระบวนทัศนดา นการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในสหกรณ มีจุดมุงหมายสําคัญที่จะใหคณะกรรมการดําเนินการ ฝายจัดการสหกรณ
ไดมีความรู ความเขาใจเกีย่ วกับ กรอบแนวคิด และแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงตลอดจน
ไดตระหนักถึง บทบาทหนาที่ของตนในสวนทีเ่ กีย่ วของกับกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งจะนําไปสูค วามสําเร็จตามความคาดหวัง โดยมีจดุ มุง เนนที่จะใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 2 มิติ
คือ มิติดานมูลคา ไดแก การลดลงของคาใชจาย การเพิ่มขึ้นของรายได การลดความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานและ มิติดา นคุณคา ไดแกความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ ความพึงพอใจของพนักงาน
สหกรณ ความพึงพอใจของพันธมิตรธุรกิจคุณคาสหกรณ ประกอบดวย คุณคาอันเปนพื้นฐานของ
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สหกรณ โดยการชวยเหลือตนเอง การรับผิดชอบตอตนเอง การมีประชาธิปไตย การเสมอภาค
ความเที่ยงธรรม ความสามัคคีเปนปกแผน รวมทั้งการมีคุณคาทางดานจริยธรรม ซึ่งไดแก ความ
ซื่อสัตย การเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงความเอื้ออาทรตอผูอื่น
สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดเขารวมโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ภายใตการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
ซึ่งผลของการเขารวม
โครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งมิตดิ านมูลคาและคุณคาแกสหกรณ และกอใหเกิดการเรียนรู
พัฒนา และการทํางานเปนทีมของบุคลากรในสหกรณ ตลอดจนการไดรับความรวมมือจากภาคี
พันธมิตรสหกรณและหนวยงานตางๆในพืน้ ที่
ซึ่งเปนรากฐานที่สําคัญและจุดแข็งของการ
ดําเนินงานเครือขายในงานวิจัยนี้
สวนจุดออนของสหกรณที่เปนขอจํากัดในการดําเนินงาน
เครือขายนั้นเปนเรื่องของความรู ความเขาใจ ในการบริหารหวงโซอปุ ทาน ซึ่งเปนกลไกและทิศทาง
ในการทํางานของการศึกษาในครั้งนี้
จากการปฏิบัตงิ านในพืน้ ที่ของผูวิจัยและการสอบถามความคิดเห็นจากผูนําสหกรณ
พบวา เกษตรกรสมาชิกสหกรณในพืน้ ที่อําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอใกลเคียง มีความเห็น
ตรงกันวา วิธกี ารสหกรณ จะสามารถชวยแกไขปญหาใหแกกลุมผูปลูกมันสําปะหลังได โดยการ
รวมตัวกันเพิ่มอํานาจตอรอง โดยเริ่มจากการวางแผนการผลิตรวมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูว ิธีการ
ผลิตที่จะชวยเพิ่มผลผลิตและการลดตนทุนการผลิต อีกทั้งยังเปนการใหผลผลิตที่ไดรับสอดคลอง
กับความตองการของโรงแปงและลานมัน รวมทั้งตลาดกลางแหลงรับซื้อหัวมันสดของสหกรณใน
พื้นที่ โดยอาจมีขอตกลงในการทําสัญญาซื้อขายหรือสงผลผลิตหัวมันรวมกัน เพือ่ เปนการสราง
ความมั่นใจใหแกเกษตรกรสมาชิกรวมทั้ง
ระบบสหกรณจะสามารถจายเงินเฉลี่ยคืนใหแกมวล
สมาชิกไดเมื่อสิ้นปบัญชีและสหกรณมีกําไร โดยมี “จุดเดน” ของการดําเนินธุรกิจในระบบ
สหกรณ ดังนี้
1. สมาชิกเปนทั้งเจาของ ผูซื้อ ผูขาย และผูรับบริการ ในคนๆเดียวกัน
2. ดําเนินงานมีกาํ ไร สมาชิกไดรับเงินเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจ
3. สหกรณไมเอารัดเอาเปรียบสมาชิก ในเรื่องราคา และเครื่องชั่งที่มาตรฐาน
4. สหกรณสามารถใหเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง
กูยืมสินเชื่อไปลงทุน
เพาะปลูก
5. สหกรณจดั จําหนายวัสดุการเกษตรใหแกสมาชิกในราคาเปนธรรม
6. สหกรณเปนศูนยกลาง ตลาดกลางแหลงรับซื้อผลผลิตหัวมันสดจากสมาชิก
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7. เปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรูในหมูเ กษตรกรสมาชิก ใหการศึกษาอบรมและ
เสริมทักษะความรูเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต
และการลดตนทุนการผลิตหัวมัน
สําปะหลัง
จากสถานการณดังกลาวขางตน
จะเห็นไดวาสหกรณมีความจําเปนอยางมากในการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงานแบบเดิมที่มุงเนนการใหบริการดานการรวบรวมผลผลิต บริการ
สินเชื่อ บริการฝากถอนเงิน การจัดจําหนายวัสดุทางการเกษตรเปนหลัก โดยเปลี่ยนมาให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการสหกรณตามแนวคิดของการบริหารจัดการหวงโซอุปทานของ
ธุรกิจมันสําปะหลัง ซึ่งสหกรณจะตองประสานความรวมมือและสรางเครือขายระหวางองคกรตางๆ
ที่เกี่ยวของตั้งแตผลผลิตตนน้ําไปจนถึงอุตสาหกรรมขั้นสุดทายตามตัวแบบเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจ
มันสําปะหลังโดยมีสหกรณเปนแมขาย
2.2.6

สถานการณหวงโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
รูปแบบภายใตหวงโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตผลผลิตตนน้ํา
ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรผูผ ลิต หรือผูปลูกมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน ประกอบดวย
ลานมันเอกชน ตลาดกลาง สกก. อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง ประกอบดวย โรงงานแปรรูปมัน
เสน มันอัดเม็ด และโรงงานผลิตแปงมัน จนถึง อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย ซึ่งประกอบดวย
ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (เอทานอล) เพือ่ รองรับพลังงานทางเลือก โรงงานผลิตอาหารสัตว และ
อุตสาหกรรมการผลิตสินคาตาง ๆ ภายใตสถานการณหวงโซอุปทาน มันสําปะหลังในจังหวัด
กําแพงเพชร (รูปที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผลผลิตตนน้ํา
ผลผลิตตนน้ําเปนผลผลิตจากไรมันสําปะหลังของเกษตรกรในรูปหัวมันสดเปนสวนใหญ
จะมีเพียงเล็กนอย ที่เกษตรกรจะนํา หัวมันไปสับเปนชิน้ เล็ก ๆ ตากแหง
1.
ปญหาดานการผลิต
1.1 เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังสวนใหญเปนเกษตรกรรายยอย ปริมาณการผลิตใน
แตละปขึ้นอยูก ับราคาที่เกษตรกรขายได
1.2 ประสิทธิภาพการผลิตคอนขางต่ํา เนื่องจากการกระจายพันธุดีที่เกษตรกรตองการ
ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ความอุดม สมบูรณของที่ดินทีใ่ ชปลูกมัน
สําปะหลังเสื่อมโทรมลง
1.3 ตนทุนการผลิตตอหนวยสูง ซึ่งเกิดจากคาจางแรงงาน คาเครื่องจักร ราคาปจจัยการ
ผลิตที่สูงขึ้น เชน ปุย ยากําจัดวัชพืช
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1.4
1.5
1.6
1.7
2.

เทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป คุณภาพต่าํ ไมไดมาตรฐาน
เกษตรกรปลูกตามความเคยชิน ไมอิงหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม
ขาดทักษะความรูเรื่องการปลูก การใชทอนพันธุ และการอบรมเสริมความรู
การวิจยั และพัฒนายังมีจํากัด

ปญหาดานการตลาด
2.1 เกษตรกรขาดอํานาจตอรองเรื่องราคา ถูกกดราคาจากลานรับซื้อเอกชน
2.2 ผลผลิตคุณภาพไมตรงตามความตองการของผูซื้อ
2.3 คาใชจายในการขนสงระยะไกล
2.4 ความผันผวนดานราคามันสําปะหลัง สรางความไมม่นั คงในกลุมเกษตรกรผูปลูกมัน
2.5 เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง อยูในฐานะผูดอยโอกาส กูยืมเงินจากเจาของลานมัน
และโรงแป ง ดั ง นั้ น ราคาซื้ อ ขายมั น สํ า ปะหลั ง จึ ง ถู ก กํ า หนดจากลานมั น และ
โรงงานแปงมันในพื้นที่
2.6 การประชาสัมพันธและการรับรูขอมูลขาวสารทางการตลาดไมทั่วถึง

อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นตน
ลานมันเอกชนที่อยูใกลแหลงผลิต และสหกรณการเกษตรตามอําเภอตาง ๆ นําหัวมันสด
มาแปรรูปเปนมันเสน
1. กระทรวงพาณิชยไดใหขอมูลเกี่ยวกับลานตากมันวามีลานซิเมนตเอกชนที่รับซื้อ
ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดภายในจังหวัด จํานวน 150 แหง
2. สหกรณการเกษตรในจังหวัดกําแพงเพชร ที่มีตลาดกลางลานรับซื้อหัวมันสําปะหลัง
สด ไดแก
2.1 ในอําเภอขาณุวรลักษบุรี สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ที่ ต.วัง
หามแห สมาชิก 1,500 คน สหกรณปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด ที่ ต.
ปางมะคา สมาชิก 1,200 คน
2.2 เขตอําเภอคลองลาน ไดแก สหกรณการเกษตรคลองลาน จํากัด สมาชิก
1,500 คน สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด สมาชิก 1,300 คน
2.3 เขตอําเภอเมืองกําแพงเพชร ไดแก สหกรณนิคมนครชุม จํากัด สมาชิก 1,
200 คน
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อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง
โรงงานแปรรูป นํามันเสนไปแปรรูปเปนมันเสน มันอัดเม็ด และแปงมัน อุตสาหกรรม
แปรรูปขั้นกลางนําผลผลิตสงตอใหอุตสาหกรรมขั้นสุดทายภายในประเทศ หรือ สงออกตอไป
กระทรวงพาณิชย ไดใหขอมูลเกี่ยวกับโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง ในเขตจังหวัดกําแพงเพชร
คือ มีโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง 4 โรง ไดแก
1. บทม. ไทวา กําลังการผลิต 300 ตันแปง/วัน (อ.ขาณุฯ)
2. หจก. ที ซี เอส กําลังการผลิต 400 ตันแปง/วัน (อ.ขาณุฯ)
3. โรงแปงแกนเจริญ กําลังการผลิต 300 ตันแปง/วัน (อ.คลองขลุง)
4. หจก.ธนวัฒนพืชผล กําลังการผลิต 800 ตันแปง/วัน (อ.ขาณุฯ)
สหกรณไดสงออกมันเสนสะอาดไปยังทาเรืออยุธยา โดยผานบริษัทเอกชนไดแก (1) บ.
TM, (2) บ.ทรัพยสถาพร, (3) บ.ชัยยง จํากัด และ (4) บ.โชคชัย (ขอมูลจากสหกรณการเกษตรนคร
ชุม)
อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย
ผลผลิตจากอุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลางนั้นจะถูกสงไปยังอุตสาหกรรมขั้นสุดทาย
ภายในประเทศไดแก อุตสาหกรรมอาหารอาหารสัตว อุตสาหกรรมพลังงาน อุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาตางๆ ซึ่งสหกรณภายในจังหวัดกําแพงเพชรสามารถแปรรูปมันเสนสงจําหนายใหแก
ลูกคา ที่อยูในอุตสาหกรรมอาหารสัตวดังนี้:
1. สหกรณโคนมเชียงใหม
2. สหกรณการเกษตรสวรรคโลก จํากัด
3. สหกรณนิคมสวรรคโลก จํากัด (จ.สุโขทัย)
4. บริษัทเบทาโกรอาหารสัตว(อุตสาหกรรมลําพูน)
5. ฟารมหมูผาแดง จ.ลําพูน
นอกจากนั้นแลว ในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน ธุรกิจเอกชนในจังหวัดกําแพงเพชรไดมี
การดําเนินการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานผลิตเอทานอลเพื่อรองรับการใชพลังงานทางเลือกซึ่งจะทํา
ใหความตองการใชมันเสนภายในจังหวัดกําแพงเพชรเพิ่มมากขึ้น ในสวนภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาตางๆ นั้นก็มีความตองการใชผลผลิตขั้นกลาง ก็คือแปงมันดิบ เพื่อการผลิตผงชูรส ของ
บริษัทอะยิโนะโมโตะ ที่ตั้งอยูอําเภอเมืองกําแพงเพชรอีกเปนจํานวนมาก
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ผลผลิตตนน้ํา

หัวมันสําปะหลัง

อุตสาหกรรมแปร
รูปขั้นตน

อุตสาหกรรมแปร
รูปขั้นกลาง

อุตสาหกรรมขั้น
สุดทาย

ลานมันเอกชน

มันเสน

พลังงาน

ตลาดกลาง สกก.

มันอัดเม็ด

อาหารสัตว

แปงมัน

อุตสาหกรรมการ
ผลิตสินคาตางๆ

ภาพที่ 3 หวงโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
(แหลงที่มาของขอมูล: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรและการสํารวจขอมูลเบื้องตน)
จากสถานการณหวงโซอุปทานของธุรกิจมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชรดังกลาวทํา
ใหทราบถึงแนวโนมความรวมมือระหวางสหกรณการเกษตรกับภาคีเครือขายพันธมิตรตามรูปแบบ
ของโซอุปทานดังนี้
ความรวมมือระหวางสหกรณ-เกษตรกรสมาชิก
1. การวางแผนการผลิตรวมกันในเรื่องของคุณภาพและปริมาณที่ตรงตอความตองการของ
ตลาด
2. เกษตรกรสมาชิกสหกรณ มีตลาดรองรับผลผลิตหัวมันสดที่แนนอนลดปญหาผลผลิต
ลนตลาด
3. สหกรณใหการชวยเหลือและสงเสริมเทคโนโลยีทางการเกษตรแกเกษตรสมาชิกเพื่อ
การเพิ่มผลผลิตและการลดตนทุนการผลิต
ความรวมมือระหวางสหกรณ-ลานมันเอกชน
สหกรณสามารถวางแผนการรวบรวมและแปรรูปผลผลิตหัวมันสําปะหลังรวมกับลานมัน
เอกชน ในเรือ่ งราคา คุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสมอันจะกอใหเกิดประโยชนสว นเพิ่มในแตละ
สวนภาค ซึ่งความรวมมือนี้จะชวยใหสหกรณไมจําเปนตองลงทุนสรางลานมันของสหกรณเองใน
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การที่จะใหบริการที่ครอบคลุมแกเกษตรสมาชิกในเขตพืน้ ที่ที่ตางๆ เพื่อความสะดวก ประหยัด
ตนทุนการขนสงแกสมาชิก และเปนการใชทรัพยากรที่เกิดประโยชนสูงสุดของประเทศ
ความรวมมือระหวางสหกรณ-อุตสาหกรรมขั้นกลาง
สหกรณสามารถสรางความรวมมือกับผูผลิตแปงมัน มันอัดเม็ด มันเสน ซึ่งเปนผูผลิตใน
อุตสาหกรรมขั้นกลาง โดยการทําขอตกลงในการเปนผูผลิตมันเสน และจัดสงหัวมันสําปะหลัง
ใหแกผูผลิตในอุตสาหกรรมขั้นกลางในเงื่อนไขที่จะกอใหเกิดประโยชนดว ยกันทัง้ สองฝาย
ความรวมมือระหวางสหกรณ-อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย
ในฐานะที่สหกรณเปนผูแ ปรรูปมันเสนซึ่งเปนเปนวัตถุดบิ ที่สําคัญของอุตสาหกรรมขั้น
สุดทาย ตามที่ไดกลาวมาแลวในขางตน
ดังนั้นชองทางการกระจายมันเสนไปสูผูผลิตใน
อุตสาหกรรมขั้นสุดทายจึงเปนแนวทางความรวมมืออีกชองทางหนึ่งที่จะทําใหการสรางตลาด
รองรับ และเปนการยกระดับราคา คุณภาพ ของมันสําปะหลังใหกับเกษตรสมาชิกอีกทางหนึ่ง
จากความรวมมือและการสรางเครือขายดังกลาวสหกรณจะสามารถขยายปริมาณธุรกิจ
ดานการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปไดตามเจตนารมณชวยเหลือตนเอง และเปนที่พึ่งพาใหกับ
สมาชิกไดตามหลักการ วิธีการสหกรณ ซึ่งในการวิจัยนีจ้ ะศึกษาถึงรูปแบบของความรวมมือ และ
ขอตกลงตางๆที่สหกรณจําเปนจะตองสรางขึ้นเพื่อเปนกลยุทธที่นําไปสูความสําเร็จของสหกรณ
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บทที่ 3
กระบวนการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในหัวขอโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
ไดใชรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research) เปนรูปแบบของการวิจัยแบบใหม ที่ประยุกตและเปนการรวมเอา
แนวความคิ ด ของการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Action
Research) กั บ การวิ จั ย แบบมี ส ว นร ว ม
(Participatory Research) มาผสมผสานเขาดวยกัน และเปนการกระทําที่มุงหมายจะใหประโยชน
แกสังคมเปนหลัก โดยจุดที่แตกตางกันของงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมกับงานวิจัยแบบมี
สวนรวมก็คือ การวิจัยแบบมีสวนรวมนั้น เปนการวิจัยที่เนนในมิติของการเก็บขอมูล แตการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนการประยุกตหาวิธีการแกไขปญหาไปพรอม ๆ กัน หรือกลาวไดวามี
การแสวงหาแนวความคิดและแนวทางในการแกไขปญหาและทรัพยากรที่ผูถูกวิจัยมีอยูเพื่อชวยใน
การแกไขปญหา (ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2550) โดยผูวิจัยไดกําหนดรูปแบบกระบวนการวิจัย เปน 4 ระยะ
ประกอบดวย:
ระยะที่ 1: การเตรียมการและการพัฒนาตัวแบบการผลิต ประกอบดวย
1. การประชุ ม แลกเปลี่ ย นเรีย นรู ร ะหวา งที ม ประสานงานกลาง/ ที มวิ จัย /ผูเ ขา รว ม
โครงการเกี่ยวกับกรอบคิดกรอบแนวทางการดําเนินงานเครือขาย การเชื่อมโยง
เครือขายคุณคา และโซอุปทานมันสําปะหลัง การประเมินสถานการณการผลิตและ
การตลาดมันสําปะหลังในพื้นที่เปาหมายการวิจัย
ระยะที่ 2: การวางแผน ประกอบดวย
1. การประสานงานระหวางสหกรณ/องคกรตางๆ /ผูประกอบการ/เกษตรกรที่เขารวม
โครงการ
2. การสรางตัวแบบการผลิตมันสําปะหลังเพื่อการลดตนทุนการผลิตของเกษตรกร
ตัวอยางและขยายผลสูเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
3. การสรางตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของ
เกษตรกรที่เขารวมโครงการแผนธุรกิจของเครือขาย ระเบียบ ขอบังคับ ระบบบริหาร
จัดการเครือขาย
ระยะที่ 3: การดําเนินการ ประกอบดวย
1. การดําเนินการเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังบนระบบบริหารจัดการของเครือขาย
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ระยะที่ 4: การสรุป/สังเคราะห ประกอบดวย
1. สรุปผลและสังเคราะหงานวิจัย
2. จัดทํารายงานวิจัย ประกอบไปดวย รูปแบบ/กระบวนการเชื่อมโยงเครือขายมัน
สําปะหลังภายใตโซอุปทาน ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ระยะตอไป และ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับภาครัฐ

ภาพที่ 4 กระบวนการวิจยั เครือขายคุณคามันสําปะหลัง
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บทที่ 4
ผลการดําเนินงานวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการวิจัย ในระยะที่ 1-4 ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยใน
เรื่องของการเรียนรูและพัฒนาจากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการวางแผนทิศทางเครือขาย
การวางแผนธุรกิจเครือขาย การประสานงานเพื่อพัฒนาการดําเนินงานของภาคีเครือขาย และการ
บริหารจัดการธุรกิจเครือขายโดย การจัดตั้งเครือขายที่มีรูปแบบเครือขาย และการดําเนินงานของ
เครือขาย ซึ่งสามารถสรุปผล ไดดังนี้
4.1

การเรียนรูและพัฒนา
จากกระบวนการของงานวิจัย ตามแผนงานที่กําหนดไว รวม 4 ระยะนั้น ผูวิจัยไดเริ่มตน
จากการประสานงานกับกลุมเปาหมายซึ่งไดแก สหกรณ องคกรภาครัฐและเอกชน เกษตรกร
สมาชิกสหกรณในพื้นที่ ตลอดทั้งผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน ในกระบวนของโซอุปทาน
ธุรกิรมันสําปะหลังที่อยูในพื้นที่ อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร เพื่อชี้แจงทําความเขาใจ
ถึงวัตถุประสงค/เปาหมาย และประโยชนที่จะเกิดขึ้นจากงานวิจัย พรอมทั้งการวางแผนงานในการ
จัดใหมีการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อคนหาประเด็นปญหา/แนวทางการแกไขปญหาตางๆ
ร ว มกั น ตลอดจนการศึก ษาวิเ คราะห เ พื่อ กํา หนดแนวทางของการดํ าเนิ น การทํ า ตั ว แบบไรมั น
สําปะหลังที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย การสรางตัวแบบเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง/การ
ดําเนินการเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง รวมทั้งการสรุป/สังเคราะหงาน/ผลลัพท/ผลกระทบที่จะมี
ต อ เกษตรกรสมาชิ ก สหกรณ ผู ป ลู ก มั น สํ า ปะหลั ง รวมทั้ ง เครื อ ข า ยพั น ธมิ ต รสหกรณ และ
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมันสําปะหลังในพื้นที่
4.1.1

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางความเขาใจเรื่องเครือขายคุณคาและการเชื่อมโยง
ธุรกิจภายใตหว งโซอุปทานนั้น ผูวิจยั ไดประสานงานกับผูบริหารสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี จํากัด ที่ตั้งอยูที่อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร โดยในวันที่ 4 ตุลาคม 2551 ผูวิจัยได
เขาประชุมรวมกับคณะกรรมการดําเนินการและพนักงานสหกรณเพื่อชี้แจงทําความเขาใจประเด็น
ตางๆในโครงการวิจยั และการรวมประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เพื่อ
ประสานงานและวางแผนกําหนดวันสําหรับจัดประชุมเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อการวิจัย
และพัฒนา แบบมีสวนรวม “โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร” ในวันที่
30 ตุลาคม 2551 ณ หองประชุมสํานักงานสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ตําบลสลกบาตร
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อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งในวันจัดเสวนาดังกลาวนั้น มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น
จํานวน 50 คน ประกอบดวย ผูจดั การสหกรณตาง ๆ ที่รวมภาคีเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน คณะกรรมการ เกษตรกรสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลัง
ผูแทนหนวยงานราชการ จากสํานักงานเกษตรจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวร
ลักษบุรี สํานักงานสหกรณจงั หวัดกําแพงเพชร สํานักงานพาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร และเกษตรกร
ผูปลูกมันอิสระ ในเขตอําเภอใกลเคียง โดยมีผลสรุปจากการรวมประชุมเสวนาในเวทีแลกเปลีย่ น
เรียนรูที่เปนประโยชนยิ่งในการสรางความเขาใจซึ่งกันและกันของการเชื่อมเครือขายธุรกิจมัน
สําปะหลัง รวมทั้งไดทราบปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวกับเรื่องมันสําปะหลัง ตั้งแตตนน้ําถึงปลาย
น้ํา ดังนี้
• การเพาะปลูก (กระบวนการตนน้ําในหวงโซอุปทานมันสําปะหลัง)-เกษตรกรขาด
องคความรูที่ถูกตองในการเพาะปลูก ซึ่งเกษตรกรสวนมากเคยไดรับการอบรมใหความรูมาบาง
แลวแตยังไมเขาใจอยางแทจริง และขาดแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเพาะปลูก
การปรับปรุงและบํารุงสภาพดินไมถูกวิธี เชนการใสปุยโดยไมมกี ารตรวจสภาพของดินมากอน การ
ใชตนพันธุ การใชปุย การใหน้ํา การขาดแคลนแหลงน้ํา การบํารุงดูแลระหวางการเจริญเติบโต
ตลอดจนการขุดหัวมันที่ไมถกู วิธี มีผลทําใหคุณภาพของผลผลิตต่ํากวามาตรฐานความตองการของ
ตลาด เกษตรกรตองการความชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาองคความรูโดยผานการประสานงาน
และการดําเนินงานเชิงรุกจากสหกรณการเกษตร
• การรวบรวมและการแปรรูป
(กระบวนการกลางน้ําในหวงโซอุปทานมัน
สําปะหลัง) – สหกรณการเกษตรขาณุฯ ไดดําเนินธุรกิจรวบรวมหัวมันสดจากสมาชิก โดยการเปด
ตลาดกลางแหงใหมของสหกรณ ที่ขาดการวางแผนงานลวงหนา ในการรับซื้อรวบรวมหัวมันสด
และการจัดทําระบบคุณภาพในการแปรรูป ถึงแมสมาชิกจํานวนหนึ่งที่อยูใกลพนื้ ที่ใหบริการใน
ธุรกิจรวบรวมของสหกรณจะขายหัวมันสดไดราคาที่ดกี ต็ าม แตก็มีสมาชิกอีกเปนจํานวนมากที่อยู
หางไกลจากพืน้ ที่การใหบริการของสหกรณและถาจะขายผลผลิตใหสหกรณก็ตองเสียคาใชจายจาก
ตนทุนการขนสงที่คอนขางสูง ในขณะที่สหกรณเองก็ตองแบกรับภาระการขาดทุนบางสวนจาก
ผลผลิต(หัวมันสด)ที่ไมไดคุณภาพมีสิ่งเจือปนตางๆ การแปรรูปที่มากเกินกวาความสามารถในการ
เก็บรักษาของคลังสินคา การแปรรูปที่ไมไดคุณภาพ และการสูญเสียจากน้ําหนักสูญหายของมันเสน
แปรรูปที่เก็บรักษาไวรอการจําหนาย
ซึ่งสมาชิกสวนใหญของสหกรณมีความประสงคที่จะขาย
ผลผลิตใหกับสหกรณเนื่องจากไดราคาที่เปนธรรม และมีผลตอบแทนในรูปแบบอืน่ ๆจากสหกรณ
อีก และสหกรณควรปรับปรุง วางแผน และพัฒนาระบบการรวบรวมและแปรรูปที่มีประสิทธิภาพ
ที่กอใหเกิดประโยชนแกสหกรณและสมาชิก
• การสงมันเสนแปรรูปจําหนายตอยังตลาดปลายทาง (กระบวนการปลายน้ําในหวง
โซอุปทานมันสําปะหลัง)- สหกรณตองการจําหนายมันเสนแปรรูปไปยังผูใชมันเสนโดยตรง เชน
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โรงงานผลิตอาหารสัตว โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และสหกรณผูเลี้ยงโคนม เปนตน เนื่องจาก
จะทําใหสหกรณขายมันเสนแปรรูปไดในราคาที่สูง และมีกําไรในการดําเนินงานมากขึ้นเพื่อจะไดมี
สวนตางในการตั้งราคารับซื้อหัวมันสดจากสมาชิกที่สูงกวาราคาการรับซื้อของตลาดรับซื้อทั่วไป
เปนการสรางแรงจูงใจใหกบั สมาชิกในการประกอบอาชีพและการมีสวนรวมในการดําเนินธุรกิจ
กับสหกรณ แตปญหาก็คือ คุณภาพของมันเสนแปรรูปที่จะตองยกระดับใหเปนมันเสนสะอาด
เสียกอน สหกรณถึงจะมีโอกาสในการจําหนายมันเสนแปรรูปที่มีความตองการของตลาดรองรับอยู
แลว
(รายละเอียดจากสรุปการถอดบทเรียนการประชุมเสวนาในเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู
ใน
ภาคผนวก)
4.1.2

การวางแผนทิศทางเครือขาย
ผูวิจัยไดนําผลการประชุมเสวนาในการจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเสนอตอผูบริหารสหกรณ
ซึ่งไดแกฝายจัดการและคณะกรรมการเพือ่ รับทราบแนวโนมและทิศทางของการดําเนินงาน
เครือขายธุรกิจมันสําปะหลังในเบื้องตนวาสหกรณควรจะมีบทบาทเปนแมขายของการดําเนินการ
แกไขปญหาตางๆตั้งแตตนน้ําของหวงโซอุปทานมันสําปะหลังก็คือการทําอยางไรใหการเพาะปลูก
ไดผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สามารถลดตนทุนการผลิตได และมีคุณภาพของผลผลิตตรงตามความตองการ
ของตลาด โดยสหกรณควรจะมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพ
ผลผลิตดังกลาว ซึ่งการดําเนินงานของสหกรณนนั้ จะตองประสานงานกับหนวยงานภายนอกทั้ง
ภาครัฐและเอกชน นักวิชาการเกษตร ในการจัดการความรูจากการรวบรวมแหลงขอมูล ความรูจาก
ที่ตางๆ
การเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เปนประโยชนแกเกษตรกรสมาชิกจากการจัดทํา
แปลงสาธิต และการจัดใหมีหนวยบริการแกไขปญหาการเพาะปลูกเคลื่อนที่ซึ่งเปนการทํางานเชิง
รุกของสหกรณ จากนั้นทีมผูวิจัยไดลงพืน้ ที่ประชุมรวมกับกับสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังในพื้นที่
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 ณ หองประชุมตลาดกลางรวบรวมผลผลิตดานการเกษตรของ
สหกรณ (สาขา 2) บานวังหัวแหวน ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี เพื่อรวมประชุมชี้แจงแนว
ทางการดําเนินโครงการและรับทราบปญหาแนวทางแกไข
ซึ่งก็ไดรับทราบปญหาในลักษณะ
เดียวกันกับเวทีการประชุมเสวนาครั้งที่ผานมา จากนั้นในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 ทีมวิจัยและ
ฝายจัดการของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดลงพื้นที่รวมประชุมกับพนักงานและ
คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด ต.ปางมะคา
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร เพื่อรับทราบขอมูลจากประสบการณในการดําเนินงานของ
สหกรณแหงนีท้ ี่มีจุดแข็งในดานการรวบรวมผลผลิตมันสําปะหลังซึ่งเปนกระบวนขัน้ กลางน้าํ ของ
หวงโซอุปทานมันสําปะหลัง โดยสหกรณไดดําเนินธุรกิจรวบรวมผลผลิตมันสงใหโรงงานผลิต
แปงมันซึ่งตั้งอยูในพืน้ ที่ โดยวิธกี าร “จัดทําขอตกลง” ระหวางสหกรณฯ รวมกับ โรงงานแปงมัน
สหกรณไดประสานกับโรงแปงมัน เพื่อจัดทําขอตกลงรวมกัน โดยมีเงื่อนไขวา สหกรณฯ จะได
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สวนเหลื่อเปนคาบริหารจัดการจากโรงแปงมัน ตันละ 40 บาท สิ้นปสหกรณมีกําไร จะหักคืนให
สมาชิกตันละ 10 บาท โดยในปที่ผานมานั้นสหกรณฯสามารถรวบรวมผานโรงงานแปงมัน
สําปะหลังไดถึง 2,500 ตัน วิธีการดังกลาวทําใหเกิดความสะดวกตอการบริหารจัดการ อีกทัง้
เกษตรกรสมาชิกไมตองขนสงผลผลิตไปสงจําหนายในตางพื้นที่อีกดวย
จากนั้นในวันที่
9 ธันวาคม 2551 ทีมวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อประสานขอขอมูลกับผูเกี่ยวของในโครงการเพื่อศึกษา
โครงรางการจัดทําขอตกลงรวมกัน โดยมีฝายจัดการสหกรณภาคีเครือขายและกรรมการสหกรณเขา
รวมใหขอมูล
ในสวนของกระบวนการเชื่อมโยงเครือขายขั้นปลายน้าํ ของหวงโซอุปทานมัน
สําปะหลังนั้น ทีมผูวิจัยและฝายจัดการของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดลงพื้นที่เพื่อขอ
รับทราบขอมูลจากสหกรณภาคีเครือขายก็คือสหกรณนิคมนครชุมจํากัด ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.
กําแพงเพชร ในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปมันเสนสะอาด โดยประธานกรรมการและ
ผูจัดการของสหกรณไดเปนผูใหขอมูลวาสหกรณไดทําการรวบรวมและแปรรูปมันเสนสะอาด
จําหนายไปยังอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว บริษทั เบทาโกอาหารสัตว (นิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน) ซึ่งในปจจุบันมีความตองการใชมันเสนสะอาดในกระบวนการผลิตเปนจํานวนมากเกินกวา
ความสามารถในการผลิตมันเสนสะอาดของสหกรณนิคมนครชุมจํากัดที่มีอยู (20,000 ตันตอป)
และสหกรณจาํ เปนจะตองขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสนสะอาดตอกรมการคาตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย เพื่อเปนการยืนยันถึงมาตรฐานการผลิตมันเสนสะอาดตอพันธมิตรคูคา ซึ่งทําใหสหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษบุรีรับทราบถึงความจําเปนเรงดวนในการดําเนินการขึ้นทะเบียนดังกลาว ใน
สวนการประสานงานจากภาครัฐนั้นก็ไดรับความรวมมือและความชวยจากทางสํานักงานสหกรณ
จังหวัดกําแพงเพชรในการใหขอมูลและประสานเครือขายไปยังผูใ ชมนั เสนสะอาดก็คือสหกรณโค
นมจังหวัดนครปฐมถึงความเปนไปไดในการเปนพันธมิตรการคาระหวางกัน และทีมผูวิจัยและฝาย
จัดการของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีจะนําขอมูลที่รับทราบทั้งหมดไปวางแผนเพื่อจัดทํา
แผนธุรกิจเครือขายตอไป
4.1.3

การจัดทําแผนธุรกิจเครือขาย
ทีมวิจยั ไดศึกษารายละเอียดขอมูลและแนวทางของทิศทางเครือขายมาจัดทําแผนธุรกิจ
เครือขายเพื่อนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2551 เพื่อบรรจุไวในวาระการประชุม พรอมอนุมัติใหจัดทํารางขอตกลง
และกําหนดรางระเบียบ เพื่อรองรับการเงื่อนไขขอตกลง โดยที่ประชุมไดมีมติผานความเห็นชอบ
อนุมัติใหดําเนินการตามแผนธุรกิจเครือขายและการจัดทํารางขอตกลงพรอมรางระเบียบรองรับการ
ดําเนินงานดังกลาว
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ตารางที่ 1 แผนงานธุรกิจเครือขาย ภายใตการดําเนินงานของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพมันสําปะหลัง สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด
ตามโครงการวิจัยเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
1. การจัดการความรู
กิจกรรม
กระบวนงาน
1.1 การรวบรวมความรู จากปราชญชาวบานและการประสาน
หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอาทิ
เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด สหกรณ
จังหวัด พัฒนาที่ดิน ปราชญชาวบาน
และ นักวิชาการจากหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษางานวิจัยตาง
ๆ จากสถาบันที่เกี่ยวของ
1.2 การเผยแพรความรู การจัดทําศูนยกลางการเรียนรู (ศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง) สําหรับรวบรวมเอกสาร
งานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งการใหความรู
ดานวิชาการ
- ใชแปลงสาธิตตัวอยางจากผูนํากลุม,
1.3 การจัดทําแปลง
กรรมการสหกรณ เปนตัวอยาง
สาธิตแปลงทดลอง
นวัตกรรมแปลงที่มีอยู - จัดทําเปนกลุมตัวอยาง แยกออกเปน
แลวเปนแปลงตนแบบ กลุม ๆ ที่มีปจจัยเดียวกันเหมือนกัน
เชน การใชพันธุ , การใชปุย ,การใช
อินทรียวัตถุ/น้ําหมักมูลสุกรฯลฯ
- เก็บสถิติการใหผลผลิตตอไร/ตอ
แปลงของสมาชิกโครงการฯผูปลูกมัน
สําปะหลัง
- สรุปผล วิเคราะหปญหาตาง ๆ ที่
เกิดขึ้น
- จัดทําแปลงสาธิตที่ใชหลาย ๆ ปจจัย
เขามาผสมผสานกัน โดยใชผลจาก
สถิติที่เก็บไดเพื่อนําสวนที่ดีที่สุดของ
แตละอยางมาใสในแปลงสาธิตที่
จัดทําขึ้น

เปาหมาย ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ตัวแบบไร
1 ป
นายไพทูล จิอู, จนท.
มัน
การเกษตร, สหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี (ประจําศูนยสงเสริม
การเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง)
ครอบคลุม 1 ปและ นายไพทูล จิอู, จนท.
สมาชิกผู ตอเนื่อง การเกษตร
ปลูกมัน ตาม
แผนงาน
สหกรณฯ
- 3-5 แหง
1 ป
นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร
- 50 แหง

- รายงาน
การ
วิเคราะห
- 3-5 แหง
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2. แผนการใหบริการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
กิจกรรม
2.1 แผนการรับสมัคร
สมาชิกรวมโครงการ
2.2 แผนการจัดทําแปลง
สาธิต /แปลงตัวอยาง

กระบวนงาน
รับสมัครสมาชิกปแรก (แจกใบสมัคร
ใหแกสมาชิกผูสนใจรวมโครงการฯ)
จัดทําแปลงสาธิต/แปลงตัวอยางโดย
เลือกจากแปลงสมาชิกที่คัดเลือกเปน
แบบอยางในพื้นที่
2.3 จัดทําโมบาย
-สําหรับใหบริการความรูตางๆใน
เคลื่อนที่
พื้นที่ ในเรื่องพันธุพืช ดิน น้ํา การ
เพาะปลูก และรับทราบปญหาตาง ๆ
ในดานการเกษตรแกสมาชิกและ
เกษตรกรผูสนใจในพื้นที่,กลุมสมาชิก
2.4 จัดทําคลินิกสหกรณ -สําหรับใหบริการความรูดังเชนขอ2.3
ประจําสํานักงานสหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด (ศูนยสงเสริมฯ)
2.5 ประสานหนวยงาน -โดยประสานจัดเจาหนาที่,
ตาง ๆ ใหความรู
นักวิชาการ หนวยงานในพื้นที่ เชน
เกษตรตําบล เกษตรอําเภอ พัฒนา
ที่ดิน สหกรณฯ บรรยายใหความรู
เกษตรกรสมาชิก ผูสนใจ ณ ศูนย
สงเสริมฯ สหกรณ
2.6 การจัดประชุมกลุม โดยการจัดประชุมกลุมสมาชิกใน
พื้นที่,และที่สํานักงานสหกรณทั้ง 2
เกษตรกรสมาชิก
สาขา เพื่อใหความรูพืชเกษตร รวมทั้ง
สหกรณเพื่อรับทราบ
รับทราบปญหาและหาแนวทางแกไข
ปญหา
พรอมติดตามงานตามแผนงานฯ
2.7 จัดเวทีเสวนาผูนํา โดยการจัดเวทีประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทักษะ
เกษตรกร,กรรมการ,
สมาชิกสหกรณ รวมทั้ง วิธีปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการเพาะปลูก
เจาหนาที่สหกรณ ทีม พืช โดยเฉพาะมันสําปะหลังและพืช
ปฏิบัติงานประจําศูนย อื่น รวมทั้งเรื่องดิน น้ํา พันธุพืช การ
สงเสริมการเพิ่มผลผลิต จัดการบํารุงดูแลรักษาวิธีการจัดการ
มันสําปะหลังของ
ดานการเพาะปลูกรวมทั้งการขนสง
สหกรณฯ
และการจัดจําหนายกลุมเปาหมายเปน
สมาชิกโครงการและเกษตรกรสมาชิก
สหกรณ

เปาหมาย
50 คน
3-5 แปลง

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1 ป
นายไพทูล จิอู, จนท.
เกษตร
1 ป
นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร

1 ทีม (2-3
คนลง
พื้นที่ 1-2
ครั้ง/
สัปดาห
ทุกวัน

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร, หัวหนาทีม

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร

ทุกวันพุธ

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร

เดือนละ 1
ครั้ง

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร

เดือนละ 1
ครั้ง

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร
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2. แผนการใหบริการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (ตอ)
กิจกรรม
2.8 รวบรวมงานวิจัย
จากสถาบัน, หนวยงาน
ตาง ๆ ไวประจําศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง

กระบวนงาน
เปาหมาย
โดยการรวบรวมผลงานวิจัยในเรื่อง ทุกวัน
ตาง ๆ จากสถาบันหรือหนวยงาน
ภาครัฐ อันเปนประโยชนตอการศึกษา
เรียนรูสําหรับเกษตรกรสมาชิก
ผูสนใจไดศึกษาคนควาหาความรู โดย
ศูนยฯ จะรวบรวมจัดเก็บขอมูล
ดังกลาวไวในตู/ชั้นวาง และ/หรือ
รวบรวมไวในระบบขอมูลสารสนเทศ
หรือเชื่อมตอระบบ Internet ไวให
ผูสนใจไดสืบคนขอมูล ณ ศูนย
สงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
สหกรณ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
1 ป
นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร

3. การใหบริการของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (คลินิกสหกรณ)
3.1 การใหบริการเรื่อง
พันธุมันสําปะหลัง

3.2 การใหบริการเรื่อง
ดิน

3.3 การใหบริการเรื่อง
น้ํา

โดยแนะนําใหความรูแกสมาชิกดาน
การใชพันธุมันสําปะหลังที่มีคุณภาพ
และใหผลผลิต/ไรสูง มีความทนทาน
ทุกสภาพพื้นที่ ปลูกงายโตเร็วหัวใหญ
เปอรเซ็นตแปงสูง คุณภาพดี
โดยเนนใหเกษตรกรไดรับความรู
เกี่ยวกับเรื่องดินที่เพาะปลูกมัน
สําปะหลัง พรอมใหบริการตรวจเช็ค
สภาพดินวามีความเปนกรด,เปนดาง
โดยการประสานงานกับสถานีพัฒนา
ที่ดิน เพื่อขอเจาหนาที่ตรวจสอบเพื่อ
จะไดเพิ่มธาตุอาหารที่ขาดในดินให
เหมาะสมแกการเพาะปลูกพืชได
ใหความรูแกเกษตรกรสมาชิกรวมทั้ง
รับทราบปญหาเรื่องน้ําเพื่อการ
เพาะปลูกพืช(มันสําปะหลังและพืช
อื่น) พรอมรวบรวมรายละเอียดขอมูล
เพื่อประสานงานกับหนวยงานอบต.
ในพื้นที่ และหนวยงานชลประทาน,
หนวยขุดเจาะบอบาดาล ฯลฯ

ทุกวัน

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตร

ทุกวัน

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตรและ
เจาหนาที่สหกรณที่
ไดรับมอบหมาย

ทุกวัน

1 ป

นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตรและ
เจาหนาที่สหกรณที่
ไดรับมอบหมาย
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3. การใหบริการของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (คลินิกสหกรณ) (ตอ)
กิจกรรม
กระบวนงาน
เปาหมาย
ระยะเวลา
ใหบริการทุก 1 ป และ
3.4 การใหบริการเรื่อง โดยการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลัง ซึ่งเปนฝายงาน วันทําการ
ตอเนื่อง
การดูแลบํารุงรักษา
ตาม
พันธุ ดิน น้ํา และปจจัย ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
แผนงาน
อื่น ๆ เกี่ยวกับการการ สหกรณกําหนดใหจัดตั้งขึ้นในโดยมี
ประจําป
เพาะปลูกมันสําปะหลัง เจาหนาที่สงเสริมเกษตรปฏิบัติงาน
รับผิดชอบประจําศูนยสงเสริมฯ
ของ
และพืชอื่น
พรอมกําหนดระเบียบรองรับและ
สหกรณ
บันทึกมอบหมายงานและติดตามผล
การปฏิบัติงานเปนทางการประจําทุก
เดือนตอที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
1 ป
การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปตาม ระบบคุณภาพ
4. การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตมันเสนสะอาดและ การแปรรูป
มาตรฐานการแปรรูป
เพื่อขอขึ้นทะเบียนเปน การขอขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสน
สะอาด
ผูผลิตมันเสนสะอาด
1 ป และ
สหกรณฯ ไดประสานจัดทําขอตกลง 3-5 แหง
5. การจัดทําขอตกลง
ตอเนื่อง
เกี่ยวกับการสงจําหนายมันสําปะหลัง ครอบคลุม
รวมในการเชื่อมโยง
พื้นที่ใหบริการ ตาม
กับผูประกอบการลานมันเอกชน/
เครือขายพันธมิตร
แผนงาน
รวมกับผูประกอบการ สหกรณเครือขายพันธมิตรการ
ประจําป
จําหนายมันเสนสะอาดแกโรงงาน
ลานมันเอกชน/และ
ของ
สหกรณภาคีเครือขายใน อุตสาหกรรมผูผลิตปลายน้ําโดยการ
สหกรณ
พื้นที่อุตสาหกรรมการ จัดทําขอตกลงรวมและกําหนด
ระเบียบสหกรณรองรับ
ผลิตปลายน้ําผูใชมัน
เสนสะอาด
6. การจัดทําแผนการรับ รวบรวมความตองการจากผูใชมันเสน มีแผนการ
สะอาดและปริมาณการผลิตหัวมันสด รวบรวมแปร
ซื้อหัวมันสด และ
และมันเสนจากสมาชิกเพื่อวางแผน รูป
แผนการแปรรูป
7. การสรุป ติดตาม
ประเมินผล

สหกรณไดกําหนดการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของศูนยสงเสริมฯ ตาม
แผนงานประจําปและประเมินผล

12 ครั้งทุก
เดือน

1 ป และ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน
1 ป และ
ตอเนื่อง
ตาม
แผนงาน

ผูรับผิดชอบ
นายไพทูล จิอู, จนท.
การเกษตรและ
เจาหนาที่สหกรณทุก
คน

ฝายจัดการ

คณะกรรมการ ผูจัดการ
สหกรณและ เจาหนาที่
สงเสริมเกษตรภายใตที่
ปรึกษาซึ่งประกอบดวย
คณาจารยทีมที่ปรึกษา
และเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณนักวิชาการ
หนวยงานตางๆที่
เกี่ยวของ
จนท. ผูปฏิบัติฝาย
จัดการและผูเกี่ยวของ

จนท. ผูปฏิบัติฝาย
จัดการและผูเกี่ยวของ
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4.1.4

การประสานงานผูมีสวนเกี่ยวของการพัฒนาการดําเนินงานของภาคีเครือขาย
หลังจากที่คณะกรรมการดําเนินงานของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดอนุมัตแิ ผน
ธุรกิจเครือขายซึ่งจะทําใหเกิดกระบวนเรียนรูจากการที่ฝา ยจัดการเปนผูดําเนินงานตามแผน และ
ฝายบริหารเปนผูประเมินผลและติดตามการปฏิบัติงาน เชน การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา การคาที่
เปนธรรม การบริหารจัดการเชิงรุก การบริหารความเสี่ยง และการเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร
เปนตน โดยผานการประสานงานดังนี้

• การเชื่อมโยงเครือขายคุณคา – ในดานการผลิต โดยมีเปาหมายในเรือ่ งของการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต สหกรณไดมีการประสานกับหนวยงานตางๆในการจัดการความรูจาก
การแลกเปลี่ยน การรวบรวมองคความรู และเผยแพรความรู ไปยังเกษตรกรสมาชิก เชน การใช
แปลงสาธิตของสํานักงานเกษตรอําเภอ เปนสวนหนึ่งของการเรียนรูการเพาะปลูกแกสมาชิก การขอ
ผูทรงคุณวุฒิจากสํานักงานเกษตร เกษตรกรตัวอยางจากสหกรณภาคีพนั ธมิตร นักวิชาการอิสระ
นักวิชาการเกษตรจากสถาบันการศึกษา เปนทีมโมบายคลีนิคของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตของ
สหกรณ ในดานการใหความชวยเหลือ และแกไขปญหาการเพาะปลูกแกสมาชิก การประสานกับ
สํานักงานพัฒนาที่ดินในดานการใหบริการตรวจสอบสภาพดินแกสมาชิก การจัดหาทอนพันธุมนั
น้ําปุยชีวภาพ จากสหกรณภาคีเครือขาย เปนตน ในดานการตลาด สหกรณไดมีการประสานทํา
ขอตกลงกับลานมันเอกชน สหกรณเครือขาย โรงงานอุตสาหกรรมในการเปนแหลงรองรับผลผลิต
หัวมันสด และมันเสนแปรรูปจากสหกรณและสมาชิกสหกรณ
• การคาที่เปนธรรม และการเคลื่อนไหวของราคาสินคาเกษตร – สหกรณไดมกี าร
ชี้แจง ประชาสัมพันธ ทําความเขาใจกับสมาชิก โดยการประชุมกลุม สมาชิกในเรือ่ งของการทํา
ธุรกิจรวบรวมหัวมันสดและมันเสนแปรรูปถึงเงื่อนไขของการรับซื้อ ราคารับซื้อ คุณภาพของ
ผลิตผล จะตองไดมาตรฐานตามที่ตลาดตองการซึ่งแตกตางจากที่ผานมา สหกรณตองรับซื้อหัวมัน
สดที่ไมไดคณ
ุ ภาพจากสมาชิก
ทําใหสหกรณตองรับภาระการขาดทุนจากการรับซื้อดังกลาว
สมาชิกตองเขาใจถึงหลักการคาที่ถูกตอง คือถาคุณภาพของผลผลิตดีก็จะไดรับราคารับซื้อที่ดี ไมวา
จะขายใหกับสหกรณหรือลานมันเอกชนที่เปนเครือขายการคา
ตลอดจนการทําความเขาใจกับ
สมาชิกในเรื่องของภาวะตลาด การเคลื่อนไหวราคาของผลผลิต จากปจจัยตางๆที่มีผลกระทบตอ
การเลี่ยนแปลงราคา จากการประสานกับ หนวยงานภาครัฐและเอกชนในการรวบรวมขอมูล
การตลาดของผลผลิตหัวมันสดและมันเสนแปรรูป
• การบริหารจัดการเชิงรุก – จากการที่สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดริเริ่มใหมี
การจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
และคุณภาพผลผลิตเพื่อเปนหนวยในการแกไขปญหา
ประสิทธิภาพการผลิตของสมาชิกที่คอนขางต่ํา ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ การที่จะแกไขปญหาได
นั้นจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารจัดการจากเดิมที่สหกรณรอรับความชวยเหลือ
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ตางๆจากภาครัฐ ทั้งดานการใหความรู แหลงเงินทุน การสนับสนุนเครื่องมือการทํางาน การจัด
โครงการรับจํานําผลผลิต และการรับรูปญหาการทํากินตางๆ ของสมาชิกจากการตั้งรับอยูที่
สํานักงานของสหกรณเพียงอยางเดียว สหกรณโดยศูนยสงเสริมฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงาน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของสมาชิก องคภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และผูที่มีสวน
เกี่ยวของตางๆ บนพื้นฐานแนวคิดของเศรษฐกิจฐานสังคม ที่ใหความสําคัญกับการมีประโยชน
รวมกันของทุกฝาย และจากที่มาของคณะกรรมการดําเนินงานของศูนยสงเสริมฯที่มาจากตัวแทน
สมาชิกของสหกรณ เพื่อใหตวั แทนของสมาชิกไดรับรู เรียนรูการไขปญหาตางๆ จากการวาง
แผนการทํางานรวมกัน เมื่อสมาชิกรับทราบ และเรียนรูผานตัวแทนของสมาชิกเอง จะทําใหการ
สื่อสารภายในสหกรณมีประสิทธิภาพ สมาชิกเขาใจถึงเปาหมาย และเจตนารมณของแผนงานตางๆ
สหกรณกจ็ ะไดรับความรวมมือจากสมาชิกเปนอยางดี ฝายจัดการในศูนยสงเสริมฯของสหกรณทํา
หนาที่ในการประสานความรวมมือในการดําเนินงานตามแผนงานธุรกิจเครือขายขางตนไปยัง
หนวยงานตางๆและผูที่มีสวนเกี่ยวของที่เปนลักษณะของการทํางานเชิงรุก ที่สรางความเขาใจถึง
ผลประโยชนรวม และผลลัพธที่เปนการพัฒนาชาติ การมีสวนรวม การแกไขปญหาและวางแผน
รวมกัน ภายใตการตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานขอมูลที่สหกรณไดรวบรวมไว เพื่อทําใหการดําเนินงาน
ของสหกรณบรรลุเปาหมายตามแผน
• การบริหารความเสี่ยง – สหกรณไดทําการรวบรวมขอมูลการผลิตจากสมาชิกโดย
การประสานงานผานประธานกลุมตางๆของสหกรณ และการประสานเชื่อมโยงทําขอตกลงกับ
ภาคเอกชนในการเปนตลาดรองรับผลผลิตหัวมันสดและมันเสนแปรรูปจากสมาชิกสหกรณ
หลังจากนัน้ ฝายจัดการของสหกรณ ไดวางแผนการรวบรวมและแปรรูปจากขอมูลที่รวบรวมไดจาก
ขางตน ทั้งปริมาณอุปทานผลผลิตจากสมาชิกและปริมาณอุปสงคความตองการจากภาคเอกชน เพื่อ
แกไขปญหา และปองกันความเสี่ยง ที่จะทําใหสหกรณประสบกับความขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ
รวบรวมและแปรรูปเหมือนที่ผานมา มากไปกวานั้นถาการดําเนินงานของศูนยสงเสริมสามารถชวย
สมาชิกในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต การลดตนทุนการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลผลิต
รวมถึงการมีตลาดรองรับผลผลิตที่แนนก็จะทําใหสมาชิก มีกําไรและรายรับที่เพิ่มขึ้น สามารถนํา
เงินมาชําระหนี้แกสหกรณได ซึ่งจะชวยลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อของสหกรณอีกทาง
หนึ่ง
4.2

กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจเครือขาย
คณะผูวิจยั ไดศึกษาในประเด็นปญหาจากการจัดเวทีสัมมนา ซึ่งที่ประชุมเสวนาไดหารือ
เกี่ยวกับการเชือ่ มโยงเครือขาย
ระหวางสหกรณ/กลุมเกษตรกร กับภาคเอกชน ซึ่งเปน
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน ในพื้นที่เขตอําเภอขาณุวรลักษบุรี และอําเภอใกลเคียง ไดทราบ
แนวทางการเชือ่ มโยงเครือขายระหวางสหกรณกับผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เชน การ
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จัดทําฐานขอมูลสมาชิกสหกรณ/กลุมเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง
ในพื้นที่เขตดําเนินงาน
สหกรณ เทคนิควิธีการเพิ่มผลผลิตและมูลคาเพิ่มของมันสําปะหลัง โดยการปรับปรุงบํารุงดินโดย
การไถพรวนยกรอง รองพื้นดวยมูลสุกร การใชปุยอินทรียผสมกับเคมี และการใหปุยทางใบโดย
ใชน้ําสกัดจากมูลสุกร การใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย การหั่นฝานตากแหงเปนมันเสนสะอาด
เพิ่มมูลคาสงจําหนายเปนอาหารสัตว ซึ่งเปนการพัฒนาธุรกิจภายใตหว งโซอุปทานที่มีสหกรณเปน
ตัวกลางตัวแทนสมาชิก ในการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจและพันธะสัญญา โดยมีแผนในการ
จัดทําสัญญาขอตกลงรวมการซื้อขายลวงหนาหัวมันสําปะหลังสดและมันเสนแปรรูป ระหวางลาน
มัน/โรงแปงในพื้นที่ โรงงานอุตสาหกรรมผูใชมันเสนสะอาด กับสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จํากัด ตลอดทั้งการดําเนินการเครือขายรวมระหวางสหกรณ กับหนวยงานเอกชนและหนวยงาน
ภาครัฐ
4.2.1

รูปแบบเครือขาย
แนวทางการดําเนินกิจกรรมโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง
ในจังหวัด
กําแพงเพชร นั้น ไดกําหนดรูปแบบภายใตหว งโซอุปทานมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร
ตั้งแตผลผลิตตนน้ํา ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรผูผลิต หรือผูปลูกมันสําปะหลัง อุตสาหกรรมแปรรูป
ขั้นตน ประกอบดวย ลานมันเอกชน ตลาดกลาง สกต. อุตสาหกรรมแปรรูปขั้นกลาง ประกอบดวย
โรงงานแปรรูปมันเสน มันอัดเม็ด และโรงงานผลิตแปงมัน จนถึง อุตสาหกรรมขั้นสุดทาย ซึ่ง
ประกอบดวย ภาคอุตสาหกรรมพลังงาน (เอทานอล) เพื่อรองรับพลังงานทางเลือก โรงงานผลิต
อาหารสัตว และอุตสาหกรรมการผลิตสินคาตาง ๆ
ภายใตสถานการณหว งโซอุปทานมัน
สําปะหลัง โดยมีรูปแบบของเครือขาย ดังนี้
•

วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค
ทีมผูบริหาร/ฝายจัดการและสหกรณภาคีเครือขายมันสําปะหลัง รวมทั้งผูประกอบการ
ลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรผูปลูกมัน องคกรและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ซึ่งไดประชุมเสวนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดเล็งเห็นคุณคาของเครือขาย พรอมกับการสรางปณิธาน โดยการกําหนด
วิสัยทัศนรว มกันวา “เปนเครือขายที่มุงเนนผลประโยชนของสังคมโดยรวม” พรอมกําหนดภารกิจ
คือ
1. รวบรวมองคความรู
2. สรางความรวมมือ
3. สรางเครือขายธุรกิจรวม
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ตามวัตถุประสงคโครงการ ดังนี้
1. สรางตัวแบบเครือขายการทําไรมันสําปะหลังโดยมีสหกรณการเกษตรเปนแมขาย
2. เชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังภายใตหวงโซอุปทาน
ภายใตการนําของ
สหกรณการเกษตร ที่ใชระบบฐานขอมูลเพือ่ การตัดสินใจ
3. ศึกษาปญหาอุปสรรคการดําเนินงาน เพือ่ นําเสนอแนวทางในการกําหนดนโยบาย
และการสงเสริมจากภาครัฐ
4.2.2

การดําเนินการเครือขาย
ทีมวิจยั ไดเริ่มดําเนินการเครือขายตาง ๆ ภายใตหว งโซอุปทาน ทั้งกระบวนการบริหาร
จัดการเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง เครือขายคุณคาภายใตหว งโซอุปทานมันสําปะหลัง รวมทั้งการ
กําหนดเครื่องมือและกลไกการบริหารความเสี่ยงจากการงานแผนงานที่ไดกําหนดไวกอนการ
ดําเนินงาน เพือ่ ปองกันและลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของสหกรณในภาพรวมดวย ตลอดจน
การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของสมาชิก
นอกจากนั้น
ยังไดเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับการวางแผนระบบ
บริหารจัดการตามกิจกรรมโครงการ พรอมกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ ระเบียบวิธีปฏิบัติใน
วาระการประชุมของสหกรณ โดยคณะกรรมการไดมีมติเห็นชอบใหสหกรณฯ ไดจัดตั้งศูนย
สงเสริมการเพิ่มคุณภาพผลผลิตมันสําปะหลัง
ซึ่งเปนศูนยกลางการเรียนรู แหลงความรูดาน
วิชาการเกีย่ วกับพืชเกษตรทีส่ มาชิกปลูกซึ่งไดแกมันสําปะหลัง ขาว และออย รวมทั้งพืชผักอื่น ๆ
และมีโมบายคลินิกใหบริการแกไขปญหาการผลิตแกสมาชิก ซึ่งหนวยสงเสริมฯดังกลาว สหกรณฯ
ไดมอบหมายใหเจาหนาที่สหกรณไดประสานกับหนวยงานที่เกีย่ วของ ในการขอบุคลากรซึ่งเปน
นักวิชาการผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพืช อาทิเชน จาก สํานักงานเกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร สํานักงานเกษตรจังหวัด
กําแพงเพชร รวมทั้งบุคคลากรของสหกรณที่มีองคความรูเกี่ยวและผานการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการ
เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ไดถายทอดเทคโนโลยีทั้งดานความรู และดานเอกสารใหแกเกษตรกร
สมาชิกผูสนใจไดศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะในการผลิตพืชอยางมีประสิทธิภาพตอไป
4.2.3

ผลการดําเนินงานของเครือขายที่เกิดจากการวิจัย
ผลการเปลี่ยนแปลง เครือขายสหกรณภาคีพันธมิตร ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน
เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง หนวยงานที่เกีย่ วของ เกิดความพึงพอใจ ทีไ่ ดมีสวนรวมใน
การนําเสนอความคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ อันเปนหลักของการดําเนินงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม มาประยุกตใชในการจัดการหวงโซอุปทานเพื่อการสนับสนุนและชวยเหลือสมาชิก
ตั้งแตตนน้ํา ซึ่งก็คือการบริหารจัดการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพใหผลผลิตสูงสุด และมีคุณภาพ
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ตรงตามความตองการของตลาด
ภายใตการบริหารงบประมาณการผลิตที่มีอยูอยางจํากัดและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหสมาชิกสหกรณสามารถเพิ่มกําไรจากการผลิตมันสําปะหลังไดอยางมาก
และจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกตอไป
โดยจะใชกระบวนการเชื่อมรอยหวงโซ
อุปทานสินคาและบริการตาง ๆ ตั้งแตกระบวนการผลิตของผลผลิตตนน้ําไปจนถึงการบริโภคของ
สินคาสําเร็จรูปปลายน้ํา เพื่อกอใหเกิดคุณคาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามกรอบ
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา การนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีการผลิตและ
วิชาการใหม โดยการเพิ่มผลผลิตตอไร ซึ่งจะเปนการลดตนทุนดานการผลิตมันสําปะหลังตอไร
ทําใหเกษตรกรสมาชิกมีคาใชจายซึ่งเปนตนทุนในการเพาะปลูกลดลง มีรายไดเพิ่มมากขึ้น บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ สหกรณและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินงานของสหกรณไดเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน โดยเกิดความรวมมือระหวางสหกรณกบั
เกษตรกรสมาชิก สหกรณกับลานมันเอกชน สหกรณกับอุตสาหกรรมขั้นกลาง และระหวาง
สหกรณกับอุตสาหกรรมขั้นสุดทาย อันจะทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มของมันสําปะหลังอยางมี
คุณคาในการผลิตตอไป
ผลของการดําเนินงานเครือขายยังไดสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสหกรณ
ตาม
แนวทางการพัฒนาตามรูปแบบเครือขายที่สงผลใหมีการบริหารจัดการในเชิงรุกสรางจากการ
เชื่อมโยงเครือขายความรวมมือในทุกภาคสวน
ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังที่มีสหกรณเปน
แมขาย การกําหนดขอตกลงรวมภายใตเครือขายสหกรณ การจัดทําฐานขอมูลการผลิตเพื่อเปน
ขอมูลใชสําหรับการตัดสินใจ รวมทั้งเปนแนวทางในการสงเสริมจากภาครัฐและความรวมมือจาก
พันธมิตรตาง ๆ ไดเปนอยางดี
•

การเชื่อมโยงเครือขายระหวางภาคสหกรณ/กลุมเกษตรกร/เอกชน
ทีมวิจยั ไดรว มกับเจาหนาที่สหกรณ เยีย่ มชมกิจกรรมการดําเนินงานของกลุมเกษตรใน
พื้นที่ เชน กลุมเกษตรกรวังหามแห สหกรณการเกษตรวังหามแห จํากัด กลุมเกษตรกรวังชะพลู
และสหกรณภาคีเครือขาย อาทิเชน สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด สหกรณ
นิคมนครชุม เพื่อตรวจเยีย่ มและรับทราบปญหา เพื่อกําหนดแนวทางแกไขชวยเหลือ และใชเปน
ขอมูลในการบริหารจัดการธุรกิจเครือขายได
ตลอดทั้งการประสานกับสํานักงานเกษตรอําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี ในการนําทีมงานเรียนรูแ ปลงทดสอบของโครงการจัดระบบพิเศษเฉพาะพืน้ ที่มนั
สําปะหลังในเขตตําบลวังชะพลู เขตพื้นที่ใกลตําบลวังหามแห ซึ่งเปนพืน้ ที่ดําเนินโครงการ
นอกจากนั้นยังไดประสานงานกับประธานเครือขายประชาคมตําบลวังหามแห
ถึงการจัดทํา
โครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลัง ซึ่งไดรับการตอบรับและพรอมที่จะรวมเวทีถอดบทเรียนใน
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โอกาสตอไป ตลอดจนการทําขอตกลงกับ ลานมันเอกชน สหกรณเครือขายพันธมิตร โรงงาน
อุตสาหกรรมผูใชมันเสนแปรรูป เพื่อเปนตลาดรองรับผลผลิตหัวมันสดและมันเสนแปรรูป
•

ตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังที่มีสหกรณเปนแมขาย
จากการที่สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีไดจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต เพื่อ
ดําเนินงานแกไขปญหาผลผลิตต่ําและไมไดคุณภาพของเกษตรกรสมาชิก โดยศูนยสงเสริมเขาไปมี
บทบาทใหการสนับสนุนชวยเหลือสมาชิกในรูปแบบตางๆในขั้นตอนของการเพาะปลูกจนถึงการ
เก็บเกีย่ วและการหาตลาดรองรับผลผลิตของสมาชิกตามรายละเอียดตัวแบบการเพาะปลูกที่มี
สหกรณเปนแมขายดังรูปภาพที่ 5
•

การพัฒนาฐานขอมูลธุรกิจ
ทีมวิจยั ไดรว มกับฝายจัดการและคณะกรรมการดําเนินการสหกรณการเกษตรขาณุวร
ลักษบุรี จํากัด และผูเกี่ยวของกับโครงการฯ ประชุมรวมกันในวันที่ 6 มกราคม 2552 ณ หอง
ประชุมสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด เพื่อพิจารณาจัดทําฐานขอมูลสมาชิกพรอมรับ
สมัครสมาชิกผูปลูกมันที่สนใจเขารวมเปนสมาชิกนํารองในโครงการฯ โดยสมาชิกดังกลาวจะมี
สิทธิในการรับขอมูลทางวิชาการ การศึกษาอบรมเกีย่ วกับการเพาะปลูกมันสําปะหลัง การใชปุย
การบํารุงรักษาดิน และอื่น ๆ จากนักวิชาการเกษตร/นักวิชาการสหกรณ /เกษตรกรผูชํานาญการ
ดานการปลูกมันสําปะหลังหมอดินประจําตําบล/ ผานศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
ของสหกรณ
ซึ่งไดผานความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณเรียบรอยแลวในวัน
เดียวกัน
การพัฒนาฐานขอมูลการผลิตจะชวยใหสหกรณมีขอมูลในการตัดสินใจ
ตอรอง
ผลประโยชนตางๆกับ ภาคีเครือขายพันธมิตร ตลอดจนการนําไปใชในการวางแผนการรวบรวม
และแปรรูปมันเสน เพื่อแกไขปญหาการขาดทุนจากการดําเนินงาน และเปนการบริหารความเสี่ยง
ของสหกรณเองอีกดวย
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ขั้นตอนการปลูกมันสําปะหลัง

บทบาทของศูนยสง เสริมฯ
1. ตรวจสภาพดิน

1.การเตรียมดิน

2. แนะนําการเตรียมแปลง
1. แนะนําพันธุมัน

2. การเตรียมทอนพันธุ

2. จัดหาแหลงพันธุมัน
1. แนะนําวิธีการปลูก

3. การปลูก

4. การดูแลรักษา

2. แนะนําระยะการ
การใหความรู
- การจัดการดานวัชพืช
- การใชปุย
- การจัดการดานแมลงศัตรูพชื
- การจัดการเรื่องโรคพืช

1.แนะนําขั้นตอนและวิธีการเก็บ
5. การเก็บเกีย่ ว
2. จัดหาและแนะนําดานการตลาด
ภาพที่ 5 ตัวแบบการเพาะปลูกมันสําปะหลังที่มีสหกรณเปนแมขาย
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ตารางที่ 2 บทบาทของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
บทบาทของศูนย
1. การตรวจสภาพดิน

2. แนะนําการเตรียมแปลงปลูก

3. การแนะนําพันธุมันสําปะหลัง

4. การจัดหาแหลงพันธุ

5. แนะนําวิธีการปลูก

6. แนะนําระยะปลูก

รายละเอียดของงาน
การเตรียมดิน:
1. ตรวจสภาพความเปนกรด-ดางของดิน
-กรดรุนแรง คา pH < 4. 5
-กรดจัด คา pH 5.1- 5.5
-กรดปานกลาง คา pH 5.6 - 6.0
-กรดเล็กนอย คา pH 6.1- 6.5
-คาปานกลาง คา pH 6.6 - 7.3
- ดาง คา pH 7.4 - 8.4
2. ตรวจธาตุอาหาร ในดิน (ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม, แคลเซียม)
3. ตรวจระดับความอุดมสมบูรณของดิน
1. การไถระเบิดดินดาน (ผาลสาม 1 ครั้ง)
2. การตากดิน
3. การไถพรวน (ผาล 7)
4. การยกรองปลูก
การเตรียมทอนพันธุ: มันสําปะหลังเจริญเติบโตไดดีในดินรวน, รวน
ปน, ทราย หรือดินทราย
พันธุที่นิยมปลูก: (1) ระยอง 5, (2) ระยอง 7, (3) ระยอง 9, (4) ระยอง
72, (5) เกษตรศาสตร 50, (6) หวยบง 60, (7) หวยบง 80
1. สถาบันพัฒนามันสําปะหลัง
2. สํานักงานเกษตร
3. กรมวิชาการเกษตร
4. เกษตรกรผูป ระสบความสําเร็จ
การปลูก:
1. ฤดูกาลปลูก - ตนฤดูฝน เดือน พ.ค.-มิ.ย.
- ปลายฤดูฝน เดือน ต.ค.-ธ.ค.
2. การปลูกทอนพันธุ: -ปลูกแบบตั้งตรง, -ปลูกแบบแนวนอน
ระยะปลูกที่นยิ มปลูกไดแก: 80×80, 100×100, 120×80 ซม. จํานวนตน
1600×2500 ตน/ไร
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บทบาทของศูนย
7. การจัดการดานวัชพืช

รายละเอียดของงาน

การดูแลรักษา:
1. การใชสารเคมีฉีดพน
2. การใชรถไถระหวางรอง (แถกรอง)
3. การใชจอบถากหลังจากแถกรอง
1. การใสปุยเคมี ใสเมื่อมันสําปะหลังมีอายุ 1 เดือน
8. การใชปยุ
2. การใสปุยอินทรีย เชน ปุย คอก ปุยพืชสด
9. การจัดการดานแมลงศัตรูพืช การปองกันกําจัดไรแดง:
- หลีกเลี่ยงการปลูกมันสําปะหลังกระทบสภาพความแหงแลงใน
ขณะที่ตน ยังเล็กอยู
- เก็บสวนของพืชที่มีไรแดงอยูไปเผาทําลายทิ้ง
- ใชสารฆาแมลง ไดแก ฟอรเมทธาเนท (formetanate) และไดโคฟอส
(dicofol) ฉีดพนตามคําแนะนําในฉลาก
การปองกันกําจัดเพลี้ยแปงลาย:
- ถาระบาดรุนแรง ใหใชสารฆาแมลง ไดแก โอเมทโธเอต (omethoate)
หรือ มาลาไธออน (malathion) ฉีดพนตามคําแนะนําในฉลาก
การปองกันกําจัดแมลงหวี่ขาว:
-ใชสารฆาแมลง ไดแก โอเมโทเอต (omethoate) ฉีดพนตามคําแนะนํา
ในฉลาก
10. การจัดการเรื่องโรคพืช
โรคที่สําคัญในมันสําปะหลัง:โรคใบไหม
การปองกันกําจัด:
1.ใชพันธุระยอง 60 หรือระยอง 90 ซึ่งตานทานโรคดีกวาพันธุระยอง 1
2.ไมใชทอนพันธุจากตนทีเ่ ปนโรค
11. แนะนําขั้นตอนและวิธีการเก็บ การเก็บเกี่ยว:
1. อายุการเก็บเกีย่ วอายุไมต่ํากวา 8 เดือนแตอายุ 10-12 เดือน จะให
เกี่ยว
ผลผลิตและคุณภาพดีกวา
2. ฤดูกาลเก็บเกีย่ ว การเก็บเกีย่ วในชวงฤดูแลงหรืออากาศแหง
ติดตอกันโดยไมมีฝน หรือดินมีความชื้นต่าํ จะทําใหหวั มันสําปะหลังมี
น้ํานอยมีเปอรเซ็นตเชื้อแปงสูง
การเก็บเกีย่ ว ตองไมมีหิน ดิน ทรายและเหงามันสําปะหลังปนเปอนใน
ผลผลิต
38

บทบาทของศูนย
12. จัดหาและแนะนําดาน
การตลาด

รายละเอียดของงาน
1. การขายหัวมันสด
2. การขายในรูปแบบมันเสนสะอาด

•

การเพิ่มผลผลิตและมูลคาเพิ่มที่คาดวาจะไดรับจากการเพิ่มผลผลิต
ทีมวิจยั ไดรว มกับฝายจัดการ/คณะกรรมการ สงเสริมใหสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังที่เขา
รวมโครงการ ไดศึกษาเกีย่ วกับการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตมัน/ไรใหสูงขึ้น โดยการใชปยุ
ชีวภาพและน้ําสกัดจากมูลสุกร จากคณาจารยผูเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเครือขาย
ภาคีสหกรณขา งเคียง อาทิเชน จากสหกรณนิคมนครชุม จํากัด สหกรณการเกษตรศรีมหาโพธิ์ จํากัด
ซึ่งรณรงคใหสมาชิกในสังกัดไดใชน้ําหมักมูลสุกร น้ําหมักชีวภาพ ฉีดพนเปนอาหารทางใบลดตน
การผลิต เพิ่มธาตุอาหารที่มันสําปะหลังตองการ เพิ่มผลผลิต/ไรเพิ่มมากขึ้น และไดหัวมันที่ดมี ี
คุณภาพ อีกทั้งเมื่อเก็บเกี่ยวไดแนะนําใหสมาชิกไดตัดรากเหงาและสิ่งเจือปนจําพวกดินและหิน
ออกแยกออกไมปะปนกับหัวมันเมื่อนําสงจําหนาย ก็จะทําใหไดราคาสูงขึ้น รวมทั้งวิธีการเพิม่
ผลผลิตตอไรที่สูงขึ้นดวย รองศาสตราจารย ดร.วิจารณ
วิชชุกจิ คณะบดีคณะเกษตรศาสตร
ภาควิชาพืชไรนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกลาวไวในบทความเรื่อง “เทคนิคการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลังตอไร” ซึ่งเกษตรกรหรือผูประกอบการจะตองตระหนักก็คือ ทําอยางไรจึงจะเพิม่
ผลผลิตตอไปของมันสําปะหลังใหสูงขึ้น ซึ่งจะเปนแนวทางที่ยั่งยืนที่จะทําใหตลาดมีหัวมันสด
พอเพียง และเกษตรกรไดกําไรจากการปลูกเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูงเกิดจาก เกษตรกร
ปลูกดวยมันสําปะหลังพันธุด ี มีวิธีการปลูกที่ถูกตองมีการวางแผนการปลูกใหเหมาะสมกับฤดูกาล
มีการปรับปรุงบํารุงดินเพิ่มผลผลิตและรักษาระดับผลผลิตแบบยั่งยืน
มีการจัดระยะการปลูกที่
เหมาะสม การกําจัดวัชพืช การใชปุยอินทรีย/เคมี ปุยทางใบ ปุยรองพื้นกอนปลูก การยกรอง พรวน
ดิน การใหน้ําที่พอเพียง ดวยระบบฉีดพนและน้ําหยด รวมถึงการเก็บเกีย่ ว (รายงานประจําป 2550
สมาคมโรงงานผูผลิตมันสําปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และการสงเสริมใหสมาชิกทําการ
แปรรูปหัวมันสดใหเปนมันเสนสะอาดเพื่อทําใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มแกผลผลิตทําใหสมาชิกขาย
ผลผลิตไดในราคาที่สูงขึ้น สวนผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับจากการที่เกษตรสมาชิกของสหกรณ
หันมาเพาะปลูกตามแนวทางของศูนยสงเสริมฯ
นั้นสามารถประมาณการผลตอบแทนโดยการ
เปรียบเทียบกับวิธีการแบบเดิมคือ ตนทุนการผลิตรวมแบบเดิม 3,295 บาทตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย
3,500 กิโลกรัมตอไร ในขณะทีก่ ระบวนกรผลิตวิธีการใหม (น้าํ หมักชีวภาพ) มีตนทุนการผลิตรวม
3,400บาทตอไร ไดผลผลิตเฉลี่ย 7500 กิโลกรัมตอไร และเมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทน (รายไดหกั
ตนทุนรวม) ที่ราคาผลผลิตหัวมันสด 1.50 บาทตอกิโลกรัม วิธีการแบบใหมไดผลตอบแทน 7,100
บาทตอไร วิธีแบบเดิมไดผลตอบแทน 1,955 บาทตอไร ซึ่งผลตอบแทนดวยกระบวนการผลิตดวย
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น้ําหมักชีวภาพจะไดผลตอบแทนสูงกวา 5,145 บาทตอไร สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีนั้นมี
เกษตรกรสมาชิกผูเพาะปลูกมันทั้งสิ้น 560 รายมีพื้นทีเ่ พาะปลูกรวมประมาณ 18,400 ไร เฉลี่ยราย
ละ 32.85 ไร และเมื่อประมาณการเปนผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากการที่เกษตรกรสมาชิกเปลี่ยน
รูปแบบการเพาะปลูกแบบเดิมมาใชวิธีการผลิตแบบใหม จะทําใหรายไดหลังหักตนทุนการผลิตรวม
ของเกษตรสมาชิกของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรีเพิ่มขึ้นประมาณ 94,668,000 บาทหรือ
เฉลี่ยประมาณ 169,050 บาทตอราย (รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบกระบวนการและตนทุนการ
ผลิต)
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบกระบวนการผลิตและตนทุนการผลิต
กระบวนการผลิต

แบบเดิม

แบบใหม

คาปรับพืน้ ที่ (ผาล 3) 1 ครั้ง
คาปรับพืน้ ที่ (ผาล 7) 1 ครั้ง
คายกรอง
คาทอนพันธุ
คาจางปลูก
คาทํารุน
คาปุย
คาน้ําหมักชีวภาพ
คากําจัดวัชพืช
คารถขุดผลผลิต
คาแรงขนหัวมัน 0.15 บาท/ก.ก.
คารถบรรทุก 0.1 บาท/ก.ก.
รวมตนทุน
ผลผลิตเฉลีย่
ราคาขายผลผลิต
รายได
ผลตอบแทน (กําไร)

230
200
150
200
230
50
660
400
300
525
350
3,295
3,500
1.5 บาท/ก.ก.
5,250
1,955

200
150
200
230
450
120
300
1050
700
3,400
7,000
1.5 บาท/ก.ก.
10,500
7,100
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•

การพัฒนาธุรกิจภายใตหวงโซอุปทาน
ทีมวิจยั ไดรว มกับฝายจัดการคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
และผูเกีย่ วของใน
โครงการไดวางแผนเครือขายการพัฒนาธุรกิจภายใตหวงโซอุปทานรวมกัน
ณ หองประชุม
สํานักงานสหกรณฯ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 โดยกําหนดแผนทิศทางเครือขาย พรอมกําหนด
แผนที่กลยุทธเครือขาย ภายใตกระบวนการดานบริหารจัดการ กระบวนการดานบริการลูกคา
กระบวนการดานนวัตกรรมเทคโนโลยี
และการตอบสนองตอผลประโยชนของสังคมโดยรวม
พรอมทั้งการกําหนดรางระเบียบอันเกีย่ วกับการรวบรวมผลผลิตดานการเกษตรของเกษตรกร
สมาชิก การทําขอตกลงในการสรางความรวมมือทางการคากับหนวยงานภายนอก เพื่อกําหนดถือ
ใชรวมกันใหสอดคลองกับธุรกิจภายใตหว งโซอุปทานดังกลาวอีกดวย
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บทที่ 5
บทสรุปขอคนพบ ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ และทิศทางการดําเนินงาน
เครือขายในอนาคต
จากผลการดําเนินงานเครือขายของทีมวิจยั ที่เริ่มตนจากกระบวนการของการจัดประชุม
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละลงพื้นที่ประชุมรวมกับสหกรณภาคีพนั ธมิตรเครือขายมันสําปะหลัง
ผูประกอบการลานมัน/โรงแปงมัน เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง หนวยงานราชการ นักวิชาการ
เกษตร เจาหนาที่สงเสริมสหกรณ และผูที่เกี่ยวของตางๆในพื้นที่เปาหมายของการดําเนินโครงการ
ตลอดจนการดําเนินงานของเครือขายธุรกิจมันสําปะหลัง สามารถสรุปประเด็นขอคนพบ ปญหา
อุปสรรค ขอเสนอแนะ และทิศทางการดําเนินงานเครือขายในอนาคต ดังนี้
1. การแกไขปญหาการผลิตตนน้ํา โดยการใหสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด
จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมันการเกษตร (สําปะหลัง) เพื่อใหบริการดาน
วิชาการตาง ๆ เคลื่อนที่แกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไป โดยการจัดทําโครงการสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตมันสําปะหลังขึ้น แลวรับสมัครสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลังที่สนใจเขารวมโครงการ
เพื่อจัดฝกอบรมและใหความรูดานการเพาะปลูก การปรับปรุงบํารุงพันธุ การใชปุยอยางถูกวิธี การใช
ปุยน้าํ ชีวภาพ น้ําหมักมูลสุกรทางใบและโคนตน รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการดูแลรักษา จนถึงการ
ขุดจําหนาย โดยสหกรณจะไดประสานงานกับศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร สํานักงาน
เกษตรอําเภอ เกษตรจังหวัด สํานักงานสหกรณจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดิน และผูเชี่ยวชาญสาขา
ตาง ๆ เพื่อจัดเจาหนาที่/นักวิชาการ ที่มคี วามรูดานการเกษตร เรื่องดินและน้ํา การปรับปรุงบํารุง
พันธ เปนตน มาใหคําแนะนําปรึกษา โดยใชสถานที่จัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมัน
สําปะหลัง ที่สํานักงานสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร ใหเปนแหลง
ศึกษาหาความรูและพบปะของผูเขารวมโครงการและผูสนใจทัว่ ไป โดยมีพนักงานสหกรณผูมีพนื้
ฐานความรูดานการเกษตรและทีมนักวิชาการ ทําหนาที่ปฏิบัติงานประจําหนวยสงเสริมฯและทํา
หนาที่ปฏิบัติงานเคลื่อนที่ในการแนะนําใหความรูดานวิชาการ/การแกไขปญหาการเพาะปลูกและการ
เพิ่มผลผลิตในพืชเกษตรโดยเฉพาะมันสําปะหลัง ซึ่งเปนนวัตกรรมใหมของการดําเนินงานเชิงรุก
ของสหกรณการเกษตร ที่มีโครงสรางและที่มาของศูนยสงเสริมฯดังนี้
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สมาชิกสหกรณ

สมาชิกสหกรณ

สมาชิกสหกรณ

ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยสงเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพผลิตผลมันสําปะหลัง
จัดจาง
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
ปฏิบตั ิงานประจําศนยสงเสริมฯ

รวบรวมองค
ความความรู

การถายทอด
ความรู

จัดโมบาย
คลีนิค

ประชาสัมพันธ

ประสานงาน
หนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของ

ภาพที่ 6 โครงสรางศูนยสงเสริมการเพาะผลผลิตและคุณภาพผลผลิตการเกษตร
ศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิตมันสําปะหลังดังกลาว จะเปนหนวยงาน
ในการขับเคลือ่ นตัวแบบการทําไรสําปะหลังที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขายในการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกระบวนการตนน้าํ ในหวงโซ
อุปทานของธุรกิจมันสําปะหลัง
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แตอยางไรก็ตามในดานการสรางตัวแบบทําไรมันสําปะหลัง ซึ่งประกอบดวยการใชและ
การใหบริการศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังที่ไมตอเนื่องและขาดผูรับผิดชอบโดยตรง
ตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งศูนย ฯ การขาดความหลากหลายของการรวบรวมองคความรู จาก
แหลงตางๆ การประสานงานที่ไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การถายทอดที่ยงั ไมตรงประเด็น
การขาดการสรุปผลจากแบบใบรับสมัครเกษตรกรสมาชิกในแตละหัวขอที่ตองการใหชวยเหลือเพื่อ
นําไปใชในการวางแผนการใหบริการ การขาดความตอเนื่องในการใหบริการ/การประชาสัมพันธ
กิจกรรมโครงการฯ การสรางแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรสมาชิก
ปจจัยตางๆ เหลานี้จะทําใหตัวแบบการทําไรสําปะหลังที่มีสหกรณการเกษตรเปนแมขายไมประสบ
ความสําเร็จ
แนวทางในการบริหารจัดการศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันและคุณภาพผลผลิตมัน
สําปะหลังนั้น จําเปนอยางยิง่ ที่จะตองสรางการมีสวนจากเกษตรกรสมาชิกเพื่อใหการดําเนินนัน้ เกิด
จากการกระบวนการคิดริเริม่ จากตัวแทนสมาชิก
ผานการประชุมวางแผนงาน
การติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนยฯ การสนับสนุนจากฝายบริหารและฝายจัดการ
ของสหกรณในการเชื่อมประสานหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกองคการสหกรณ และการ
สื่อสารประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพจากชองทางปากตอปากของสมาชิก
ในสวนนโยบายการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐนัน้
โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงาน
ตางๆที่ทําหนาสงเสริมการสหกรณ ควรจะตองใหความสําคัญกับการรวมมือกันประกอบอาชีพทํา
กิน ในเรื่องของการจัดการความรู ที่เปนเครื่องมือสําคัญและเปนปจจัยที่ชวยพัฒนาทักษะ ความสมา
รถในการผลิตของสมาชิก ตามเจตนารมณที่สําคัญของการสหกรณ มิใชเพียงใหความสําคัญกับ
แนวคิดเรื่องของการระดมทุนเพียงอยางเดียว ที่ผานมาภาครัฐมักจะใหความชวยเหลือสนับสนุน
ปจจัยดานทุนเปนสําคัญ เชน แหลงเงินทุน เครื่องมือ เครื่องจักรในการผลิตเปนตน ถึงแมววาหนาที่
ทําการผลิตจะเปนความรับผิดชอบของเกษตรกรโดยตรงก็ตาม แตภาครัฐก็ไมควรจะละเลยการ
พัฒนาทักษะ ความสามารถของปจจัยดานแรงงาน ภาครัฐสามารถสงเสริมในเรื่องของการจัดการ
ความรูเชิงรุก ในรูปแบบตางๆ ผานการรวบกลุมกันของเกษตรกรทั้งที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติ
บุคคล เฉกเชนการจัดการความรูของศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพผลผลิตการเกษตร
ของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี อันจะทําใหเกษตรกรไทยมีความรู ความสามารถ ในการ
แขงขันกับนานาอารยะประเทศได
2. การแกไขปญหาดานการรวบรวมผลผลิตและการแปรรูปผลผลิต
ซึ่งเปน
กระบวนการกลางน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมันสําปะหลัง จากการดําเนินงานที่ผานมาชอง
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สหกรณนนั้ สหกรณฯ มีปญ
 หาในเรื่องของการใชประโยชนในตลาดกลาง (สาขา 2) ไมเต็มที่ ยัง
ไมมีผูปฏิบัติรับผิดชอบโดยตรง อีกทั้งการแปรรูปผลผลิตหัวมันสดเปนมันเสนที่ผา นมา ยังไมได
มาตรฐาน ขาดการวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปผลผลิต
มีผลทําใหสหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรีประสบกับการขาดทุในธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตในปที่ผานมา รวมทั้ง การ
กําหนดมาตรฐานการรวบรวม
การมีสวนรวมของคณะกรรมการและบุคลากรดานการตลาด
รวมทั้งการรับฟงความคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากสมาชิก
ในสวนของแนวทางแกไขนั้น
สหกรณตองเรงดําเนินการตามตัวแบบและรูปแบบ
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการจัดการเสวนาแลกเลี่ยนเรียนรูตามกระบวนการของการดําเนินงานวิจยั
ก็คือ การจัดทําขอตกลงเพื่อการรวบรวมผลผลิตที่มุงสรางประโยชนรวมกันของทุกฝาย อันจะทําให
เกษตรสมาชิกไดรับความเปนธรรมจากการคา และเอกชนไดรับผลผลิตที่มีคุณภาพ การจัดทํา
ฐานขอมูลการผลิตของสมาชิกเพื่อนําไปใชวางแผนในการรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ อีกทั้ง
ตองเรงศึกษาและดําเนินการในเรื่องตางๆ อันเกี่ยวกับการแปรรูปมันเสนฯ อยางเรงดวน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปรับปรุงการยกระดับคุณภาพการผลิต และการขึ้นทะเบียนเปนผูผลิตมันเสนสะอาดเพื่อ
ทําใหเกิดการยอมรับจากพันธมิตรการคาภายใตกรอบแผนปฏิบัติงานทีก่ ําหนดขึ้นจากแผนงานใน
กระบวนการวิจัยการศึกษาดูงานจากแหลงผลิตที่ประสบผลสําเร็จ เปนตน
การดําเนินนโยบายของภาครัฐเพื่อแกไขปญหาดังกลาวนั้น ก็ถือวาประสบความสําเร็จได
ในระดับหนึ่ง ในการสงเสริมผูประกอบการใหเปนผูผลิตมันเสนสะอาด แตในธุรกิจรวบรวมของ
สหกรณ ภาครัฐไดมีนโยบายชวยในระยะสั้นจากโครงการรับจํานํา และการประกันราคาผลผลิต ที่
เปนการแกไขปญหาในระยะสั้นเทานัน้ ไมสามารถแกไขปญหาในระยะยาวได จากการวิจัยและ
การศึกษาขอมูลในชุดโครงการนี้ทําใหพบวา การแกไขปญหาในระยะยาวและยั่งยืนนั้น สามารถ
ดําเนินการไดโดยแนวทางของการทําธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตของสหกรณการเกษตร ซึง่
ภาครัฐจะตองเขาไปชวยเหลือสนับสนุนโดยตรงในการพัฒนารูปแบบของการบริหารจัดการใน
ธุรกิจดังกลาวใหมีรูปแบบ และระบบการจัดการคุณภาพการแปรรูปเชนเดียวกับองคกรธุรกิจทั่วไป
ตลอดจนการวางแผนงานในการรวบรวมและแปรรูป กลาวคือ ถาสหกรณการเกษตรสามารถแปร
รูปเปนมันเสนสะอาดไดและ สามารถจําหนายไปยังผูใชในอุตสาหกรรมปลายน้ําโดยตรงซึ่งเปน
การสรางมูลคาเพิ่มแกธุรกิจ ทําใหสหกรณมีกําไร และสามารถรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกไดในราคา
ที่สมาชิกเต็มใจเสนอขาย และสรางความพึงพอใจแกสมาชิกและเกษตรรายอื่นๆ อีกดวย ในสวน
การชวยเหลือโดยตรงที่ไดกลาวมาแลวในขางตนนั้น
ภาครัฐสามารถจัดหาบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถจากภาครัฐและเอกชนในหนวยงานตางๆ เขามาเปนทีมในการพัฒนาการบริหารใหแก
สหกรณ หรือการสนับสนุนในรูปแบบอื่นที่เกี่ยวของกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เพื่อที่จะ
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ทําใหสหกรณบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูป ซึ่งจะเปนการแกไขปญหาได
ในระยะยาว และยั่งยืน
3. การแกไขปญหาในการจัดสรรผลผลิตแปรรูป จากมันสําปะหลัง ก็คือ มันอัดเม็ด
มันเสนแปรรูป แปงมัน
เนื่องจากในอุตสาหกรรมขั้นปลายน้ําในหวงโซอุปทานของธุรกิจมัน
สําปะหลังนั้น มีเปาหมายปลายทาง อยูที่สามทางเลือก คือ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว
อุตสาหกรรมการผลิตพลังงานทดแทน อุตสาหกรรมการผลิตสินคาอื่นๆ และในการศึกษาวิจัยครัง้ นี้
พบวา ไมเปนปญหาที่สําคัญมากเทากับในสองประเด็นแรกที่ไดกลาวมาแลว สาเหตุจากความ
ตองการใชผลผลิตแปรรูปจากมันสําปะหลังนั้นมีมากเกินกวากําลังการผลิตภายในประเทศ และ
สหกรณเองก็สามารถสรางพันธมิตรการคากับผูใชผลผลิตแปรรูปไดอยูแลวไมยากนัก
ซึ่งการ
แกไขนัน้ ตองแกไขปญหาทีด่ านอุปทานเปนหลักเสียกอน ก็คือประเด็นปญหาในสองขอแรกนั่นเอง
ในสวนของภาครัฐก็ควรจะทําความเขาใจ
และศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องแนวคิดของการจัดสรร
ทรัพยากรที่มอี ยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนมากที่สุดแกสังคม และประเทศชาติ โดยศึกษาถึง
รูปแบบของการจัดสรร ไปยังอุตสาหกรรมตางๆ ภายในประเทศที่ไดกลาวมาแลวในขางตน รวมถึง
การจัดสรรไปเพื่อการสงออก วาแนวทางการจัดสรรแบบใด จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งดาน
มูลคาและคุณคาแกสังคม การศึกษาในรูปแบบนี้จะเปนการศึกษาเพื่ออนาคต ในการที่รัฐสามารถ
นําผลการศึกษาไปกําหนด นโยบาย และมาตรการตางๆ เพื่อเปนกฎเกณฑ กติกา ใหผูที่เกีย่ วของ
ปฏิบัติตาม หรือเปนมาตรการการจูงใจ ใหผูประกอบการรวมมือดําเนินการ เพือ่ ประโยชนของ
ประเทศชาติตอ ไป
4. การแกไขปญหาในโครงสรางพื้นฐานอืน่ ๆ เชน การพัฒนาแหลงน้ํา จากผลของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู พบวา ปญหาสําคัญอีกประการหนึง่ คือ การขาดแคลนแหลงน้ํา สําหรับหลอเลี้ยงพื้นที่
ปลูกมันสําปะหลัง เกษตรกรสมาชิกสหกรณผูปลูกมัน มีความประสงคจะขอรับความชวยเหลือจาก
หนวยงาน หรือองคกรในพื้นที่ที่เกีย่ วของ ดวยการขอการสนับสนุนใหมีการขุดสระน้าํ ขนาดเล็ก
ขนาด 1,250 ลูกบาศกเมตร เพื่อกักเก็บน้าํ ไวใชการเกษตร สําหรับใหน้ําตนพันธุมันและผสมฉีดน้ําหมัก
มูลสุกร เพื่อใหอาหารทางใบแกตน มันสําปะหลัง ซึง่ เปนการเพิ่มผลผลิตตอไรในพื้นที่ใหสูงขึ้น
ตามลําดับ โดยผูบริหารของสหกรณจะไดนําเสนอแผนงานและโครงการดังกลาวตอองคการบริหาร
สวนตําบลวังหามแห เพื่อบรรจุในแผนการใหความชวยเหลือดานแหลงน้าํ แกเกษตรกรในพื้นที่
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องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร. 2552. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร. จังหวัด
กําแพงเพชร.
อําพล เนื้อไม. 2548. การมีสวนรวมของสมาชิกในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ของสหกรณ
นิคมนครชุม จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร. จังหวัดนนทบุรี : วิทยานิพนธปริญญาโท,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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ภาคผนวก
• ภาคผนวกที่ 1 : ตารางแผนการดําเนินงานและตารางแผนปฏิบตั ิงาน
• ภาคผนวกที่ 2 : ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย
• ภาคผนวกที่ 3 : เอกสารที่ใชในกระบวนการวิจัย
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ภาคผนวกที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการทํางาน (แผนการวิจัย 12 เดือน)
กิจกรรม

เดือนที่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูแกผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ
สรางความเขาใจ อาทิ เรื่องเครือขายคุณคา การเชื่อมโยง
เครือขายภายใตโซอุปทาน ฯลฯ
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
2. การประสานงานผูเกี่ยวของกับโครงการวิจัยเพื่อ
จัดทําขอตกลงรวมกัน
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
3. การดําเนินการตัวแบบการทําไรมันสําปะหลังและ
การขยายผลสูกลุมเกษตรกรที่เขารวมโครงการภายใต
ผูเชี่ยวชาญการปลูกมันสําปะหลัง
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
4. การจัดทําฐานขอมูลการผลิตของเครือขายฯ
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
5. การวางแผนเครือขายฯประกอบดวยการจัดทําแผนที่
กลยุ ท ธ เครือ ขา ยฯ และการจั ดทํา แผนธุร กิจ เครื อ ขา ย
ระบบบริหารจัดการ ระเบียบ ฯลฯ
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
6. การจัดทํารายงานความกาวหนา
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
7. การเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูนักวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา - - - - 8. การดําเนินการตามแผนธุรกิจเครือขาย
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
9. การจัดเวทีถอดบทเรียน-ประเมินผล
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา
10. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ
ผลการดําเนินงานวิจัยที่ผานมา

3
3
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ตารางที่ 2 การปฏิบตั ิงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2551 – มีนาคม 2552)
ลําดับ
กิจกรรม
1. เขารวมประชุมกับ
ผูบริหารงานสหกรณฯ
เพื่อแจงหัวขอโครงการ
วิจัยและแนวทางการ
ดําเนินการ/แผนงานวิจัย

2.

3.

4.

รวมประชุมคณะ
กรรมการและพนักงาน
สกก.ขาณุฯ จํากัด
เพื่อกําหนดแนวทาง
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแกผูเกี่ยวของ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ร ะ ห ว า ง ที ม วิ จั ย ใ น
โครงการกั บ สหกรณ ที่
ร ว ม ภาคี เครื อ ข า ยและ
ผู ป ระกอบการลานมั น
ภายใตโครงการเชื่อมโยง
เ ค รื อ ข า ย ธุ ร กิ จ มั น
สํ า ป ะ ห ลั ง ใ น จั ง ห วั ด
กําแพงเพชร
ลงพื้นที่ในเขตแดน
ดําเนินงานของสหกรณ
ประชุมสมาชิกผูปลูก
มันสําปะหลังในพื้นที่
ต.วั ง หามแห อ.ขาณุ ว ร
ลักษบุรี จ.กําแพงเพชร

กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการ/
ฝายจัดการสหกรณ
การเกษตรขาณุ
วรลักษบุรี จํากัด

ว.ด.ป.
สถานที่
4/10/51 หองประชุมสหกรณ
การเกษตรขาณุ ว ร
ลักษ
บุ รี จํ า กั ด ต . ส ล ก
บาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร
คณะกรรมการ/
14/10/51 หองประชุม สหกรณ
การเกษตรขาณุ ว ร
พนักงานสหกรณ
ลักษบุรีจํากัด ต.สลก
การเกษตรขาณุ
บาตร
วรลักษบุรี จํากัด
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร
30/10/51 หองประชุม สหกรณ
ผูจัดการสหกรณ
การเกษตรขาณุ วรลั กษ
คณะกรรมการ/
บุรี จํากัด ต.สลกบาตร
สมาชิกผูปลูกมัน
อ.ขาณุวรลักษบุรี
ผูประกอบการ
จ.กําแพงเพชร
ลานมันเอกชน/โรง
แปงมัน/หนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ/
ผูสนใจ(50 คน)
สมาชิกผูปลูก
10/11/51 หองประชุมตลาดกลาง
เพื่ อ รวบรวมผลผลิ ต
มั น สํ า ปะหลั ง ใน
ก า ร กษตรสหกรณ
พื้นที่ ต.วังหามแห
(สาขา 2) บ านวั งหั ว
และตําบลใกลเคียง
แหวน
ต.วังหามแห
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร

ผลลัพธที่ได
คณะกรรมการ
ฝายจัดการ
ไดทราบเรื่อง
และแนวทาง
การศึกษาวิจัย

ไดแจงแนวทาง
การกําหนดจัด
เวทีประชุม
เสวนาแลก
เปลี่ยนเรียนรู
ตามโครงการฯ
ทราบแนวทาง
วัตถุประสงค
และทิศทางการ
วิจัยของโครงการ
เสวนาหา
ประเด็ น ป ญ หา
พร อ มกํ า หนด
แผน/การแกไข
แจงแนวทาง
การดําเนิน
โครงการและ
รับทราบปญหา
แนวทางแกไข
รวมกัน
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ลําดับ
กิจกรรม
5. ลงพื้นที่เพื่อรวมประชุม
คณะกรรมการ และ
สมาชิกผูปลูกมัน สกก.
ปฏิรูปที่ดินขาณุฯ
ต.ปางมะคา อ.ขาณุ
6. การประสานงาน
ผูเกี่ยวของกับโครงการ
วิจัยเพื่อจัดทําขอตกลง
รวมกัน
7. การดําเนินตัวแบบการ
ทําไรมันสําปะหลังและ
การขยายผลสูกลุม
เกษตรกรที่เขารวม
โครงการภายใตผู
เชี่ยวชาญการปลูก
มันสําปะหลัง
8. การจัดทําฐานขอมูล
การผลิตของเครือขาย
คุณคามันสําปะหลัง
จังหวัดกําแพงเพชร
9.

10.

กลุมเปาหมาย
ฝายจัดการ/คณะ
กรรมการ และ
สมาชิกผูปลูก
มันสําปะหลังของ
สกก.ปฏิรูปขาณุฯ
ฝายจัดการ/คณะ
กรรมการ สกก.
ขาณุฯ และสกก.
ปฎิรูปที่ดินขาณุฯ
ฝายจัดการ และ
กรรมการสหกรณ
ผูจัดการโรงแปง
มันธนวัฒนพืชผล
ในพื้นที่ตําบล
ปางมะคา อ.ขาณุ
จ.กําแพงเพชร
ฝายจัดการ/คณะ
กรรมการ สหกรณ
ผูประกอบการ/
ลานมัน/โรงแปง
และหนวยงานฯ
ฝายจัดการ/คณะ
การวางแผนเครือขายฯ
ประกอบดวยการจัดทํา กรรมการ สหกรณ
แผนที่กลยุทธเครือขาย
การเกษตรขาณุ
คุณคามันสําปะหลัง
วรลักษบุรี จํากัด
พรอมกําหนดระเบียบ
และผูเกี่ยวของกับ
เพื่อใชรวมกัน
โครงการฯ
ฝายจัดการ /คณะ
การวางแผนระบบการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต า ม กรรมการดําเนินการ/
กิจกรรมในโครงการ
ที่ปรึกษา/ ผูตรวจ
พรอมนําเสนอตอที่
กิจการ/สหกรณ/
ประชุมคณะกรรมการ
เจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ

ว.ด.ป.
สถานที่
30/11/51 หองประชุมสหกรณ
สนง.สกก.ปฏิรูปที่ดิน
ขาณุฯ จํากัด ต.ปาง
มะคา อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร
9/12/51 สนง.สกก.ขาณุฯ และ
สนง.สกก.ปฏิรูปที่ดิน
ขาณุฯ จํากัด
จ.กําแพงเพชร
28/12/51 สนง.สกก.ขาณุฯ
สนง.สกก.ปฏิรูปที่ดิน
ขาณุฯ จํากัด และหอง
รับรองโรงงานผลิต
แปงมันสําปะหลัง
ธนวัฒนพืชผล ตําบล
ปางมะคา อ.ขาณุฯ
6/1/52 ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
สํานักงาน
สหกรณการเกษตรขาณุ
วรลักษบุรี ต. สลกบาตร
อ.ขาณุฯ จ.กําแพงเพชร
26/1/52 ห อ ง ป ร ะ ชุ ม
สํานักงาน
สหกรณการเกษตรขาณุ
วรลักษบุรี ต.สลกบาตร
อ.ขาณุฯ จ.กําแพงเพชร
13/2/52

ผลลัพธที่ได
แจงแนวทาง
การดําเนิน
โครงการและ
แนวทางแกไข
รวมกัน
ประสานขอมูล
แนวทางการ
จัดทําขอตกลง
รวมกัน
หารือรวมและ
ศึกษาแนวทาง
การจัดทํา
ขอตกลงรวม
เกี่ยวกับการ
รับซื้อผลผลิต
หัวมันสด
รวมจัดทําฐาน
ขอมูลการผลิต
แ ล ะ แ จ ง ร า ง
บันทึกขอตกลง
รวมกัน
กําหนดแผน
เครือขายฯ
รวมกันพรอม
กําหนดแผนที่
กลยุทธเครือขาย/
ระเบียบ
หองประชุมสํานักงาน กําหนดแนวทาง
สหกรณ ก ารเกษตร การบริหาร
จัดการ ระเบียบ
ขาณุ
วิธีปฏิบัติพรอม
วรลักษบุรี จํากัด
ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ นําเสนอบรรจุ
ในวาระประชุม
จ.กําแพงเพชร
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ลําดับ
กิจกรรม
11. การจัดทํารายงาน
ความกาวหนาในพื้นที่
ดําเนินโครงการเครือขาย
คุณคามันสําปะหลัง
จังหวัดกําแพงเพชร

12.

ประสานงานกับภาคี
เ ค รื อ ข า ย ส ห ก ร ณ
(สหกรณ
นิคมนครชุม จํากัด)
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
(สนง.เกษตรอํ าเภอขาณุ
ฯ)
รวมประชุมคณะกรรม
การดําเนินการ และรวม
พิธีเปดที่ทําการ “คลีนิค
สหกรณ”

กลุมเปาหมาย
ว.ด.ป.
ประชาคม ต.วั ง 16/2/52
หามแห/ กํานัน
ผู ใ หญ บ า น ต.บ อ
ถ้ําอบต.วังหามแห
สหกรณเครือขายและ
สนง.เกษตร อ.ขาณุฯ
ผูบริหารสหกรณ 23/2/52
นิคมนครชุม จํากัด
และเกษตรอําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี

สถานที่
ประชาคม ต.วั ง หาม
แห
หองประชุมต.บอถ้ํา
อบต.วังหามแห
สหกรณเครือขายและ
สนง.เกษตรอํ า เภอ
ขาณุฯ
สหกรณนิคมนครชุม
จํากัด อ.เมือง และ
สนง.เกษตรอําเภอ
ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร

ผลลัพธที่ได
แจงแนวทาง
พรอมรายงาน
ความกาวหนา
ตอที่ประชุม
เพื่อบรรจุวาระ

กําหนดกิจกรรม
ร ว ม ต า ม
รูปแบบ
โครงการ
เครือขายคุณคา
มันสําปะหลัง
และรวมพิธีเปด
ปาย “คลีนิค
สหกรณ”
นํ า เ ส น อ
รูปแบบ
โครงการพร อม
รับคําแนะนํา
ในเบื้องตน
นําเสนอผลการ
วิจัยฯ และ
เสนอแผนงาน
ในครั้งตอไป
พรอมรับคํา
แนะนํา

ผูบริหารสหกรณ
/ฝายจัดการ สกก.
ขาณุวรลักษบุรี
จํากัด อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร

13/3/52

หองประชุมสํานักงาน
สหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร

14.

ร า ย ง า น ผ ล ต อ ที ม ที่ ทีมวิจัยเครือขาย
ปรึกษา
การวิจัยฯ

27/2/52

หองประชุม
ม.เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ

15.

รายงานวิจัย (ครั้งที่ 1)

25-26/3/52 หองประชุม
ม.เกษตรศาสตร
บางเขน กรุงเทพฯ

13.

ทีมวิจัยเครือขาย

แจงประสาน
แนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน
เครือขายฯ
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ตารางที่ 3 การปฏิบตั ิงานตามโครงการฯ ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน 2552)
ลําดับ
กิจกรรม
1. เขารวมประชุมกับ
ผู บ ริ ห า ร , ฝ า ย จั ด ก า ร
สหกรณ ฯ เพื่ อ แจ ง สรุ ป
ผลการวิจัยนําสูการปฏิบัติ
ตามแผน 6 เดือนหลัง

กลุมเปาหมาย
ว.ด.ป.
คณะกรรมการ/
ฝายจัดการสหกรณ 10/4/52
การเกษตรขาณุ
วรลักษบุรี จํากัด

สถานที่
หองประชุมสหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี จํากัด ต. สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรรี
จ.กําแพงเพชร

ผลลัพธที่ได
คณะกรรมการ
ฝายจัดการไดทราบ
ผลการวิ จั ย รวมถึ ง
แนวทางการปฏิบัติ

รวมระชุมยอยสําหรับ
ผูเกี่ยวของในกระบวน
งานวิจัย สําหรับวางแผน
และกําหนดหาแนวทาง
สูกระบวนการปฏิบัติ
ในพื้นที่อยูเปนรูปธรรม
รวมประชุมกลุมสมาชิก
สหกรณในพื้นที่แดน
ดําเนินงานสหกรณ
การเกษตรขาณุวรลัษบุรี
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร

คณะกรรมการ/
23/4/52
พนักงานสหกรณ
สกก.ขาณุวรลักษบุรี
จํากัด ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี

หองประชุม สหกรณ
การเกษตรขาณุ ว ร
ลักษบุรี จํากัด
ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร
หองประชุม สหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษ
บุรี จํากัด (สาขา 2)
ต.วังหามแห
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร

ไดแจงแนวทาง
การกําหนดจัดเวที
ประชุม และเวที
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ตามกิจกรรมใน
โครงการฯ
ทราบแนวทาง
วัตถุประสงค
สรุปผลการวิจัย
ในโครงการเพื่อนําสู
การปฏิบัติในพื้นที่

4.

ลงพื้นที่ในเขตแดน
ดําเนินงานของสหกรณ
รวมประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรูนักวิจัย

สมาชิกผูปลูก
30/5/52
มั น สํ า ปะหลั ง ใน
พื้น ที่ ต.วั งหามแห
และตําบลใกลเคียง
พรอมดวยพนักงาน
สหกรณและทีมวิจัย

5.

ลงพื้นที่เพื่อรวมประชุม
เกษตรกร/สมาชิกผูนําและ
ประธานกลุม,เกษตรกร
ผูปลูกมันสําปะหลังที่
เขารวมในโครงการ
ประสานงานภาคีสหกรณ
เครื อ ข า ยและหน ว ยงาน
องคกรที่เกี่ยวของ

ฝายจัดการ/คณะ
4/6/52
กรรมการ และ
สมาชิกผูปลูก
มันสําปะหลังของ
สกก.ขาณุฯ
สหกรณ เ ครื อ ข า ย/ 27/6/52
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หองประชุมตลาดกลาง
รวบรวมผลผลิตการ
เกษตรสหกรณ (สาขา
2) บานวังหัวแหวน
ต.วังหามแห
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร
หองประชุมตลาดกลาง
ส ห ก ร ณ ( ส า ข า 2)
สกก.ขาณุฯ จํากัด
ต.วังหามแห อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร
สนง . /หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ใน
จ.กําแพงเพชร

แจงแนวทาง
การดําเนินการตาม
โครงการพรอม
รับทราบปญหา
แนวทางการดําเนิน
กิจกรรมตามแผน/
โครงการฯ
แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร
ดําเนินโครงการและ
แนวทางแกไขปญหา
รวมกัน

2.

3.

6.

สมาชิ ก สหกรณ / 6/5/52
ฝายจัดการ/ทีมวิจัย
คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ

ประสานขอมูล
แนวทางการจัดทํา
เครือขายขอตกลง
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ลําดับ
กิจกรรม
7. การดําเนินตัวแบบการ
ทําไรมันสําปะหลังและ
ขยายผลสูสมาชิก,กลุม
เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ภายใตผูเชี่ยวชาญการปลูก
มันสําปะหลัง
8. ประสานหนวยงาน เพื่อ
ประสานงานและขอรับตัวแบบ
ความรูจากสํานักงานเกษตร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี
ต.แสนตอ อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร
9. ประชุมประสานเครือขาย
เพื่อหาแนวทางการจัดทํา
ขอตกลง พรอมกับการ
กําหนดระเบียบ/ขอตกลง
เพื่ อ ถื อ ใช ร ว มกั น พร อ ม
ประสานสหกรณนครชุม
10. รวมประชุมใหญสามัญ
ประจํ า ป ส มาชิ ก สหกรณ
การเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จํ า กั ด เพื่ อ แจ ง รายงาน
ความกาวหนาผลการวิจัย
แกสมาชิกโครงการฯ
11. ประสานการจัดทําสรุปผล
รายงานความกาวหนา
การดําเนินการวิจัยตาม
แผนงาน/กิจกรรมของ
โครงการฯ
12.

ประชุมรวมคณะกรรมการ
ฝ า ยจั ด การ/ที ม วิ จั ย และ
กรรมการศูนยสงเสริมการ
เพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
สหกรณฯ

กลุมเปาหมาย
ว.ด.ป.
ฝายจัดการ คณะ
2/7/52
กรรมการสหกรณ
ผูจัดการ เจาหนาที่
สงเสริมเกษตร
ทีมวิจัย และเกษตรกร
สมาชิกสหกรณ
หนวยงานราชการ 26/7/52
และผูประกอบการ
ที่เกี่ยวของ

สถานที่
หอ งประชุม สหกรณ
การเกษตรขาณุ ว ร
ลักษบุรี จํากัด
ต.สลากบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร
สํ า นั ก ง า น เ ก ษ ต ร
อําเภอขาณุวรลักษบุรี
ต.แสนตอ อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร

ผลลัพธที่ได
หารือรวมและศึกษา
แนวทางการจั ด ทํ า
ข อ ต ก ล ง ร ว ม
เกี่ ย วกั บ การรั บ ซื้ อ
รวบรวมหั ว มั น จาก
สมาชิก
ไ ด รั บ เ อ ก ส า ร
โครงการเกี่ ย วกั บ
กิ จ กรรมโครงการ
จั ด ร ะ บ บ พิ เ ศ ษ
เฉพาะพื้นที่ปลูกมัน

ฝายจัดการ/คณะ
7/8/52
กรรมการ สหกรณ
การเกษตรขาณุ
วรลักษบุรี จํากัด
และผูเกี่ยวของกับ
โครงการฯ
ฝายจัดการ /คณะ
25/8/52
กรรมการดําเนินการ/
ที่ ป รึ ก ษา/ผู ต รวจ
กิ จ ก า ร ส ห ก ร ณ /
เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม
สหกรณ
ที ม วิ จั ย พ ร อ ม 6/9/52
เจาหนาที่สหกรณ
เจาหนาที่สงเสริม
ก า ร เ ก ษ ต ร ที่
เกี่ยวของสหกรณ

หองประชุมสํานักงาน
สหกรณ ก ารเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด
ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ
และสกก.นิคมนครชุม
จํากัด
หองประชุมเทศบาล
ตําบลสลกบาตร
ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ
จ.กําแพงเพชร

กําหนดแนวทางเพื่อ
รวมหารือการจัดทํา
ขอตกลงพรอมกับ
กําหนดระเบียบวิธี
ปฏิบัติรวมกัน

สหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด
ต.สลกบาตร
อ.ขาณุวรลักษบุรี
จ.กําแพงเพชร

ผูบริหารสหกรณ/ 11/9/52
ที ม วิ จั ย แ ล ะ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย
สงเสริมฯ

หองประชุมสํานักงาน
สหกรณ ก ารเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด
อ . ข า ณุ ว ร ลั ก ษ บุ รี
จังหวัดกําแพงเพชร

แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร
บริ ห ารจัดการ ตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค
โครงการ รวมทั้ ง
ผลลัพธที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัย
รวบรวมขอมูลเพื่อ
ส รุ ป ผ ล พ ร อ ม
ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า
รูปเลมรายงาน
รายงานการวิจัย
เสนอผ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
รับทราบ
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ภาคผนวกที่ 2
ภาพกิจกรรมในโครงการวิจัย

ประชุมรวมกับผูวิจัย (รุนที่ 1) เพื่อรับทราบความเปนมา และกรอบคิดการวิจยั
ภายใตชื่อโครงการ “เครือขายคุณคามันสําปะหลัง จังหวัดกําแพงเพชร”
วันที่ 8-9 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม อาคาร เค.ยู.โฮม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

รวมประชุมคณะกรรมการ/ฝายจัดการ สกก.ขาณุฯ ณ หองประชุมสหกรณ
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2551 เพื่อกําหนดแนวทางจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแผนงาน
56

ประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางทีมวิจยั ในโครงการรวมกับสหกรณที่รวมภาคีเครือขายและผูประกอบการลานมันภายใต
โครงการเชื่อมโยงเครือขายธุรกิจมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร

57

ทีมวิจัยลงพื้นที่ดูการแปรรูปมันและการจัดทําสัญญาขอตกลง ของ สกก.ปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี
จํากัด ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร

ประสานงานโรงแปงมันในพื้นเพื่อขอรายละเอียดขอมูลการจัดทําสัญญาขอตกลงรวมธุรกิจ
เครือขายกับสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด

58

ประชุมรวมสมาชิกสหกรณและประสานขอมูลการเชื่อมเครือขายภาคีพันธมิตรสหกรณในพื้นที่

ทีมวิจยั ลงพื้นที่เพื่อประชุมรวมกับสมาชิกผูปลูกมันและประชาคมรวมกับกํานันผูใหญบานในเขต
พื้นที่โครงการ

59

ลงพื้นที่ประสานงานกลุมเกษตรกรและสหกรณภาคีเครือขายเกีย่ วกับการจัดทําโครงการเครือขาย
คุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร

ทีมวิจยั ใหความรูเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง (โมบายคลินีค)
ประจําที่สหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร

60

การสงเสริมดานวิชาการ โดยคณาจารยผูเชีย่ วชาญดานการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง
(การใชน้ําสกัดมูลสุกรเพื่อใชเปนปุยฉีดพนทางใบเพิ่มผลผลิตใหแกมนั สําปะหลัง)

เกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี และผูอํานวยการศูนยถายทอดเทคโนโลยีประจําตําบล รวมกิจกรรมใน
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับทีมวิจัยและเครือขายภาคี

61

ภาพกิจกรรมการเปดศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลัง ของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี
จํากัด เพื่อใหบริการดานวิชาการตาง ๆ เคลื่อนที่ (โมบายคลินิค)แกสมาชิกสหกรณและเกษตรกร
ทั่วไป โดยมีคณะกรรมการ/ฝายจัดการสหกรณ และกํานันตําบลปางมะคา อ.ขาณุวรลักษบุรี ใหเกียรติ
รวมกิจกรรม

62

มันสําปะหลัง พืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร
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ภาพกิจกรรมการถายทอดและประชาสัมพันธงานศูนยสงเสริมการเพิ่มผลผลิต
มันสําปะหลัง เกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังสหกรณการเกษตร
ขาณุวรลักษบุรี จํากัด จังหวัดกําแพงเพชร
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ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของผูบริหารสหกรณ การเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด พรอมดวย
เครือขายสหกรณผูแปรรูปมันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร อาทิ สหกรณนคิ มนครชุม จํากัด
สหกรณนิคมคลองสวนหมาก จํากัด สหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินคลองลาน จํากัด นําทึมศึกษาดู
งานพรอมเจรจาจําหนายมันเสนสะอาด สําหรับผลิตเปนอาหารโคนม กับสหกรณโคนมนครปฐม
จํากัด จังหวัดนครปฐม และสหกรณโคนมหวยสัตวใหญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีเจาหนาที่
สงเสริมสหกรณ สหกรณอําเภอสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร สหกรณจังหวัดนครปฐม ผูตรวจราชการ
กรมสงเสริมสหกรณ ใหการตอนรับและบรรยายสรุปงาน ซึ่งเปนกาวหนึ่งแหงการนวัตกรรมและนํา
รองประสานเครือขาย ตามกิจกรรมโครงการวิจัยมันสําปะหลังจังหวัดกําแพงเพชร

90

91

92

ภาคผนวกที่ 3
เอกสารที่ใชในกระบวนการวิจัย
โครงการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาขอตกลงรวม
ระหวางสหกรณการเกษตร...............รวบรวมมันสําปะหลังสง....... (ผูป ระกอบการ).................
ฤดูกาลผลิตป.....................
*****************
1. ชื่อโครงการ โครงการเชื่อมโยงเครือขายคุณคาสหกรณ............................รวบรวมมันสําปะหลัง
เกษตรกรสมาชิกสง.........(ผูประกอบการ).................................
2. เจาของโครงการ
สหกรณ............................................................
3. หลักการและเหตุผล
เกษตรกรและสมาชิกสหกรณในพื้นที่แดนดําเนินงานของสหกรณ...................จํากัด
สวนใหญประกอบอาชีพการเกษตรทําไรมนั สําปะหลังเปนอาชีพหลัก ในปหนึ่ง ๆ จะมีผลผลิตออก
สูตลาดเปนจํานวนมาก
เพื่อเปนการชวยเหลือแกไขปญหาดานการรวบรวมและจําหนายมันสําปะหลังของ
เกษตรกรสมาชิก โดยเฉพาะหัวมันสําปะหลังสดซึ่งเนาเสียงาย อีกทั้งยังประสบกับปญหาราคาขึ้นลง
เปลี่ยนแปลงไมแนนอน ซึ่งเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดในภาวะการตลาดในปจจุบัน
โดยนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ............................ไดมุงเนนการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ ดานการเกษตรโดยเฉพาะสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลัง ไดมีการ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิต อีกทั้งยังเนนการไมถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคาคนกลาง
เปนการสรางรายไดเพิ่มแกสมาชิกสหกรณและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อแกไขปญหาความยากจนอีก
ทางหนึ่งดวย
ดังนั้น เพือ่ เปนการสรางมูลคาเพิ่มในผลผลิตมันสําปะหลังของสมาชิก และแกไข
ปญหาความไมแนนอนของราคามัน
และสอดคลองกับแนวทางการดําเนินเครือขายคุณคา
มันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร อีกทั้งแนวนโยบายของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ........
รวมตลอดทั้งเพื่อสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ สหกรณการเกษตร.....................จึงไดจดั ทํา
นําเสนอโครงการรวบรวมมันสําปะหลังของสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปสงใหกับ
(ผูประกอบการ)..... ในการรวบรวมมันสําปะหลังจากสมาชิกในโครงการดังกลาว ไดมีสมาชิกแจง
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ความประสงคเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ............ คน จํานวนพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง.............หลัง ซึ่ง
เปนเกษตรกรสมาชิกสหกรณในพื้นที่ตําบล...............อําเภอ.................จังหวัดกําแพงเพชร
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการชวยเหลือเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมันสําปะหลังไดจําหนายมันไดสะดวก
รวดเร็ว และไดราคาดี
2. เพื่อเพิ่มรายไดแกเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ทีเ่ ขารวมโครงการ
3. เพื่อเปนการสงเสริมการปลูกมันสําปะหลังตามหลักวิชาการ เพิ่มการรวบรวม
ผลผลิตทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตสงโรงงาน อีกทั้งสามารถทําให
เกษตรกรสมาชิกในพืน้ ที่มีงานทําตลอดป
4. เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางโครงการเครือขายคุณคามันสําปะหลังในจังหวัด
กําแพงเพชร
5. กรอบและวิธีการดําเนินการ
5.1 สหกรณฯ...........................รวมกับหางหุนสวนจํากัด/บริษัท..................รวมกัน
ดําเนินการจัดทําโครงการใหกับสมาชิกสหกรณและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ตําบล.........อําเภอ........
จังหวัดกําแพงเพชร โดย
- สหกรณฯ จัดประชุมกลุมสมาชิก เพือ่ รับฟงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ เพื่อ
สํารวจสมาชิกแสดงความจํานงเขารวมโครงการฯ
- สหกรณ ฯ รับ สมั ค รสมาชิ ก และเกษตรกรในพื้น ที่ ร วม....คน รวมพื้น ที่ป ลู ก
มัน สําปะหลัง..............ไร เขารวมโครงการฯ โดยสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ จะตองนําบัตรสมาชิก
ที่สหกรณออกใหไปยื่นตอเจาหนาที่โรงงานแปงมันฯ ทุก ๆ ครั้งที่นํามันสําปะหลังสงใหกับโรงงาน
- ระยะเวลาดําเนินการ โครงการเริ่มตั้งแตวนั ที่.......เดือน.....พ.ศ.....ถึงวันที่......
เดือน......พศ......
-หางหุนสวน/บริษัท.............เปนผูรับซื้อมันสําปะหลังจากสมาชิกที่เขารวม
โครงการฯ ในราคาตามประกาศรับซื้อของ หจก.ฯ ที่ขึ้นปายไว โดยกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว
ตันละ............บาท
- หางหุนสวน/บริษัท.............จะใหสิทธิสมาชิกที่เขารวมโครงการฯ นําผลผลิตลงได
เปนกรณีพิเศษ โดยจะจัดทําชองนําผลผลิตลง ไมตองตอคิวกับเกษตรกรทั่วไป
- ผลผลิตหัวมันสําปะหลัง ที่เกษตรกรสมาชิกนําสงเขาโรงงาน จะตองเปนไปตามที่
โรงงานกําหนดคุณสมบัติ เชนตองสะอาดพอสมควร ปราศจากสิ่งเจือปน ไมมีรากเหงา เศษดินหิน
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- หางหุนสวน/บริษัท .............. จะดําเนินการออกตั๋วใหกับสมาชิก พรอมนําสง
สําเนาหลักฐานใหกับสหกรณฯ ที่สมาชิกไดนํามันสําปะหลังสงโรงงานในแตละวัน เพื่อใชเปน
หลักฐานประกอบการเบิกรับเงินตอไป
- การเบิกรับเงิน สหกรณ.........................สามารถนําหลักฐานที่หา ง/บริษัท....ออก
ใหมาเบิกรับเงินไดทุก ๆ.............................ของสัปดาห
- หางฯ บริษัทฯ ตัดจายเปนคาดําเนินการใหกับสหกรณฯ....... ในการรวบรวม
มันสําปะหลังสงใหกับหาง/บริษัท.......ไดในอัตราตันละ...................บาท
- เมื่อสิ้นสุดโครงการ ฯ สหกรณฯ....................................จะไดคืนผลการจัดการตาม
โครงการใหกบั สมาชิกในลักษณะเฉลี่ยคืนตามสวนธุรกิจที่ทํากับสหกรณ ในอัตราตันละ............บาท
6 ผูประกอบการ
สหกรณ...............................โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ รวม.......คน และ
ฝายจัดการซึ่งเปนเจาหนาที่สหกรณ.............จํานวน ..................คนและพนักงานหาง/บริษัท...............
จะ เปนผูด ําเนินการอํานวยความสะดวกใหแกเกษตรกรสมาชิกทุกขั้นตอน
7. ประโยชนที่ไดรับ
7.1 สหกรณฯ สามารถรวบรวมมันสําปะหลังไดตามแผนจากเกษตรกรสมาชิกที่เขารวม
ในโครงการ จํานวน........ราย จํานวนพืน้ ทีป่ ลูก....................................ไร
7.2 สหกรณขยายและเพิ่มปริมาณธุรกิจรวบรวมผลผลิตดานการเกษตร โดยเฉพาะ
มันสําปะหลัง ปละ..............ลานบาท และนําสวนเหลื่อมรายไดขยายธุรกิจรวมทั้งจายเฉลี่ยคืนเปน
สวัสดิการแกมวลสมาชิก เปนการพัฒนาสงเสริมดานอาชีพ สรางความมั่นคงแกครอบครัวและชุมชน
7.3 เพื่อเปนการพัฒนาเครือจายมูลคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชร โดยสราง
ภาคีเครือขายพันธมิตรดานการคา สรางคูคาไมใชคูแขง ยังประโยชนรวมกันในดานการรวบรวม
ผลผลิตหัวมันสําปะหลัง ทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายมันไดราคาดี สะดวกรวดเร็ว ไมตองขนสง
ในระยะทางไกล ประหยัดเวลาและคาใชจา ย รายไดเพิ่มคาใชจายลดลง ชุมชนเขมแข็ง
..................................ผูเสนอโครงการ .........................................ผูเสนอโครงการ
(...................................)
(..........................................)
ตําแหนง..........(ประธานสหกรณ)............
ตําแหนง..........(ฝายจัดการ).....................
เห็นชอบ/อนุมัตโิ ครงการ
....................................................................
(นาย/นาง.....................................)
หางหุนสวน/บริษัท..........................................................
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ระเบียบสหกรณการเกษตร......................
วาดวยการรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังของสมาชิก
พ.ศ. 2552
-------------------------------อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ……..ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งที่………...วันที…
่ ……………………….ไดกําหนดระเบียบวาดวยการรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังของ
สมาชิก ดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสหกรณการเกษตร……………………………….. วาดวย
การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑของสมาชิก พ.ศ.2552.”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ที…
่ ………………………พ.ศ. …………เปนตนไป
หมวด 1
การรวบรวม
ขอ 3. การรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังจากสมาชิกสหกรณฯ อาจกระทําไดดังตอไปนี้
(1) การซื้อขาดจากสมาชิก สหกรณฯ จะรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังจาก
สมาชิก โดยการซื้อขาดตามราคาตลาดหรือราคาทองถิ่นทั่ว ๆ ไป
(2) เปนตัวแทนจําหนาย โดยสหกรณฯ ประสานกับผูประกอบการลานมัน/โรงแปง
มันเอกชน ที่อยูในพืน้ ที่ซงึ่ จะรวบรวมผลิตผลหัวมันสําปะหลังจากเกษตรกร
สมาชิกโดยการเปนตัวแทนรับซื้อ
มันสําปะหลังจากสมาชิกที่เขารวมใน
โครงการฯ ในราคาตามประกาศของลานมัน/โรงแปงมันเอกชน ที่ขนึ้ ปายไว
โดยกําหนดราคาประกันขั้นต่ําไว ตันละ..........บาท
(3) ผูประกอบการเอกชนที่เปนตัวแทนของสหกรณฯ ที่รับซือ้ ผลผลิตมันสําปะหลัง
จากสมาชิกสหกรณ จะตองใหสิทธิ์สมาชิกที่เขารวมโครงการฯ นําผลผลิตลงไดใน
กรณีพเิ ศษ โดยจะตองจัดชองนําผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดลง โดยไมตองตอคิว
กับเกษตรกรทัว่ ไป
(4) ผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด ที่สมาชิกนําสงลานมัน/โรงแปงมันเอกชน จะตอง
เปนไปตามที่ลานมัน/โรงแปงมันกําหนด คุณสมบัติ อาทิเชน ตองสะอาด
พอสมควร ปราศจากสิ่งเจือปน ไมมีรากเหงา เศษหินและเศษดินปน
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(5) ลานมัน/โรงแปงมันเอกชน
จะตองออกตัว๋ หักบ
เกษตรกรสมาชิก พรอมนําสําเนาหลักฐานสงใหกับสหกรณฯ ตามรายการที่สมาชิก
ไดนาํ ผลิตผลมันสําปะหลังสงใหแกโรงงานในแตละวัน เพื่อเปนหลักฐานในการ
ประกอบการเบิกรับเงินจากลานมัน/โรงแปงมันเอกชนตอไป
ขอ 4. การรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑตามขอ 3 (1) หรือขอ 3 (2) ถาสมาชิกตองการเงินสด
สหกรณฯอาจจายเงินทดรองใหแกสมาชิกผูสงมอบในอัตราจํานวนเต็มของราคาผลิตผลมันสําปะหลัง
ที่เกษตรกรสมาชิกสงมอบก็ได
ขอ 5. สหกรณฯ จะรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังตามวิธใี ดวิธหี นึ่งดังกลาวแลว เฉพาะผลิตผล
มันสําปะหลังที่มีจํานวนมากพอสมควรเทานั้น
ขอ 6. สหกรณฯ อาจจัดใหมสี ถานทีเ่ ก็บผลิตผลมันสําปะหลังขึ้น ณ แหงกลางที่เหมาะสมก็ได
ขอ 7. ในการรวบรวมผลิตผลมันสําปะหลังของเกษตรกรสมาชิกใหปฏิบัติดังนี้
(1) มีสมุดกําหนดราคารับซื้อผลิตผลมันสําปะหลังของสมาชิกไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาใหม โดยใหผูจัดการลงลายมือชื่อรับรองไวเปน
หลักฐาน เพื่อถือเปนหลักในการรับซื้อสินคาในวันนัน้ ๆ และใหประกาศราคา
นั้นไวในทีเ่ ปดเผย ณ สํานักงานของสหกรณ
(2) กําหนดเจาหนาที่ผูช่ังและผูรับ ตลอดจนความรับผิดชอบในผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑที่รับมอบ
(3) เก็บผลิตผลมันสําปะหลังของสมาชิกที่สง มอบ และลงทะเบียนไวเปนหลักฐาน
(4) ในการรับมอบผลิตผลมันสําปะหลังใหตรวจสอบปริมาณ คุณภาพตอหนา
ผูสงมอบและใหสหกรณฯ ออกใบรับใหแกผูสงมอบ 1 ฉบับ สําเนาสงคลังสินคา
1 ฉบับ แผนกบัญชี 1 ฉบับและเปนตนขัว้ 1 ฉบับ
(5) จัดทํารายงานยอดสินคาคงเหลือเปนประจําทุกวันสิ้นเดือน และใหตรวจนับ
สินคาคงเหลือกับทะเบียนสินคา โดยใหถือยอดคงเหลือตามทะเบียนสินคา แลว
สงแผนกบัญชีตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน
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หมวด 2
การจําหนาย
ขอ 8. ในการนําผลิตผลมันสําปะหลังจากที่เก็บสินคาสงไปจําหนายใหตรวจสอบปริมาณ
คุณภาพ เพื่อใหทราบจํานวนแนนอนวาไดนําผลิตผลมันสําปะหลังออกจากที่เก็บไปจํานวนเทาใด โดย
ระบุใหชดั แจงในใบสงของ เพื่อเปนหลักฐานในการลงทะเบียน (ใบสงของทุก 4 ฉบับ ทํานองเดียวกับ
ขอ 7 (4))
ขอ 9. ใหสหกรณฯ ขายผลิตผลมันสําปะหลังดวยเงินสด โดยชําระราคาทันทีเมื่อสงมอบ
เวนแต การจําหนายผานใหแกลานมัน/โรงแปงมันเอกชนนัน้ สหกรณฯ จะตองเบิกรับ
เงินสด โดยนําหลักฐานที่ลานมัน/โรงแปงมันเอกชนออกใหมาขอเบิกรับเงินไดทุก ๆ.......................ของ
สัปดาห
โดยลานมัน/โรงแปงมันเอกชน จะตองตัดจายเปนคาดําเนินการใหแกสหกรณฯ ในการ
รวบรวมผลิตผลหัวมันสําปะหลังสด ที่สงใหกับลานมัน/โรงแปงมันเอกชน ...............................................
ไดจาํ นวนตันละ..............บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ สหกรณฯ จะคืนเงินสวนเหลื่อมคาจัดการใหแก
สมาชิกทีเ่ ขารวมโครงการฯ จําหนายหัวมันสําปะหลังผานลานมัน/โรงแปงมันเอกชน ในราคาตันละ
...................บาท
เมือ่ สิ้นสุดโครงการฯ สหกรณฯ จะเฉลี่ยคืนเงินใหแกสมาชิกที่นาํ ผลผลิตมันสําปะหลัง
มาจําหนายใหกับสหกรณฯ โดยตรง ณ ลานรับซื้อมันสําปะหลังของสหกรณ โดยเฉลี่ยคืนใหเกษตรกร
สมาชิกในอัตรารอยละ.....
ขอ 10. การรับชําระคาขายผลิตผลดวยเช็คไมควรทํา เวนแตในกรณีจาํ เปนที่จะตองรับเช็ค ซึ่ง
เช็คที่รับไวจะตองเปนเช็คทีธ่ นาคารรับรอง หรือในกรณีที่เปนเช็คทีธ่ นาคารไมสามารถรับรองได
จะตองเปนเช็คที่สั่งจายในวันออกเช็ค และคณะกรรมการดําเนินการไดพจิ ารณาแลววาผูสั่งจายเช็คเปน
บุคคลที่นาเชื่อถือได
ถาจําเปนตองรับเช็คลงวันที่ลวงหนาตองเปนเช็คลงวันที่ลว งหนาไมเกินสามวันและ
จํานวนเงินตามเช็คแตละรายรวมแลวจะตองไมเกิน……………บาท และคณะกรรมการดําเนินจะตอง
ใหผูสั่งจายจัดทําหลักประกันที่เปนทรัพยสิน หรือบุคคลที่เชื่อถือไดมารับอาวัลเช็ค หรือธนาคารพาณิชย
ค้ําประกันหนีส้ ินตางๆ ที่ชําระดวยเช็คทั้งหมด
เมื่อรับเช็คดังกลาวแลว ใหนาํ เช็คเขาบัญชีของสหกรณฯ ทันที ใบเสร็จรับเงินที่
สหกรณฯ ออกใหแกผูจา ยเช็คใหระบุวาเปนเช็คของธนาคารใด เลขทีเ่ ทาใด และลงวันที่เทาใด ทั้งให
กําหนดเงือ่ นไขไวในใบเสร็จรับเงินวา “ใบเสร็จรับเงินนี้จะใชเปนหลักฐานโดยสมบูรณไดตอเมื่อ
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ไดรับเงินตามเช็คนั้นแลว” และใหจดั ทําทะเบียน รับเช็คตามรายละเอียดขางตนเพื่อการควบคุมและ
ตรวจสอบการรับเช็คไวดว ย
ขอ 11. ถาจําเปนตองขายเงินเชื่อใหผูซื้อทําสัญญาไวกับสหกรณ และจะตองใหธนาคาร
ค้ําประกันเงินเชื่อนั้น
ขอ 12. การขายเชื่อนั้นตองมีเงื่อนไขการชําระหนีใ้ นระยะเวลาอันสมควร แตไมควรเกิน 3 เดือน
ขอ 13. การขายผลิตผลมันสําปะหลังของสหกรณฯ อาจทําไดดังตอไปนี้
(1) ขายใหแกหสกรณ, ชุมนุมสหกรณหรือกลุมฯ อืน่
(2) ขายใหแกลานมัน/โรงแปงมันเอกชน ผูซื้อในทองถิ่นที่ใหราคาสูงสุด และมี
เงื่อนไขในการชําระหนี้ดีที่สดุ
(3) ขายในตลาดอืน่ ๆ ตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไวใน (2)
หมวด 3
การขนสง
ขอ 14. เพื่อความสะดวกในการรวบรวมผลิตมันสําปะหลังของสมาชิกมาเก็บไวที่ลานของ
สหกรณ ลานมัน/โรงแปงมันเอกชน หรือเพื่อความสะดวกในการนําผลิตผลมันสําปะหลังออกไป
จําหนายยังตลาด ใหใชยานพาหนะของสหกรณ หรือของลานมัน/โรงแปงมันเอกชน หรือจัดจาง
ยานพาหนะของเอกชนเปนครั้งคราวตามความจําเปน
ประกาศ ณ วันที่.. . . . . . . . . . . . . . เดือน. . . . . . . . . . . . พ.ศ . . . . . . . . .
(...................... )
ประธานกรรมการ
สหกรณ..................................
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การประชุมเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาแบบมีสวนรวม
“โครงการวิจัยการเชื่อมโยงโซอุปทาน : เครือขายคุณคามันสําปะหลัง ในจังหวัด
กําแพงเพชร”
วันที่ 30 ตุลาคม 2551
ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด
ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร
*************
ผูเขารวมประชุมเสวนา จํานวนทั้งสิ้น 50 คน
ประกอบดวย 1. ผูบริหารสหกรณ (ผูจดั การ/ประธาน/คณะกรรมการสหกรณ)
2. สมาชิกสหกรณ/เกษตรกร ผูป ลูกมันสําปะหลัง
3. ผูประกอบการลานมันเอกชน
4. ผูประกอบการโรงแปงมันเอกชน
5. ผูแทนของสวนราชการ อาทิ สํานักงานเกษตรอําเภอ/จังหวัด, สํานักงานสหกรณ
จังหวัดพาณิชยจังหวัด ,การคาภายในจังหวัด, พัฒนาที่ดนิ
(ภาคเชา)
นางเจริญศรี โสระมัด ผูจัดการสหกรณไดกลาวตอนรับผูเขารวมประชุมเสวนา
พรอมแนะนําวิทยากร ดร.ธวิช สุดสาคร หัวหนาโครงการวิจัย และนายอําพล เนื้อไม ผูว ิจยั รวม
รวมทั้งแนะนําผูเขารวมประชุมเสวนา
จากนั้นมอบเวทีสัมมนาใหแกวิทยากรไดนําเสนอประเด็น
หัวขอคําถาม ซึ่งสรุปประเด็น ไดดังนี้
1. นางสมควร ชมเชย ผูจดั การสหกรณนิคมนครชุม จํากัด ไดใหความเห็นเกีย่ วกับการเพิ่ม
ผลผลิตในพื้นที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง โดยเนนการใชน้ําหมักมูลสุกร
และนําพาพนักงาน/
คณะกรรมการ/สมาชิกสหกรณผูสนใจไดศกึ ษาดูงานพื้นที่ปลูกจริงที่ จังหวัดชัยภูมิ ทีส่ ามารถปลูกมัน
สําปะหลังโดยใชน้ําหมักมูลสุกร และไดรบั ผลผลิตถึง 20-30 ตัน/ไร ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ
สหกรณฯ ที่ไดสงเสริมใหสมาชิกไดเพิม่ ผลผลิต/ไร ซึ่งเปนทางเดียวที่จะอยูรอด เนื่องจากไม
สามารถกําหนดราคาเองได ขณะนี้ สหกรณ ฯ มีสมาชิกนํารอง 50 กวาคน โดยมีการจัดประกวดผูที่
ไดผลผลิตสูงสุด ซึ่งเกษตรกรสมาชิกพึงพอใจและใหความรวมมือเปนอยางดี
2. นายสุรินทร พิชัย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่อําเภอคลองขลุง ซึ่งไดเขารวม
ประชุมเสวนาในครั้งนี้ ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการที่ตนเองไดเรียนจบทางดานการเกษตรโดยตรง ถึง
วิธีการปลูกมันสําปะหลังวา ปจจัยที่สําคัญที่สุด ไดแก ศาสตรและองคความรูในเรือ่ งของดิน น้ํา การ
จัดการ โดยเฉพาะระยะปลูกที่เหมาะสม ซึ่งจําเปนตองอาศัยองคความรูดานวิทยาศาสตรเขาชวย อาทิ
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เชน การใชหญาแฝกปลูกขวางในทุก 20 รอง เพื่อ เก็บรักษาหนาดิน ซึ่งจะทําใหปุยไมหายไปจาก
การชะลางของน้ําฝน อีกทั้งเปนการเพิ่มผลผลิตไปในตัวดวย ซึ่ง เกษตรกรสวนใหญขาดองคความรู
รวมทั้งไมมีเวลาในการปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหดินเสื่อมโทรมขาดแรธาตุ รวมทั้งการสายพันธุมัน
สําปะหลัง ไมเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ จากปญหาในอดีตที่ผานมา พบวา
- องคความรูทแี่ ตกตางกัน ปดบังกัน
- เกษตรกร ลองผิด ลองถูก
- เกษตรกรไมมีเวลาในการปรับปรุงบํารุงดิน
- ขาดการใชวธิ ีผสมผสาน
- ขาดคนใหความรูความมั่นใจ
- กรมวิชาการเกษตร หลงทาง
- ทุกคนบอกความรูกันไมหมด
วิธีการแกไข คือ
- ใชพืชตระกูลถั่ว ปลูกแซมรองมัน
- ศึกษาดิน และใสธาตุอาหารทื่พืชตองการ
- อาศัยองคความรูดานวิทยาศาสตรเขาชวย
- เกษตรกรใหความสนใจ ศึกษาเรียนรู รวมทั้งการใชวิธผี สมผสานเขาชวย
- จําเปนตองใชปุยอินทรีย และเคมี ผสมใชดวยกัน
- เนนการใหนา้ํ ตนมัน (ระบบน้ําหยด) โดยการใหน้ําพรอมปุยยูเรีย
- ตองศึกษาเรื่อง แรธาตุ แสงแดด และน้ํา ซึ่งเปนสิ่งจําเปนสําหรับตนมันสําปะหลังมากที่สุด
- ปลูกในพื้นทีม่ าก จําเปนตองมีอางเก็บน้ําขนาด 5 ไรไวใช
- ผลิตเอง และจําเปนตองมีทปี่ รึกษาดานวิชาการดวย
- เกษตรกรจําเปนตองมีชุดตรวจดิน ไวใช ซึ่งเปนการลดตนทุน เพิ่มผลผลิตได
- ตองมีการปรับปรุงบํารุงดิน
- เกษตรกรจําเปนอยางยิ่งทีจ่ ะตองเขาใจกลไกการเจริญเติบโตของพืชมันสําปะหลังดวย
3. ในการผลิตมันสําปะหลังใหไดผลผลิต 10 ตัน/ไรนั้น คุณสุรินทรบอกเคล็ดลับการ
เพาะปลูกวา
- ใหใสปุยยูเรียในพื้นที่ปลูก ไรละ 25 กิโลกรัม แลวไถกลบ
- ระยะ 3 เดือน มันสําปะหลังจะเริ่มเปลี่ยนจากรากเปนหัว
- ใชปยุ สูตร 0-0-60 แลวใช สูตร 46-0-00 โดยใหใชปยุ อินทรีย 2 สวน ปุยเคมี 1 สวน ผสม
กัน
- ใชปุยใหถูกตามสูตรและความตองการของมันสําปะหลัง
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ตองทําการศึกษาและวิเคราะหวิจยั ติดตามผลอยางตอเนื่องดวย
4. นางเจริญศรี โสระมัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัดไดใหขอ คิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องมันฯ ไวดังนี้
- สหกรณฯ ไดเขารวมโครงการเพิ่มผลผลิตมันสําปะหลังโดยใชน้ําสกัดมูลสุกร กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยจัดอบรมสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นที่ตลาดกลาง
สหกรณ บานวังหัวแหวน ต.วังหามแห รวมกับ อาจารยสุกัญญา จัตตุพรพงศ ซึ่งเกษตรกรตองให
ความสนใจและตั้งใจจริง จึงจะประสบผลสําเร็จได
- เกษตรกรสมาชิกจะตองศึกษาเรียนรู( ลองผิด ลองถูก) ดวยตัวเอง ในสวนของสหกรณฯ ได
จัดทําแปลงสาธิต รวมทั้งพนักงานผูเปนวิทยากรแนะนํา ไดปลูกมันและใชน้ําหมักมูลสุกร เปน
แบบอยางดวยดวย
- เกษตรกรจําเปนอยางยิ่งตองสนใจ และตั้งใจจริงเกี่ยวกับการเพาะปลูกมันสําปะหลัง
- สหกรณฯ ยินดีทจี่ ะใหการสนับสนุนสมาชิกสหกรณผูปลูกมันสําปะหลังทุกคน ในดาน
เงินทุนและการรวบรวมรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกสหกรณเอง
- ในกิจกรรมโครงการดังกลาว สหกรณจะดําเนินการตอไป โดยไดกําหนดไวเปนแผนงาน
เสนอที่ประชุมใหญแลว
- เกษตรกรผูปลูกมัน ตองสนใจ และเอาใจใส รวมทั้งตองไวตอขอมูลขาวสารตาง ๆ ดวย
5. นายสถิตย ภูทิพย เกษตรอําเภอขาณุวรลักษบุรี ไดกลาววา เกีย่ วกับเรื่องของมัน
สําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชรนั้น โดยเฉพาะในพืน้ เพาะปลูกตําบลวังหามแห ตําบลวังชะพลู
ตําบลบอถ้ํา และตําบลปางมะคา อําเภอขาณุวรลักษบุรี นั้น ทางกรมสงเสริมการเกษตรไดคดั เลือก
เปนอําเภอนํารองในการใชเทคโนโลยีการสงเสริมการเพาะปลูกและเพิ่มผลผลิตมาใช ซึ่งในป 2551 นี้
กรมฯ ไดคัดเลือกพื้นที่เปาหมาย 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดสระแกว ในสวน
ของจังหวัดไดคัดเลือกพื้นที่ 4 ตําบลดังกลาวเปนพื้นที่นํารอง
โดยจะมีผูอํานวยศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรทั้ง 4 ตําบลลงไปใหคําแนะนํา โดยไดกําหนดแปลงตนแบบไวดังนี้.แปลงที่ 1 การทดลองสงเสริมการใสปุยคอกในพืน้ ที่เพาะปลูกมันสําปะหลัง
แปลงที่ 2 การทดลองสงเสริมการใสปุยคอกและปุย เคมีในพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
แปลงที่ 3 การทดลองสงเสริมการใสปุยเคมีตามคาวิเคราะหดนิ ในพืน้ ที่ปลูกมันสําปะหลัง
แปลงที่ 4 การทอลองสงเสริมการใสปุยพืชสดในแปลงพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง
แปลงที่ 5 การทอดลองแบบระบบน้ําหยด ในแปลงพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง(ของนาย
สุรินทร พิชัย)
แปลงที่ 6 การทดสอบการปลูกมันในดินดานที่ไดจากการระเบิดดินดานขึน้ เพาะปลูกมัน
สําปะหลัง
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แปลงที่ 7 การทดลองปลูกโดยใชตน พันธมันหลากพันธุ
ซึง่ ไดแกพันธุระยองเจ็ด
ระยอง 5 พันธุหวยบง 60 เกษตรศาสตร 50 เปนตน
6. นายวรชิต พิเคราะห นักวิชาการสหกรณ 6 ว. ผูอํานวยการศูนยฯ ตําบลวังหามแห/วัง
ชะพลู แจงตอที่ประชุมวา จากผลการทดลองปลูกในพื้นที่ดังกลาวแลว จะสามารถเพิ่มผลผลิตใน
พื้นที่ใหแกเกษตรกรสมาชิกไดจาก 5 ตัน เปน 10 ตัน รวมทั้ง จะไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ในสิ้นปนี้ โดย
การจัดประชุมเสวนาพูดคุยกันถึงปญหาอุปสรรคและวิธีการแกไข โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะมี
กองทุนให กลุมละ 1.5 แสนบาท และปญหาที่ตองแกไขก็คือ เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังไมคอย
เขาใจเกี่ยวกับตนพันธุมัน จะแตกตื่นกับพันธุใหม ๆ เสมอ
7. ผูใหญทวี นิลสวาง ผูใหญบานหมูที่ 4 ตําบลวังหามแห ไดกลาวเสริมตอที่ประชุมเสวนา
วา สําหรับพันธุมันใหม ๆ นั้น มีปญหาแนนอน เพราะตนเองไดทดลองปลูกแลว ซึง่ เกษตรกรจะตอง
คํานึงถึงพื้นทีด่ ินของตนเองที่ใชเพาะปลูกดวยวาเหมาะสมกับสภาพทอนพันธุมันใหม ๆ หรือไม
นอกจากนั้นยังไดพูดถึงการใชเคมีการเกษตรและแมลงเพลี้ยที่กัดกินตนและหัวมันสําปะหลัง พรอม
ขอเสนอแนวทางแกไขโดยดวนดวย
8. ดานนายสยาม มาลัย เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ในพื้นทีห่ มู 1 ต.วังหามแห ไดกลาว
เสริมตอวา การจะปลูกมันสําปะหลังใหไดผลผลิตดีนั้น จําเปนตองศึกษาเรื่องพันธุม ัน พื้นทีด่ นิ
รวมทั้งเกษตรกรทําการเพาะปลูกพืชเกษตรในหลายชนิดในคราวเดียวกัน อีกทั้งการใชเทคโนโลยี
ใหม ๆ ทําใหเกษตรกรตามไมทัน ตองจัดอบรมใหความรูเสมอ ๆ และเชื่อมโยงเครือขายโครงการ
อยางตอเนื่อง ก็จะเปนการกระตุนผูปลูกมันสําปะหลังไดเปนอยางดี
9. อ.สุรินทร พิชัย กลาวเสริมวา การจะปลูกมันใหไดผลดีนั้น จะตอง เติมเต็มดินดวยการใส
ปุย การแกปญ
 หาดินดาน เพราะผลผลิตพืชจะดีหรือไมอยูที่ดิน (ดิน 45 สวน อินทรีย 5 สวน น้ํา 25
 หา ระยะการปลูก ที่เหมาะสม อยูระหวาง 1,600 หลุม/ไร
สวน อากาศ 25 สวน) ระยะเวลาปลูกก็มีปญ
และที่สําคัญ เกษตรกรตองไมปลูกมากเกินกําลัง (เกินตัว) ควรคิดวาจะทําอยางไรจึงจะไดผลผลิต
สูงสุด
10. นายกฤษดา พุทธเสม ผูชวยผูจดั การสกก.ขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่องของ
การเพาะปลูกมันตอวา การปลูกมันสําปะหลังนั้น สหกรณฯ ไดเนนสงเสริมความรู ดานประกอบ
อาชีพ โดยการอบรมใหความรูเกี่ยวกับน้าํ สกัดจากมูลสุกร ซึ่งมีธาตอาหารที่มันสําปะหลังตองการ
โดยแนะนําใหเกษตรกรไดใสรวมกับปุยเคมีดวยเพราะอากาศประเทศไทยเปนเขตรอนชื้น ดังนัน้
ธาตุอาหารในดินตองดูแลบํารุงใหสม่ําเสมอ ตนมันสําปะหลังควรฉีดพนดวยน้ํามูลสุกรและรองพื้น
ดวยมูลสุกร อีกทั้งเกษตรกรควรใชปุยใหถูกตองตามความตองการของพืช ระยะเวลาที่พืชตองการ
และประสบการณปลูกถือวาสําคัญที่สุด ซึ่งสวนใหญเกษตรกรจะทําตามที่เคยทํา
การทําอะไรที่
ตั้งใจทําจะทําใหเกิดผลดี
จังหวัดกําแพงเพชรโชคดีที่ไดจัดจัดโครงขายมันสําปะหลัง (เวที
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แลกเปลี่ยนเรียนรู) แปลงทดลอง (ไมใชเคมี) โดย การใชมูลสุกร 300 กก./ไร เกษตรกรปลูกมัน
สําปะหลังโดยแชทอนพันธุตามระยะที่แนะนํา ก็จะไดผลดีดวย
11. นางสมควร ชมเชย ผูจัดการสหกรณนิคมนครชุม จํากัด ไดกลาวเสริมวา ปจจัยที่สําคัญที่สุด
ของการปลูกมันสําปะหลังคือ เงินทุนของสมาชิ ก แหลงน้ํา ที่สหกรณนิคมฯ เกษตรกรสวนใหญ
จะปลูกขาวโพดแซมรองมันสําปะหลัง โดยการเวน 2 ชองรองมัน พรอมกับใชขี้เปดและน้ําฮามิจาก
โรงงานผลิตผงชูรส ที่ผานมา สหกรณฯ ไดสงเสริมใหเกษตรกรไดใชน้ําหมักจากมูลสุกรอยูบาง โดย
สหกรณไปขนจากจังหวัดนครปฐม 2 พวงรถสิบลอ ขณะนี้ไดจําหนายหมดแลว ซึ่งเกษตกรใหความ
สนใจยิ่ง ขณะนี้อยูระหวางการทดลองปลูกและใชน้ําหมักมูลสุกร และใหความสนใจในบทบาทการ
สงเสริมของสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัดดวย
12. นางบุญเรือน สายแวว เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังในเขต ต.วังชะพลู ไดใหขอเสนอแนะ
วา ในกระบวนการ “สหกรณ” นั้น ตนเองเปนสมาชิก มีความเชื่อมั่น และศรัทธาตอ “สหกรณ” จึงคิด
วา “สหกรณ” ควรหาแนวทางชวยเหลือ และสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ก็ไดเปดตลาด
กลางรับซื้อผลผลิตการเกษตร(สาขา 2) บานวังหัวแหวน ต.วังหามแห รับซื้อหัวมันจําสมาชิกแปรรูป
เปนมันเสนสะอาด ขณะนีพ้ วกตนไดเขารวมในโครงการใชน้ําหมักมูลสุกรโดยฉีดทางใบใหเปนปุย
แกตนมัน ซึ่งถือวาเปนการลดคาใชจายโดยไมตองใชปยุ ที่มีราคาแพงไดในระดับหนึง่
13. นางเจริญศรี โสระมัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดกลาวสรุปวา
ขณะนี้ สหกรณ ฯ ไดขยายตลาดกลางรวบรวมผลผลิตการเกษตรจากสมาชิก โดยเฉพาะหัวมัน
สําปะหลังสดจากสมาชิก โดยเพิ่มเปนสาขา 2 ที่บานวังหัวแหวน ต.วังหามแห ในพื้นที่รวม 30 ไร
โดยการรับซื้อหัวมันสดแลวฝานหั่น ตากเปนมันเสนสะอาดสงจําหนายเปนอาหรสัตว เกษตรกรใน
พื้นที่ปลูกมันสําปะหลังไดผลผลิตเฉลี่ย 3-5 ตัน/ไร ซึ่งถือวานอยมากเมื่อเทียบกับผลผลิตที่เกษตรกร
ทั่วไปไดรับในภาพรวม จําเปนตองมีการปรับปรุงบํารุงพันธุ ดิน และการใสปยุ ที่ถูกตองตามหลัก
วิชาการและตามที่พืชตองการ ในปที่ผานมาสหกรณยงั ไมประสบผลสําเร็จในการแปรรูปเทาที่ควร
เนื่องจากขาดประสบการณและสภาวะราคาที่แปรปรวนดวย ดังนั้น จึงจําเปนตองใหความรูและ
ทักษะการปลูกรวมทั้งกรรมวิธีการปลูกแกเกษตรกรสมาชิกเพื่อลดตนทุนการผลิต และผลิต/ไรใหได
มากที่สุด
ชวงบาย
นางเจริญศรี โสระมัด ผูจัดการสหกรณการเกษตรขาณุวรลักษบุรี จํากัด ไดกลาวแนะนํา
ผูเขารวมประชุมสัมมนา ซึ่งประกอบดวย ผูประกอบการลานมัน โรงแปงมัน เจาหนาที่หนวยงาน
ภาครัฐ ผูบริหารสหกรณการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรสมาชิกผูปลูกมัน ทั้งสหกรณและกลุมเกษตรกร
ซึ่งวิทยากร อ. ดร.ธวิช สุดสาคร ไดเปนผูเปดประเด็นคําถาม ในหัวขอตาง ๆ ซึ่งผูประกอบการไดให
ความรวมมือในการตอบคําถามเปนอยางดี พรอมใหขอเสนอแนะตาง ๆ อันเปนประโยชนยิ่ง ดังนี้.104

1. นางสมควร ชมเชย ผูจัดการสหกรณนคิ มนคร ชุม จํากัด ไดใหขอเสนอแนะวา ที่ผานมาไดให
ความรวมมือกับเครือขายผูปลูกมันสําปะหลังเปนอยางดี โดยไดรว มเครื่องขายคัดเตอร โดยการเนน
คุณภาพจากหัวมันสด การลงทุนในทรัพยสินที่คุมคา ทําที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด จากสภาว
เศรษฐกิจทีเ่ ปลี่ยนไป สหกรณ ไดเนนทํามันเสนสะอาดสงจําหนายเปนอาหารสัตว ปที่ผานมา ผลิตได
กวา 10,000 ตัน อีกทั้งสหกรณฯ ไดศกึ ษาการบริหารจัดการเกีย่ วกับโรงแปงมันสําปะหลังจาก คุณ
บุญชู จิรธนวัฒน
ซึ่งตอมาไดรับขอเสนอแนะใหสหกรณเปนผูผลิตผลิตผลมันสําปะหลัง ดาน
โรงงานเอกชนเปนเครื่องจักรกล โดยการเชื่อมโยงเครือขาย ซึ่งกันและกัน และสหกรณฯ ไดเคยสง
หัวมันสําปะหลังสดใหแกโรงแปงมันแตเนือ่ งจากระยะทางที่ไกล ทําใหตนทุนธุรกิจสูง จึงไดสง
จําหนายหัวมันในลาน ประมาณ 30-40 % สําหรับปญหาตาง ๆ มีมากมาย เกีย่ วกับเรื่อง ของราคา รับ
ซื้อ การปลอมปน รากเหงาของมันพรอมดิน กรวด หิน ที่ติดมากับหัวมันสด ตอมาไดปรับเปลี่ยน
ดานการบริหารจัดการและแปรรูปเอง สงจําหนายเปนมันเสนสะอาดสําหรับสงจําหนายโรงงานแปร
รูปอาหารสัตว ซึ่งไดแก โรงเลี้ยงโคนม ฟารมหมู และโรงงานอาหารสัตว จากสภาวะเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไป สหกรณฯ จึงเนนการใชวัสดุที่มีอยูใ หเกิดประโยชนสูงสุด
2. นายบุญชู จิระธนวัฒน อดีตประธานสภาจังหวัดกําแพงเพชร เจาของผูประกอบการโรงแปงมัน
สําปะหลัง ซึ่งมีกําลังการผลิต 300 ตันแปง/วัน ไดกลาววา จากการที่ไดสัมผัสและทําธุรกิจกับสหกรณ
มานาน คุนเคยเปนอยางดี เคยทําธุรกิจในการสงผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดรวมกัน พรอมกับไดให
ขอแนะนําวา จะทําอยางไรถึงจะให “สหกรณฯ” เปนพันธมิตรดานการคากับภาคเอกชนในพืน้ ที่
ปญหาของเกษตรกรนั้น เกิดจากการที่อยูใ นพื้นที่หางไกลจากโรงงาน ปญหาดานราคา ซึ่งแตกตางกัน
เปนอยางมากในพื้นที่หางไกล
สจ.บุญชู จิระธนวัฒน ยังไดกลาวตอวา บทบาทของสหกรณฯ ควรชวยเหลือบทบาทดาน
“วิชาการ” แกมวลสมาชิกดวย ตองเนนที่ทําอยางไรถึงจะใหผลผลิต(หัวมัน)สูงหรือเพิ่มขึ้นตอไร ซึ่ง
จะทําใหเกษตรกรสมาชิกอยูไ ด
บทบาทของสหกรณ คือ
1. ตองสงเสริมใหเกษตรกรปลูกมันสําปะหลังตามหลักวิชาการ
2. ตองแนะนําสงเสริมอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานผูเกี่ยวของภาครัฐ
3. เรื่องของราคา เปนเรื่องของ “ภาวะเศรษฐกิจ” เกษตรกรตองเพิ่มปริมาณ/ตัน/ไรในพืน้ ที่
ตนเอง
4. เกษตรกรตองศึกษาวา อะไร คือปญหาของราคาผลผลิต
5. เนนใหเอา “หลักวิชาการ” ไปชวยหลือเกษตรกร
6. ผลผลิตทั่วประเทศ มัน 25-29 ลานตัน วาใชในประเทศหรือไม
ตองเทียบความตองการของตางประเทศ และราคาน้ํามันดิบ
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7. สหกรณจะตองไมคิดวา ตนจะเปน
ผูคาเอง จะตองหันมองพันธมิตร
และลานมันรอบขางเพื่อเอาเปนคูคาไมใชคูแขงขัน
8. ดานการ “ตลาด” บทบาทของ “สหกรณ” อาจเขาไปมีบทบาทในการ “แทรกแซง” ราคา
ได
9. หรือใหเขาไป “ทําสัญญา” โดยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา หรือ “เจรจาขอตกลง”
อยางใดอยางหนึ่ง ก็จะดี
10. ในสวนของโรงงานผลิตแปงมันของตนไดทาํ สัญญาขอตกลงกับ สหกรณการเกษตรปฏ
รูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด ในการรับซื้อผลผลิตหัวมันสําปะหลังสด โดยการออกตั๋ว
ใหสมาชิกสหกรณที่อยูโดยรอบนําหัวมันมาจําหนายใหแกโรงงาน
แลวไปรับเงิน
ลวงหนากอนที่สหกรณ จากนั้น สหกรณฯ จึงรวบรวมใบสําคัญ(ใบชั่ง) มารับเงินที่
โรงงาน ซึ่งถือวาเปนการชวยเหลือสมาชิกไดระดับหนึ่ง
3. นางจํารูญ มุงงาม จากหางหุน สวนจํากัด สวัสดิไพบูลย ไดกลาวเสริมวา พรอมเสนอแนะวา
“สหกรณ” นั้นมีสมาชิกซึ่งเปนเกษตรกรเปนจํานวนมากอีกทั้งสวนใหญปลูกมันสําปะหลังเปนอาชีพ
หลัก ดังนั้น จึง เห็นวา สหกรณมีศักยภาพที่จะดูแลเรื่องดินเหงาทีต่ ิดหัวมัน ใหดูแลเรื่องดังกลาวดวย
เพราะจะทําใหไดราคาดี พรอมเสนอให “สหกรณ” จายเงินซื้อมันสดจากเกษตรกรสมาชิกใหกอ น
โดย แนะนําให “สหกรณ” ทํา “ขอตกลง” ระหวางลานมันกับสหกรณ โดยมีเงื่อนไขเชนเดียวกับที่
สจ.บุญชู จิระธนวัฒน แนะนํา
4. นายสุทธิพงษ โปะดอนทอง ผูจัดการสหกรณสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดินขาณุวรลักษบุรี จํากัด
ไดกลาวเสริมวา สหกรณฯ มีพื้นที่ 90 % ปลูกมันสําปะหลัง ในปที่ผานมา สหกรณ ไดรวมหารือกับ
โรงงานผลิตแปงมัน โดยการออกประชุมกลุม พรอมสอบถามความตองการของสมาชิก พรอมสํารวจ
ความตองการและชี้แจงหลักการใหทราบ เมื่อสมาชิกตกลงเขารวมไดสํารวจขอมูลพื้นที่ปลูกและ
จํานวนผลผลิตที่สมาชิกไดรับ โดยในเบือ้ งตนมีสมาชิกจํานวน 120 คน เขารวมจัดทํา “ขอตกลง”
ราคารับซื้อนั้นตามราคาที่โรงแปงมันประกาศ สงมอบผลผลิตที่โรงงานเลย โดยเกษตรกรสมาชิก
จะตองมีบัตรประจําตัวสมาชิกที่สหกรณออกใหแสดงตอเจาหนาที่โรงงาน การขาย มีตวั๋ ที่โรงงาน
รับรองใหแก สหกรณ (กําหนด 3 วัน)โดยสหกรณจะเบิกเงินจากโรงงานไดภายหลัง สหกรณจะเปนผู
ออกเงินลวงหนาใหกับสมาชิกกอน (หากตองการใชเงิน) และสหกรณฯ จะไดคา จัดการตันละ 30
บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการแลว คณะกรรมการจะพิจารณาคืนใหแกสมาชิกตันละ 10 บาท จากผลการ
ดําเนินงานที่ผานมา สหกรณพบวา
- สมาชิกใหการตอบรับ จากที่ประชุมกลุมเปนอยางดี
- เกิดความคลองตัวในดานธุรกิจรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก มีการจัดคิวสงโรงงาน
- มีการเชื่อมโยงธุรกิจ/เชื่อมโยงเครือขายไดเปนอยางดี
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- สมาชิกเขารวมโครงการ 100 คนในปนี้ รูปแบบตองหารือพูดคุยกันใหเขาใจกอน
-ลดปญหาผลผลิตที่ลนตลาด และการแขงขันกันซื้อระหวางลานมันอื่น ทําใหเกษตรกรไมถูก
ตัดราคามันสําปะหลัง
5. นางสาวจุไรรัตน ศรีตระกูล ผูชวยพาณิชยจงั หวัดกําแพงเพชร ไดกลาวเสริมวา เคยรวมประชุม
เครือขายมันสําปะหลังมี “ยุทธศาสตรการคาจังหวัด” ไดศึกษาขอมูลมันสําปะหลังในพื้นทีเ่ พาะปลูก
จังหวัดกําแพงเพชร ฐานะกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย โดยกําหนดไววา “จะทํา
กําแพงเพชร เปนยานการคามันสําปะหลังที่มีคุณภาพ” พืชสําคัญทั้งหมด “ราคา” ขึ้นอยูกับ “นโยบาย”
ดวย โดยทั่วไป สนง.พาณิชยจังหวัดจะขอขอมูลจากทุกฝาย จังหวัดกําแพงเพชรเคยจัดประกวดมันหัว
ใหญ ซึ่งไดเปนลําดับที่ 2ของประเทศ สําหรับขอคิดเห็นนั้น เห็นวา จะทําอยางไร ถึงจะใหจังหวัด
กําแพงเพชร ผลิตมันเสนจากมันสําปะหลังที่มีคุณภาพ โดยยินดีที่จะเปนตัวกลางเชือ่ มประสานงาน
กับหนวยงานอื่นใหดานขอมูล ดานการตลาด ใน “ทุกวันจันทร” จะมีการรวบรวมรายละเอียดจาก
ผูประกอบการ พรอมเผยแพรประชาสัมพันธใหทกุ เดือน ใหศึกษาขอมูลไดจากเวปไซด สํานักงาน
พาณิชยจังหวัดกําแพงเพชร กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย
6. อ.ดร.ธวิช สุดสาคร หัวหนาโครงการวิจัย ไดกลาวเสริมถึงความรวมมือของลานมันภาคเอกชน
โดยใหขอคิด/ขอเสนอแนะวา 1. สงเสริมใหเกษตรกรลดตนทุนการผลิต ภาพรวมแลว เกษตรกรยัง
ขาดองคความรู เรื่องวิชาการ หากรวมกิจกรรมแลว สหกรณการเกษตรจะตองมีบัญชีรายชื่อลูกคา
(สมาชิกสหกรณ) อยูในมือ มีแผนระยะยาวและตอเนื่อง รวมทั้งการแนะนําใสปุยตองถูกวิธี ตาม
หลักวิชาการ สงเสริมใหเกษตรกรดูหัวมันสําปะหลังไมมีสิ่งปลอมปน เพื่อจัดทํามันเสนสะอาดที่มี
คุณภาพสงออกตางประเทศได
จุดแข็งของสหกรณ คือ สหกรณมีสมาชิกอยูในมือ ดังนัน้ สหกรณจําเปนตองใหความรู
สํารวจฐานขอมูลจากสมาชิก ผลิตมันที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งศึกษากลไกดานราคา อีกทั้งศึกษาความ
รวมมืออยางเปนรูปธรรมจากภาคเอกชนในลักษณะเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชน
โดยกําหนด
แนวทางรูปแบบของความรวมมือ
- สหกรณจะตองมีเครือขายสมาชิก โดยเชื่อมโยงเครือขายกับผูประกอบการภาคเอกชน
(ลานมัน/โรงแปงมัน)ใน
พื้นที่ใกลพนื้ ที่เพาะปลูกของสมาชิก โดยมีสหกรณเปนสะพานเชือ่ มโยงตามกลไกของสภาวการณ
ดานราคาตลาดกลางเปนหลัก โดยสหกรณจะตองประสานดานราคากับลานมันเอกชนอยางตอเนื่อง
โดยการสรางพันธมิตรเครือขายและประชุมหารืออยางตอเนื่อง
6. ผูใหญทวี นิลสวาง ผูใหญบานหมู 4 ต.วังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี ไดกลาวเสริมวา เดิมลานมัน
เอกชนที่อยูใ นพื้นที่ ซึ่งมีหลายลานดวยกันไมประสบผลสําเร็จ จําเปนตองปรับปรุงดานการกําหนด
ราคา ไมเห็นแกญาติ พี่นอง ตองทําการทดสอบเปอรเซ็นตแปงจากหัวมันสมาชิก ซื้อมันสด “มันหัว”
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จากสมาชิก และมีเครื่องวัด % แปงที่ทนั สมัยวัด ดวย อีกทั้งการกองมัน ตองสตอกกองคางไวไม
นาน เพราะจะทําใหเปอรเซ็นตแปงหายไป ดวย
7. สจ.บุญชู จิระธนวัฒน อดีตประธานสภาและเจาของโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลังธนวัฒนพืชผล
ได กลาวเสริมวา เคยเดินทางไปประเทศจีน พบวาจีนรับซื้อมันเสนจากตางประเทศจํานวนมาก อาทิ
เชน จากอินโดนีเซีย จากเวียตนาม จากไทย ซึ่งตอมาคุณภาพการผลิตมันเสนของประเทศไทย นั้น
คุณภาพแยลงมาก เนื่องจากมีสิ่งปลอมปนเปนเหงาเศษกิน ปนกับหัวมัน ทําใหมนั เสนไมสะอาด
เทาที่ควร ผูป ระกอบการตองรวมมือกันและเด็ดขาดในเรื่อง “คุณภาพ” ราคาในปนี้จะผันผวน
เนื่องจากนโยบายภาคก็เปนสวนสําคัญ ดังนั้นตองเนนสงเสริมใหเกษตรกร ตอง “เพิ่มผลผลิตตอไร
และลดตนทุนการผลิตใหมากที่สุด” ระบบสหกรณถือวาดีที่สุดในการที่จะชวยหลือมวลสมาชิก โดย
โรงงานผลิตมันสําปะหลังของตนยินดีที่จะใหความรวมในการหารือทําสัญญาขอตกลงเชนเดียวกับ
สหกรณปฏิรูปขาณุฯ จํากัด
8. อ.ดร.ธวิช สุดสาคร หัวหนาโครงการฯ ไดกลาวตอวา องคความรูต าง ๆ จําเปนตองทราบ ตอง
ทราบกลไกราคาตลาดที่แทจริง ราคามันก็เหมือนกัน ประเทศไทยเราเปนประเทศขนาดเล็ก ผู
กําหนดราคา คือผูซื้อจากตางประเทศ ผูซื้อภายนอกเปนผูกําหนดราคา ดังนั้นเกษตรกรสมาชิกจะตอง
ชวยหลือตนเอง โดยการเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ปลูกตอไรใหมาก ลดคาใชจายตาง ๆ ลง เก็บเกีย่ วผลผลิต
ใหตรงตามฤดูกาล อีกทั้งสหกรณจะตองมีฐานขอมูลสมาชิกดานการเพาะปลูกโดยสํารวจจากสมาชิก
เปนปจจุบนั เพือ่ ประโยชนในการทําสัญญาขอตกลงรวมกับผูประกอบการตอไป
9. นายสุรินทร พิชัย เกษตรกรผูปลูกมันเอกชน ไดกลาวเสริมวา แนวทางการปองกันการปลอมปน
รากเหงาในหัวมันดังกลาว
นาจะกําหนดเปนนโยบายระดับจังหวัดเพื่อปองกันไมใหจังหวัด
กําแพงเพชรเสียชื่อเสียง เห็นควรให “สหกรณ” ไดนําเสนอในระดับจังหวัด และทุกคนตองพรอมใจ
กันสรางคุณคามันสําปะหลังในจังหวัดกําแพงเพชตอไป ซึ่งไดรับการตอบรับจากลานมัน/โรงแปงมัน
ผูเขารวมประชุมเปนอยางดี ที่จะรณรงคประชาสัมพันธในการสงหัวมันที่มีคุณภาพจําหนายโดยไมมี
สิ่งปลอมปนตอไป
10. สจ.บุญชู จิระธนวัฒน ไดกลาวเสริมถึงเรื่องการกําหนดราคามัน วา มันที่มเี ชื้อแปง 25 % ราคา
กิโลกรัมละ 1.80 บาท และจะไดรับการประกันราคาถึงเดือนเมษายน 2552 โดยรัฐบาลขออนุมัติใน
การประกันราคามัน จํานวน 5 ลานตัน
บทสรุปของ อ.ดร.ธวิช สุดสาคร หัวหนาโครงการวิจัย ฯ
1. ดานการใหความรู
1.1 โดยรวมกับสหกรณใหการศึกษาอบรมเสริมความรูดานวิชาการ
1.2 หนวยงานภาครัฐ จัดอบรมสัมมนา
1.3 นําเกษตรกรไปศึกษาดูงาน
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.4 ใหเกษตรกรอาสานํารอง และ
ขยายผลตอไป
1.5 มีการประกวดผลผลิตมันสําปะหลังที่เพาะปลูกไดในพื้นที่
1.6 การแนะนําการใชปุยตองมีความรูความเขาใจ
และควรใชในลักษณะผสมผสาน
(อินทรีย+เคมี)
1.7 มีผูเชี่ยวชาญเขาไปดูแลใหคําปรึกษาแนะนํา
1.8 เจาหนาทีจ่ ากศูนยถายทอด (สนง.เกษตรอําเภอ) เขาไปถายทอดความรูด านเกษตร
ดานการเพาะปลูก
2.1 เกษตรกรตองมีการพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน
2.2 ตองปรับปรุงแหลงน้ําในไรแปลงเพาะปลูกมันสําปะหลัง
2.3 ตองพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ใหทันสมัยใหม เชน การใหน้ําทางสายยาง(ใหนา้ํ
หยด) เปนตน
ดานพันธุใหม
3.1 ควรศึกษาเรื่องพันธุมันที่ทันสมัยและใหผลผลิตสูง/ไร
3.2 พันธุมันที่จะนําไปปลูกตองเหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ละดินที่จะปลูกดวย
ดานโรคแมลง
4.1 ควรมีการปองกันโรคแมลงและเพลี้ยที่กดั กินใบและหัวมัน
4.2 ตองมีนักวิชาการเขาไปชวยเหลือ (นักกีตวิทยา)
หมอดิน
5.1 เกษตรกรตองมีการทดสอบดินในพื้นที่ที่จะปลูกมันสําปะหลัง โดย ทดสอบดินใน
ชุดดินตาง ๆ กับสํานักงานพัฒนาที่ดนิ จังหวัด หรือหมอดินในพื้นที่ เพื่อให
เหมาะสมสอดคลองกับการใหปุยและบํารุงรักษาดิน
ดานการจัดสรรปจจัยการผลิตใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ ทีเ่ พาะปลูกซึ่งจะเปนการลด
ตนทุนและเพิม่ ผลผลิตได
ดานการรวบรวม
7.1 สหกรณควรเปนแกนกลาง ในการรวบรวมและแปรรูปมัน ในรูปแบบความรวมมือ
ในการสรางเครือขาย
7.2 การจัดทําสัญญาซื้อขายลวงหนา โดยกําหนดราคาเปลีย่ นแปลงขึ้นลงได อีกทั้ง
กําหนดราคาตามคุณภาพมันสําปะหลัง และการจายเงิน โดยเปนลําดับขั้นจาก
ผูประกอบการ –สหกรณ-สมาชิก
ในการจัดทําโครงการ มีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้.8.1 กําหนดกติกาขอตกลง (ระหวางสหกรณกับโรงงานแปง/ลานมัน)
109

8.2 รับซื้อตามราคาที่โรงงาน
ประกาศ
8.3 ทําบัตรทะเบียนใหสมาชิก
8.4 คาจัดการตันละ 30 บาท
8.5 เฉลี่ยคืนใหสมาชิกภายหลังตันละ 10 บาท
8.6 จัดตั้งคณะกรรมการ/พิจารณาขอตกลง
9. กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย สงขอมูลดานการตลาดใหสหกรณตาง ๆ
10. การรวบรวมหัวมันสดใหทุกฝายไดเนน “คุณภาพ” มากกวา “ปริมาณ”
11. การสรางเครือขาย ระหวาง “สหกรณ” กับ “ภาคเอกชน”
12. การบริหารจัดการนั้น “สหกรณ” จะเปนผูกําหนดการบริหารจัดการภายในสหกรณภายใตมติที่ประชุม ระเบียบ ขอบังคับของสหกรณที่กําหนดไว
********************

110

ประวัติผูวิจัย
ดร.ธวิช สุดสาคร
ตําแหนงรองคณบดีคณะศิลปะศาสตรและผูอํานวยการหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ
ปริญญาโทเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
นายอําพล เนือ้ ไม ตําแหนง สหกรณอําเภอบึงสามัคคี (นักวิชาการสหกรณ ชํานาญการ)
สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสงเสริมสหกรณ (สส.บ.)
ปริญญาโทสงเสริมการเกษตร (กษ.ม.)
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