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ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ
และการคาที่เปนธรรม

สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

บทสรุปผูบริหาร
กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เปนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา
ภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” โดยมี
บริษัทโรสการเดน จํากัด เปนแกนนําของกลุมธุรกิจ และมีภาคีพันธมิตร ประกอบดวย สหกรณ
ของพนักงานบริษัทโรสการเดน กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย
วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียน กลุมสตรีและชุมชน บริเวณอําเภอสวนสามพรานและ
พื้นที่ใกลเคียง โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูที่ทางสวนสามพรานจัดตั้งขึ้น โดยมีสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณและสกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน กลุมธุรกิจสหกรณสวน
สามพราน ภายใตแกนนําของบริษัทโรสการเดน จํากัด มีวัตถุประสงครวมกันในการสรางระบบ
ธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการและชุมชน ที่เห็น
ความสําคัญในเรื่องคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน
งานวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจสวนสามพราน มีคําถามวิจัย 2 ประการ ไดแก 1) ตัวแบบในการ
ดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาควรเปนอยางไร 2) กระบวนการในการทํางานรวมกัน
ของ สหกรณ ผูประกอบการ และชุมชน ภายใตกลุมธุรกิจสหกรณควรเปนอยางไร จึงจะบรรลุ
เปาหมายรวมกัน และมีแนวทางปฏิบัติในการนําคุณคาของสมาชิกสรางความเขมแข็งตอกลุม
ธุรกิจไดอยางไร วัตถุประสงคในการวิจัยมี 2 ประการ ไดแก 1) เพื่อสรางระบบธุรกิจสหกรณ
แนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการ และชุมชนที่เห็นความสําคัญในเรื่อง
คุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่
เกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน การวิจัยมีขั้นตอน
กระบวนการหลัก 5 ขั้นตอน ไดแก 1) การจัดเวทีหารือของภาคีในกลุมธุรกิจ 2) การจัดตั้งและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรู 3) การดําเนินงานของกลุมธุรกิจซึ่งจะมีแผนการดําเนินงานใน 2 ระดับ
ไดแก แผนงานในระดับกลุมธุรกิจและในระดับภาคี 4) การติดตามและประเมินผล 5) เวที
สังเคราะห/ถอดบทเรียน ซึ่งไดเกิดภาคีเครือขาย 9 กลุม ดังนี้
1. สวนสามพราน ซึ่งเปนแกนกลางของกลุมธุรกิจ มีการจัดตั้งศูนยเรียนรู 2 ศูนย ไดแก
1) ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน และ 2) ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเปนสถานที่ในการเปน
ศูนยกลางติดตอประสานงาน เปนตนแบบดานคุณคา แกประชาคม และกลุม ไดมีการจัดฝกอบรม
เรื่องการใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน ผลลัพธที่เกิดจากงานวิจัย ดานชุมชน และการตลาด
สวนสามพรานมีแผนงานที่จะเปดตลาดจําหนายสินคาของเกษตรกรอินทรียบริเวณดานหนาสวน
ใหเปนแหลงรวมของสินคา อินทรีย และสินคาชุมชนที่เชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจกับสวนสาม

(2)

2. ศูนยเรียนรู เปนสถานที่ในการเชื่อมประสานกลุมธุรกิจตางๆ ประกอบดวย 2 ศูนย
ไดแก 1) ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน มีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การเปนศูนยกลางการเรียนรูดาน
ธรรมชาติและเกษตรอินทรีย และเปดเปนสถานที่ทองเที่ยว มีกิจกรรม เชน การพับดอกบัว การทํา
ลูกประคบ การทําชา เปนตน ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย กอใหเกิดรายไดแกสวนสามพราน ชุมชน
เกษตรกร เปนสถานที่ศึกษาและดูงาน ของนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และ บุคคลทั่วไป และ 2)
ศู น ยเ รีย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป น ศู น ยก ลางการเรี ย นรู ดา นเกษตรทฤษฎี ใ หม และเศรษฐกิ จ
พอเพีย ง หลั งจากเป ดศูน ย เรี ย นรู สวนสามพรานไดมีเ ครือขายต างๆ เชน เกษตรกร นักเรี ย น
นักศึกษา หนวยงานราชการ และบุคคลทั่วไป มาศึกษาเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจ
พอเพียง อยางตอเนื่อง ซึ่งศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง จะมีวิทยากร และ
พนักงาน สาธิต และฝกอบรมในกิจกรรมตางๆ เชน การทําปุยชีวภาพ สมุนไพร ลูกบอล EM
3. สถาบันวิชาการดานสหกรณ ชวยเสริมความรูในดานวิชาการแกกลุม การพัฒนาองค
ความรูแก ภาคี ชี้แนะแนวทางในการจัด ทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโจทย แนวทางการวิจัย การ
เชื่อมโยงโซอุปทาน กระบวนการดําเนินงานดานสหกรณ และไดติดตามเยี่ยมชม กิจกรรมของ
ศูนยเรียนรูทั้ง 2 แหง การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย ความกาวหนาการดําเนินงาน ชี้แนะ
แนวทางการวิจัย ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสม
4. กลุมเกษตรกร มีกิจกรรม การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทาง
การเกษตรในเขตพื้ น ที่ ส ามพราน การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เ รื่ อ งการผลิ ต สิ น ค า เกษตรที่
ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย และเรื่องการ
สรางเครือขายเกษตรอินทรียและการเชื่อมโยงตลาด การสรางภาคียอยในกลุมเกษตรกร ผลลัพธที่
เกิดจากการวิจัย เกษตรกรในพื้นที่รอบๆ สวนสามพรานได มีกระบวนการในการ ดําเนินงานที่นํา
จะไปสูเปาหมายใหสวนเกษตรกรที่รวมโครงการ เปลี่ยนเปนระบบการเกษตรแบบอินทรีย สราง
ความรูความเขาใจที่ถูกตองแกเกษตรกร ลดปญหาดานการดื้อยา ของโรค แมลง ดินเสื่อม สุขภาพ
ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น ปลูกจิตสํานึก ในการแกปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งถือวา เปนการสรางรั้ว
สีเขียวใหกับชุมชน ทําใหทุกคนมีศรัทธา เชื่อมั่น ในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกิดความ
รวมมือรวมใจในการฝาฟน ปญหา อุปสรรค ชวยเหลือกัน และกอใหเครือขายทั้งดานการผลิต
และการตลาดในอนาคต
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5. สหกรณพนักงานสวนสามพราน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอื่นๆ
สหกรณไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานขอมูล ประสบการณ กระบวนการพัฒนาสหกรณ ชวยเพิ่ม
ความรูในดานตางๆ ใหกับตัวแทนสหกรณพนักงาน สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชกับสหกรณ
พนักงานตอไป
6. กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน มีการเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและ
วิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสามพราน เพื่อที่จะเชื่อมโยงเปนเครือขายดานการตลาด และมีการ
อบรมใหความรูดานอาชีพตางๆแก กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน ปจจุบันสวนสามพรานเปดให
สินคาของกลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน มาจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง เชน อาหาร เครื่องดื่ม ขนม
ไทย งานศิลปจากดินญี่ปุน
7. โรงเรียน และสถาบันการศึกษา นักวิจัยและสวนสามพรานไดประสานงานกับ
นักศึกษาจากสถาบันตางๆ ที่สนใจใชเวลาวาง ในชวงวันหยุด มาฝกงาน ฝกฝนกิจกรรมตางๆ เชน
การรําไทย การเลนดนตรีไทย การฝกกระบี่กระบอง การทําสวนเกษตร การเปนมัคคุเทศน การ
รวมทีมทํางานวิจัย เปนตน มีนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปนตน การสรางรายไดแก
นักศึกษา การใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และสามารถเปนวิทยากรสอนกิจกรรมใหแก นองๆ
นักเรียน ในลักษณะ พี่สอนนอง เปนแหลงเรียนรูในดาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การศึกษาดาน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรวมโครงการ แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติและวัฒนธรรมใน
จังหวัดนครปฐมรวมกับ ฟารมแสดงจระเข สามพราน และพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง โดยสวนสามพราน
จะมีทีมงาน และวิทยากร สอน ทําปุย น้ําหมัก สมุนไพร สบู น้ํายาลางจาน การขยายพันธุพืช และ
การศึกษาความรูในศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฏีใหม ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน และไดจัด โครงการ
“หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ” ใหโรงเรียน นํากิจกรรมที่เรียนรู ไปตอยอดทําผลิตภัณฑ และ
นํามาจําหนาย ในพื้นที่ตลาดภายในสวนสามพรานตอไป
8. เครือขายสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดรวมแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณ
ที่มีคุณคา” และรวมงานเวทีเรียนรู ทําใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการดําเนินงานของสหกรณ
การนําคุณคาของสหกรณไปปรับใช และเกิดการประสานความรวมมือกับสหกรณตางๆ เชน การ
สร า งเครื อ ข า ยด า นตลาดสิ น ค า สหกรณ ไ ด ป ระสานงานกั บ สหกรณ ต า งๆ นํ า สิ น ค า ของกลุ ม
สหกรณเชน ขาวคุณธรรม สินคาแปรรูปทางการเกษตรของกลุมสหกรณในเขต สามพราน และ
นครปฐม มาจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง และรานคาเฟริมคลองสวนสามพราน ซึ่งเปนการ
สนับสนุนชองทางการตลาดของสินคาสหกรณ และสรางความรวมมือกันในดานการตลาดตอไป
ในอนาคต
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9. เครือขายอื่นๆ ไดแก เครือขายนักวิจัย ไดรวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขาย
นักวิจัยอื่นๆ ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพิ่มความรู และเห็นปญหา อุปสรรค ของเครือขายนักวิจัย
อื่นๆ สามารถนํามาประยุกต ใชกับกลุมตนเอง และเกิดความรวมมือกัน เครือขายประชาสัมพันธ
การสรางศูนยเรียนรูทั้ง 2 ศูนย เปนศูนยกลางการเรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย และเปด
ใหนักทองเที่ยวเขาชม ทําใหมีรายการตางๆ ทางโทรทัศน ติดตอ เขามาถายทํา และมีนิตยสารดาน
การทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ มาเยี่ยมชม นักวิจัย และทีมงานไดแนะนํา ถึงวัตถุประสงคใน
การสรางศูนยเรียนรู การทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ทําใหองคความรูเกิดการเผยแพร รับรูในวง
กวาง เปนประโยชนตอสังคม และสรางรายไดแกกลุมธุรกิจ
ในปที่ผานมา ไดมีการจัดประชุม หารือ / เวทีเสวนา สําหรับแกนนําภาคีพันธมิตรทั้งหมด
เพื่อกําหนดยุทธศาสตร ภายใตการทํางานรวมกันอยางเปนระบบ โดยพิจารณาถึงปจจัยทั้งภายนอก
และภายในเป นหลั ก เพื่ อผลัก ดั นใหเ กิด ระบบคุณคา และการคาที่ เปนธรรมกับภาคีเ ครือขาย
พันธมิตรอยางแทจริง ในการจัดเวทีการประชุมเครือขายพันธมิตร วันที่ 22 มิ.ย. 2553 ซึ่งมติที่
ประชุมผูแทนเครือขายของเกษตรอินทรีย ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และแผนที่กลยุทธ
เพื่อการบรรลุเปาหมายรวมกัน ภายใตปณิธานรวมคือ “ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกในเกษตรอินทรีย
โดยมี สวนสามพรานเปนเสาหลัก ในการใหความรูและปญญา ไปสูความกินดีอยูดีถวนหนา”
ภายใตอุดมการณรวมกัน 4 ประการ ไดแก 1) เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย 2) หวงใยผูบริโภค
3) เห็นชอบความคิดแนวการพัฒนาที่ยั่งยืน และ 4) เชื่อมั่นในการพึ่งพาและรวมมือกัน
จากการสํารวจขอมูล เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม ป 2553 พบวา การวิจัยระยะตอไปภาคี
พันธมิตรไดทําการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยใหม เปน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ซึ่งนับ
ไดวาเปนการคนพบ แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบใหม ที่จะสอดคล องกับกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายพันธมิตรอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนใหเกิด
เครือขายใหมมาเขารวมเปนภาคีพันธมิตร ซึ่งผูวิจัยไดแยกประเภทของกลุมภาคีใหม รวมได 6
เครือขาย ประกอบดวยจํานวนสมาชิก ที่เขารวมอุดมการณ มากกวา 2,500 คน ซึ่งจากผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา มีการอบรมสมาชิกประมาณ 500 คน พบวา ภาคีพันธมิตรมีปญหาใน
เรื่องของการขาดชุดความรู ในเรื่องเกษตรอินทรีย และการประกอบอาชีพตางๆ ดังนั้น การ
ฝกอบรมในปแรก จึงเปนการเริ่มตนที่ดี ในการเติมเต็มศักยภาพของภาคีพันธมิตรของเครือขายทั้ง
6 เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม และยังตองการชุดความรูอีกอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหภาคีมีความ
เขาใจในเรื่องเกษตรอินทรีย และการฝกทักษะดานอาชีพ อยางแทจริง ภายใตการดูแลของทีมพี่
เลี้ยง เพื่อใหภาคีพันธมิตร ถึงจุดที่พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และมีความเสถียรภาพ ในการ
รวมกลุมกัน
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ในดานการเปด ชองทางการตลาดในปแรกคือ การจัด ใหสมาชิก สามารถขายของใน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 แผนการวิจัย

หนา
6

บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
ในป พ.ศ. 2505 เจาของธุรกิจสวนสามพรานไดตัดสินใจซื้อที่ดินริมแมน้ําทาจีนเพื่ออนุรักษตนพิกุล
ใหญอายุเกือบ 100 ปที่กําลังโคนลมเพราะตลิ่งพังหลังจากนั้นไดปลูกบานพักสวนตัวสําหรับวันหยุดของ
ครอบครัว และเริ่มปลูกกุหลาบเปนงานอดิเรกและขยับขยาย ตัดดอกขายรานดอกไมตางๆทั่วกรุงเทพฯ
กระทั่ง พ.ศ. 2508 จึงเปนที่รูจักวาเปนสวนกุหลาบในนาม Rose Garden และไดเปดใหเขาเยี่ยมชมพรอมกับ
เปดภัตราคารในชื่อ Rose Garden Restaurant ในชวงป พ.ศ. 2510 เรือนไทยโบราณจากละแวกบางเลน
สุพรรณบุรี หลาย 10 หลัง ถูกคัดเลือกเพื่อนํามาประกอบและตกแตง เปนบานพักสําหรับแขกผูมาเยือน และ
เพื่อเปนการอนุรักษวิถีการดํารงชีวิตแบบไทย จากนั้นสวนสามพรานไดเริ่มพัฒนาศูนยการแสดงวัฒนธรรม
ไทยขึ้นในป พ.ศ. 2515 ซึ่งตอมาไดสรางชื่อเสียงแกสวนสามพรานใหเปนที่รูจักทั่วโลกในนาม Thai Village
Cultural show (หมูบานไทย) เปนศูนยแสดงนาฎศิลปจากภูมิภาคตางๆของไทย ไดรับความนิยมอยางมาก
กระทั่งคณะนาฎศิลปสวนสามพรานไดมีโอกาสเปนตัวแทนประเทศไทยในการเผยแพรการแสดงของไทย
ในประเทศตางๆทั่วโลกมากกวา 70 ครั้ง รวมถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได
เสด็จไปเผยแพรโครงการศิลปาชีพ ที่เมืองดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ใน พ.ศ. 2524 และเมื่อครั้งสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช ไดเสด็จงาน World Expo ที่เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย นับจากนั้นตั้งแต พ.ศ.
2516 เปนตนมา สวนสามพรานไดพัฒนาสถานที่และบริการมาอยางตอเนื่อง อาทิเชน สนามกอลฟซึ่งไดรับ
คัดเลือกเปนสนามกอลฟยอดเยี่ยมของโลก สรางอาคารโรงแรมขนาดเล็กและอาคารโรงแรมหลังใหมริม
แมน้ําในเวลาตอมา สรางสระวายน้ําบําบัดปราศจากสารเคมี อีกทั้งยังรวมกับผูประกอบการในทองถิ่น
สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด เปดบริการดานสุขภาพเพิ่มการบริการสปาบําบัด รวมมือกับผูประกอบการ
ในจังหวัดนครปฐมจัดตั้งโครงการ “แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรมและธรรมชาติศึกษา” เปดสโมสร “มา
กานกลวย Family Club” สงเสริมสถาบันครอบครัวใหมีกิจกรรมรวมกัน
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ปจจุบันสวนสามพรานไดวางแผนธุรกิจที่จะ ดําเนินไปอยางกาวหนาและยั่งยืน โดยมีแนวคิดที่จะ
นําเสนอจุดแข็งจากพื้นฐานทรัพยากรเกาที่มีอยูในมือ คือ หมูบานไทย ตนไม สายน้ํา และสวนสมุนไพร โดย
พุงเปาไปที่ความเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย และธรรมชาติ เชิงอนุรักษโดยมีหมูบาน
ไทย การทําเกษตรแบบอินทรียปลอดภัยจากสารพิษและสวนสมุนไพรเปนเสมือนหองเรียน เสริมกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวกับวิถีไทย และสุขภาพ กลุมเปาหมายหลักๆ ของกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีไทย คือ 1. ตลาดครอบครัว
ใหพอแมทํากิจกรรมรวมกับลูกภายในรีสอรต 2. กลุมโรงเรียนที่เปนทางเลือกของการทัศนศึกษา และเปนจัด
คายแกนักเรียน และ 3. คือ ตลาดชาวตางชาติ รวมถึงตลาดลองสเตรย ซึ่งการอยูในไทย 6 เดือน ถึง 1 ป จะได
เรียนคอรสสั้นๆ เกี่ยวกับวัฒนธรรม เชน ภาษาไทย ขณะที่โปรแกรมเกี่ยวกับสุขภาพนั้น กิจกรรมจะเนนการ
สอนสมุนไพร การดูแลตัวเองแบบไทยๆ การทําอาหารไทยๆ การปลูกผักโดยใชแนวทางเกษตรอินทรีย
รวมทั้งการสรางตลาดเพื่อรองรับสินคาจากชุมชนที่เปนสินคาปลอดภัยตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
ในดานการบริหารงานสวนสามพรานจะบริหารงานธุรกิจแบบครอบครัวใหญ มีพนักงานทั้งสิ้น
ประมาณเกือบ 600 คน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินงานกวา 40 ป จะทํางานแบบคนในครอบครัวเดียวกัน
พึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออาทรกัน ซึ่งเปนเสนหใหกับคนที่มาเที่ยว เปนจุดแข็งของสวนสามพราน แมบางครั้ง
ธุรกิจจะประสบกับภาวะใดก็ตาม ก็ไมมีการปลดหรือลดพนักงานดังธุรกิจอื่นๆ ดวยตระหนักวาพนักงาน
เปนกําลังสําคัญที่ทําใหธุรกิจเติบโต จึงสรางระบบการทํางาน โดยจัดทําเปนคูมือการทํางาน มีการจัด
ฝกอบรมพนักงาน และมีการตั้งสหกรณของพนักงาน(ไมไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ)เพื่อเปนการ
รวมกลุมระหวางพนักงานชวยเหลือกันเพื่อใหมีความเปนอยูดีขึ้น บริหารงานแบบเปนระบบมากขึ้น การ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมเริ่มเมื่อป พ.ศ. 2549 โดยมีทุนดําเนินการในระยะแรกจาก เงินที่เก็บมาจาก
คาปรับที่พนักงานขาด ลา มาสาย หลายปรวมกันประมาณ 200,000 บาท และเงินจากการลงหุนของพนักงาน
อีกประมาณ 800,000 บาท รวมเปนเงินทุน ประมาณ 1,000,000 บาท ดําเนินการโดยสมาชิก และมีการ
เลือกตั้งกรรมการดําเนินงาน มีการดําเนินงานเชน การตั้งรานคาสวัสดิการของพนักงาน การจัดหาวัตถุดิบ
เพื่อใชในการผลิตอาหารใหกับภัตราคารของสวนสามพราน การจัดตั้งธนาคารขยะ ธนาคารตนไม การทํา
ปุย การทําน้ํายาลางจาน และผลิตภัณฑตางๆจําหนายแกนักทองเที่ยว มีการบริการใหกูยืมเงินแกพนักงานใน
อัตราดอกเบี้ยต่ําผลกําไรที่ไดในแตละปก็นํามาใชในกิจกรรมตางๆ เชนงานเลี้ยงตามเทศกาล การจัดกีฬา
และสวนที่เหลือก็นําไปแบงปนผลกําไรแกสมาชิก
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วันที่ 12 มิถุนายน 2552 ไดมีการหารือกันระหวางผูอํานวยการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูบริหารของโรสการเดนเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เอื้อประโยชน
อยางยั่งยืนตอพนักงาน ธุรกิจและชุมชน ในรูปแบบของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาโดยมีสวนสามพราน
เปนแกนกลาง ซึ่งสวนสามพรานมีแผนงานที่จะใหพื้นที่บริเวณดานหนาสวน เปดเปนตลาดสินคาชุมชน
รานสินคาเกษตรอินทรีย และภาคีสหกรณ อื่นๆ ดําเนินกิจกรรมรวมกัน เพื่อที่จะนําตนแบบธุรกิจดังกลาวที่
ไดขยายแกกลุมธุรกิจสหกรณตางๆ ตอไปในอนาคต
คําถามวิจัย
1. ตัวแบบในการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคาควรเปนอยางไร
2. กระบวนการในการทํางานรวมกันของ สหกรณ ผูประกอบการ และชุมชน ภายใตกลุมธุรกิจ
สหกรณควรเปนอยางไร จึงจะบรรลุเปาหมายรวมกัน และมีแนวทางปฏิบัติในการนําคุณคาของสมาชิกสราง
ความเขมแข็งตอกลุมธุรกิจไดอยางไร
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการ และชุมชน
ที่เห็นความสําคัญในเรื่องคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่เกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสหกรณ เปนแนวทางการดําเนินงานดานสหกรณ แก
พนักงาน ธุรกิจ และชุมชน
2. เกิดรูปแบบของกลุมธุรกิจสหกรณที่เกิดจากการรวมมือของภาคีพันธมิตร เพื่อความเขมแข็งและ
อยูรอดภายใตภาวะการแขงขัน
3. ทราบปจจัยเกื้อหนุนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน
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กรอบคิดการดําเนินการวิจัย
กลุมธุรกิจสวนสามพราน ในที่นี้ หมายถึง การทํางานรวมกันของภาคีพันธมิตรภายใตแกนนําของ
บริษัทโรสการเดน จํากัด ซึ่งประกอบดวย สหกรณพนักงานบริษัทโรสการเดน ผูผลิต/กลุมผูผลิตสินคา
เกษตรอินทรีย ผูผลิต/กลุมผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร ชุมชนและสหกรณที่
สนใจเขารวมโครงการ (ภาพที่ 1) โดยกลุมธุรกิจจะมีเวทีเรียนรูรวมกัน โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูที่สถาบัน
วิชาการดานสหกรณและสกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน เพื่อกําหนดกรอบและการ
ทํางานรวมกัน เพื่อการบรรลุเปาหมาย ของกลุมธุรกิจที่จะนําประโยชนสูภาคีพันธมิตร โดยคาดหวังวาการ
ผนึก กํ าลั ง การทํา งานรว มกัน ในลั ก ษณะดั ง กล า วจะนํ า ไปสูก ารทํา ธุร กิ จ อย า งเปน ระบบ มี แ บบแผน มี
สมรรถนะที่สามารถเผชิญอุปสรรคจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ที่แขงขันอยางรุนแรงรวมกัน อีกทั้งเกิดเปน
สังคมเรียนรูและมีแนวทางปฎิบัติที่ดีของการดําเนินธุรกิจรวมกันในรูปของกลุมธุรกิจสหกรณ

ศูนยเรียนรู

สถาบันวิชาการดานสหกรณ

ชุมชน และอื่นๆ

รานสหกรณพนักงานสวนสามพราน
สวนสามพราน
กลุมเกษตรกรผูผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย

สหกรณ

วิสาหกิจชุมชน

ภาพที่ 1 กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน

สกว.
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ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
การดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนและวิธีการวิจัย (ภาพที่ 2) ดังนี้
1. การจัดเวทีหารือของภาคีในกลุมธุรกิจเพื่อการวางแผนการทํางานรวมกัน ซึ่งจะประกอบดวยการ
วางเปาหมายของกลุมธุรกิจ และภาคี การกําหนดระบบการทํางานรวมกันภายใตเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการ
บรรลุเปาหมายรวมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
2. การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรู เพื่อเสริมพลังดานคุณคา กระบวนทัศน หลักการ และ
แนวทางปฏิบัติแกประชาคมในกลุมธุรกิจใหมีศักยภาพในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน
3. การดําเนินงานของกลุมธุรกิจซึ่งจะมีแผนการดําเนินงานใน 2 ระดับ ไดแก แผนงานในระดับ
กลุมธุรกิจและในระดับภาคี ซึ่งจะเปนไปในลักษณะของการผนึกพลังในการดําเนินธุรกิจตามความสามารถ
หลัก เพื่อความเขมแข็งของกลุมธุรกิจและความอยูรอดในระยะยาว
การดําเนินงานของกลุมธุรกิจจะเปนไปภายใตแผนงาน ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งดาน
เศรษฐกิจ-สังคมและคุณคาที่เปนไปตามความตองการของภาคีในกลุมธุรกิจ
4. การติดตามและประเมินผล จะเปนไปภายใตกลไกที่กลุมธุรกิจกําหนดขึ้นเพื่อเปนขอมูลปอนกลับ
ในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหมีความเหมาะสม อีกทั้งนําไปใชในการสังเคราะห/ถอดบทเรียน
รวมกัน
5. เวทีสังเคราะห/ถอดบทเรียน จะเปนไปในลักษณะของการสรุปผลการดําเนินงานในปแรกของ
การทํางานของกลุมธุรกิจเพื่อนําไปขยายผลตามความเหมาะสม

เริ่มตน

การจัดเวทีของ
ภาคีในกลุมธุรกิจ
เพื่อการวาง
แผนการทํางาน
รวมกัน

การจัดตั้ง/การ
ดําเนินงานศูนย
เรียนรู/การ
จัดทําแผน
ธุรกิจ

ภาพที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย

การ
ดําเนินงาน
ของกลุม
ธุรกิจภายใต
แผนธุรกิจ

การติดตาม
ประเมินผล
การ
ดําเนินงาน
กลุมธุรกิจ

เวที
สังเคราะห/
ถอด
บทเรียน

สิ้นสุด
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แผนการวิจัย
แผนการวิจัย ประกอบดวย กิจกรรมที่สําคัญ 8 กิจกรรม ไดแก 1) การประชุมหารือ 2) การจัดตั้งและ
ดําเนินงานศูนยเรียนรู 3) การดําเนินงานกลุมธุรกิจ 4) การรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุดประสานงานกลาง
5) การจัดทํารายงานความกาวหนา 6) การติดตามประเมินผล 7) การสังเคราะห/ถอดบทเรียน 8) การจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แผนการวิจัย
กิจกรรม

1

2

3

4

5

เดือนที่
6 7 8

9

1. การประชุมหารือ
2. การจัดตั้งและดําเนินงานศูนยเรียนรู
3. การดําเนินงานกลุมธุรกิจ
4. การรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุดประสานงานกลาง
5. การจัดทํารายงานความกาวหนา
6. การติดตามประเมินผล
7. การสังเคราะห/ถอดบทเรียน
8. การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ

3

3
3
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บทที่ 2
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การตรวจเอกสาร
แนวคิดทฤษฏีที่ใชในการวิจยั
1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจขึ้น พระองคทานไดทรงเนนย้ําวาเปนแนวทางการแกไขเพื่อใหประเทศ
ไทยรอดพนจากปญหาตางๆ สามารถดํารงอยูไดอยางมั่งคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนและการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระวิสัยทัศนเห็นวา ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มีความสําคัญ
ยิ่ง จึงไดมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกลาฯ พระราชทานบรมราชานุญาตใหสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินําปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไปเผยแพร เปนแนวทางปฏิบัติของ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ
ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง
สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน ความพอเพียง หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี
ผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความ
รอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้น ตอน และขณะเดี ย วกั น จะต องเสริ มสร างพื้ น ฐานจิ ต ในของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนา ที่ข องรั ฐ
1

ประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทาน
ในวโรกาสตางๆ รวมทั้งพระราชดํารัสอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหนําไปเผยแพร
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2542 เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของทุกฝาย และประชาชนโดยทั่วไป
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จากพระบรมราโชวาทปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสรุปเปนหลักแนวคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบดวย 3 หวง และ 2 เงื่อนไข ดังแสดงในภาพที่ 3

พอประมาณ
มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)

มีภูมิคุมกัน

เงื่อนไขคุณธรรม
(ซื่อสัตย สุจริต ขยัน อดทน แบงปน)

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม
สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

ภาพที่ 3 หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา: ดัดแปลงจาก นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป (2549)
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถจําแนกออกเปน 5 สวน มีองคประกอบดานตางๆ อยาง
สมบูรณ ที่จะสามารถใชเปนพื้นฐานในการพัฒนากรอบทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรได (Foundation for
Economic Theory Framework) กลาวคือ ประกอบดวย กรอบแนวคิด คุณลักษณะ คํานิยาม เงื่อนไข แนวทาง
ปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ ดังนี้
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1) กรอบแนวคิด เปนปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเปน โดยมี
พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา และเปนการมองโลกเชิง
ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มุงเนนการรอดพนจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา
2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดยเนน
การปฏิบัติตนบน ทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนขั้นตอน
3) คํานิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอมๆ กัน ดังนี้
ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเอง
และผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล
โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ ทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวอยางรอบคอบ
การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงดาน
ตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล
และไกล
4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยทั้ง
ความรูและคุณธรรมเปนพื้นฐาน กลาวคือ
เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน ความ
รอบคอบ ที่จะนําความรูเหลานั้น มาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ
เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสรางประกอบดวยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย
สุจริตและมีความอดทน มีความเพียรใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต
5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดวาจะไดรับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช คือ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงในทุกดานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ความรูและเทคโนโลยี
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เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานแนวพระราชดําริใหทําการทดลอง ทฤษฎีใหมขั้นที่
หนึ่งขึ้นครั้งแรกที่ วัดมงคลชัยพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ในหลักการงายๆโดยเริ่มจากสภาพความ
จริงที่วาราษฎร หนึ่งครอบครัวมีที่ดินประมาณ 15 ไร ใหแบงที่ดินนั้นออกเปน 4 สวน คือ 1. ที่ดินรอยละ 30
สําหรับปลูกขาว ใหพอกินตลอดป 2.ที่ดินรอยละ 30 ใหขุดเปนสระน้ํามีความลึก 4 เมตร ขนาดบรรจุน้ําได
โดยประมาณ 10,000 ลบ.ม. 3.รอยละ 30 ปลูกพืชไรพืชสวนพืชใชสอย 4. ที่ดินรอยละ 10 สําหรับสรางที่อยู
อาศัย โรงกิจกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 การแบงพื้นที่ดินตามทฤษฏีใหม เฉลี่ยพื้นที่ถือครองทางการเกษตร 15 ไร
ที่มา: หนังสือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550
จากนั้นเมื่อเกษตรกรเขาใจในวิธีการ และปรับใชในที่ดินตน ตามความเหมาะสม จึงเริ่มทฤษฏีขั้นที่
สองคือ การให เ กษตรกร รวมพลั ง ในรู ป กลุ ม หรื อ สหกรณ ร ว มมื อ รว มแรงในด า นตา งๆ เช น การผลิ ต
การตลาด การเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนา โดยทั้งหมดนี้อาจจะไดรับความรวมมือ จาก
หนวยงานราชการ มูลนิธิ และเอกชน
เมื่อจะตองมีการหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนกลุมของตนเองใหกาวหนา จึงเริ่มใชทฤษฏีขั้นที่สาม
ติดตอรวมมือกับแหลงเงิน(ธนาคาร) และกับแหลง พลังงาน(บริษัทน้ํามัน) ในการกอตั้งและบริหารโรงสี
กอตั้งและบริหารสหกรณ ชวยในการลงทุน ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิต (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2538)
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 2
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พระองคมิไดทรง
มีพระราชดําริเพียงอยางเดียวเทานั้น แตยังทรงนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกตใชในการดําเนินงานของศูนย
ศึ ก ษาการพัฒ นาอั น เนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ
โดยพระองคไ ดพระราชทานพระราชดํ ารัสเกี่ ย วกั บ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดังความตอนหนึ่งวา
“…วัตถุประสงคของการตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาก็คือ การพัฒนาที่ทํากินของราษฎรใหมี
ความอุดมสมบูรณขึ้น โดยการพัฒนาที่ดิน พัฒนาแหลงน้าํ ตลอดจนฟนฟูปา และใชหลักวิชาการ
เกษตรในการวางแผนการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว โดยใชเงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธาเปนทุนใน
การพัฒนา ซึ่งศูนยศึกษาการพัฒนาจะเปนฟารมตัวอยางที่เกษตรกรทัว่ ไป และเจาหนาที่ฝาย
พัฒนาสามารถมาเยี่ยมชม ชมการสาธิตเกี่ยวกับการเกษตรกรรม เพื่อเปนการศึกษาหาความรู
นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนศูนยกลางการพัฒนาพื้นที่รอบๆ บริเวณโครงการใหมีความเจริญขึ้น
เมื่อราษฎรเริ่มมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดตั้งโรงสีขาวสําหรับหมูบานแตละกลุม
ตลอดจนจัดตัง้ ธนาคารขาวของแตละหมูบ าน เพื่อฝกใหรูจักพึ่งตนเอง ไดในที่สุด…”
พระราชดํ า รั ส ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
ที่ ท รงมุ ง หวั ง ให ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาฯ
เปน “ตนแบบของความสําเร็จ” ใหแกเกษตรกรและผูสนใจทั่วไปไดมีความรูและชวยเหลือตนเองได
อยางยั่งยืน ดังนี้
1. เปนสถานที่ทําการศึกษาคนควา ทดลอง วิจัย เพื่อแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาดานตางๆ
ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่แตกตางกัน ทําหนาที่เสมือน “ตนแบบ” ของความสําเร็จที่จะเปน
แนวทางและตัวอยางของผลสําเร็จใหแกพื้นที่อื่นๆ ตอไป
2. เปนสถานที่สําหรับแลกเปลี่ยนสื่อสารระหวางนักวิชาการ นักปฏิบัติ และประชาชน การศึกษา
คนควา ทดลอง วิจัยตางๆ ที่ไดรับผลสําเร็จแลว ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะเปนแหลงผสมผสานทางวิชาการ
และการปฏิบัติเพื่อนําความรูสูราษฎร รวมทั้งเปนแหลงศึกษาทดลองของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และเปน
แหลงแลกเปลี่ยน ถายทอดประสบการณ และแนวทางแกไขปญหาระหวาง 3 กลุม คือ นักวิชาการ เจาหนาที่
ซึ่งทําหนาที่พัฒนาสงเสริม และราษฎร

2

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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3. เปนตนแบบของการพัฒนาแบบผสมผสาน ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แตละแหงจะเปนแบบจําลอง
และตัวอยางของการพัฒนาในพื้นที่ลักษณะหนึ่งๆ ซึ่งสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มที่ โดยพยายามใช
ความรูใหมากสาขาที่สุด แตละสาขาจะเปนประโยชนเกื้อหนุนกับการพัฒนาสาขาอื่นๆ เปนการผสมผสาน
กันทั้งดานความรู การดําเนินงาน และการบริหารอยางเปนระบบ
4. เปนศูนยกลางในการประสานงานระหวางสวนราชการ เปนการประสานงาน ประสานแผน และ
การจัดการระหวางกรม กอง และสวนราชการ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
5. เปนศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ เปนศูนยรวมของการศึกษาทดลอง และสาธิตที่ไดรับผลสําเร็จทั้ง
ดานการเพาะปลูก แหลงน้ํา ปศุสัตว ประมง ตลอดจนการพัฒนาดานสังคม ศิลปาชีพ ในลักษณะของ
พิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต เพื่อใหผูสนใจไดเขาไปศึกษาดูงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว อันจะนําไปสู
ประสิทธิภาพในการพัฒนาอยางสมบูรณที่สุด ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ มีอยู 6 แหง ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
แตละศูนยศึกษาการพัฒนาฯ จะมีสภาพภูมิศาสตรที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาค ซึ่งมีสภาพปญหาที่
แตกตางกัน โดยทําการศึกษาวิจัย และหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ เพื่อพัฒนาพื้นที่แหง
นั้นใหมีสภาพสมบูรณ สามารถทําการเกษตรได เมื่อผลการศึกษาวิจัยไดรับผลสําเร็จแลว ศูนยศึกษาการ
พัฒนาฯ จะทําการขยายผลไปยังหมูบานที่ตั้งอยูรอบๆ ที่เรียกวา “หมูบานรอบศูนยฯ” เปนหมูบานเปาหมาย
อันดับแรกโดยการสงเสริมในทุกๆ ดาน อาทิ การเพาะปลูก การขยายพันธุพืช การเลี้ยงสัตว เปนตน เมื่อ
สงเสริมใหกับหมูบานรอบศูนยฯ จนไดรับผลขั้นหนึ่งแลวก็จะขยายผลไปยังเกษตรกรในพื้นที่แหงอื่นตอไป
นอกจากนี้ ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ยังไดขยายผลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพไปสูพื้นที่แหงอื่นใน
ลักษณะของ “ศูนยสาขา” เพื่อทําการศึกษาเปนการเฉพาะเรื่องในพื้นที่นั้น โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
จัดตั้งศูนยสาขาเชนเดียวกับศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั่นเอง
2. ทฤษฎีการผลิต (Theory of Production) 3
การผลิต (production) ในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง กระบวนการนําปจจัยการผลิตมาใชรวมกัน
เพื่อกอใหเกิดการแปลงรูปของปจจัยการผลิต เพื่อที่จะใหไดผลผลิตออกมา
ตนทุนการผลิต (cost of production) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายในปจจัยการผลิตที่ใชใน
กระบวนการผลิตของผูประกอบการ ซึ่งปจจัยการผลิตแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ปจจัยคงที่ และปจจัยผัน
แปร ดังนี้

3

วลัยภรณ อัตตะนันทน. 2547. เศรษฐศาสตรจุลภาค. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค 1
(108111) สําหรับนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ: ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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1. ตนทุนคงที่ (fixed cost) หมายถึงคาใชจายหรือรายจายในการผลิตที่เกิดจากการใชปจจัยคงที่
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา ตนทุนคงที่เปนคาใชจายหรือรายจายที่ไมขึ้นอยูกับปริมาณของ ผลผลิต
กลาวคือ ไมวาจะผลิตปริมาณมาก ปริมาณนอย หรือไมผลิตเลย ก็จะเสียคาใชจายในจํานวนที่ คงที่ ตัวอยาง
ของตนทุนคงที่ ไดแก คาใชจายในการลงทุนซื้อที่ดิน คาใชจายในการกอสรางอาคารสํานักงานโรงงาน ฯลฯ
ซึ่งเปนคาใชจายที่ตายตัวไมเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการผลิต
2. ตนทุนผันแปร (variable cost) หมายถึงคาใชจายหรือรายจายในการผลิตที่เกิดจากการใชปจจัย
ผันแปร หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวาตนทุนผันแปรเปนคาใชจายหรือรายจายที่ขึ้นอยูกับ ปริมาณของผลผลิต
กลาวคือ ถาผลิตปริมาณมากก็จะเสียตนทุนมาก ถาผลิตปริมาณนอยก็จะเสียตนทุน นอย และจะไมตองจาย
เลยถาไมมีการผลิต ตัวอยางของตนทุนผันแปร ไดแก คาใชจายที่เปนคาแรงงาน คาวัตถุดิบ คาขนสง คา
น้ําประปา คาไฟฟา ฯลฯ
นอกจากนี้ เรายังสามารถแบงตนทุนการผลิตออกเปนตนทุนทางบัญชีกับตนทุนทางเศรษฐศาสตร
โดยตนทุนทางเศรษฐศาสตรจะมีความหมายและขอบเขตที่กวางกวาตนทุนทางบัญชี ดังนี้
1. ตนทุนทางเศรษฐศาสตร (Economic Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ฉะนั้น ตนทุนทางเศรษฐศาสตรจึงประกอบดวยตนทุนชัดแจงหรือคาใชจายที่เห็นชัดเจน
วามีการจายจริง และตนทุนที่ไมชัดแจงหรือคาใชจายที่มองไมเห็นชัดเจนวาจายจริง (implicit cost) รวมกัน
ดังนี้
ตนทุนชัดแจง (Explicit Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงและเปนคาใชจายที่ผูผลิต
ไดจายออกไปจริงๆ โดยมีการบันทึกรายการไวในบัญชีรายจายของผูผลิต
ไดแก คาใชจายตางๆ ที่จาย
ออกไปเปนตัวเงิน เชน เงินเดือน คาจาง คาเชา ดอกเบี้ยจาย คาวัตถุดิบ คาขนสง และอื่นๆ
ตนทุนที่ไมชัดแจง (Implicit Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการผลิต เพียงแต
ไมไดมีการจายคาใชจายออกไปจริง ซึ่งเปนคาใชจายที่ไมไดจายออกไปเปนตัวเงิน แตผูประกอบการจะตอง
ประเมินขึ้นมาและถือเปนตนทุนการผลิตสวนหนึ่ง ไดแก ราคา หรือผลตอบแทนของปจจัยการผลิตในสวน
ที่ผูผลิตเปนเจาของเองและไดนําปจจัยนั้นมาใชรวมในการผลิตดวย
ตนทุนที่ไมชัดแจงเหลานี้จะถูกนับรวมเขาไปดวย ทําใหตนทุนทางเศรษฐศาสตรมีคามากกวาตนทุน
ทางบัญชี ดังนั้นผลกําไรในทางเศรษฐศาสตรจึงมักต่ํากวากําไรในทางบัญชีเสมอ
2. ตนทุนทางบัญชี (Accounting Cost) หมายถึง ตนทุนหรือคาใชจายตางๆ ที่จายออกไปจริง ใน
การดําเนินกิจกรรม และเปนรายการที่บันทึกไวในบัญชี รายจายของกิจการเทานั้น ดังนั้น ตนทุนทางบัญชี
และตนทุนชัดแจงจึงเปนสิ่งเดียวกัน
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3. เกษตรอินทรียและปศุสัตวอินทรีย 4
เกษตรอินทรีย (organic agriculture)
เกษตรอินทรีย หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตดานการเกษตรแบบองครวม ที่เกื้อหนุน
ตอระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ วงจรชีวภาพ โดยเนนการใชวัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการ
ใชวัตถุดิบจากการสังเคราะห และไมใช พืช สัตว หรือ จุลินทรีย ที่ไดมาจากเทคนิคการดัดแปรพันธุกรรม
(genetic modification) หรือพันธุวิศวกรรม (genetic engineering) มีการจัดการกับผลิตภัณฑ โดยเนนการ
แปรรูปดวยความระมัดระวัง เพื่อรักษาสภาพการเปนเกษตรอินทรีย และคุณภาพที่สําคัญของผลิตภัณฑใน
ทุกขั้นตอน
ปศุสัตวอินทรีย (organic livestock)
ปศุสัตวอินทรีย หมายถึง ระบบการจัดการการผลิตปศุสัตวที่มีความสัมพันธกลมกลืน
ระหวางผืนดิน พืช และสัตวที่เหมาะสม เปนไปตามความตองการทางสรีรวิทยาและพฤติกรรมสัตว ที่ทําให
เกิดความเครียดตอสัตวนอยที่สุด สงเสริมใหสัตวมีสุขภาพดี เนนการปองกันโรคโดยอาศัยการจัดการฟารมที่
ดี หลีกเลี่ยงการใชยาและสารเคมี
การปรับเปลี่ยนเขาสูระบบเกษตรอินทรีย ปศุสัตวอินทรีย
พื้ น ที่ ฟ าร ม เป น อิ น ทรี ย ต อ งพั ฒ นาไปสู ก ารทํ า เกษตรผสมผสาน ปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ต ว
หลากหลายชนิด และปลูกพืชอาหารสัตวเองในฟารมหรือเครือขาย ตองพัฒนาใหสามารถพึ่งพาตนเอง
ภายในพื้นที่ บริเวณใกลเคียง ควบคุมปจจัยการผลิตได ในเรื่องของอินทรียวัตถุ เชน ปุยคอก ปุยหมัก และปุย
พืชสด และธาตุอาหารภายในฟารมซึ่งปลอด GMO และฟนฟูรักษาความสมบูรณของดินและคุณภาพน้ํา ดวย
อินทรียวัตถุ โดยหมุนเวียนใชพืชในฟารมมาเลี้ยงสัตวใหเกิดประโยชนมากที่สุด (ภาพที่ 5) ดังนี้
1. จํานวนปศุสัตวตองพอเหมาะกับพืน้ ที่และอาหารสัตวอินทรียตองมีเพียงพอตลอดป
2. ปศุสัตวอินทรีย นั้นตองมีสว นชวยปรับปรุงดิน ไมทําลายสิ่งแวดลอม

4

กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ. หลักการผลิตเกษตรอินทรียดานปศุสัตว (Online). http://www.dld.go.th,
8 กรกฎาคม 2550.
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ภาพที่ 5 รูปแบบฟารมเกษตรอินทรียสมบูรณแบบมีความพอเพียงในฟารม
ที่มา: กลุมวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ (2550)
หลักการผลิตปศุสัตวอินทรีย
1. เปนระบบการจัดการ เลี้ยงสัตว ที่คํานึงถึง ระบบนิเวศนที่เกื้อกูลสัมพันธระหวาง ดิน
พืช สัตว และมนุษย
2. เนนสวัสดิภาพสัตว และการสงเสริมสุขภาพใหสัตวแข็งแรงไมเครียด มีภูมิคุมกันโรค
ตามธรรมชาติ
3. ไมใชพืช หรือสัตวที่มาจากการตัดตอพันธุกรรม ในกระบวนการผลิต
4. หลีกเลี่ยงการใชยาเคมีภณ
ั ฑสังเคราะหทุกชนิด ที่ทําลายสิ่งแวดลอม
เทคนิคการเลี้ยงสัตวในระบบเกษตรอินทรียแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1. เลือกใชพันธุสัตวที่เหมาะสมกับทรัพยากร พืช หรืออาหารสัตวในทองถิ่น เชน สัตว
พื้นเมือง พันธุลูกผสมที่ปรับปรุงพันธุในประเทศ เพราะวา สัตวจะทนทานตอโรค ใชอาหารสัตวทองถิ่นไดดี
สิ่งแวดลอมยั่งยืน ผลิตอาหารสําหรับบริโภคตามวัฒนธรรมทองถิ่น
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2. ใชระบบธรรมชาติเกษตรผสมผสาน สงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิต จํานวนสัตวที่เลี้ยงไมมากเกินไป ใชอาหารสัตวที่หาไดในฟารมหรือบริเวณใกลเคียง เปนการพึ่งพา
ตนเอง ลดการใชน้ํามันขนสงอาหาร ใชภูมิปญญาทองถิ่น
3. เลี้ยงสัตวแบบปลอย ไดสัมผัสดินทําใหสัตวแข็งแรง มีภูมิคุมกันโรคตามธรรมชาติ
โดยที่สัตวไดรับจุลินทรียที่ดีในสิ่งแวดลอม ตั้งแตแรกเกิด จะทําใหลําไสสัตว มีจุนลินทรียที่ดีตานทานเชื้อ
กอโรค ลดการเกิดเชื้ออีโคไล และ แซลโมแนลลา ที่ทําใหสัตวทองเสีย และมีผลปนเปอนตอผลิตภัณฑสัตว
สําหรับคนบริโภค และสัตวมีสุขภาพดี จากวิตามิน และสารชวยยอยผลผลิตของจุลินทรียที่มีตอสัตว
4. ปองกันโรคลวงหนาดวยสมุนไพร หรือน้ําหมักชีวภาพ โปรไบโอติกแบบชาวบานเพื่อ
ลดการใชยา เคมีภัณฑ ซึ่งสมุนไพรและน้ําหมักชีวภาพนี้มีผลสงเสริมสุขภาพของระบบยอยอาหาร คือ
- เพิ่มการยอย และการดูดซึมของอาหารไปใชประโยชนในรางกาย
- ลดการเกิดโรคทางเดินอาหาร จากบทบาทของจุลินทรียที่ดี
- สงเสริมการสรางภูมิคุมกันโรคจากจุลินทรียกลุมแลคโตบาซิลลัส
- ลดกลิ่นในมูลสัตว
4. “วนเกษตร” กลยุทธการใชประโยชนที่ดิน 5
ระบบวนเกษตร เปน “กลยุทธ” “เครื่องมือ” หรือ “วิธี” ของการจัดรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
อยางผสมผสานระหวางกิจกรรมดานการปาไม การเกษตร รวมทั้งการเลี้ยงสัตวในพื้นที่เดียวกัน หรือสลับ
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไป เพื่อใหไดผลผลิตอยางสม่ําเสมอตลอดไป โดยเปนศาสตรที่ประยุกตวิชาการแทบ
ทุกดานที่สามารถปฏิบัติเองเพื่อนําเอาพลังงานและทรัพยากรตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่นั้นๆ มาใชประโยชนอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงหลักความสมดุลยตามธรรมชาติของระบบนิเวศนเปนสําคัญ เพื่อตอบสนอง
ความตองการและความถนัดของสังคมมนุษย โดยเฉพาะชาวชนบทที่เกี่ยวของในพื้นที่นั้นๆ ใหมากที่สุด

5

กรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม. 2550. สาระปาไม: วนเกษตร (Online). www.forest.go.th,
8 กรกฎาคม 2550.
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ระบบวนเกษตรสามารถแยกออกเปนรูปแบบยอยตามองคประกอบของกิจกรรมหลักได 4 ระบบ
ดังนี้
ระบบการปลูกพืชควบ โดยปลูกพืชเกษตรแทรกภายในสวนปา ซึ่งสามารถทําไดหลายรูปแบบ คือ
1) ปลูกตนไมตามแนวขอบรอบนอกของแปลงปลูกพืชเกษตร
2) ปลูกตนไมสลับแถวเวนแถวระหวางไมปากับพืชเกษตร
3) ปลูกสลับเปนแถบๆ ระหวางไมปากับพืชเกษตร
4) ปลูกผสมโดยการสุมตัวอยางไมเปนระเบียบระหวางตนไมปากับพืชเกษตร
ระบบปาไม-ปศุสัตว เปนการใชประโยชนที่ดินรวมกันระหวางการปาไมและการเลี้ยงสัตว โดยปลูก
หญาหรือพืชอาหารสัตวในสวนปา แลวปลอยสัตวเขาไปเลี้ยงในสวนปาโดยตรง
ระบบเกษตร-ปาไม-ปศุสัตว เปนการใชประโยชนที่ดินรวมกันระหวางกิจกรรมหลักทั้งสาม คือ การ
ปาไม การเกษตร และการปศุสัตว ควบคูกันไปพรอมๆ กัน เปนการรวมทั้งสองระบบเขาดวยกัน
ระบบปาไม-ประมง เปนการใชประโยชนที่ดินรวมกันระหวางการปาไมและการประมง เชน การทํา
ฟารมกุงและทําฟารมหอยตามปาชายเลน หรือการเลี้ยงปลาน้ําจืดตามรองน้ําระหวางแถวหรือคันคูของ
ตนไม
ระบบวนเกษตรจะกอประโยชนโดยตรง ชวยใหคนจนมีที่ทํากิน ฟนฟูสภาพปาไมใหกลับคืนมา
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อบรรเทาความอดอยากยากจนและไดผลผลิตเพื่อเปนพลังงาน และวัตถุดิบ
อุตสาหกรรม ชวยแกปญหาความตองการที่ดินทํากินในการทําการเกษตร สวนประโยชนโดยออม ปองกัน
การทําลายปาทั้งปาธรรมชาติและปาปลูก เปนการอนุรักษหรือชวยอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน สัตวปา
ดิน น้ํา ฯลฯ ชวยบรรเทาความเปนมลพิษขอสิ่งแวดลอมและทําใหบานเมืองเกิดความสงบสุขรมเย็น
อยางไรก็ตาม การจะทําวนเกษตรในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใหไดผล อยางยั่งยืนถาวร เกษตรกรตองรับที่
จะปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง และจะต อ งมี รู ป แบบวนเกษตรที่ เ หมาะสมกั บ สภาพของพื้ น ที่ แ ละป จ จั ย ของ
สภาพแวดลอม ตองทราบปญหาที่แทจริงคืออะไร ตองทราบสภาพการณทั่วไปในพื้นที่ สภาพดินฟาอากาศ
สภาพพืชพรรณ ฯลฯ แลวนําขอมูลตางๆ ที่ไดมาวิเคราะหหารูปแบบของวนเกษตรที่เหมาะสมมาใชกับพื้นที่
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5. หวงโซอุปทานในระบบธุรกิจ 6
หวงโซอุปทาน (supply chain) เปนปฏิบัติการที่สรางความเชื่อมตอในกระบวนการการจัดการการ
กระจายของสินคา บริการ และขอมูล ขาวสารในระบบธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแตผูจัดหาวัตถุดิบจนกระทั่งไป
ถึงผูบริโภคขั้นสุดทาย บางครั้งเรียกวาหวงโซคุณคา (value chains) ซึ่งทุกขั้นตอนในระบบมีพฤติกรรมที่
เชื่อมตอ และเกี่ยวของกับการทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขัน และเพิ่มพูนประโยชนและกําไรรวมกันทุกขั้นตอนในระบบ โดยมีลูกคาเปนเปาแหลงที่มาของ
รายได
องคประกอบที่สําคัญของการจัดการโซอุปทาน
1. การซื้อ (purchasing) การสรางพันธมิตรกับกลุมผูจัดสงสินคา การบริหารจัดการกับกลุม
ผูจัดสงสินคา และการสรางกลยุทธกับกลุมผูผลิตสินคา
2. การดําเนินงาน (operations) การจัดการทางดานอุปสงค การวางแผนในความตองการ
วัตถุดิบ และการวางแผนในการจัดการการใชวัตถุดิบของหนวยธุรกิจ เพื่อสามารถจัดสงสินคาไดตรงเวลา
โดยการบริหารจัดการดานคุณภาพของสินคา
3. การกระจาย (distribution) การจัดการเกี่ยวกับการขนสง การจัดการสรางความสัมพันธ
กับลูกคา การสรางเครือขายและรูปแบบของเครือขาย การใหบริการที่ดีทางดานขนสง
4. การรวมผสานกิจกรรม (integration) การประสานงานและการถักทอเครือขายจาก
กิจกรรม ตลอดจนการประเมินผลการดําเนินงาน
การจัดการโซอุปทาน: การเชื่อมตอพันธมิตร
ตั ว เชื่ อ มต อ องค ป ระกอบต า งๆ ของโซ อุ ป ทาน คื อ สายสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ (business
relationship) และถาสายสัมพันธไดรับการพัฒนาไปสูการเปนพันธมิตรทางธุรกิจ (business alliance) จะมํา
ใหการดําเนินงานในโซอุปทานมีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 6

6

สมพร อิศวิลานนท ใน การสัมมนาทางวิชาการ “เปดแนวรุก บุกธุรกิจ : พิชิตการแขงขัน เพื่อขบวนการสหกรณการเกษตร
ไทย” หนา 33-44
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ภาพที่ 6 การจัดการโซอุปทาน: การเชื่อมตอพันธมิตร
ที่มา: สมพร อิศวิลานนท (2550)
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึก ษาการทํา การเกษตรอิน ทรีย โดย นัน ทิย า หุ ต านุวั ต รและณรงค หุ ต านุวั ต ร (2543)
ไดทําการศึกษากลุมเกษตรกรทํานาบากเรือ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่ง เปนการรวมกลุมชาวนาที่
เดิมทํานาใชปุยเคมี ทําใหเกิดปญหาดินเสื่อมโทรม เมื่อมีการสงเสริมใหลดการใชปุยเคมีทําใหตนทุนลดลง
ดวย จึงมีการปรับเปลี่ยนระบบ การผลิตเปนการผลิตแบบเกษตรอินทรียโดย ใชปุยชีวภาพแทนปุยเคมี
ปรากฏวาในชวงแรกผลผลิตที่ไดลดลงมาก แตก็ไดทําการสงเสริมมากขึ้น โดยการสรางความเชื่อมั่นในกลุม
เมื่อเวลาผานไปชาวนาไดผลผลิตขาวจํานวนมากจึงไดรวมกันจัดตั้งโรงสีขาวเพื่อสีขาวอินทรียที่ผลิตไดใน
ทองถิ่นตัวเอง โดยมีการพัฒนาธุรกิจชุมชน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโรงสีดานตางๆ ทําให
ชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น
สวนการ ศึกษาการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนในภาคกลาง ของ ธันวา จิตตสงวน และคณะ (2544)
จากการศึกษาพบวา เกษตรกรทําการเกษตรแบบยั่งยืนหลายรูปแบบ คือ วนเกษตร เกษตรอินทรีย เกษตร
ผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฏีใหม ซึ่งในการพัฒนาพื้นที่ เกษตรกรที่เขารวมในการทําเกษตร
ทฤษฏีใหม สามารถเพิ่มผลผลิตไดสูงขึ้น ดินอุดมสมบูรณมากขึ้น แตยังขาดการเกื้อกูลกันระหวางกิจกรรม
การเกษตร คือมีลักษณะเปนไรนาสวนผสม (Mix Farming) ซึ่งเนนกิจกรรมการเกษตรหลายชนิดรวมกัน
มากกวาการเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming) เกื้อกูลซึ่งกันและกันของกิจกรรมการผลิตตางๆ การ
สงเสริมและขยายผลกิจกรรมเกษตรแบบยั่งยืนอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับพื้นที่ ปฏิบัติงาน และนโยบาย โดย
การประสานความรวมมือกันทั้งหนวยงานราชการและองคกรพัฒนาเอกชน จนสงผลใหการเกษตรแบบ
ยั่งยืนเปนที่ยอมรับ ปจจุบันมีการดําเนินงานโครงการนํารองเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนของเกษตรกร
รายยอยทั่วประเทศ ขณะเดียวกันเกษตรกรก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตมาสูการทําการเกษตรแบบ
ยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากตนทุนการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ้นอยางตอ เนื่อง ซึ่งทําใหเกษตรกรตองประสบ
ปญหาขาดทุน และเปนหนี้ สภาพดินที่เสื่อมโทรมจากการใชปุยเคมี และ สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ซึ่งพบวาการ
ทําการเกษตรแบบยั่งยืนในแตละรูปแบบนั้น มีความแตกตางกันไมมากนัก โดยเริ่มจากการปรับสภาพพื้นที่
ภายในไรนาใหมีความเหมาะสมกับกิจกรรมการผลิตโดยไดทํากิจกรรมในไรนามากขึ้น เชน การปลูกพืชผัก
สวนครัว ไมผลไมยืนตนและเลี้ยงปลา เปนตน
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ตอมาการศึกษา เหตุผลที่ มาและกระบวน การพัฒนากลุมสตรีผลิตขาวปลอดสารพิษ โรงสีสห
เกษตรขาวขวัญ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ของวัฒนา มุละชีวะ (2546) โดยการวัดความเปนไปไดทาง
การเงิ น และทางเศรษฐกิ จ การศึ ก ษาได คั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งหนึ่ ง กลุ ม จากระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเป น
กรณีศึกษา เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการศึกษาแบบมีสวนรวมในระบบ
เศรษฐกิจชุมชน เพื่อประยุกตใชขยายผลในพื้นที่ชนบทอื่นๆ โดยการรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยาง
จํานวน 15 ราย ที่เปนสมาชิกกลุมสตรีผลิตขาวปลอดสารพิษ ตลอดจนเจาหนาที่ขององคกรรัฐ และเอกชน
ประกอบดวยการศึกษา อัตราสวนผลประโยชนและตนทุน (BCR) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ผลการศึกษาพบวา เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมจากเดิมทําการเกษตรกระแสหลัก
เปลี่ยนระบบการผลิตเปนเกษตรอินทรีย เนื่องจากประสบปญหาดานสุขภาพ จากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้น รายไดเพิ่มมากขึ้นสิ่งแวดลอมชุมชนดีขึ้น นอกจากนี้เกษตรกรไดรวมกลุมเพื่อขาย
ขาวปลอดสารพิษ โดยการจัดตั้งโรงสีตามหลัก การประหยัดทางขนาดและการประหยัดทางขอบขาย และ
แมวาโครงการโรงสีขาวจะดําเนินการอยู แตผลการวิเคราะหก็ไดแสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดของการ
ลงทุนทั้งทางการเงินและทางเศรษฐกิจ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาหวงโซอุปทาน “ขาวคุณธรรม” ในปการเพาะปลูก 2548-2549 เกษตรกร
จํานวน 108 คน ในอ.กุดชุม จ.ยโสธร มีความตองการที่จะแกปญหาเรื่องการจําหนายขาวหอมมะลิอินทรียที่
มีราคาตกต่ํา จึงไดริเริ่มดําเนินโครงการรวมกับ สถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดย
มีจุดมุงหมายที่จะผลิต ขาวคุณธรรม ภายใตเครือขายพันธมิตร และทําการจําหนายผลผลิต ใหกับผูบริโภคใน
ราคายุติธรรม และพัฒนาไปสูระบบการผลิตและการคาอยางเที่ยงธรรม โดยการดําเนินงานเริ่มตนจากการ
วางแผนการพัฒนา กลไกดานการผลิต การตลาด ผลการดําเนินงานในปแรก เครือขายขาวคุณธรรม มีองคกร
ตางๆ เขามามีสวนรวมเปนพันธมิตร รวมกันปฏิบัติหนาที่ตางๆ เชน รวบรวมผลผลิต การแปรรูป การขนสง
การกระจายสินคา
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บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เนนทําการวิจัยในแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action
Research : PAR) โดยใชการเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ใหเกิด
ความรูความเขาใจรวมกัน ชวยเหลือกัน ในการแกไขปญหาอุปสรรค จนบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยกลุม
ธุรกิจสวนสามพราน เกิดขึ้นจากการทํางานรวมกันของภาคีพันธมิตรภายใตแกนนําของสวนสามพราน ซึ่ง
ประกอบดว ย สหกรณ พ นั ก งาน ผูผลิต /กลุมผูผลิตสิน คาเกษตรอิน ทรีย ผูผลิต /กลุมผู ผลิ ตสิ นค า เกษตร
ปลอดภัย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร ชุมชนและสหกรณที่สนใจเขารวมโครงการ โดยกลุมธุรกิจจะมี
ขั้นตอนวิธีการวิจัยผานเวทีเรียนรูรวมกัน โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูที่สถาบันวิชาการดานสหกรณและ
สกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน เพื่อกําหนดกรอบและการทํางานรวมกัน เพื่อการ
บรรลุเปาหมาย ของกลุมธุรกิจที่จะนําประโยชนสูภาคีพันธมิตร
1. สวนสามพราน (แกนกลางของกลุมธุรกิจ) มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การหารือของภาคีในกลุมธุรกิจเพื่อการวางแผนการทํางานรวมกัน
มีวัตถุประสงคเพื่อการวางเปาหมายของกลุมธุรกิจ และภาคี การกําหนดระบบการทํางานรวมกัน
ภายใตเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการบรรลุเปาหมายรวมทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับกลุมเครือขายทางธุรกิจ สรางความเขาใจ และวางเปาหมายรวมกัน
กิจกรรมที่ 2 การกอสรางและจัดตั้งศูนยเรียนรู
มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนสถานที่ในการติดตอประสานงาน เปนตนแบบดานคุณคา กระบวนทัศน
หลักการ และแนวทางปฏิบัติแกประชาคมในกลุมธุรกิจใหมีศักยภาพในการทํางานเพื่อบรรลุเปาหมาย
รวมกัน
วิธีการดําเนินงาน
1. การประชุมหารือกับผูบริหารสวนสามพราน และนักวิจัยเกี่ยวกับ สถานที่ รูปแบบการกอสราง
งบประมาณ
2. ดําเนินการกอสราง
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กิจกรรมที่ 3 การเพิ่มพูนความรูโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเชื่อมั่นแกผูปฏิบัติงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผาน
ประสบการณ และนําไปปฎิบัติจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูเกี่ยวของ หาหัวขอกิจกรรม กําหนด วันเวลา สถานที่
2. ดําเนินงานตามแผน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมหารือรวมกับนักวิจัย ผูบ ริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ
มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน การวางยุทธศาสตรงานวิจัย
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูเกี่ยวของ หาหัวขอกิจกรรม กําหนด วันเวลา สถานที่
2. ดําเนินงานตามแผน
2 . ศูนยเรียนรู
2.1 ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรู
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ชี้ แ จงและสร า งความเข า ใจให กั บ ผู ป ฎิ บั ติ ง าน และวางกรอบทิ ศ ทางการ
ดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
1. การประชุมหารือ หารือระหวางผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ทีมผูปฎิบัติงาน
2. การวางแผนทีมงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามแผน
กิจกรรมที่ 2 การอบรมใหความรูแกผูปฎิบัติงานในการเปดเปนสถานที่ทองเที่ยว
มีวัตถุประสงคเพื่อ สรางความรู เพิ่มพูนทักษะ ตางๆใหแกทีมผูปฏิบัติงานจนสามารถปฏิบัติงาน
สรางรายไดแกธุรกิจและชุมชนตอไป
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วิธีการดําเนินงาน
1. การประสานงานระหวางผูเชี่ยวชาญดานตางๆ และฝายทีมผูปฎิบัติงาน กําหนด วัน เวลา สถานที่
ฝกอบรม
2. การอบรม ความรูแกทีมผูปฎิบัติงาน
3. ดําเนินงานตามแผน
กิจกรรมที่ 3 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย
มีวั ตถุป ระสงค เ พื่ อ เป น แหลงศึก ษาเรีย นรูท างธรรมชาติ และการเกษตรอิน ทรีย แกเ กษตรกร
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
วิธีการดําเนินงาน
1. การเตรียมความพรอมในดาน ความรู ของทีมผูปฏิบัติงาน
2. การเตรียมความพรอมดานสถานที่ โดยเปนแปลงสาธิตแกกลุมเปาหมาย
2.2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูและเยี่ยมชม
กิจกรรม
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ชี้ แ จงและสร า งความเข า ใจให กั บ ผู ป ฎิ บั ติ ง าน และวางกรอบทิ ศ ทางการ
ดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
1. การประชุมหารือ หารือระหวางผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ทีมผูปฎิบัติงาน
2. การวางแผนทีมงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามแผน
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กิจกรรมที่ 2 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง
มีวัตถุประสงคเพื่อ เปนแหลงศึกษาเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง แกเกษตรกร
นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
วิธีการดําเนินงาน
1. การเตรียมความพรอมในดาน ความรู ความชํานาญของทีมผูปฏิบัติงาน
2. การเตรียมความพรอมดานสถานที่ โดยเปนแปลงสาธิต ศึกษาดูงานแกกลุมเปาหมาย
3. สถาบันวิชาการดานสหกรณ มีกิจกรรมตางๆกับภาคี กลุมธุรกิจสหกรณดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองคความรูแกภาคี
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูแกภาคีธุรกิจในดานตางๆ เชน การจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนา
โจทยแนวทางการวิจัย การเชื่อมโยงโซอุปทาน กระบวนการดําเนินงานดานสหกรณ
วิธีการดําเนินงาน
1. การประสานงานระหวางสถาบันวิชาการดานสหกรณ และภาคี กําหนดแผนการฝกอบรม
2. การอบรม เพิ่มความรูแกภาคีธุรกิจ
3. นําความรูที่ไดไปปรับใช ใหการวิจัยเปนไปตามกรอบแผนงาน
กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย
มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงาน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูชี้แนะแนวทางการวิจัย สามารถ
ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมตอสถานการณ
วิธีการดําเนินงาน
1. การประสานงานระหว า งสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ และภาคี กํ า หนด วั น เวลา สถานที่
ฝกอบรม
2. การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย
3. ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมตอสถานการณ
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4. กลุมเกษตรกร มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่1 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพื้นที่สาม
พราน
มีวัตถุประสงคเพื่อนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปนฐานในการเลือกกลุมเปาหมายเกษตรกรไดอยาง
เหมาะสม
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูนําชุมชน หนวยงานในพื้นที่ เกษตรกร และทีมงานนักวิจัย กําหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลพื้นฐาน
2. เยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตร
3. นําขอมูลมารวบรวมวิเคราะห
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม
มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และเพิ่มพูนความรูดานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยใหแกเกษตรกรในพื้นที่ พนักงานสวน นักวิจัย ผูบริหาร
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกร และทีมงานนักวิจัย ผูบริหารกําหนด วัน เวลา สถานที่
2. จัดเวทีเรียนรูเรื่องการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
กิจกรรมที่ 3 การจัดเวทีเรียนรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียใหมีคุณภาพ มาตรฐาน
เปนที่ตองการของตลาด แก เกษตรกร และพนักงาน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกร ทีมงานนักวิจัย พนักงาน กําหนด วัน เวลา สถานที่
2. จัดเวทีเรียนรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
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กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเครือขายเกษตรอินทรีย
มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจง สรางความเขาใจ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร วางแผนการสราง
เครือขายเกษตรอินทรีย
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรผูสนใจรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร
กําหนด วัน เวลา สถานที่
2. จัดเวทีเรียนรูเรื่องการสรางเครือขายเกษตรอินทรียและการเชื่อมโยงตลาด
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่สามพราน
มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจง สรางความเขาใจ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร วางแผนแนวทางการ
เชื่อมโยงสินคาสูตลาด
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรผูสนใจรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร
กําหนด วัน เวลา สถานที่
2. จัดเวทีเรียนรูเรื่องการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่สามพราน
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
กิจกรรมที่ 6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ
มีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจง สรางความเขาใจและวางเปาหมายรวมกันในการดําเนินโครงการ ระหวาง
กลุมธุรกิจและเกษตรกร
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร กําหนด
วัน เวลา สถานที่
2. จัดเวทีเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
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กิจกรรมที่ 7 การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร
มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามการรวมกลุมของเกษตรกร การสํารวจพื้นที่ และเก็บรวบรวมขอมูลกลุม
เกษตรกร
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับ เกษตรกรรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย กําหนด วัน เวลา สถานที่
2. สํารวจรวบรวมขอมูล สรุปผล
กิจกรรมที่ 8 การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน
มีวัตถุประสงคเพื่อ วางแผนธุรกิจรวมกันระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ เกษตรกรรวมโครงการ ทีมงานนักวิจัย พนักงาน ผูบริหาร กําหนด
วัน เวลา สถานที่
2. จัดการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
5. สหกรณพนักงานสวนสามพราน มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอ่นื ๆ
มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ และเพิ่มพูนความรูดานกระบวนการสหกรณ
ใหกับผูบริหาร และสหกรณพนักงาน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับเครือขายสหกรณ ผูทรงคุณวุฒิและทีมงานนักวิจัย ผูบริหารสหกรณพนักงาน
กําหนด วัน เวลา สถานที่
2. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอื่นๆ
3. นําขอมูล ประสบการณ มาปรับใช
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6. กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสาม
พราน
วัตถุประสงค เพื่อเยี่ยมชม และทําการสอบถามขอมูล การผลิต ปญหา และอุปสรรค ของกลุม และ
แนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งการที่จะเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจสหกรณ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูนํากลุม หนวยงานในพื้นที่ และทีมงานนักวิจัย กําหนด วัน เวลา สถานที่ ใน
การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลพื้นฐาน
2. เยี่ยมชมและสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสามพราน
3. นําขอมูลมารวบรวม และสรุป
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีเรียนรูเรื่องการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน
มีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนความรูดานการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชนเพื่อนําไปเปน
อาหาร และสรางอาชีพในชุมชน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับนักวิชาการ ทีมงานนักวิจัย และกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน กําหนด วัน เวลา
สถานที่
2. จัดเวทีเรียนรูเรื่องการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน
3. รวบรวมขอมูล สรุปผล
7. โรงเรียน และสถาบันการศึกษา มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที 1 การสรางยุวเกษตรกร และฝกทักษะการปฎิบัติงาน
วัตถุประสงค เพื่อ สรางแหลงฝกงานแกนักศึกษาสถาบันการศึกษาตางๆ ฝกฝนทักษะการปฏิบัติงาน
จริง ที่ไมมีในหองเรียน และใหนักศึกษามีใจรักดานเกษตร ใสใจสิ่งแวดลอมและชุมชน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาตางๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการ
2. คัดเลือกนักศึกษาจากสถาบันตางๆ
3. ฝกทักษะ และปฏิบัติ งานจริง
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กิจกรรมที่2 แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค เพื่อ เปนแหลงเรียนรูกิจกรรมดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ของ
โรงเรียนตางๆ ผานการ สาธิต และฝกอบรม
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับสถาบันการศึกษา นักเรียนโรงเรียนตางๆ เพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการ
2. จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม
3. ทีมงาน สาธิต และใหความรูแก นักเรียน นักศึกษา
กิจกรรมที่ 3 “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ”
วัตถุประสงค เพื่อ ใหโรงเรียนที่มีเด็กฐานะยากจนในเขตอําเภอสามพราน นครชัยศรี มาเรียนรู
กิจกรรมตางๆในสวนหนึ่งวัน โดยเลี้ยงอาหารฟรี โดยจะจัดกิจกรรมนี้ เดือนละ 1 ครั้งและใหโรงเรียน นํา
กิจกรรมที่เรียนรู ไปตอยอดทําผลิตภัณฑ และนํามาจําหนาย ในพื้นที่ตลาดภายในสวนสามพราน
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับ โรงเรียนดอยโอกาสตางๆในเขตอําเภอสามพราน นครชัยศรี เพื่อทําการ
ประชาสัมพันธโครงการ
2. คัดเลือกโรงเรียน
3. จัดเตรียมสถานที่ กิจกรรม
4. ทีมงาน สาธิต และใหความรูแก นักเรียน นักศึกษา
8. เครือขายสหกรณ มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณที่มี
คุณคา”
วัตถุประสงคเพื่อทําใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการดําเนินงานของสหกรณ และเกิดการประสาน
ความรวมมือกับสหกรณตางๆ ในอนาคต
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วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูมีสวนรวม ทั้งทีมวิจัย ฝายสวน ฝายขาย ฝายกิจกรรม ผูบริหาร วางแผนงานการ
จัดนิทรรศการ
2. จัดนิทรรศการและเผยแพรความรู
3. รวมเวทีเรียนรู
กิจกรรมที่ 2 การสรางเครือขายดานการตลาดสินคาสหกรณ
วัตถุประสงคเพื่อ สนับสนุนชองทางการตลาดของสินคาสหกรณ และสรางความรวมมือกันใน
อนาคต
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูมีสวนรวมเกี่ยวของทางการตลาด
2. วางแผนชองทางการตลาด
3. ดําเนินการนําสินคามาจําหนาย
9. เครือขายอื่นๆ มีการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน ดังนี้
9.1 เครือขายนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอื่นๆ
วัตถุประสงค ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพิ่มความรู และเห็นปญหา อุปสรรค ของเครือขายนักวิจัย
อื่นๆ สามารถนํามาประยุกต ใชกับกลุมตนเอง และเกิดการพัฒนาดานความคิด ความรวมมือกันในดานตางๆ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับสถาบันวิชาการดานสหกรณ
2. รวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอื่นๆ
3. นําความรู มาปรับใชกับงานวิจัยในกลุม

31
9.2 เครือขายประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
วัตถุประสงค เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในกระบวนการวิจัย ผานชองทาง ประชาสัมพันธ เชน
โทรทัศน สิ่งพิมพ ใหงานวิจัยมีการรับรูในวงกวาง และสรางรายไดแกกลุมธุรกิจ
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูมีสวนเกี่ยวของในการประชาสัมพันธ
2. ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553
วัตถุประสงค เพื่อสรางความรูความเขาใจ ในกระบวนการวิจัย แกบุคคลทั่วไป
วิธีการดําเนินงาน
1. ประสานงานกับผูมีสวนรวม ทั้งทีมวิจัย ฝายสวน ฝายขาย ฝายกิจกรรม ผูบริหาร วางแผนงานการ
จัดนิทรรศการ
2. ทีมงานจัดนิทรรศการ และเผยแพรความรู
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานตามแผน
จากการวางแผนขั้ น ตอนการวิ จั ย แล ว ที ม วิ จั ย ก็ มี ก ารดํา เนิ น งานตามแผนงาน พบว า มี ผ ลการ
ดําเนินงานดังนี้
1. สวนสามพราน (แกนกลางของกลุมธุรกิจ) จากแนวคิด และนโยบายของสวนสามพราน ที่มุงเนน
ในดานการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมของไทย การใสใจดานสิ่งแวดลอม และการอยูรวมกันกับชุมชนรอบขาง
อยางยั่งยืน ภายหลังจากการรวมมือกันในการดําเนินงานวิจัย และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู กับเครือขาย
ธุรกิจตางๆ มีการดําเนินกิจกรรมที่สรางความเปลี่ยนแปลงภายในสวนสามพรานในดานตางๆ
กิจกรรมที่ 1 การหารือของภาคีในกลุมธุรกิจเพื่อการวางแผนการทํางานรวมกัน ผลจากการหารือกัน
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน ระหวาง สถาบันวิชาการดานสหกรณ นักวิจัย
ผูบริหารสวนสามพราน ซึ่งผลทําใหเกิด การเรียนรูแนวคิด และสรางความรวมมือกัน ที่จะทําวิจัยเรื่องกลุม
ธุรกิจสหกรณ วันที่ 18 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน ผูบริหารสวนสามพราน นักวิจัย ภาคี
กลุมธุกิจ ไดแก สหกรณพนักงาน ผูนําชุมชน ที่ประชุมไดแจงแกภาคีวาไดรวมกันทําวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจ
สหกรณ หารือกันถึงแนวทางกิจกรรม กําหนดหนาที่ผูรวมวิจัย และกํากนดกรอบการดําเนินรวมกัน
กิจกรรมที่ 2 การกอสรางและจัดตั้งศูนยเรียนรู ผลการประชุมหารือ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ณ
โรงแรมสวนสามพราน ระวาง ผูบริหารสวนสามพราน ทีมงานวิจัย จากการประชุม ไดมีมติ ในการที่จะ
กอสรางศูนยเรียนรู 2 ศูนย คือ 1. ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน 2.ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเปน
สถานที่ในการเปนศูนยกลางติดตอประสานงาน เปนตนแบบดานคุณคา แกประชาคม และกลุมธุรกิจ ได
ขอสรุป ดานงบประมาณ รูปแบบ แผนดําเนินการกอสราง ซึ่ง ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ใชงบประมาณ
ประมาณ 300,000 บาท ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใชงบประมาณ 480,000 บาท
วันที่ 1 กันยายน 2552 ไดเริ่ม ดําเนินการกอสรางศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน สิ้นสุด การกอสราง
วันที่ 30 กันยายน 2552 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มกอสราง 1 ตุลาคม 2552 สิ้นสุดการกอสราง 20
ตุลาคม 2552
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กิจกรรมที่ 3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน” ในวันที่
17 มกราคม 2553 ณ โรงแรมสวนสามพราน ไดมีการจัดฝกอบรม เรื่องการใชเกษตรอินทรียในสวนสาม
พรานโดย นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร. ถวัลยศักดิ์ เผาสังข และพนักงานฝายสวน 23 คน
ผลการฝกอบรมสรางความรู ความเชื่อมั่นแกผูปฏิบัติงาน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานประสบการณ
และนําไปปฎิบัติจริงไดอยางถูกตองเหมาะสม ดังแสดงในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “การใชเกษตรอินทรียในสวนสามพราน” แกพนักงานฝายสวน
โดยโรงแรมสวนสามพราน ในวันที่ 17 มกราคม 2553
ผลลัพธที่เกิดจากงานวิจัย
ดานชุมชน และการตลาด สวนสามพรานมีแผนงานที่จะเปดตลาดจําหนายสินคาบริเวณดานหนา
สวนติดถนนเพชรเกษม ซึ่งเดิมเปนลานจอดรถ ใหเปนแหลงรวมของสินคา กลุมตางๆ ที่เชื่อมโยงเปน
เครือขายธุรกิจกับสวนสามพราน เชน สินคาของกลุมเกษตรกรอินทรีย สินคาวิสาหกิจชุมชน สินคาของ
สหกรณพนักงาน สินคาเครือขายสหกรณ สินคาหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ อาหาร และขนมไทยโบราณ
และสินคาขึ้นชื่อของทองถิ่น โดยในระยะแรกจะใหจําหนายฟรี
การวางแผนธุรกิจ ไดมีการวางแผนธุรกิจรวมกับทางผูบริหารสวนสามพราน และกําหนดแนวทาง
ในการคัดสรร สินคาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มีเอกลักษณ และเปนของขึ้นชื่อของทองถิ่น เชน สมโอ ฝรั่ง
มะพราว ขาว ขนมไทย โดยในระยะแรกสินคาที่มีความพรอมก็สามารถนําสินคามาจําหนายบริเวณตลาดริม
คลองไปกอน ซึ่งเปนตลาดที่ใหเกษตรกรนําสินคา ทางการเกษตร ขายในเรือ และริมคลองตามธรรมชาติเกา
ที่สวนอนุรักษไว
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ด า นสิ่ ง แวดล อ ม สวนสามพรานเป น ที่ รู จั ก ของบุ ค ลทั่ ว ไปในอี ก ชื่ อ หนึ่ ง ว า โรสการ เ ด น อั น
เนื่องมาจากในอดีต สวนสามพราน เคยปลูกดอกกุหลาบเปนจํานวนมากเพื่อตัดดอกขาย แตดวยกุหลาบเปน
พืชที่ตองมีการใชสารเคมี ทั้งปุยเคมี และสารเคมีปองกันกําจัดโรค และแมลงเปนจํานวนมาก ทําใหมีปญหา
ตอสิ่งแวดลอม นักทองเที่ยว และพนักงาน ทําใหตองเลิกปลูกเปนการคา เหลือเพียงปลูกประดับเทานั้น
เกือบ 40 ปที่ตองใชสารเคมี และระบบการเกษตรแบบดั้งเดิม ทําใหในบางครั้งเจาของธุรกิจ ถึงกับทอใจ จน
คิดที่จะเลิกปลูกกุหลาบเลยดวยซ้ํา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู สวนสามพรานได มีกระบวนการในการ
ดําเนินงานที่ จะไปสูเปาหมายใหสวน เปลี่ยนเปนระบบการเกษตรแบบอินทรีย ใหได
การมีสวนรวมของพนักงานในการผลิตสินคาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่ไดจาก
งานวิจัย เกิดจากแนวคิด “ระเบิดจากขางใน” กลาวคือ ทําใหทุกคนมีศรัทธา เชื่อมั่น มีความสุข ความพอใจที่
จะทํา ปจจุบันสวนสามพรานมีการจัดการกับพืชในสวนโดยใชระบบเกษตรอินทรีย และมีการผลิตสินคา
ตางๆ ที่เปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทั้งที่ทําใช ในสวนเอง มีผลิตภัณฑตางๆ เชน ลูกบอล EM ปุยน้ําชีวภาพ
ปุยที่เกิดจากการหมักเศษอาหารของครัว ปุยที่เกิดจาก การหมักเศษพืช น้ําซาวขาว น้ํายาลางจาน จุลินทรีย
กันโรคพืช สมุนไพรปองกันกําจัดแมลง ผลิตจําหนายสรางรายไดแกพนักงาน และเผยแพรความรูดานเกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรียแกบุคคลทั่วไป ดังแสดงในภาพที่ 8
กิจกรรมที่ 4 ประชุมหารือรวมกับนักวิจัย ผูบริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบันวิชาการดาน
สหกรณ วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 09.00 น. ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม ไดประชุมรวมกับคุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการ โรงแรมโร
สการเดนริเวอรไซด สวนสามพราน คุณสุทิศ จิราวุฒิพงศ ผูอํานวยการฝายสวน คุณศิริดารัตน เลขมาศ นัก
พฤกษศาสตร และนักวิจัย โดยเปนการหารือการดําเนินงานโครงการวิจัยเครือขายธุรกิจสหกรณสวนสาม
พราน โดยนักวิจัยไดรายงานผลการดําเนินงานในชวง 10 เดือนที่ผานมา แกที่ประชุมทราบ ซึ่งขณะนี้มีการ
เชื่อมโยงเครือขายโรงแรมสวนสามพราน มีจํานวน 5 กลุม ไดแก 1. กลุมเกษตรอินทรีย ต.สามพราน:ผูใหญ
ชัยวัฒน 2. กลุมไรขิง:กํานันทิพวรรณ 3. กลุมโรงเรียน :ครูมาลัยวรรณ 4. กลุมแมบาน : ผูชวยผูใหญบานสุ
กัญญา 5. กลุมเกษตรยั่งยืน : คุณวิลิจ จากนั้นที่ประชุมไดรวมกันหารือถึงการดําเนินงานตอไป พรอมกับ
หารือถึงการดําเนินงานภายหลังหมดสัญญาโครงการวิจัย ทั้งนี้ผูประสานงานกลางไดมอบหมายให หัวหนา
โครงการวิจัย ดําเนินการทําแผนที่ (Mapping) โดยมีรายละเอียดวาใคร ทําอะไร อยูพื้นที่ไหน แกนนําคือใคร
ผลผลิตคืออะไร โดยทําเปนทําเนียบเพื่อนําไปใชเปนยุทธศาสตรการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งแผนการ
ดําเนินงานขั้นตอไป คือ จัดประชุมเพื่อสอบถามความตองการของกลุมเกษตรอินทรีย ดังแสดงในภาพที่ 9
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ภาพที่ 8 กิจกรรมการมีสวนรวมของพนักงานในการผลิตสินคาเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

ภาพที่ 9 กิจกรรมประชุมหารือรวมกับนักวิจัย ผูบริหารโรงแรมโรสการเดน และสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ
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2 . ศูนยเรียนรู
2.1 ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรู การประชุม
วางแผนและเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ในวันที่ 10 กันยายน 2552 ณ.
ศูน ยเ รีย นรูลอ งน้ํา ลุย สวน ระหวา งผู บริ ห ารสวนสามพราน นั ก วิจั ย ที ม งานปฎิ บัติก าร ผลการประชุ ม
ผูบริ ห ารสวน ชี้ แจงและสร า งความเข า ใจใหกั บผูปฎิบั ติ งาน ไดขอสรุ ป ดา นงบประมาณ หน าที่ ค วาม
รับผิดชอบ กรอบทิศทางการดําเนินงาน จากนั้นไดมีการหารือระหวางทีมงานปฎิบัติการรวมกันวางแผน
หนาที่ตางๆ
กิจกรรมที่ 2 การอบรมใหความรูแกผูปฎิบัติงานในการเปดเปนสถานที่ทองเที่ยว ในวันที่ 20
กันยายน 2552 ณ ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ไดมีการการอบรมใหความรูแกผูปฎิบัติงานในการเปดเปน
สถานที่ทองเที่ยว ผูเขารวม ไดแก นักวิจัย พนักงานสวน นักศึกษาฝกงาน ผูเชี่ยวชาญในกิจกรรมตางๆ เชน
การพับดอกบัว การทําลูกประคบ การทําชา สรางความรู เพิ่มพูนทักษะ ตางๆใหแกทีมผูปฏิบัติงานจน
สามารถปฏิบัติงาน สรางรายไดแกธุรกิจและชุมชนได
กิจกรรมที่ 3 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย วันที่ 24 พฤศจิกายน
2552 ณ ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ไดเปดใหนักเรียน โรงเรียน นักบุญเปรโต จํานวน 150 คน มาเรียนรู
กิจกรรมเชนการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การศึกษาธรรมชาติ กับทีมงานวิจัย พนักงานสวน นักศึกษา
ฝกงาน
วันที่ 27 พศจิกายน 2552 ไดเปนเปนสถานที่จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแกเกษตรกรเรื่องการ
ผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 เปนสถานที่จัดกิจกรรมเวทีเรียนรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย
วันที่ 17 มกราคม 2553 เปนสถานที่จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเครือขายเกษตร
อินทรียและการเชื่อมโยงตลาด
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ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย
สรางกิจกรรมของศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน วิถีการดําเนินชีวิตของคน สวนผลไมและน้ําในอดีต
กํ า ลั ง จะเลื อ นหายไป สั ง คมป จ จุ บั น ของสามพรานกํ า ลั ง กลายเป น กึ่ ง สั ง คมเมื อ ง มี บ า นเรื อ น โรงงาน
อุตสาหกรรม มาทดแทนพื้นที่เกษตรกรรม บริเวณพื้นที่รองสวนเกา ประมาณ 30 ไร ประกอบดวยสวน
ผลไม มะพราว หมาก ถูกรื้อฟน ใหเปนศูนยเรียนรู ถายทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมเกาของชาวสวนสามพราน การนํา
เอกลักษณของชุมชนนําเสนอเปนจุดขายนักทองเที่ยว อีกทั้งยังเปนศูนยถายทอดความรูดานการเกษตร
อินทรีย แก นักเรียน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปอีกดวย นอกจากนั้นกอใหเกิด รายไดแกสวนสามพราน
ชุ ม ชน เกษตรกร เป น สถานที่ ศึ ก ษาและดู ง าน ของนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา เกษตรกร และ บุ ค คลทั่ ว ไป
นักทองเที่ยวตางชาติสวนใหญมีความสนใจในกิจกรรมนี้สูง
-การลองเรือชมสวน นักทองเที่ยวสามารถนั่งเรือแจวจากฝงโรงแรมผานสายน้ํานครชัยศรี ในทุกวัน
ตั้งแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ดังแสดงในภาพที่ 9
-ชมนาบัว และการพับดอกบัวรูปแบบตางๆ นาบัวหลวงสี แดงชมพู ทั้งตูมและบานสพรั่งการเรียนรู
วัฒนธรรมการจัดดอกบัว และพับในรูปแบบตางๆ เชน การพับบัวบาน การพับถวายพระ การทํากระทงบัว
เปนตน ดังแสดงในภาพที่ 10
-การเรียนรูการทําชา ดอกบัว น้ําสมุนไพร และชิมชาที่ทําจากพืชอินทรีย ชาสมุนไพร เกสร และ
กลีบดอกบัว ที่มีวิธีการคั่วผานเตาถาน ชาๆ จนไดชารสชาดดี กลิ่นหอมกรุน และมีประโยชนแกรางกาย
-การชมแปลงผัก เลือกเด็ดผัก ฝกทําอาหารที่ทําจากผักอินทรีย และชิมผักทอดสดๆ ผักสดๆ ที่ไดรับ
การดูแลอยางดีและปลอดภัย ไรสารพิษ นักทองเที่ยวสามารถ มาเลือกผักเพื่อที่จะนํามาฝกประกอบอาหาร
ไทย เมนูฮิต เชน สมตํา ตมยํากุง ตมขาไก น้ําพริกมะดัน และยังชิมผักทอดแสนอรอย ที่คนไมชอบกินผัก ยัง
ทานไดเปนจานๆ ดังแสดงในภาพที่ 10
-การชมสวนผลไม ชิมผลไม และน้ํามะพราว นักทองเที่ยวสามารถเรียนรูวิถีการทําสวนผลไม การ
ขยายพันธุ และชิมผลไมสดๆ ตามฤดูกาล เชน กลว ย ฝรั่ง ตะลิงปง มะดัน ชมพู ขนุน และชิมมะพราว
น้ําหอมที่ขึ้นชื่อของสามพราน
-การปนตนหมากและมะพราว ชมสาธิตการปนตนหมาก และมะพราว ที่ใชภูมิปญญาไทย เชือก
กลวยพันขอเทา
-ชมการทํานาอินทรีย และวิถีชีวิตควายไทย การทํานาและพันธุขาวเหลืองหอมดั้งเดิมของสามพราน
กําลังสูญหายไป ชมการทํานา โดยใชควาย และการนําขาวเปลือกมาแปรรูป โดยการตํา และสีดวยมือ ดัง
แสดงในภาพที่ 11
-การทําลูกประคบ และการนวดดวยตัวเอง การนําสมุนไพรที่ปลูกจากในสวนมาทําลูกประคบ และ
สาธิตการนวดสปาหนา และตัว สามารถนําไปใชกับตัวเองและดูแลคนรอบขาง
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-การศึกษาธรรมชาติ ชมธรรมชาติปาชายเลน น้ําขึ้นน้ําลง หอดูนก กระรอก ปลา และหิ่งหอย ที่
กําลังกลับคืนมา

ภาพที่ 10 กิจกรรมของนักทองเที่ยวในการลองเรือชมสวนผัก ผลไม นาบัว และฝกพับดอกบัวรูปแบบตางๆ

ภาพที่ 11 กิจกรรมของนักทองเที่ยวในการเก็บผักอินทรียไวใชสําหรับการฝกทําอาหารไทย และชมการทํา
นาอินทรียและวิถีชีวิตควายไทย
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2.2 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนเตรียมความพรอมในการดําเนินงานศูนยเรียนรูและเยี่ยมชม
กิจกรรม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน ไดมีการประชุมวางแผนการดําเนินงานศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ระหวาง นักวิจัย ผูบริหารสวนสามพราน พนักงานฝายตางๆ สหกรณพนักงานได
ขอสรุป ดานงบประมาณ หนาที่ความรับผิดชอบ กรอบทิศทางการดําเนินงาน และนําผูประชุมเยี่ยมชม
กิจกรรมตางๆ ของศูนย
กิจกรรมที่ 2 การเปนศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากเปด
ศูนยเรียนรู สวนสามพรานไดมีเครือขายตางๆ เชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา หนวยงานราชการ และ
บุคคลทั่วไป มาศึกษาเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง อยางตอเนื่อง ซึ่งศูนยเรียนรูเกษตร
ทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง จะมีวิทยากร และพนักงาน สาธิต และฝกอบรมในกิจกรรมตางๆ เชน การ
ทําปุยชีวภาพ สมุนไพร ลูกบอล EM และอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 12
ผลลัพธที่ไดจากงานวิจัย
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง จากพื้นที่ดินเกาประมาณ 1.5 ไรที่เปนลานจอดรถ รอน และแหงแลง
ถู ก สร า งจํ า ลองการทํ า การเกษตรแบบทฤษฎี ใ หม ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ที่ พ ระองค ท รง
พระราชทานแนวคิ ด การสร า งประโยชน สู ง สุ ด บนพื้ น ที่ ดิ น โดยทํ า การจั ด สรรพื้ น ที่ ในทฤษฎี “
30:30:30:10” (ภาพที่ 13) ดังนี้
30% พื้นที่ แหลงน้ํา ที่ใชในการ บริโภค อุปโภค เลี้ยงสัตวน้ํา และพืชน้ํา
30% ปลูกขาวเพื่อเปนอาหารหลัก
30% ปลูกพืชไร พืชผัก ผลไม สมุนไพร ไมใชสอย
10% เปนที่พกั อาศัย โรงกิจกรรม เชน โรงเห็ด โรงเผาถาน โรงทําปุย
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ภาพที่ 12 ศูนยกลางการเรียนรูดานเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 13 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจําลองการทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม “30:30:30:10”
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3. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาองคความรูแกภาคี วันที่ 22 มิถุนายน 2552 ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดรวมหารือ และพัฒนาโจทยวิจัย ทํา
ใหไดขอเสนอ โครงการวิจัยเพื่อนําเสนอแกผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ 25 มิถุนายน 2552 ณ ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทีมงานวิจัย ได
นําเสนอโครงรางงานวิจัย แกผูทรงคุณวุฒิ เกิดความรวมมือในการทําการวิจัยกลุมธุรกิจสหกรณ และได
รับคําชี้แนะแนวทางวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ
วันที่ 13 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมสวนสามพราน สถาบันวิชาการดานสหกรณ ผูบริหาร และ
ตัวแทนสหกรณพนักงานสวนสามพราน นักวิจัยไดรวมแลกเปลี่ยนความรู แนวคิด โดยสถาบันไดชี้แนะ
แนวทางในการจัดทําแผนธุรกิจ การพัฒนาโจทยแนวทางการวิจัย การเชื่อมโยงโซอุปทาน กระบวนการ
ดําเนินงานดานสหกรณ แกทีมงานวิจัย และเยี่ยมชม กิจกรรมของศูนยเรียนรูทั้ง 2 แหง
กิจกรรมที่ 2 การติดตามผลการดําเนินงานวิจัย วันที่ 4 กันยายน 2552 ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิชาการดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดมีการรวมหารือ ถึงผลการ
ดําเนินงาน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูชี้แนะแนวทางการวิจัย ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสมตอสถานการณ
วันที่ 2 ตุลาคม 2552 ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดมีการประชุมหารือ ถึงความกาวหนาผลการดําเนินงาน ชี้แนะแนวทางการวิจัย
ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสม
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ณ ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ทีมงานวิจัย ไดมีการประชุมหารือ ถึงความกาวหนาผลการดําเนินงาน ชี้แนะแนวทาง
การวิจัย ปรับกระบวนการวิจัยใหเหมาะสม และพิจารณาแผนงาน และปฎิทินการดําเนินงาน ดังแสดงใน
ภาพที่ 14
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4. กลุมเกษตรกร
กิจกรรมที่1 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพื้นที่สาม
พราน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ทีมงานวิจัย และนักศึกษาฝกงานไดประสานงานกับผูนําชุมชน หนวยงาน
ในพื้นที่ เกษตรกร ในการเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลพื้นฐานของเกษตรกรที่เยี่ยมชมจํานวน 20 ชุด เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ เปนฐานในการเลือกกลุมเปาหมายเกษตรกรที่จะรวมในโครงการวิจัยไดอยาง
เหมาะสม จากการสํารวจพบวาอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนในเขตอําเภอสามพราน มา
ยาวนาน ดวยเพราะมีปจจัยพื้นฐานในการประกอบอาชีพการเกษตรที่อุดมสมบูรณ ทั้งน้ํา ดิน และทุน จึงมี
สินคาทางการเกษตรที่เปนที่ขึ้นชื่อมากมาย เชน สมโอ มะพราวน้ําหอม ฝรั่ง ขาว กลวยไม หมาก แตใน
ปจจุบันพื้นที่บางสวนถูกซื้อไปทําโรงงานอุตสาหกรรม และสินคาที่ขึ้นชื่อบางอยางหายไป เชน ขาวหมาก
วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ไดทําการประสานงานสอบถามขอมูลกับผูนําเกษตรกร หนวยงานดาน
การเกษตรในพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลดานการเกษตรตางๆ ในเขตอําเภอสามพรานและทําการรวบรวมขอมูล
เพื่อใชในการวิจัยตอไป ดังแสดงในภาพที่ 15
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอสารพิษ เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวนโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ ผูบริหารสวน
สามพราน พนักงานสวน นักวิจัย นักศึกษา สนใจเขารวมเวที 25 คน การนํานักวิชาการดานเกษตรอินทรีย
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดร. ถวัลยศักดิ์ เผาสังข มาแนะนําวิธีการทําการเกษตรอินทรีย การรับทราบ
ปญหา อุปสรรค ของเกษตรกรในพื้นที่ พบวา นับจากอดีตถึงปจจุบัน เกษตรกรทําการเกษตรในระบบพืช
เชิงเดี่ยว และมีการใชสารเคมีเกษตรอยางมาก ระบบตลาดจะถูกผูกกับพอคาคนกลาง จากการสอบถามขอมูล
ของผูเขารวมเวที ถึงการรวมกลุมการเกษตรในรูปแบบ ตางๆ มักไมคอยประสบผลสําเร็จ เพราะเกษตรกรใน
พื้นที่มีฐานะความเปนอยูคอนขางดี ไมคอยจะมารวมกิจกรรมในรูปแบบ กลุม ในปจจุบันเกษตรกรคอนขาง
ประสบปญหาในดาน สภาพแวดลอม การดื้อยา ของโรค แมลง ดินเสื่อม สุขภาพ ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
เกษตรกรอยากเปลี่ ย นแปลงระบบการผลิ ต แต เ กษตรกรขาดความเชื่ อมั่ น ในแนวทางการเกษตรแบบ
ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย และขาดความรูที่ถูกตองในการจัดการ ซึ่งวิทยากรไดใหความรูเรื่องการผลิต
สินคาเกษตรแบบเกษตรอินทรีย สรางความรูความเขาใจแกเกษตรกร ใหสามารถนําไปปรับใชกับกิจการของ
ตนตอไป
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ภาพที่ 14 การพัฒนาองคความรู และการติดตามผลการดําเนินงานวิจัย
สวนสามพราน โดย สถาบันวิชาการดานสหกรณ

ของภาคีธุรกิจสหกรณ

ภาพที่ 15 การเยี่ยมชมสวนเกษตรกรและสํารวจขอมูลพื้นฐานทางการเกษตรในเขตพื้นที่สามพราน

44
กิจกรรมที่ 3 การจัดเวทีเรียนรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย วันที่ 22 ธันวาคม 2552 ณ
ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน เกษตรกร ทีมงานนักวิจัย พนักงานสวน นักศึกษาฝกงาน ผูบริหาร จํานวน 16 คน
ไดจัดเวทีเรียนรูเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรียโดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู โดยไดมีการ
สอบถามความคื บ หน า ในการผลิ ต สิ น ค า เกษตรอิ น ทรี ย การวางแผนการผลิ ต การแปรรู ป การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ และมีแผนในการเริ่มพัฒนาผลิตภัณฑเกษตรอินทรีย ที่เริ่มผลิตได เชน ชาดอกบัว ไปสูสินคาอื่นๆ
เชน ฝรั่ง ขาว เพื่อจําหนายใหกับสวนสามพราน และตลาดอื่นๆ ตอไป
กิจกรรมที่ 4 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเครือขายเกษตรอินทรีย วันที่ 17 มกราคม
2553 ณ.ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน นักวิชาการ เกษตรกร ทีมงานนักวิจัย พนักงานสวน ผูบริหาร จํานวน 15
คน โดยผูบริหารสวนไดมีการสอบถามความคืบหนาในการผลิตสินคาเกษตรอินทรีย ในเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูไดพูดคุยและหาแนวทางในการสรางเครือขายการผลิตโดยมีขอสรุปใหสวนสามพรานเปนแกนกลาง
ในการสรางแปลงสาธิต ควบคูไปกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ ในระยะแรกจํานวน 4 ราย การวางแผน
การผลิต วางแผนการตลาดรวมกัน ดังแสดงในภาพที่ 16
ผลลัพธที่เกิดจากการวิจัย
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม จากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เกษตรกรในพื้ น ที่ ร อบๆ สวนสามพรานได มี
กระบวนการในการ ดําเนินงานที่นํา จะไปสูเปาหมายใหสวนเกษตรกรที่รวมโครงการ เปลี่ยนเปนระบบ
การเกษตรแบบอินทรีย สรางความรูความเขาใจที่ถูกตองแกเกษตรกร ลดปญหาดานการดื้อยา ของโรค แมลง
ดินเสื่อม สุขภาพ ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น และสรางความรวมมือรวมใจ ปลูกจิตสํานึก ชวยลดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม ซึ่งถือวา เปนการสรางรั้วสีเขียวใหกับชุมชน
สรางแนวรวมเครือขายในการผลิตการตลาด เกิดแหลงรายได การเปลี่ยนแปลงที่ไดจากงานวิจัย ทํา
ใหทุกคนมีศรัทธา เชื่อมั่น ในการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย และเกิดความรวมมือรวมใจในการฝาฟน
ปญหา อุปสรรค ชวยเหลือกัน และกอใหเครือขายทั้งดานการผลิต และการตลาดในอนาคต
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ภาพที่ 16 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง ทีมวิจัย ผูบริหารสวน พนักงาน และ กลุมเกษตรกร
กิจกรรมที่ 5 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่สามพราน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ณ.แพริมน้ํา โรงแรมโรสการเดนสวนสามพรานโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ สามพราน
และจังหวัดใกลเคียง ผูบริหารสวนสามพราน พนักงานสวน นักวิจัย เขารวมเวที 70 คน ในเวทีคุณอรุษ
ผูบริหารสวนสามพราน ไดกลาวถึงที่มา และแผนการตลาดของกลุมธุรกิจสวนสามพราน จากนั้นนักวิจัย
รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูประสานงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่
เปนธรรม ไดแบงกลุมเกษตรกรเพื่อทําการแลกเปลี่ยนขอมูลการทําการเกษตรอินทรีย การรับทราบปญหา
อุปสรรค ของเกษตรกรในพื้นที่ และชี้แจง สรางความเขาใจ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร วางแผน
แนวทางการเชื่อมโยงสินคาสูตลาด ดังแสดงในภาพที่ 17
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ภาพที่ 17 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการตลาดสินคาเกษตรอินทรียในพื้นที่สามพราน
กิจกรรมที่ 6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ วันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ ผศ.ดร. อภีรดี อุทัยรัตนกิจ อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ผูเชี่ยวชาญการเก็บรักษาผักและผลไมสด เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ
รวมกับคุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการโรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน นักวิจัย พรอมดวย
เครือขายเกษตรกรชุมชนชาวสวนสามพราน เพื่อทําความเขาใจและวางเปาหมายรวมกันในการดําเนิน
โครงการ ถายทอดเทคโนโลยีและใหคําแนะนําการรับรองคุณภาพผลผลิตการปลูก และการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว ทั้งนี้ยังไดแบงกลุมผูเขารวมประชุมออกเปน 5 กลุมเพื่อระดมความคิดเห็น ผลจากการระดมความ
คิดเห็นกอใหเกิดปณิธานของเครือขายรวมกันคือ เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย หวงใยผูบริโภค การพัฒนาที่
ยั่งยืนการพึ่งพา-รวมมือกันภายหลังการหารือที่ประชุมมีมติจัดประชุมเครือขายเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อความ
ตอเนื่องในการดําเนินโครงการ ซึ่งนัดหมายประชุมครั้งตอไปในวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 214 อาคาร
วิจัยและพัฒนา สถาบันวิชาการดานสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โดยใหแกนนําไปวางแผน
ธุรกิจของแตละกลุ มมาเพื่อหารื อร วมกันในวันดังกลาวมีวัตถุประสงค เพื่ อชี้แจง สรางความเข าใจและ
วางเปาหมายรวมกันในการดําเนินโครงการ ระหวางกลุมธุรกิจและเกษตรกร ดังแสดงในภาพที่ 18
กิจกรรมที่ 7 การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร วันที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนคลองจินดา ต.คลองจินดา อ.สามพราน นักวิจัย พรอมดวยเครือขายเกษตรกรยั่งยืน
คลองจินดา ไดทําการประชุมและแนะนําโครงการกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน แกเกษตรกรใน
เครือขาย และนักวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลการเกษตรในพื้นที่เพื่อนํามาทําแผนการดําเนินงานในกลุมตอไป
ดังแสดงในภาพที่ 19
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ภาพที่ 18 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ

ภาพที่ 19 การติดตามสํารวจขอมูลเกษตรกร
กิจกรรมที่ 8 การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2553 เวลา
10.00 น. ณ หองประชุม 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท
ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ผศ.ดร. อภีรดี อุทัยรัตนกิจ อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่พระ
จอมเกลาธนบุรี คุณอรุษ นวราช กรรมการผูจัดการโรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน คุณอัจฉริ
ยา มณีนอย ผูจัดการฝายวิจัยและพัฒนา บริษัทอดัม เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด นักวิจัย พรอมดวยเครือขาย
เกษตรกรสามพราน ไดวางแผนธุรกิจ รวมกันในการดําเนินโครงการ การรวมมือกันในการถายทอด
เทคโนโลยีดานเกษตรอินทรีย โดยแกนนําในแตละกลุมจะไปสํารวจขอมูลในกลุมตนเองและนํามาหารือ
รวมกันในการนัดหมายคราวตอไป ดังแสดงในภาพที่ 20
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5. สหกรณพนักงานสวนสามพราน
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายสหกรณอื่นๆ สถาบันวิชาการสหกรณ ผูเชี่ยวชาญ
ดานสหกรณ ประธานสหกรณพนักงาน นักวิจัยไดรวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานขอมูล ประสบการณ
กระบวนการพัฒนาสหกรณ ชว ยเพิ่มความรูในดานตางๆ ใหกับนัก วิจัย และตัวแทนสหกรณพนัก งาน
สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชกับสหกรณพนักงานตอไป
6. กลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่ 1 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสาม
พราน วันที่ 10 กุมภาพันธ 2553 ทีมนักวิจัย ไดประสานงานกับผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพใน
อําเภอสามพราน เยี่ยมชมกิจกรรม และทําการสอบถามขอมูล การผลิต ปญหา และอุปสรรค ของกลุม และ
แนวทางในการดําเนินงาน รวมทั้งการที่จะเชื่อมโยงเปนเครือขายธุรกิจสหกรณ พบวา กลุมธุรกิจสหกรณใน
อําเภอสามพราน มีประมาณ 80 กลุม สินคาที่ผลิต เชน สินคาแปรรูปทางการเกษตร หัตถกรรม อาหาร ขนม
สินค าอุปโภค โดยประกอบอาชีพเปนอาชีพเสริม ปจ จุบันสวนสามพรานเปดใหสิน คาของกลุมอาชีพ
วิสาหกิจชุมชน มาจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง เชน อาหาร เครื่องดื่ม ขนมไทย งานศิลปจากดินญี่ปุน เปน
ตน ดังแสดงในภาพที่ 21
กิจกรรมที่ 2 การจัดเวทีเรียนรูเรื่องการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน วันที่ 17 กรกฏาคม
2553 นักวิจัย ไดจัดเวทีเรียนรูเรื่องการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชนใหกับกลุมของชุมชนไรขิง
โดยมีกํานันทิพวรรณเปนผูประสานงานกับผูนํากลุมวิสาหกิจชุมชน และกลุมอาชีพในอําเภอสามพราน มี
ผูเขารวม 20 คน โดยนักวิจัยไดแนะนําโครงการกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน การแลกเปลี่ยนดาน
การตลาด ดานการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน และไดทําการสอนวิชาชีพการเพาะถั่วงอกแก
ผูเขารวมเพื่อนําไปเปนอาหารและสรางอาชีพในชุมชนตอไป ดังแสดงในภาพที่ 22
ผลลัพธจากงานวิจัย ในปจจุบันมีกลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนเพิ่มเปน 1) เครือขายกลุมสตรี และ
กลุมแมบาน จากเดิมมี 2 ตําบล ปจจุบันเพิ่มจํานวนเปน 16 ตําบล ครอบคลุมอําเภอสามพราน มีแกนนํากลุม
จํานวน 150 คน 2) เครือขายสินคาชีวภาพ ต.สามพราน (เครือขายใหม ปที่ 2) จํานวน 150 คน
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ภาพที่ 20 การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน

ภาพที่ 21 การเยี่ยมชม และสํารวจขอมูลสินคากลุมอาชีพและวิสาหกิจชุมชนในเขตอําเภอสามพราน

ภาพที่ 22 เวทีเรียนรูเรื่องการผลิตพืชผักและอาหารปลอดภัยในชุมชน

50
7. โรงเรียน และสถาบันการศึกษา
กิจกรรมที่ 1 การสรางยุวเกษตรกร และฝกทักษะการปฎิบัติงาน นักวิจัยและสวนสามพรานได
ประสานงานกับนักศึกษาจากสถาบันตางๆ ที่สนใจใชเวลาวาง ในชวงวันหยุด มาฝกงาน ฝกฝนกิจกรรม
ตางๆ เชน การรําไทย การเลนดนตรีไทย การฝกกระบี่กระบอง การทําสวนเกษตร การเปนมัคคุเทศน การ
รวมทํางานวิจัย เปนตน จนเกิดความชํานาญ จนสามารถปฏิบัติงานจริง มีนักศึกษาจากสถาบันตางๆ เชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหิดล เชียงใหม กรุงเทพธนบุรี สรางรายไดแกนักศึกษา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน และสามารถเปนวิทยากรสอนกิจกรรมใหแก นองๆ นักเรียน ในลักษณะ พี่สอนนอง ดวย
กิจกรรมที่2 แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง สวนสามพรานเปน
แหลงเรียนรูในดานตางๆของนักเรียน นักศึกษา มาอยางยาวนาน ทั้งดาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การศึกษา
ดานธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรวมโครงการ แหลงทัศนศึกษาดานธรรมชาติและวัฒนธรรมในจังหวัด
นครปฐมรวมกับ ฟารมแสดงจระเข สามพราน และพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้ง โดยสวนสามพรานจะมีทีมงาน และ
วิทยากร สอน ทําปุย น้ําหมัก สมุนไพร สบู น้ํายาลางจาน การขยายพันธุพืช และการศึกษาความรูในศูนย
เรียนรูเกษตรทฤษฏีใหม ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน
กิจกรรมที่ 3 “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ” ทีมวิจัยไดประสานงานกับ โรงเรียนดอยโอกาสตางๆ
ในเขตอําเภอสามพราน นครชัยศรี เพื่อทําการประชาสัมพันธโครงการ หลังจากนั้นทําการคัดเลือกโรงเรียน
มาเรียนรูกิจกรรมเชนการทําปุยหมัก น้ําหมักชีวภาพ การศึกษาธรรมชาติ กับทีมงานวิจัย พนักงานสวน
นักศึกษาฝกงาน หนึ่งวัน โดยเลี้ยงอาหารฟรี และจะจัดกิจกรรมนี้ อยางตอเนื่องเดือนละ 1 ครั้งและให
โรงเรียน นํากิจกรรมที่เรียนรู ไปตอยอดทําผลิตภัณฑ และนํามาจําหนาย ในพื้นที่ตลาดภายในสวนสาม
พรานตอไป ปจจุบัน มีนักเรียนที่ผานการฝกอบรมไปแลว 4 ครั้ง จํานวน 300 คน ไดแก รุนที่ 1 โรงเรียน
นักบุญเปรโต จํานวน 150 คน รุนที่ 2 โรงเรียนวัดดงเกตุ รุนที่ 3 โรงเรียนบานพาดหมอน (ศิริวรรณจินดา)
รุนที่ 4 โรงเรียนวัดสวางอารมณ ดังแสดงในภาพที่ 23
8. เครือขายสหกรณ
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูและรวมแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณที่มี
คุณคา” วันที่ 15 กันยายน 2552 ทีมงานวิจัย ไดรวมนํางานวิจัย มาแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทาง
สหกรณที่มีคุณคา” และรวมงานเวทีเรียนรู ทําใหเกิดความรู ความเขาใจหลักการดําเนินงานของสหกรณ การ
นําคุณคาของสหกรณไปปรับใช และเกิดการประสานความรวมมือกับสหกรณตางๆ ดังแสดงในภาพที่ 24
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กิจกรรมที่ 2 การสรางเครือขายดานการตลาดสินคาสหกรณ นักวิจัย และผูบริหารสวนสามพราน
ฝายจัดการตลาดสวนสามพราน ไดประสานงานกับสหกรณ ตางๆ นําสิน คาของกลุมสหกรณเชน ขาว
คุณธรรม สินคาแปรรูปทางการเกษตรของกลุมสหกรณในเขต สามพราน และนครปฐม มาจําหนายบริเวณ
ตลาดริมคลอง รานคาเฟริมคลองสวนสามพราน ซึ่งเปนการ สนับสนุนชองทางการตลาดของสินคาสหกรณ
และสรางความรวมมือกันในดานการตลาดตอไปในอนาคต ดังแสดงในภาพที่ 25

ภาพที่ 23 กิจกรรม การเปนแหลงเรียนรู ทัศนศึกษาดานธรรมชาติ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง
ฝกทักษะการปฎิบัติงาน แกนักเรียน นักศึกษา สถาบันตางๆ

ภาพที่ 24 รวมเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและแสดงนิทรรศการเวทีเรียนรู “สู..เสนทางสหกรณที่มีคุณคา”
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ภาพที่ 25 สินคาจากเครือขายสหกรณ มีจําหนายบริเวณตลาดริมคลอง
9. เครือขายอื่นๆ
9.1 เครือขายนักวิจัย
กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอื่นๆ วันที่ 13-14 กรฏาคม 2552 ณ โรงแรม
สวนสามพราน นักวิจัย ไดรวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอื่นๆ จากเวทีไดรวมแลกเปลี่ยน
ความคิด มุมมองตางๆ ทําใหเกิดแนวคิดใหมๆ เพิ่มความรู และเห็นปญหา อุปสรรค ของเครือขายนักวิจัย
อื่นๆ สามารถนํามาประยุกต ใชกับกลุมตนเอง และเกิดการพัฒนาดานความคิด ความรวมมือกัน และเกิด
ปฏิญญาสวนสามพรานขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 26

ภาพที่ 26 รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายนักวิจัยอื่นๆ ระหวางวันที่ 13-14 กรฏาคม 2552 ณ โรงแรม
สวนสามพราน
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9.2 เครือขายประชาสัมพันธ
กิจกรรมที่ 1 การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ การสรางศูนยเรียนรูทั้ง 2 ศูนย เปนศูนยกลางการ
เรียนรูดานธรรมชาติและเกษตรอินทรีย และเปดใหนักทองเที่ยวเขาชม ทําใหมีรายการตางๆ ทางโทรทัศน
ติดตอ เขามาถายทํา และมีนิตยสารดานการทองเที่ยวทั้งไทยและตางชาติ มาเยี่ยมชม นักวิจัย และทีมงานได
แนะนํา ถึงวัตถุประสงคในการสรางศูนยเรียนรู การทํางานวิจัยรวมกับชุมชน ทําใหองคความรูเกิดการ
เผยแพร รับรูในวงกวาง เปนประโยชนตอสังคม ทั้งสรางรายไดแกกลุมธุรกิจ เพราะมีนักทองเที่ยวมาเยี่ยม
ชมมากขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 27
กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553 ในวันที่ 29 มกราคม
2553 – วันที่ 6 กุมภาพันธ 2553 ทีมงานวิจัยไดนํา งานวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจสหกรณ มารวมเผยแพร
ประชาสั ม พั น ธ บริ เ วณ อาคารจั ก รพั น ธ เพ็ ญ ศิ ริ วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ สร า งความรู ค วามเข า ใจ ใน
กระบวนการวิจัย ความเขาใจในกลุมธุรกิจสหกรณ แกบุคคลทั่วไป มีผูสนใจเขามาเยี่ยมชม ตลอดงานทั้ง 9
วัน ดังแสดงในภาพที่ 28

ภาพที่ 27 การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ทั้งโทรทัศน และสิ่งพิมพ
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ภาพที่ 28 การประชาสัมพันธและแสดงนิทรรศนการงานเกษตรแฟรป 2553
ผลการศึกษาการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหม
การศึกษาการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกภาคีเครือขาย ไดแก สหกรณ
ผูประกอบการ และชุมชนที่เห็นความสําคัญในเรื่องคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การทําธุรกิจรวมกัน ดังนี้
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ณ
โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน ไดมีการวางแผนการดําเนินงานของเกษตรกรแตละกลุม
ไดแก กลุมผูใหญชัยวัฒน กลุมคลองจินดาพัฒนายั่งยืน และกลุมเกษตร 2000 (ภาพที่ 29-31) โดยที่เกษตรกร
แตละกลุมมีอุดมการณที่สอดคลองกัน 4 ขอ ไดแก เชื่อมั่นในเกษตรอินทรีย หวงใยผูบริโภค เห็นชอบ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเชื่อมั่นในการพึ่งพาและรวมมือกัน ซึ่งไดกอใหเกิดการตั้งปณิธานของภาคี
เครือขายรวมกัน คือ ภาคีทุกคนมีจิตสํานึกเกษตรอินทรีย โดยมีสวนสามพรานเปนเสาหลักในการใหความรู
และปญญาไปสูความกินดีอยูดี มีความสุขถวนหนา ดังแสดงในภาพที่ 32
การประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ณ หอง 214 ชั้น 2
อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน ไดมีการจัดทําแผนธุรกิจรวมกัน การรวมมือกันใน
การถายทอดเทคโนโลยีดานเกษตรอินทรีย กอใหเกิดการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อ
ประโยชนแกภาคีเครือขาย โดยมีสวนสามพรานเปนแกนกลางของกลุมธุรกิจ ซึ่งไดนําเอาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิก
ในชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม สามารถรักษาหรือปรับปรุงสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกับระบบนิเวศ โดยการใชทรัพยากรการผลิตอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดผลเสีย
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับการเปดโอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานตางๆ เขาเยี่ยมชมศูนย
เรียนรู เพื่อนําไปเปนแบบอยางในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต ตลอดจนการ
ดําเนินธุรกิจอีกดวย ดังแสดงในภาพที่ 33
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จากขอสรุปการประชุม เมื่อ 22 มิ.ย. 53

ภาพที่ 29 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมผูใหญชัยวัฒน
ที่มา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน

จากขอสรุปการประชุม เมื่อ 22 มิ.ย. 53

ภาพที่ 30 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมคลองจินดาพัฒนายัง่ ยืน
ที่มา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน
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ขอสรุปเมื่อ 22 มิ.ย. 53

ภาพที่ 31 การวางแผนการดําเนินงานของกลุมเกษตร 2000
ที่มา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน

ภาพที่ 32 การตั้งปณิธานรวมของกลุม ธุรกิจเชิงคุณคาสวนสามพราน ภายใตอุดมการณรวมกัน
ที่มา: จากขอสรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องการสรางเปาหมายธุรกิจสหกรณ เมือ่ วันที่ 22 มิถุนายน
2553ณ โรงแรมโรสการเดน ริเวอรไซด สวนสามพราน
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ภาพที่ 33 การสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกภาคีเครือขาย

ที่มา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน

ณ หอง

สรุปการสรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกภาคีเครือขาย ดังนี้
• การสรางความแตกตางของสินคาและบริการ (Product Differentiate) คือ ผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารเคมี ราคายุติธรรม ทําใหเกิดกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้นอีก คือ กลุมผูที่สนใจดาน
เศรษฐกิจพอเพียง และผูรักสุขภาพ ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
• การรูจักใชทรัพยากรในพื้นที่ใหเกิดความคุมคา เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได
• การสามารถทํางานและอยูรวมกันอยางมีความสุขและเกิดประโยชนตอทุกฝาย ไดรับประโยชน
รวมกัน กอใหเกิดความสําเร็จ
• การจั ด ตั้ งศู น ย เ รี ย นรู เผยแพร ค วามรู แ ละภู มิ ปญ ญาชาวบ า น เป น ต น แบบให สั ง คมเพื่ อ จุ ด
ประกายในการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงควบคูกับการทําธุรกิจ
• การสรางขวัญและกําลังใจใหทั้งกับองคกร และกลุมเกษตรกรที่รวมดําเนินงาน
• การประสานแนวรวม โดยเชื่อมโยงภาคีเครือขาย มีเครือขายที่มั่นคงโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน
และกัน ไดรับประโยชนรวมกันทุกฝาย ถือเปนทุนสังคม (Social Capital)
• การรูและเขาใจในภูมิศาสตรแลว จึงเรียนรูถึง “ภูมิสังคม”
• การลดการใชสารเคมีที่ไมจําเปน การหมุนเวียนกลับมาใชใหม โดยมีการนําภูมิปญญาชาวบาน
มาประยุกตใช
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ผลการศึกษาปจจัยที่เกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณ
การศึกษาปจจัยที่เกื้อหนุนการดําเนินงานตอกลุมธุรกิจสหกรณสูการบรรลุเปาหมายรวมกัน ดังนี้
1. การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการที่ไดจากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณ
สวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ซึ่งมีประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น คือ
1) ปจจัย
สภาพแวดลอมภายใน ไดแก ปณิธานรวม ภารกิจ ระบบ การบริหารจัดการ สินคา คุณภาพ/มาตรฐาน และ 2)
ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ไดแก เศรษฐกิจ-สังคม นโยบายรัฐ ขอตกลงการคานวัตกรรม/IT ดังแสดงใน
ภาพที่ 34
2. การวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT Analysis) ซึ่งพิจารณาจากปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ
โดยจําแนกปจจัยสภาพแวดลอมภายในออกเปน 2 ประเภท คือ จุดแข็งและจุดออน และจําแนกปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกออกเปน 2 ประเภท คือ โอกาสและขอจํากัด เพื่อกําหนดวิสัยทัศนและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ และสรางกลยุทธของภาคีเครือขายเพื่อใชในการดําเนินการตอไป ดังแสดงในภาพที่ 35
3. การกําหนดวิสัยทัศนตามปณิธานรวม และตัวชี้วัดความสําเร็จของภาคีเครือขาย ซึ่งมีประเด็นที่
พิจารณา 4 ประเด็น ไดแก การเรียนรูและพัฒนา กระบวนการภายในการเงิน กลุมเปาหมาย และคุณคา ดัง
แสดงในภาพที่ 36
4. การสรางกลยุทธของภาคีเครือขายธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินการ ซึ่งดําเนินการในรูปแบบ
โครงการทดลอง 3 เดือน โดยนําเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเปนแนวทางในการดําเนินการ ทําให
เกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางสมาชิกในชุมชน เกิดการชวยเหลือเกื้อกูลทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม
ดังแสดงในภาพที่ 37
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ประเด็นการพิจารณา

ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
ปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ
นโยบายรัฐ

เศรษฐกิจ-สังคม
ตลาด
เปาหมาย

ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
-ปณิธานรวม

คูแขง

-ภารกิจ
-ระบบ
-การบริหารจัดการ
-สินคา

หนวย
สนับสนุน

-คุณภาพ/มาตรฐาน

นวัตกรรม/IT
ลูกคา

คูคา/
พันธมิตร
ขอตกลงการคา

ภาพที่ 34 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมดําเนินการ
ที่มา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน

ภาพที่ 35 การวิเคราะหสภาพองคกร (SWOT Analysis)
ที่มา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
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ภาพที่ 36 การกําหนดวิสยั ทัศน และตัวชี้วัดความสําเร็จของภาคีเครือขาย
ที่มา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน

ภาพที่ 37 การสรางกลยุทธของภาคีเครือขายธุรกิจเพื่อใชในการดําเนินการ
ที่มา: จากขอสรุปการประชุมวางแผนธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคารวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน
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จากผลการดํ าเนิ นงานในปที่ผานมา ไดดําเนินการอบรมสมาชิกประมาณ 500 คน พบวา ภาคี
พันธมิตรมีปญหาในเรื่องของการขาดชุดความรู เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย และการประกอบอาชีพตางๆ ดังนั้น
การฝกอบรมในปแรก จึงเปนการเริ่มตนที่ดี ในการเติมเต็มศักยภาพของภาคีพันธมิตรของเครือขายทั้ง 9
เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม และยังตองการชุดความรูอีกอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหภาคีมีความเขาใจในเรื่อง
เกษตรอินทรีย และการฝกทักษะดานอาชีพ อยางแทจริง ภายใตการดูแลของทีมพี่เลี้ยง เพื่อใหภาคีพันธมิตร
ถึงจุดที่พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และมีความเสถียรภาพ ในการรวมกลุมกัน
ในดานการเปดชองทางการตลาดในปแรกคือ การจัดใหสมาชิก สามารถขายของในบริเวณตลาดริม
คลอง สวนสามพรานไดโดยไมคิดคาใชจาย และทดลองรับซื้อสินคาเกษตรปลอดภัยจากภาคีพันธมิตร เชน
ฝรั่ง มะนาว และมะพราว ฯลฯ เพื่อทดสอบการกระจายของสินคา และปรับปรุงคุณภาพของสินคาของภาคี
พันธมิตร พบวา สวนใหญภาคีพันธมิตร ยังขาดองคความรูเรื่องการผลิตเกษตรอินทรีย การตลาด การเก็บ
เกี่ยว และการยืดอายุผลผลิต รวมทั้งการวางแผนเสนทางการขนสงสินคาเกษตรเปนอยางมาก ซึ่งตองการการ
สนับสนุนตอไปในระยะยาว
การวิจัยระยะตอไปภาคีพันธมิตรไดทําการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยใหม เปน “กลุมธุรกิจเชิง
คุณคาสามพราน” ซึ่งนับไดวาเปนการคนพบ แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบใหม ที่จะสอดคลองกับ
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคีเครือขายพันธมิตรอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนให
เกิดเครือขายใหมมาเขารวมเปนภาคีพันธมิตร ซึ่งผูวิจัยไดแยกประเภทของกลุมภาคีใหม รวมได 6 เครือขาย
ประกอบดวยจํานวนสมาชิก ที่เขารวมอุดมการณ มากกวา 2,500 คน (จากขอมูลสํารวจลาสุด เมื่อวันที่ 16
เดือนสิงหาคม ป 2553
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รูปที่ 1 ภาคีเครือขายพันธมิตร
สถาบันวิชาการดานสหกรณ

สกว.

กลุมผลิตภัณฑจากชีวภาพ ต. สามพราน
คุณสุกัญญา
ผูช วยผูใ หญบาน ต.สามพราน
ศูนยเรียนรู

กลุมโรงเรียน(1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ)
ผอ.สิทธิชัย คุมอนุวงศ
ประธานชมรมวิทยุและโทรทัศนนครปฐม

กลุม OTOP อ.สามพราน
กํานันทิพวรรณ
ประธานกลุมสตรี อ. สามพราน

กลุมธุรกิจ
เชิงคุณคาสามพราน

กลุมเกษตรอินทรีย ต. ยายชา
ผูใ หญชัยวัฒน
หมอดิน อ.สามพราน

กลุมคลองจินดาพัฒนายั่งยืน
(กลุมเกษตรยั่งยืน+กลุมเกษตร 2000)
คุณประเวศ: ประธานกลุมฯ
กลุมปลูกขาวอินทรีย 16 จังหวัด
คุณวิลิจ
ที่ปรึกษากลุมฯ

ภาพที่ 38 ภาคีพันธมิตรภายใตกลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน
ที่มา: จากการสํารวจขอมูลเมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม ป 2553
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการวิจยั
กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน เปนการดําเนินงานของกลุมธุรกิจสหกรณเชิงคุณคา ภายใตชุด
โครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม” โดยมีบริษัทโรสการเดน จํากัด
เปนแกนนําของกลุมธุรกิจ และมีภาคีพันธมิตร ประกอบดวย สหกรณของพนักงานบริษัทโรสการเดน กลุม
ผูผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย กลุมผูผลิตสินคาเกษตรอินทรีย วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร โรงเรียน กลุม
สตรีและชุมชน บริเวณอําเภอสวนสามพรานและพื้นที่ใกลเคียง โดยใชกลไกของศูนยเรียนรูที่ทางสวนสาม
พรานจัดตั้งขึ้น โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณและสกว. ในฐานะภาคีหนวยงานวิชาการใหการสนับสนุน
กลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน ภายใตแกนนําของบริษัทโรสการเดน จํากัด มีวัตถุประสงครวมกันในการ
สรางระบบธุรกิจสหกรณแนวทางใหมที่เอื้อประโยชนแกสหกรณ ผูประกอบการและชุมชน ที่เห็น
ความสําคัญในเรื่องคุณคาสหกรณและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทําธุรกิจรวมกัน
กลุมธุรกิจสวนสามพรานมีการดําเนินชีวิตสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ชุมชนและระดับองคกร เพื่อการรวมกันในรูปกลุมหรือสหกรณ โดยเกษตรกรในพื้นที่รวมแรงในการผลิต
การตลาด ความเปนอยู สวัสดิการ การศึกษา สังคมและศาสนาของชุมชนในรูปแบบตางๆ ซึ่งถือเปนการ
สรางความสามัคคีภายในทองถิ่น และการเตรียมความพรอมกอนกาวสูโลกภายนอก ทั้งครอบครัวเกษตรกร
และชุมชนเกษตรกรทุกระดับรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการบริหารและจัดการพื้นที่ทําการเกษตรใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดวยเกษตรกร บุคลากร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม รวมคิด
รวมทํา และประสานงาน เพื่อมุงสูการพัฒนาการเกษตรยั่งยืน
การสงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบอินทรีย โดยไมใชสารเคมีในการผลิต ทําใหเกิดผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีความปลอดภัย ทําใหเกิดการเพิ่มความสามารถของทรัพยากร ประกอบกับแรงงานใน
กิจกรรมตางๆ ที่มีสวัสดิการทางสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนารูปแบบนี้ จะตองดําเนินการอยางเปนขั้นตอน
จําเปนตองใชเวลาและความอดทน ซึ่งอาจเห็นผลไมทันใจ การทําแบบนี้ จําเปนตองสรางเครือขาย และ
ชุมชนสัมพันธ ซึ่งถือเปนการเพิ่มภาระงานโดยไมจํ าเปนในแงของการบริหารจัดการธุรกิจทั่วไป และ
ผูประกอบการรายอื่นมีเปาหมายในการดําเนินงานตางกัน โดยมุงถึงผลกําไรสูงสุด ดังนั้นกลุมธุรกิจสวนสาม
พรานจึ ง มี ค วามพอเพี ย งระดั บ ก า วหน า กล า วคื อ ความพอเพี ย งในระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ องค ก ร ซึ่ ง
ครอบคลุมทฤษฎีใหม ขั้นที่สาม ซึ่งเปนการสรางเครือขายความรว มมือกันในชุมชนระหวางองคกรกับ
เกษตรกร นับเปนประโยชนในการสืบทอดภูมิปญญา แลกเปลี่ยนความรู เทคโนโลยี และบทเรียนจากการ
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ขอเสนอแนะ
จากการสํารวจขอมูล เมื่อวันที่ 16 เดือนสิงหาคม ป 2553 พบวา การวิจัยระยะตอไปภาคีพันธมิตรได
ทําการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัยใหม เปน “กลุมธุรกิจเชิงคุณคาสามพราน” ซึ่งนับไดวาเปนการคนพบ
แนวทางการดําเนินงานในรูปแบบใหม ที่จะสอดคลองกับกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของภาคี
เครือขายพันธมิตรอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนใหเกิดเครือขายใหมมาเขารวมเปนภาคีพันธมิตร
ซึ่งผูวิจัยไดแยกประเภทของกลุมภาคีใหม รวมได 6 เครือขาย ประกอบดวยจํานวนสมาชิก ที่เขารวม
อุดมการณ มากกวา 2,500 คน ซึ่งจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา มีการอบรมสมาชิกประมาณ 500 คน
พบวา ภาคีพันธมิตรมีปญหาในเรื่องของการขาดชุดความรู ในเรื่องเกษตรอินทรีย และการประกอบอาชีพ
ตางๆ ดังนั้น การฝกอบรมในปแรก จึงเปนการเริ่มตนที่ดี ในการเติมเต็มศักยภาพของภาคีพันธมิตรของ
เครือขายทั้ง 6 เครือขายไดอยางเปนรูปธรรม และยังตองการชุดความรูอีกอยางตอเนื่อง เพื่อทําใหภาคีมีความ
เขาใจในเรื่องเกษตรอินทรีย และการฝกทักษะดานอาชีพ อยางแทจริง ภายใตการดูแลของทีมพี่เลี้ยง เพื่อให
ภาคีพันธมิตร ถึงจุดที่พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน และมีความเสถียรภาพ ในการรวมกลุมกัน
ในดานการเปดชองทางการตลาดในปแรกคือ การจัดใหสมาชิก สามารถขายของในบริเวณตลาดริม
คลอง สวนสามพรานไดโดยไมคิดคาใชจาย และทดลองรับซื้อสินคาเกษตรปลอดภัยจากภาคีพันธมิตร เชน
ฝรั่ง มะนาว และมะพราว ฯลฯ เพื่อทดสอบการกระจายของสินคา และปรับปรุงคุณภาพของสินคาของภาคี
พันธมิตร พบวา สวนใหญภาคีพันธมิตร ยังขาดองคความรูเรื่องการผลิตเกษตรอินทรีย การตลาด การเก็บ
เกี่ยว และการยืดอายุผลผลิต รวมทั้งการวางแผนเสนทางการขนสงสินคาเกษตรเปนอยางมาก ซึ่งตองการการ
สนับสนุนตอไปในระยะยาว
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ภาคผนวก ก
ปฏิทินกิจกรรม/แผนงานของโครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน
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ปฏิทินกิจกรรม/แผนงานของโครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน
(ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2552 ถึง 10 กุมภาพันธ 2553)
ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
1
12/6/2552

2

22/6/2552

3

25/6/2552

4

กิจกรรม
ประชุมหารือ
ของ สวสก.
นักวิจัย และ
ผูบริหารสวน
สามพราน
การพัฒนา
โจทยวิจัย

กลุมเปาหมาย
1. สวสก. 3 คน
2. นักวิจัย 1 คน
3. ผูบริหารสวนสาม
พราน 1 คน
1. สวสก. 2 คน
2. นักวิจัย 1 คน

ผลลัพธ
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวคิด และสราง
ความรวมมือดาน
งานวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจ
สหกรณ
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ไดขอเสนอ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการวิจัยที่จะ
นําเสนอแกผูทรงคุณวุฒิ
ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา เกิดความรวมมือดาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานวิจัยเรื่องกลุมธุรกิจ
สหกรณและไดรับคํา
ชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิ

1. สวสก.
2. นักวิจัย 1 คน
3. ผูบริหารสวนสาม
พราน 3 คน
4. ผูทรงคุณวุฒิ 5 คน
โรงแรม โรสการเดน ริ
1. สวสก.
13-14/7/2552 ประชุม
2. นักวิจัย 10
เวอรไซด สวนสามพราน
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเครือขาย โครงการ
นักวิจัย

5

18/8/2552

6

1-30/9/2552

นําเสนอโครง
รางงานวิจัย

สถานที่
โรงแรม โรสการเดน
ริเวอรไซด สวนสามพราน

หารือภาคีธุรกิจ 1.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
2. นักวิจัย 1
3. ผูนําชุมชน 1 คน
4.สหกรณพนักงาน
2 คน
1.นักวิจัย 1 คน
สรางศูนย
เรียนรูลองน้ํา 2.พนักงานสวน
3.ผูบริหารสวนสาม
ลุยสวน
พราน

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน

ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

หมายเหตุ
สรุป

สรุปและ
ภาพประกอบ
สรุป และ
ภาพประกอบ

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานงานวิจัยจาก
กลุมงานวิจัยตางๆกัน
และเกิดความรวมมือ
ระหวางเครือขาย
นักวิจัย มีปฏิญญา
รวมกัน
หารือกันถึงแนวทาง
กิจกรรม กําหนดหนาที่
ผูรวมวิจัย และกํากน
ดกรอบการดําเนิน
รวมกัน

สรุป และ
ภาพประกอบ

เกิดศูนยเรียนรูเกี่ยวกับ
กิจกรรมดานสุขภาพ
อาหารปลอดภัยและวิถี
ชีวิตของคนทองถิ่น

สรุป และ
ภาพประกอบ

สรุป และ
ภาพประกอบ
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
7
4/9/2552

8

10/9/2552

9

15/9/2552

10

20/9/2552

11

1-20/9/2552

12

2/10/2552

7

กิจกรรม
ประชุมติดตาม
ผลการดําเนิน
งานวิจัย
การประชุม
วางแผนและ
เตรียมความ
พรอมในการ
ดําเนินงานศูนย
เรียนรู
เวทีเรียนรู “สู
เสนทาง
สหกรณที่มี
คุณคา” และ
ฉลองการ
ประกาศเกียรติ
คุณฯ
การอบรมให
ความรูแก
ผูปฏิบัติงานใน
การเปดเปน
สถานที่
ทองเที่ยว
สรางศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
ประชุม
นําเสนอ
รายงาน
ความกาวหนา 7

กลุมเปาหมาย
1. สวสก. 3 คน
2. นักวิจัย 3 คน
1.นักวิจัย 1 คน
2.พนักงานสวน 2
คน
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
1. นักวิจัย 3 คน
2. ผูบริหาร และ
พนักงานสวนสาม
พราน 4 คน

1.นักวิจัย 1 คน
2.พนักงานสวน 5
คน
3.นักศึกษาฝกงาน 3
คน
4.ผูเชี่ยวชาญ 3 คน
1.นักวิจัย 1 คน
2.พนักงานสวน
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
1. สวสก. 2 คน
2. นักวิจัย 3 คน

สถานที่
ผลลัพธ
ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา ปรับกระบวนการวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพิจารณาเครื่องมือ
วิจัย
ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน ชี้แจงและสรางความ
เขาใจใหกับผูปฎิบัติงาน
ไดขอสรุป ดาน
งบประมาณ หนาที่
ความรับผิดชอบ กรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน
อาคารสารนิเทศน 50 ป
-ประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการฯ
-สินคาและบริการของ
สวนสามพราน

หมายเหตุ
สรุปผล

ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

สรางความรู เพิ่มพูน
ทักษะ ตางๆใหแกทีม
ผูปฏิบัติงาน

ภาพประกอบ

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

เกิดศูนยเรียนรูเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม

ภาพประกอบ

ชั้น 2 อาคารวิจัยและพัฒนา หารือถึงผลการดําเนิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานวิจัยและปรับ
กระบวนการวิจัย

สรุปและ
ภาพประกอบ

สรุป และ
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การประชุมนําเสนอรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณ ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและ
การคาที่เปนธรรม
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
13 13/10/2552

กิจกรรม
ประชุมพัฒนา
องคความรูแก
ภาคี

กลุมเปาหมาย
สถานที่
โรงแรม โรสการเดน ริ
1. สวสก.
เวอรไซด สวนสามพราน
2. นักวิจัย 2 คน
3. ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
4 สหกรณพนักงาน 1
คน

การประชุม
วางแผนเตรียม
ความพรอมใน
การดําเนินงาน
ศูนยเรียนรูและ
เยี่ยมชม
กิจกรรม
ประชุมหารือ
โครงการวิจัย
และกิจกรรม
ศูนย

1.นักวิจัย 1 คน
2.พนักงานฝายตางๆ
3.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
4.สหกรณพนักงาน

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

1.นักวิจัย 1 คน
2.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน

14

29/10/2552

15

4/11/2552

16

5/11/2552

ประชุมติดตาม
ผลงาน

1. สวสก. 2 คน
2. นักวิจัย 2 คน

สวสก.ชั้น 2 อาคารวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17

16/11/2552

1.นักวิจัย 1 คน
2. ผูนําชุมชน 1 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 5
คน

อําเภอสามพราน

18

24/11/2552

การเยี่ยมชม
และสํารวจ
ขอมูลพื้นฐาน
ทางการเกษตร
ในเขตพื้นที่
สามพราน
การใหความรู
ดานการเกษตร
และโครงการ
หนึ่งโรงเรียน
หนึ่งผลิตภัณฑ

1.นักวิจัย 1 คน
2. ผูนําชุมชน 1 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 5
คน
4.นักเรียน 150 คน

ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

ผลลัพธ
แนวทางในการจัดทํา
แผนธุรกิจ การพัฒนา
โจทยการวิจัย การ
เชื่อมโยงโซอุปทาน
กระบวนการดําเนินงาน
ดานสหกรณแกทีม
งานวิจัย
ไดขอสรุป ดาน
งบประมาณ หนาที่
ความรับผิดชอบ กรอบ
ทิศทางการดําเนินงาน
และนําผูประชุมเยี่ยม
ชมกิจกรรมตางๆ ของ
ศูนย
การติดตาม
ความกาวหนาของ
งานวิจัยและกิจกรรม
ของศูนยและการปรับ
การดําเนินงานให
เหมาะสม
ปรับกระบวนการวิจัย
และพิจารณาแผนงาน
และปฏิทินการ
ดําเนินงาน
นําขอมูลที่ไดจากการ
สํารวจ เปนฐานในการ
เลือกกลุมเปาหมาย
เกษตรกรที่จะรวมใน
โครงการวิจัยไดอยาง
เหมาะสม
นักเรียนไดเรียนรูดาน
ธรรมชาติและเกษตร
อินทรีย

หมายเหตุ
สรุปและ
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

สรุป

สรุปและ
ภาพประกอบ

สรุปและ
ภาพประกอบ

สรุปและ
ภาพประกอบ
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
19 27/11/2552

20

4/12/2552

21

10/12/2552

22

17/12/2552

23

22/12/2552

24

14/1/2553

กิจกรรม
เวทีเรียนรูเรื่อง
การสราง
เครือขายการ
ผลิตที่ปลอดภัย
ตอชีวิต เปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม

สํารวจขอมูล
พื้นฐานทาง
การเกษตรใน
เขตพื้นที่สาม
พราน
ติดตาม
กิจกรรมศูนย
เรียนรู
ติดตาม
กิจกรรม
เกษตรกร
เวทีเรียนรูเรื่อง
การพัฒนา
ผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรีย

ติดตาม
กิจกรรมศูนย
เรียนรู

กลุมเปาหมาย
1.นักวิจัย 1 คน
2. ผูนําชุมชน 1 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 5
คน
4. พนักงานสวน 6
คน
5. กลุมเกษตรกร 11
คน
6.ผูบริหารสวนสาม
พราน 1 คน
1.นักวิจัย 1 คน
2. ผูนําชุมชน 1 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 5
คน

สถานที่
ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

ผลลัพธ
หมายเหตุ
สรางความรูความเขาใจ สรุปและ
แกเกษตรกรดานเกษตร ภาพประกอบ
อินทรีย ใหสามารถ
นําไปปรับใชกับกิจการ
ของตนตอไป

อําเภอสามพราน

1.นักวิจัย 1 คน
2.นักศึกษาฝกงาน 1
คน
1.นักวิจัย 1 คน
2.นักศึกษาฝกงาน 2
คน
1.นักวิจัย 1 คน
2. ผูนําชุมชน 1 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 2
คน
4. พนักงานสวน 6
คน
5. กลุมเกษตรกร 6
คน
1.นักวิจัย 1 คน
2.นักศึกษาฝกงาน 1
คน

ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ด า น
การเกษตรตางๆ ในเขต
อําเภอสามพรานและทํา
การรวบรวมขอมูลเพื่อ
ใชในการวิจัยตอไป
สรางความรูความเขาใจ
แกพนักงานศูนย

สรุปและ
ภาพประกอบ

สรุปและ
ภาพประกอบ

พื้นที่สวนในเขตสามพราน สรางความรูความเขาใจ ภาพประกอบ
แกเกษตรกร
สรุปและ
ภาพประกอบ

ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

การวางแผนการผลิต
การแปรรูป การพัฒนา
ผลิตภัณฑ และมีแผน
ในการเริ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑเกษตร
อินทรีย

ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง

สรางความรูความเขาใจ สรุปและ
แกพนักงานศูนย
ภาพประกอบ
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
25 17/1/2553

26

22/1/2553

27

29/1/25526/2/2553

28

9/2/2553

29

10/2/2553

กิจกรรม
เวทีเรียนรูเรื่อง
การสราง
เครือขายเกษตร
อินทรียและ
การเชื่อมโยง
ตลาด

กลุมเปาหมาย
1.นักวิจัย 1 คน
2. ผูนําชุมชน 1 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 1
คน
4. พนักงานสวน 5
คน
5. กลุมเกษตรกร 5
คน
6.ผูบริหารสวนสาม
พราน 1 คน
7.นักวิชาการ 1 คน
1.นักวิจัย 2 คน
ติดตาม
2.นักศึกษาฝกงาน 1
กิจกรรม
คน
เกษตรกร
1. สวสก.
การ
ประชาสัมพันธ 2. นักวิจัย 2 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 5
และแสดง
นิทรรศนการ คน
งานเกษตรแฟร
ป 2553
ประชุมติดตาม 1.นักวิจัย 1 คน
ผลการดําเนิน 2.ผูบริหารสวนสาม
พราน 3 คน
งานวิจัย
เยี่ยมชม และ
1.นักวิจัย 2 คน
สํารวจขอมูล
2.ผูนํากลุม 1 คน
สินคากลุม
อาชีพและ
วิสาหกิจชุมชน
ในเขตอําเภอ
สามพราน

สถานที่
ศูนยเรียนรูลองน้ําลุยสวน

ผลลัพธ
หมายเหตุ
ไดแนวทางในการสราง สรุปและ
เครือขายการผลิตโดยมี ภาพประกอบ
ขอสรุปใหสวนสาม
พรานเปนแกนกลาง ใน
การสรางแปลงสาธิต
ควบคูไปกับเกษตรกรที่
เขารวมโครงการ

พื้นที่สวนของเกษตรกร
เครือขาย

สรางความรูความเขาใจ สรุปและ
แกเกษตรกร
ภาพประกอบ

อาคารจักรพันธ เพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สรางความรูความเขาใจ สรุปและ
ภาพประกอบ
ในกระบวนการวิจัย
ความเขาใจในกลุม
ธุรกิจสหกรณ แกบุคคล
ทั่วไป

โรงแรม โรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน

หารือถึงผลการดําเนิน สรุปและ
ภาพประกอบ
งานวิจัยและปรับ
กระบวนการวิจัย
รวบรวมขอมูลดานกลุม
อ า ชี พ แ ล ะ วิ ส า ห กิ จ
ตางๆ ในเขตอําเภอสาม
พ ร า น แ ล ะ ทํ า ก า ร
รวบรวมข อ มู ล เพื่ อ ใช
ในการวิจัยตอไป

อําเภอสามพราน
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
30 23/2/2553

กิจกรรม
รายงาน
ความกาวหนา

กลุมเปาหมาย
1.นักวิจัย 2 คน

สถานที่
หอง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัย
และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลลัพธ
นําเสนอรายงานของ
ผูทรงคุณวุฒิแสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะ
แกทีมวิจัยเพื่อไป
ปรับปรุงประยุกตใชใน
การดําเนินโครงการวิจัย
รับทราบปญหา
อุปสรรค ของเกษตรกร
ในพื้นที่ และชี้แจง
สรางความเขาใจ
ระหวางกลุมธุรกิจและ
เกษตรกร วางแผน
แนวทางการเชื่อมโยง
สินคาสูตลาด

หมายเหตุ
สรุปและ
ภาพประกอบ

31

7/5/2553

การจัดเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่อง
การตลาดสินคา
เกษตรอินทรีย
ในพื้นที่สาม
พราน

1.นักวิจัย 2 คน
2. พนักงานสวน 10
คน
3. กลุมเกษตรกร 53
คน
4.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
5.นักวิชาการ 1 คน
6.สวสก. 2 คน

ณ.แพริมน้ํา โรงแรมโร
สการเดนสวนสามพราน

32

10/6/2553

ประชุมหารือ
รวมกับนักวิจัย
ผูบริหาร
โรงแรมโร
สการเดน และ
สถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ

1.นักวิจัย 2 คน
2.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
3.นักวิชาการ 1 คน
4.สวสก. 3 คน

ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน

รายงานผลการดําเนิน สรุปและ
โครงการวิจัยในชวงที่ ภาพประกอบ
ผานมา 10 เดือน การ
ดําเนินโครงการตอไป
การดําเนินงานภายหลัง
หมดสัญญา การทําแผน
ที่ (Mapping)

33

22/6/2553

การจัดเวที
แลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องการ
สรางเปาหมาย
ธุรกิจสหกรณ

1. สวสก.
2. นักวิจัย 2 คน
3.นักศึกษาฝกงาน 5
คน

ณ โรงแรมโรสการเดน ริ
เวอรไซด สวนสามพราน

กอใหเกิดปณิธานของ สรุปและ
เครือขายรวมกันคือ
ภาพประกอบ
เชื่อมั่นในเกษตร
อินทรีย หวงใยผูบริโภค
การพัฒนาที่ยั่งยืนการ
พึ่งพา-รวมมือกัน

สรุปและ
ภาพประกอบ
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ลําดับที่ วัน/เดือน/ป
34 4/7/2553

35

12/7/2553

36

17/7/2553

กิจกรรม
การติดตาม
สํารวจขอมูล
เกษตรกรสาม
พราน
การประชุม
วางแผนธุรกิจ
สหกรณสวน
สามพราน

กลุมเปาหมาย
1.นักวิจัย 2 คน

สถานที่
ณ หอประชุมโรงเรียน
คลองจินดา ต.คลองจินดา
อ.สามพราน

1.นักวิจัย 2 คน
2. กลุมเกษตรกร 15
คน
4.ผูบริหารสวนสาม
พราน 2 คน
5.นักวิชาการ 2 คน
6.สวสก. 2 คน

ไดแผนธุรกิจ รวมกัน
การรวมมือกันในการ
ถายทอดเทคโนโลยีดาน
เกษตรอินทรีย โดยแกน
นําในแตละกลุมจะไป
สํารวจขอมูลในกลุม
ตนเองและนํามาหารือ
รวมกันในการนัดหมาย
คราวตอไป
ณ ศาลาประชุมชุมชนไรขิง การแลกเปลี่ยนดาน
การตลาด ดานการผลิต
พืชผักและอาหาร
ปลอดภัยในชุมชนและ
ไดทําการสอนวิชาชีพ
การเพาะถั่วงอกแก
ผูเขารวมเพื่อนําไปเปน
อาหาร และสรางอาชีพ
ในชุมชนตอไป

การจัดเวที
1.นักวิจัย 2 คน
เรียนรูเรื่องการ 2.กลุม วิสาหกิจ 20
ผลิตพืชผักและ คน
อาหาร
ปลอดภัยใน
ชุมชน

ณ หอง 214 ชั้น 2 อาคาร
วิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน

ผลลัพธ
หมายเหตุ
สํารวจขอมูลการเกษตร สรุปและ
ในพื้ น ที่ เ พื่ อ นํ า มาทํ า ภาพประกอบ
แผนการดําเนินงาน
สรุปและ
ภาพประกอบ

สรุปและ
ภาพประกอบ
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ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณเกษตรกร
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ปการผลิต 2552/53 (ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2552 ถึงเดือนกรกฎาคม 2553)

แบบสัมภาษณ เรื่อง “โครงการวิจัยเครือขายกลุมธุรกิจสหกรณสวนสามพราน”
ภายใตชุดโครงการ “การขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณและการคาที่เปนธรรม”
เลขที่แบบสัมภาษณ………..………ชื่อผูสัมภาษณ……………..……….……..วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ……...…………….
ชื่อผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………………………………………..………………….
บานเลขที่….....…..หมูท…
ี่ ...….บาน……….……..………..ตําบล…..…..…..…..…....…อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของครัวเรือนเกษตรกร
1. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป (ระบุรายละเอียดในตาราง)

รายชื่อสมาชิกในครัวเรือน
1. ผูใหสัมภาษณ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

เพศ อายุ (ป) ระดับการศึกษา

สภาพการเปนแรงงาน
ในภาคเกษตรกรรม

ความสัมพันธกับ
หัวหนาครัวเรือน

75
2. พื้นที่ถือครองและพื้นที่เพื่อการเกษตรของครัวเรือน (ระบุรายละเอียดในตาราง)

ลักษณะการใชพื้นที่

เนื้อที่
(ไร)

ลักษณะการถือครองที่ดิน
ของตนเอง เชา ทํากินฟรี

เอกสารสิทธิ์*

คาเชาที่ดิน**
(บาท/ไร/ป)

ทํานา
ทําสวน (ระบุ).........................
ทําสวน (ระบุ).........................
ทําสวน (ระบุ).........................
ทําไร (ระบุ)…………..….….
เลี้ยงโค/กระบือ
เลี้ยงสุกร
เลี้ยงเปด/ไก
อื่นๆ (ระบุ)………….............
อื่นๆ (ระบุ)………….............
รวม
* กรณีที่ครัวเรือนมีที่ดินเปนของตนเอง

** กรณีที่ครัวเรือนมีการเชาที่ดิน

3. รายไดครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมหักตนทุนผันแปรที่เปนเงินสด

แหลงรายได
1. รายไดจากการประกอบอาชีพในครัวเรือน
1.1 ทํานา
1.2 ทําสวน (ระบุ).................................................
1.3 ทําสวน (ระบุ).................................................
1.4 ทําสวน (ระบุ).................................................
1.5 ทําไร (ระบุ)....................................................
1.6 เลี้ยงโค/กระบือ
1.7 เลี้ยงสุกร
1.8 เลี้ยงเปด/ไก
1.9 อื่นๆ (ระบุ).....................................................
1.10 อื่นๆ (ระบุ)...................................................

ปริมาณ
ราคาผลผลิต
ผลผลิตตอป ตอหนวย
(บาท)
(หนวย)

รายไดรวม
ตอป
(บาท)

ตนทุนผันแปรที่
เปนเงินสดตอป
(บาท)

76
4. แหลงเงินลงทุนในการประกอบอาชีพ

( ) ของตนเอง
( ) กูยืม (ระบุรายละเอียดในตาราง)
แหลงกูยืมเงินลงทุน
ธกส.
สหกรณ
กองทุนหมูบาน
นายทุน
ญาติ/เพื่อน
ธนาคารพาณิชย
อื่นๆ (ระบุ)..................
อื่นๆ (ระบุ)..................

จํานวนเงินกูยืม (บาท)

จํานวนเงินใชคืน (บาท)

ระยะเวลาการกูยืม (ป)

ดอกเบี้ย (รอยละ)
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ตอนที่ 2 สภาพการผลิต
1. ปฏิทินการผลิต (ระบุรายละเอียดในตาราง)
เดือน
ม.ค.

รายการ

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

1.1 ทํานา
1.2 ทําสวน (ระบุ)............................
1.3 ทําสวน (ระบุ)............................
1.4 ทําสวน (ระบุ)............................
1.5 ทําไร (ระบุ)................................
1.6 เลี้ยงโค/กระบือ
1.7 เลี้ยงสุกร
1.8 เลี้ยงเปด/ไก
1.9 อื่นๆ (ระบุ)................................
1.10 อื่นๆ (ระบุ)..............................
3. การใชแรงงานในการผลิต
- จํานวนแรงงานในครัวเรือนที่ใชในการผลิต............คน แรงงานประจํา..............คน แรงงานชั่วคราว...........คน
- จํานวนแรงงานนอกครัวเรือนที่ใชในการผลิต............คน

แรงงานประจํา……..….คน คาจางวันละ……..….…..บาท/คน รวมคาจางแรงงาน……...….…...…....…บาท/คน/เดือน
แรงงานชั่วคราว…….….คน คาจางวันละ………..…..บาท/คน รวมคาจางแรงงาน…………….……..…บาท/คน/เดือน

พ.ย.

ธ.ค.

4. กิจกรรมการผลิต (ระบุรายละเอียดในตาราง)

กิจกรรมการผลิต

จํานวน
ครั้ง

แรงงานครัวเรือนตอครั้ง
คน

ชั่วโมง

วัน

จํานวนปจจัยการผลิตตอครั้ง
หนวยตอครั้ง

ราคาตอหนวย
(บาท)

คาน้ํามัน
เชื้อเพลิงตอครั้ง
(บาท)

..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
รวม
5. ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหาในการผลิต (ระบุรายละเอียดในตาราง)
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

หมายเหตุ
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ตอนที่ 3 สภาพการรวมกลุมทางดานการเกษตร
1. ทานเปนสมาชิกของกลุมทางดานการเกษตรหรือไม

( ) ไมเปน เหตุผล................................................................................................................................
( ) เปน (ระบุรายละเอียดในตาราง)
ชื่อกลุม

กิจกรรมหลักของกลุม

การรวมกิจกรรมกลุม
(จํานวนวัน/เดือน)

รายได
(บาท/ป)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. ผลประโยชนอื่นๆ นอกเหนือจากรายไดที่ไดรับจากการเปนสมาชิกกลุมทางดานการเกษตร (ระบุรายละเอียดใน
ตาราง)
ผลประโยชน
1.
2.
3.
4.
5.

เห็นดวย

ไมเห็นดวย

